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زيارة ر�سمية

م�ؤمتر

درا�سات و�أبحاث
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لبى قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ّ
وجهها �إليه رئي�س هيئة الأرك��ان
ر�سمية
�وة
�
دع
ّ
امل�شرتكة يف اجلي�ش الأمريكي اجلرنال Martin
 ،Dempseyفقام بزيارة �إىل الواليات املتحدة
عددا
الأمريكية ا�ستمرت ب�ضعة �أيام ،التقى خاللها
ً

من امل�س�ؤولني وعر�ض معهم العالقات الثنائية بني
جي�شي البلدين.
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• �سعر املجلة:

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

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

لرية لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• امريكا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

3000

• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي

ت�رشين الثاين

زيارة ر�سمية

وزير الدفاع الوطني
يزور �سوريا
والرئي�س الأ�سد
يق ّدر جهود اجلي�ش
اللبناين ل�ضبط احلدود
�أع��رب الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ���س��د خالل
لقائه وزي���ر ال��دف��اع ال��وط��ن��ي الأ���س��ت��اذ فايز
غ�صن يف دم�شق ،عن تقديره للجهود الكبرية
التي يقوم بها اجلي�ش اللبناين بالتن�سيق مع
نظريه ال�سوري ل�ضبط احل��دود بني البلدين
والتي �أ�سفرت خالل الآونة الأخرية عن �إف�شال
حم����اوالت ت��ه��ري��ب ���ش��ح��ن��ات من
الأ�سلحة ت�ستهدف �أم��ن البلدين
وا�ستقرارهما.
ح�رض اللقاء وزير الدفاع ال�سوري
وجه
العماد داوود راجحة ،الذي كان ّ
دعوة ر�سمية �إىل نظريه اللبناين،
م�صطحبا معه
ال��ذي لبى ال��دع��وة
ً
ع�سكريا رفي ًعا.
وف ًدا
ً
ا�ستقبل ال��وف��د ال��ل��ب��ن��اين عند
نقطة اجلديدة يف منطقة امل�صنع،
وف���د ع�سكري رف��ي��ع ،ث��م انتقل

اجلميع �إىل ا�سرتاحة ق�صرية ومنها �إىل مقر
وزارة الدفاع يف �سوريا ،حيث عقدت خلوة بني
الوزيرين غ�صن وراجحة ،حتولت بعد ذلك �إىل
جل�سة مو�سعة برئا�ستهما ومب�شاركة الوفدين
الع�سكريني اللبناين وال�سوري.
وقد �أو�ضح الوزير غ�صن �أن زيارته لدم�شق

ت�أتي يف �إط��ار تعزيز العالقات الأخ��وي��ة التي
جتمع ب�ين البلدين وال�شعبني ال�شقيقني،
والتي تبقى �أ�صلب و�أم�تن من كل املحاوالت
امل�شبوهة التي ت�سعى �إىل �رضبها �أو �إىل الإ�ساءة
�إليها ،كما �أع��رب الوزير فايز غ�صن عن ثقته
ب�أن �إرادة ال�شعب ال�سوري كفيلة ب�إحباط كل
امل�ؤامرات التي ت�ستهدف الوحدة
الوطنية ،لأن التالحم بني ال�شعب
دائما و�سيبقى ال�سد
وقيادته كان
ً
املنيع يف وجه حماوالت النيل من
ا�ستقرار �سوريا.
ويف لقاءات الوزير غ�صن ،لقاء مع
البطريرك اغناطيو�س الرابع هزمي
خ�لال زي��ارت��ه بطريركية �أنطاكيا
و�سائر امل�رشق للروم االرثوذوك�س
يف دم�شق ،حيث كان حديث �شمل
الو�ضع العام و�ش�ؤون الطائفة.
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ت�رشين الثاين

زيارة ر�سمية

�إلتقى عددا ً من كبار
امل�س�ؤولني
العماد قهوجي
يف الواليات املتحدة:

الدور الذي ي�ؤديه
اجلي�ش ي�سهم يف
حفظ اال�ستقرار
الإقليمي
لبى قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي دعوة ر�سمية
ّ
وجهها �إليه رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة يف اجلي�ش
ّ
الأمريكي اجلرنال  ،Martin Dempseyفقام بزيارة
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية ا�ستمرت ب�ضعة �أيام،
التقى خاللها ع���د ًدا م��ن امل�س�ؤولني وع��ر���ض معهم
العالقات الثنائية بني جي�شي البلدين ،و�سبل تطوير
برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش اللبناين.
كما �شملت ال��زي��ارة ع���د ًدا م��ن ال��وح��دات اخلا�صة
واملعاهد التدريبية ،حيث اطّ لع العماد قهوجي على
تنظيمها ون�شاطاتها املختلفة ،و�سبل �إ�ستفادة اجلي�ش
اللبناين من �إمكاناتها.
وق��د التقى العماد قهوجي رئي�س هيئة الأرك���ان
امل�شرتكة اجل�ن�رال  ،Martin Dempseyوقائد
القيادة الو�سطى اجل�نرال  ،James Mattisو�أرك��ان
القوات اخلا�صة يف هذه القيادة �إ�ضافة �إىل م�س�ؤولني
�آخرين يف اجلي�ش الأمريكي.
كذلك ك��ان لقائد اجلي�ش لقاءات مع كل من نائب
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ت�رشين الثاين

زيارة ر�سمية

وزي����رة اخل��ارج��ي��ة ال�سيد
William
Burns
وم�ساعدة وزير الدفاع لل�ش�ؤون
الدبلوما�سية ال�سيدة Michele
 Flournoyوال�����س��ن��ات��ور John
 McCainوال�����س��ن��ات��ور Howard
 Bermanوال��ن��ائ��ب Darrell Issa
وعدد من �أع�ضاء جمل�سي ال�شيوخ والنواب.
العماد قهوجي عر�ض خالل هذه اللقاءات
حاجات اجلي�ش اللبناين على �صعد الت�سليح
والتدريب واللوج�ستية ،يف �ضوء املهمات الدفاعية
واالمنية املوكلة اليه ،م�شد ًدا يف هذا الإط��ار على �أن
الدور الكبري الذي ي�ؤديه يف حماية لبنان من �أي �إعتداء
خارجي ،ويف مكافحة الإرهاب ،ي�سهم ب�شكل او ب�آخر يف
احلفاظ على الإ�ستقرار الإقليمي الذي ي�صب يف خدمة
م�صالح املنطقة و�شعوبها كافة.
ويف امل��ق��اب��ل �أع���رب امل�����س ��ؤول��ون الأم�يرك��ي��ون عن
تقديرهم اجلهود الكبرية التي تبذلها قيادة اجلي�ش
اللبناين يف �سبيل تعزيز ق���درات اجلي�ش ،م�ؤكدين
التم�سك بعالقة ال��ت��ع��اون التاريخية ب�ين اجلي�شني
ال�صديقني ،وق���رار ب�لاده��م املتعلق بتطوير برامج
امل�ساعدات اخلا�صة باجلي�ش اللبناين ،والعمل على
اتخاذ املزيد من اخلطوات النوعية يف هذا املجال.
�إىل ذلك �أق��ام ال�سفري اللبناين يف الواليات املتحدة
الأمريكية �أنطوان �شديد ،حفل ع�شاء على �رشف العماد
قهوجي وال��وف��د امل��راف��ق ،وق��د ح�رض احلفل اجل�نرال
 Dempseyوع���دد م��ن امل�����س ��ؤول�ين الأم�يرك��ي�ين
وفعاليات اجلالية اللبنانية يف الواليات املتحدة.
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ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل
ال�سفري الإماراتي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ال�سيد فايز غ�صن ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سيد يو�سف الع�صيمي وعر�ض معه
التطورات يف لبنان واملنطقة و�سبل تعزيز العالقات بني البلدين .وقد نقل ال�سفري الإماراتي اىل الوزير غ�صن دعوة لزيارة معر�ض دبي للطريان،
الذي �سيقام بني الثالث ع�رش وال�سابع ع�رش من �شهر ت�رشين الثاين.

...و�سفرية
الواليات املتحدة الأمريكية
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف
ال�يرزة� ،سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
مورا كونيللي ،وعر�ض معها الأو�ضاع الراهنة
والتطورات يف لبنان واملنطقة.

...وال�سفري الرو�سي
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الوزارة� ،سفري رو�سيا
ال�سيد الك�سندر زابيكني وبحث معه م�س�ألة ت�سليح اجلي�ش.
وبعد اللقاء� ،أعلن ال�سفري الرو�سي ا�ستعداد بالده لتقدمي
م�ساعدات للجي�ش اللبناين ،ورغبة رو�سيا يف تفعيل الإتفاقات
مت الإتفاق على اتخاذ كلّ الإجراءات
املوقعة بني البلدين ،والتي ّ
ال�رضورية لتفعيلها وو�ضعها مو�ضع التنفيذ.
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ت�رشين الثاين

...وال�سفري
الربيطاين

�إ�ستقباالت الوزير

�إ�ستقبل الوزير فايز غ�صن،
يف مكتبه يف ال��ي��رزة� ،سفري
بريطانيا ال�سيد طوم فليت�رش ،وتناول الإجتماع ق�ضية ت�سليح اجلي�ش.
وقد عر�ض الوزير غ�صن املهمات التي يقوم بها اجلي�ش يف كل املناطق
اللبنانية جمدداً رف�ض لبنان كل �أ�شكال امل�ساعدات امل�رشوطة.

...والنائب �إميل رحمة
�إ�ستقبل الوزير فايز غ�صن ،يف مكتبه يف
ال�يرزة ،النائب �إميل رحمة وا�ستعر�ض معه
التطورات العامة.

...والوزير ال�سابق
اليا�س �سكاف
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الريزة،
الوزير ال�سابق اليا�س �سكاف الذي �أكد خالل اللقاء
�رضورة دعم اجلي�ش اللبناين وااللتفاف حوله ملا ميثله
من �ضمانة للبنان واللبنانيني.

...واملمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الريزة ،املمثل اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز يف زيارة وداعية.
و�شكل اللقاء منا�سبة مت خاللها عر�ض جممل التطورات الراهنة يف لبنان
واملنطقة ،وقد �شدد ال�سيد وليامز على �رضورة احلفاظ على اال�ستقرار
وخ�صو�صا �أن املنطقة ت�شهد تطورات كثرية ،وال بد
والهدوء يف لبنان،
ً
من حت�صني الو�ضع اللبناين من ًعا لأي انعكا�سات �سلبية.
من ناحيته� ،أ�شار الوزير غ�صن �إىل �أن لبنان مدرك ح�سا�سية املرحلة
ودقتها ،وهو يتعامل مع الأمور من هذا املنطلق ،واجلميع فيه مدرك
�أهمية احلفاظ على اال�ستقرار.
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ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل
ال�سفرية الأمريكية مع وفد مرافق

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي ،يرافقها
قائد العمليات اخلا�صة امل�شرتكة اجلرنال جوزف فوتل وملحق الدفاع
لدى ال�سفارة الأمريكية العقيد بول رو�س ،وجرى خالل اللقاء بحث
عالقات التعاون بني جي�شي البلدين.

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

...وال�سفري اال�سرتايل
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
ا�سرتاليا ال�سيد الك�س برتلم يرافقه امللحق الع�سكري
العقيد البحري غافن �إيروين ،يف زيارة بروتوكولية
ملنا�سبة ت�سلّم الأخري مهماته اجلديدة يف لبنان.

...وال�سفري الإماراتي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�سيد يو�سف علي الع�صيمي وعر�ض معه التطورات يف
لبنان واملنطقة.
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ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت القائد

...وقائد القوات
اخلا�صة الأمريكي
اجلرنال توفو

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوات اخلا�صة يف
القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال توفو على ر�أ�س وفد ع�سكري يف
ح�ضور ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي .وخالل اللقاء ،جرى
بحث �سبل تعزيز عالقات التعاون الع�سكري بني جي�شي البلدين ومتابعة
تنفيذ برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش اللبناين.

...ونائب مدير التخطيط لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
والع�سكرية يف منطقة ال�رشق الأو�سط

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،نائب مدير التخطيط
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والع�سكرية اخلا�صة مبنطقة ال�رشق الأو�سط يف الأركان
امل�شرتكة الأمريكية ،اجلرنال جون �شارلتون على ر�أ�س وفد مرافق ،ويف
ح�ضور �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي.
وقد بحثت خالل اللقاء ،العالقات الثنائية بني جي�شي البلدين و�سبل
تعزيزها.

...ووفدا
ً
ع�سكريا
ً
بريطانيا
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،العميد
ريت�شارد كريبويل من القيادة امل�شرتكة الدائمة يف
اجلي�ش الربيطاين ،وتناول البحث التعاون الع�سكري
بني جي�شي البلدين.

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

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

...و�أمني عام املجل�س االعلى
اللبناين  -ال�سوري
12
اجلي�ش  -العدد رقم 317

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،أمني عام املجل�س الأعلى
اللبناين  -ال�سوري الأ�ستاذ ن�رصي خوري ،وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت القائد

...وم�ساعدة
املفو�ض ال�سامي
ل�ش�ؤون الالجئني يف جنيف

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة م�ساعدة املفو�ض ال�سامي
ل�ش�ؤون الالجئني يف جنيف ال�سيدة �إيريكا فلري ،وعر�ض معها �سبل
التعاون بني املفو�ضية وال�سلطات اللبنانية يف �ش�أن حماية الالجئني
غري الفل�سطينيني وم�ساعدتهم ودور اجلي�ش يف هذا املجال.

...ووزير الثقافة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،وزير الثقافة غابي ليون وتداوال
�ش�ؤو ًنا عامة.

...والوزير ال�سابق اليا�س املر
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،الوزير ال�سابق
اليا�س املر ،وبحثا الأو�ضاع يف لبنان.

...والوزير ال�سابق
زياد بارود

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،الوزير ال�سابق زياد بارود وتداوال
�ش�ؤو ًنا عامة.

...والنائب فادي الأعور
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب فادي الأعور.

13
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ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت القائد

...والنائب هرني حلو
ا�ستقبل قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة،
النائب هرني حلو.

...والنائب �أمني وهبة

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �أمني وهبة.

اجلراح
...والنائب جمال
ّ

اجلراح.
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب جمال ّ

...والوزير ال�سابق حم�سن دلول

...والوزير ال�سابق وئام وهاب

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

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق وئام وهاب.

14
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ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت القائد

...ومدير عام الأمن العام
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س �إبراهيم ،وجرى بحث
التعاون الأمني امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني.

...ورئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي اللبناين
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي
اللبناين ال�سيد كمال �شاتيال على ر�أ�س وفد مرافق.

...ورئي�س عام الرهبانية االنطونية املارونية
االباتي داوود رعيدي
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س عام الرهبانية
االنطونية املارونية االباتي داوود رعيدي يرافقه االب �رشبل بو عبود.

كذلك ،ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش يف مكتبه يف الريزة ،كالً من:
النواب ال�سابقني� :سليم حبيب ،نادر �سكر ،جهاد ال�صمد ،خمايل ال�ضاهر ،وكرمي الرا�سي ،والوزير ال�سابق ابراهيم بيان ،وامللحق
الع�سكري الأمريكي العقيد بول رو�س ،وامللحق الع�سكري امل�رصي العقيد �أ�رشف �صالح الدين �أحمد حممد ،ومطران بريوت للروم
الكاثوليك كريل�س �سليم ب�سرت�س يرافقه االب �أنطوان ن�رص و�سهيل ابو حال ،وال�سيد رايف مدايان ،وال�صحايف �صائب دياب ،والكاتب
واملحلل ال�سيا�سي جوزيف ابو فا�ضل ،وال�شيخ عماد اخلازن ،ووف ًدا من جمعية حملة االزرق الكبري ،ووف ًدا من جمعية �أنوار املحبة
ونقيب �أ�صحاب امل�ست�شفيات اخلا�صة يف لبنان املهند�س �سليمان هارون مع وفد مرافق.

15
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ت�رشين الثاين

�إ�ستقباالت رئي�س الأركان

رئي�س الأركان
ي�ستقبل ال�سفري
اال�سرتايل

ا�ستقبل رئي�س الأركان
اللواء الركن وليد �سلمان ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري ا�سرتاليا ال�سيد الك�س برتلم يرافقه امللحق
الع�سكري اجلديد العقيد البحري غافن �إيروين.

...والوزير بانو�س منجيان
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير بانو�س منجيان.

...والنائب الوليد �سكرية

ا�ستقبل رئي�س االركان اللواء الركن وليد �سلمان يف مكتبه يف الريزة،
النائب الوليد �سكرية.

...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال �ألبريتو �أ�سارتا الذي قدم له التهنئة مبنا�سبة
تعيينه يف من�صبه اجلديد ،وقد تناول البحث �سبل تعزيز التعاون
والتن�سيق بني اجلي�ش والقوات الدولية على خمتلف ال�صعد.
16
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...والنائب
فادي الهرب

ا�ستقبل اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف
الريزة ،النائب فادي الهرب.

...وامللحق الع�سكري االيطايل مودعاً

ا�ستقبل اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،امللحق
الع�سكري االيطايل العميد انطونيو بيتللي ،يف زي��ارة وداعية ق ّدم
خاللها خلفه العقيد مي�شال �ساندري.

ت�رشين الثاين

...وامللحق
الع�سكري
امل�رصي

�إ�ستقباالت رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأركان،
يف مكتبه يف الريزة ،امللحق
الع�سكري امل�رصي العقيد الركن �أ�رشف �صالح الدين.

...ووفدا من اجلماعة الإ�سالمية
ً
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من اجلماعة الإ�سالمية،
وجرى بحث ال�ش�ؤون العامة.

...ووفدا من ر�ؤ�ساء
ً
بلديات املنت الأعلى
ا�ستقبل ال���ل���واء ال��رك��ن وليد
�سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا
من ر�ؤ�ساء بلديات املنت الأعلى.

كذلك ،ا�ستقبل رئي�س
الأركان ،يف مكتبه يف
الريزة ،كالً من:
النائب ال�سابق عبد اهلل
فرحات ،والأ�ستاذ �سمري
ال�ضاهر ،ووف ًدا من ر�ؤ�ساء
بلديات را�شيا وال�شيخ زياد
رغدا مع وفد بلدية �أكروم.

تكرميا
احتفاالت
ً
للواء الركن �سلمان
�أقام امللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء حممد احلجاج،
حفل ع�شاء يف فندق هيليو بوليتان  -الرو�شة ،مبنا�سبة
رئي�سا للأركان.
تعيني اللواء الركن وليد �سلمان
ً
ح�رض احلفل ،اللواء الركن وليد �سلمان وعقيلته ،وعدد من
امللحقني الع�سكريني املعتمدين يف لبنان ،و�شخ�صيات.
وللمنا�سبة نف�سها� ،أقام جمل�س رعية ال�شويفات للروم
الأرثوذك�س حفالً يف مطعم برج احلمام يف برمانا ،يف حني
�أقام احتاد بلديات املنت الأعلى وحركة لبنان ال�شباب ع�شا ًء
تكرمييا ً يف مطعم املوال -احلبتور.
تخللت االحتفاالت ،كلمات تهنئة للواء الركن �سلمان
دروعا تذكارية من اجلهات املنظمة.
الذي ت�سلّم
ً
17
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ت�رشين الثاين

دمرت  %50من الذخائر العنقودية يف العامل
حيز التنفيذ العام املا�ضي ّ
الإتفاقية التي دخلت ّ

التحرك العاملي لو�ضع حد
كان لبنان �أحد رواد
ّ
العنقودية ،مما � ّأدى �إىل �إقرار �إتفاقية
للذخائر
ّ
حيز التنفيذ
ا�ستطاعت خالل �سنة من دخولها ّ
(العام املا�ضي) تدمري نحو  50يف املئة من هذه
الذخائر يف العامل ،وتخفيف �أوج��اع الكثري من
النا�س.
لبنان ا�ست�ضاف خالل �أيلول املن�رصم االجتماع
الثاين للدول الأط��راف يف الإتفاقية (االجتماع
الأول كان يف الو���س) ،حيث التقى ممثلو 131
ا�ستمرت �أربعة �أيام،
وتو�صلوا بعد نقا�شات
دولة
ّ
ّ
�إىل تو�صيات �صدرت حتت عنوان�« :إعالن بريوت».

الإفتتاح
ح����ف����ل اف����ت����ت����اح
الإج����ت����م����اع ال���ث���اين
الت��ف��اق��ي��ة ال��ذخ��ائ��ر
ال��ع��ن��ق��ودي��ة ،ال���ذي
ن����ظّ ����م����ت����ه وزارة
اخل��ارج��ي��ة بالتعاون
م����ع ب���رن���ام���ج الأمم
امل��ت��ح��دة الإمن���ائ���ي
وامل����رك����ز ال��ل��ب��ن��اين
ل�ل�أع��م��ال املتعلّقة

ب���الأل���غ���ام� ،أق��ي��م يف
ق����صر الأون��ي�����س��ك��و،
ب����رع����اي����ة رئ���ي�������س
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد
م��ي�����ش��ال ���س��ل��ي��م��ان
وح���������ض����وره .وح����ضر
أي�ضا رئي�س جمل�س
� ً
ال����ن����واب اال����س���ت���اذ
ن��ب��ي��ه ب���ري ورئ��ي�����س
جمل�س الوزراء جنيب

م�ؤمتر

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

ميقاتي ،ووزي��ر اخلارجية واملغرتبني عدنان
من�صور وممثل االم�ين ال��ع��ام ل�لامم املتحدة
�سريجيو دوارت��ي وع��دد من ال���وزراء والنواب
و�سفراء الدول العربية واالجنبية املعتمدين يف
لبنان و�سفراء من وزارة اخلارجية� ،إىل ممثلني
عن  131دول��ة و�شخ�صيات ممثّلة ملنظمات
الأمم املتحدة واملجتمع امل���دين ،وع��دد من
�ضحايا القنابل العنقودية.
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني الذي �أن�شدته
فرقة «ك��ورال الفيحاء» ،ثم كلمة ترحيب من
ملكة جمال لبنان ال�سابقة دينا عـازار ،بعدها
�ألقى الوزير من�صور كلمـة حول «اتفاقية القنابل
العنقودية ،الفريدة والر�ؤيوية التي كان للبنان
جلية ورائ���دة يف تبلورها ،وحتققها
ب�صمات ّ
ك�صكّ دويل يحظر ه��ذا ال�����س�لاح ال��ره��ي��ب».
ون � ّوه برعاية الرئي�س �سليمان «ه��ذا احلدث
الكبري ،تدلـيالً على االهتمام اخلا�ص الذي
يوليه لهذه االتفاقية وامل��ب��ادىء االن�سانية
التي تختزن ،وجت�سي ًدا لتماهيه م��ع معاناة
�ضحايا الذخائر العنقوديـة ووقوفـه امل�ستمر
بجانبهم».
وقال« :منذ بداية عهده ،قاد فخامة الرئي�س
امل��ب��ادرة تلو امل��ب��ادرة ليعك�س �صورة لبنان
احلقيقية يف ال��ع��امل ،لبنان امل��ت��ن� ِّوع بغنى،
حري�صا على �إ�سماع
واملنفتح ب�أ�صالة .فكان
ً
���ص��وت ل��ب��ن��ان يف امل��ن��ت��دي��ات ال��دول��ي��ة على
اختالفها و�ضمان م�شاركته الفاعلة يف كل
جهد عاملي هادف �إىل تعزيز القيم الإن�سانية
امل�شرتكة و�صونها».

الدول الأطراف
ت� ّؤكد يف «�إعالن بريوت»
�أهمية املحافظة على ال�رشاكة
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ت�رشين الثاين

اجلمهورية
كلمة رئي�س
ّ
كلمة رئي�س اجلمهورية ا�ستهلها بتوجيه
التحية �إىل «ال�شهداء الأحياء �ضحايا القنابل
العنقودية ،و�إىل امل�شاركني يف الإجتماع»،

ل�سنوات وعقود ب�صورة
���ص��ام��ت��ة ودن���ي���ئ���ة ،بعد
انتهاء احلروب والنزاعات،
يف ع���م���ل���ي���ات ال���ق���ت���ل
والإعاقة املربجمة .وهذا
ما ي�ستوجب منا ،جتديد
التزامنا م�ساعدة �ضحايا
ه����ذا ال�������س�ل�اح ال��ره��ي��ب
وت���أه��ي��ل��ه��م ،و�إمي��ان��ن��ا
امل�شرتك ب�رضورة جتنيب

مرح ًبا بهم يف لبنان «البلد املتجذّر يف ال�رشق،
ّ
والذي ا�ضطلع منذ القدم ،بدور رائد يف جمال
التوا�صل والتكامل واالنفتاح .وقد انطلقت
م��ن �شواطئه �إىل ال��ع��امل منذ �أك�ثر م��ن ثالثة
�آالف �سنة ،عنا�رص �أبجدية متقدمة� ،شكّ لت
م�ساهمة �أ�سا�سية م��ن قبل �شعبه يف حركة
التقدم الإن�ساين .وهو ما زال يدعو بثبات� ،إىل
تعزيز حوار احل�ضارات والثقافات والديانات،
كبديل عن الت�صادم واالح�تراب ،بعيداً من �أي
ٍ
التطرف والظلم والإره��اب،
�شكل من �أ�شكال
ّ
على ق��اع��دة ال��ع��دال��ة والت�ضامن والإخ����اء».
وق��ال« :نلتقي هنا اليوم ،ممثلني لأك�ثر من
مئة دول���ة ،ول��ع� ٍ
�دد كبري م��ن املنظمات غري
ٍ
لغر�ض �شديد النبل ،م��ن �ضمن
احلكومية،
م��ب��ادئ و���س��ي��ا���س��ات ت��واف��ق عليها املجتمع
ال��دويل� ،أال وهي ال�سعي �إىل و�ضع ٍ
حد ل�سالح
�آثم وف ّتاك ،وهو القنابل العنقودية� .إن انعقاد
االجتماع الثاين للدول الأط���راف يف اتفاقية
القنابل العنقودية تعبري عن �إرادتنا ال�سيا�سية
اجلامعة مبواجهة الآثار امل�أ�سوية لهذا ال�سالح،
مدنيا عن ع�سكري ،وال يفرق بني
الذي ال مييز
ً
رجل �أو امر�أة� ،أو �شاب �أو كهل �أو طفل ،وي�ستمر

�شعوب العامل ويالته
يف امل�ستقبل».
و�أكّ د �أن «مقاربتنا
مل��و���ض��وع ال��ق��ن��اب��ل
�اج��ا
ال��ع��ن��ق��ودي��ة� ،إن��ت� ً
وا�ستخداما وتخزي ًنا
ً
ون���ق�ل�اً ،ت��ن��ط��ل��ق من
اع��ت��ب��ارات �إن�سانية،
�إذ ن����درك ،يف �ضوء
جت��ارب �شديدة الق�سوة ،يف العديد من دول
ال��ع��امل ،ت��داع��ي��ات ا�ستخدامه الكارثية على
الإن�سان ،كما والتحديات التنموية الباهظة التي
يفر�ضها على ال�شعوب بعد انتهاء النزاعات� .إالّ
�أن الواجب واملنطق يفر�ضان كذلك ت�سجيل
�إدانتنا ال�سيا�سية مل�ستعمليه ،والت�أكيد على
�رضورة �إلزامهم التعوي�ض املنا�سب عن الأذى
والأ��ض�رار الفادحة التي ت�سببوا بها» .و�رشح
الرئي�س �أنه «لأمر منطقي �أن ينعقد م�ؤمتركم
يف لبنان بالذات ،بعد �سابقه ،الذي انعقد العام
ت�رضرا من القنابل
الفائت يف الو�س� ،أكرث الدول
ً
العنقودية ومن �سائر خملّفات احلرب القابلة
للإنفجار .وال يخفى على �أي منكم ما خلّفته �آلة

م�ؤمتر

احلرب التي ا�ستخدمتها �إ�رسائيل
يف عدوانها امل�ستمر �ضد لبنان،
وب��خ��ا���ص��ة خ�ل�ال مت���وز م��ن ال��ع��ام
 ،2006من ك ٍم هائل من اخلراب
وال���دم���ار والأذى ،وق���د �أزه��ق��ت
مئات الأرواح الربيئة ،و�أحلقت
الأذى اجل�سدي واملعنوي ب��آالف
اجل��رح��ى وامل��ع��وق�ين .ومل يكن
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�ورع �إ�رسائيل وتباهيها ،ب�إطالق
�صدفة عدم ت� ّ
املدمرة
ت�سمية «عناقيد الغ�ضب» على حربها
ّ
�ضد لبنان العام  ،1996كا�شفة نياتها املبيتة
ب�إيذاء �أكرب عدد ممكن من املواطنني .و�إذا كان
لبنان ما زال يف حاجة �إىل الكثري من الوقت
واجلهد للتعايف من �آثار تلك احلروب العدوانية،
ف�إن �أب�شع ف�صولها ،و�أ�شدها طرحا ً للتحديات،
قد متثّل يف �إم��ط��ار �أرا���ض��ي جنوبنا ال�سكنية
والزراعية بالذخائر العنقودية .وق��د ت�س ّنى
لكم ،خالل الزيارة امليدانية جلنوب لبنان ،ومن
خالل ال�صور التي عاينتموها� ،أن تلم�سوا ج�سامة
اخل�سائر والت�ضحيات الب�رشية واملادية ،و�أن
تق ّدروا حجم اجلهد املطلوب ملحو �آثار اجلرمية

ت�رشين الثاين

م�سرية احل��رب على هذا
النوع من القنابل ،فكانت
م���ب���ادرة ال��ن��روج ،وك��ان
م�����س��ار االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي
�أب����صرت ال��ن��ور يف مدينة
«دبلن» يف �أي��ار ،2008
واحتفلنا مبرا�سم �إطالقها
يف �أو�سلو يف كانون الأول
.»2008
و�أ���ش��ار �إىل «�أن �إمي��ان

وانعكا�ساتها التنموية .فالتقارير ت�شري �إىل �أن
�إ�رسائيل �ألقت خالل عدوانها على لبنان العام
 4 ،2006ماليني قنبلة على م�ساحة  54كلم
مربع ،حيث مت تنظيف م�ساحة  67يف املئة
منها ،وال يزال �أمامنا العمل على تنظيف 17
كلم مربع من الأرا�ضي الزراعية واحلرجية ،من
�أجل �إعادتها �إىل الدورة االقت�صادية».
و�أعلن فخامة الرئي�س �أن «القنابل العنقودية
ما زال��ت �إىل اليوم تطال املدنيني يف لبنان،
وخ�صو�صا الأطفال الأبرياء يف جماالت لهوهم
ً
ال��رح��ب��ة ،وامل���زارع�ي�ن الطيبني يف حقولهم
ت�سببت هذه
وم�ساحات رزقهم وجدهم ،وقد
ّ
القنابل لغاية تاريخه ب�إعاقة �أو قتل �أك�ثر
م��ن � 400ضحية .وه��ي متثّل بالتايل �شكالً
يوميا
من �أ�شكال االحتالل ،ما دامت ترتب�ص
ً
بحياة املواطنني ،ومل نتمكن بعد من �إزالتها
بالكامل والتخلّ�ص م��ن مفاعيلها .لطاملا
تعالت الأ�صوات للتنديد بالقنابل العنقودية،
�إال �أن ا�ستعمال �إ�رسائيل ه��ذا ال�سالح ب�شكل
�سافر وم�شني يف حربها الأخرية �ضد لبنان ه َّز
وعي العامل و�شكّ ل حمطة تاريخية بالفعل ،يف

لبنان الثابت ب�رضورة حظر الأ�سلحة التي تت�سبب
يف �أذى مفرط ،والع�شوائية الأثر ،وعلى ر�أ�سها
القنابل العنقودية ،وجد ترجمته يف انخراطه
منذ البدايات الأوىل ،يف امل�سار التفاو�ضي
الذي �أو�صل �إىل اجرتاح هذه االتفاقية املهمة.
حيز التنفيذ يف لبنان يف
ومع دخول االتفاقية ّ
الأول من �أيار  ،2011باتت احلكومة اللبنانية
ملتزمة ب�شكل ت��ام �أحكامها ،ال �سيما جلهة
م�ساعدة �ضحايا الذخائر العنقودية ،وتنظيف
�أرا�ضيها من خملّفاتها».
و�شكر با�سم لبنان «ك��ل اجل��ه��ات املانحة
والداعمة ،من دول �صديقة و�شقيقة ،وهيئات
دول��ي��ة تابعة ل�ل��أمم املتحدة ومنظمات غري
ح��ك��وم��ي��ة ،وال �سيما ق����وات «ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل»
العاملة يف اجل��ن��وب يف �إط���ار ال��ق��رار ،1701
على امل�ساعدات واملعونات املادية والتقنية
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي وف��رت��ه��ا ل��ن��ا ،ك���ي ن�ضطلع
بواجباتنا ،ونتم ّنى �أن يظل ال��ت��ع��اون بيننا
م�ستمرا وثاب ًتا حتى االنتهاء من تبعات
وبينها
ً
تركة القنابل العنقودية الثقيلة التي خلّفها
االحتالل على �أر�ضنا .و�إين �أغتنم هذه املنا�سبة
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لأعلن ا�ستعداد لبنان للم�شاركة يف اخلربات
التي اكت�سبها يف عمليات تنظيف الأرا�ضي
املل ّوثة بالذخائر العنقودية وم�ساعدة اجلرحى
وامل�صابني ،من خالل �أنظمة التعاون الدويل».

وختم الرئي�س قائالً« :لقد حر�صت على �أن
�شخ�صيا يف م�ؤمتركم للت�أكيد على
�أ���ش��ارك
ً
الأهمية التي نعلّقها على �أعمالكم ،ولدعم
جهودكم املخل�صة يف �إط���ار تعزيز القانون
ال����دويل الإن�����س��اين .و�أود �أن �أع����رب يف ه��ذه
املنا�سبة عن رغبتي يف ر�ؤية «�إعالن بريوت»،
الذي �سي�صدر يف نهاية االجتماع ،حمطة فا�صلة
يف م�سار االتفاقية ،وم�ساهمة ال متحى يف الإطار
القانوين لنزع هذا ال�سالح ،انطالقا ً من املدينة
التي تعرف منذ العهد الروماين «ب�أم ال�رشائع»،
بريوت� .أكرر ترحيبي بكم مع �أخل�ص متنياتي
لكم يف جهودكم النبيلة يف خدمة ر�سالة �سامية،
و���ص��والً �إىل حتقيق ���س�لام �شامل يف ال�رشق
الأو�سط على قاعدة العدالة وقرارات ال�رشعية
الدولية واملبادرة العربية لل�سالم».
فيلم وثائقي
مت عر�ض فيلم وثائقي ا�ستهلّ
بعد ذل��كّ ،
عاما)
مب ّوال غ ّناه الفتى حممد عبد العال (ً 12
الذي فقد رجله ب�سبب انفجار قنبلة عنقودية.
�شخ�صا وقعوا
أي�ضا عن 425
وحت ّدث الفيلم � ً
ً
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حتى الآن �ضحية القنابل العنقودية التي
رمتها �إ��سرائ��ي��ل على ار���ض اجل��ن��وب ،وفكرة
توعية النا�س على نوعية هذه القنابل وتركيب
االط��راف اال�صطناعية للم�صابني .كما حت ّدث
عن تنظيف  67يف املئة من الأرا�ضي املل ّوثة
م�شريا �إىل �أن اخلطر ما زال
بالقنابل العنقودية،
ً
خ�صو�صا يف امل�ساحات الزراعية والتي
قائما،
ً
ً
ت�صيب املزارعني .ويف نهاية ال�رشيط عاد م ّوال
التم�سك
الأر�ض ب�صوت عبد العال ي�صدح معل ًنا
ّ
بالوطن مهما كان الثمن.
يف اخل��ت��ام ،ق��دم��ت ف��رق��ة «ف��ه��د ال��ع��ب��داهلل
للفنون ال�شعبية» رق�صات من الدبكة اللبنانية
والفولكلور اللبناين ،نالت �إعجاب احل�ضور،
ت�لاه��ا دخ���ول امل��ن�����ش��دي��ن الأرب���ع�ي�ن لفرقة
«ك��ورال الفيحاء» بقيادة املاي�سرتو بركيف
ت�ساالكيان ال��ذي��ن ق � ّدم��وا باقة
من الأغ���اين الوطنية .وبعد حفل

ت��ب��ادل الأن��خ��اب ج��ال احل�����ض��ور على معر�ض
�صور فوتوغرافية مل�صابي الألغام والقنابل
العنقودية من خمتلف �أنحاء العامل.
ِ
لينته هذا ...يكفي!
اليوم ال ّأول:
يف اليوم التايل بد�أ امل�ؤمترالذي جرت �أعماله
يف فندقي «فيني�سيا» و«مونرو» ،فا�ستهلت
اجلل�سة الأوىل بكلمة لرئي�س االجتماع الأول
ل��ل��دول الأط���راف تونغلون �سي�سوليت ال��ذي
ن � ّوه بـ«اتفاقية الذخائر العنقودية وبزيادة
املن�ضمة اليها وال �سيما تلك التي
عدد الدول
ّ
�ستلتزم معاجلة الآث���ار الناجمة ع��ن الذخائر
معتربا �أن «االتفاقية تهدف اىل
العنقودية»،
ً
تنفيذ �أحكامها ب�شكل عمالين وفوري ل�ضمان
ع��دم انت�شار ه��ذه الأ�سلحة ومنع ا�ستخدامها
ول�ضمان تنظيف املناطق املل ّوثة من الذخائر

تو�صيات امل�ؤمتر�« :إعالن بريوت»

���ص��در يف خ��ت��ام الإج��ت��م��اع ال��ث��اين ل��ل��دول الأط������راف يف �إت��ف��اق��ي��ة
وت�ضمن م��ا ي��أت��ي:
ال��ذخ��ائ��ر العنقودية «�إع��ل�ان ب�ي�روت ،»2011
ّ
« -1نحن ،ممثلو الدول الأط��راف يف �إتفاقية الذخائر العنقودية� ،إىل
جانـب ممثلـي دول �أخ��ـ��رى ب�صفتهـم املوقّ عيـن ،والأم��ـ��م املتحـدة،
واللجنـة الدولية لل�صليـب الأحمـر ،والإئتـالف املناهـ�ض للقنابـل
العنقوديـة ،بالإ�ضافة �إىل منظّ مـات وم�ؤ�س�سات دولية وحملية �أخرى،
قد اجتمعنا يف الإجتماع الثاين للدول الأط��راف يف �إتفاقية الذخائر
العنقوديـة يف بريوت ،من �أجل �إعادة ت�أكيد التزامنا و�ضع ح ّد لل�رضر
ت�سببـه الذخائر العنقودية ،ونعمل حتت �شعار« :م ًعا من �أجل حياة
الـذي
ّ
�آمنة».
 -2كما �أننا نرحب بنتائج الإجتماع الأول للدول الأطراف الذي عقد
يف فينتيان ،وبالإلتزامات املذكورة يف �إعالن فينتيان  2010ويف خطة
عمل فينتيان .ون�سعى �إىل �إحراز التقدم بناء على هذه الإلتزامات من
خالل عملنا يف الإجتماع الثاين للدول الأطراف والإجتماعات التالية.
 -3نحن �سعداء بالتق ّدم الذي حترزه الدول يف تنفيذ هذه الإتفاقية.
يتم تدمري املخزونات،
وكما يظهر يف تقرير بريوت للتقدم املحرزّ ،
يتم ب��ذل جهود م�ضاعفة
وي��ت� ّ�م تطهري الأرا���ض��ي امللوثة ،كما �أ ّن��ه ّ
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العنقودية وخملّفات احلرب».
ون��ا���ش��د ���س��ي�����س��ول��ي��ت «ال������دول املتبقية
االن�ضمام �إىل االتفاقية يف �أ�رسع وقت من �أجل
�إزالة الذخائر العنقودية يف العامل �أجمع» ،معل ًنا
مت «االتفاق على زيادة اخلدمات املوفّ رة
�أنه ّ
املخ�ص�صة لعمليات
لل�ضحايا وامل�����وارد
ّ
التنظيف».
بعدها �سلم �سي�سوليت رئ��ا���س��ة امل��ؤمت��ر
ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��ل��ب��ن��اين ع��دن��ان من�صور،
وع���اون���ت���ه امل��م��ث��ل��ة ال���دائ���م���ة ل��ل��ب��ن��ان ل��دى
الأمم امل���ت���ح���دة يف ج��ن��ي��ف جن�ل�ا ع�����س��اك��ر.
وقال من�صور« :كان لبنان �أحد رواد التحرك
ال��ع��امل��ي ل��و���ض��ع ح��د للقنابل ال��ع��ن��ق��ودي��ة،
و�إن ا�ستخدام ه��ذا ال�سالح ال�لا�إن�����س��اين �ضد
لبنان يف �صيف ال��ع��ام  2006ك��ان مبثابة
ال�رشارة التي �أدت �إىل �إطالق ما عرف بـ«م�سار
�أو����س���ل���و» وال�����ذي �أف�����ض��ى بعد
ق���راب���ة ال�����س��ن��ت�ين اىل اع��ت��م��اد

مل�ساعدة �ضحايا ال��ذخ��ائ��ر العنقودية� ،إىل ج��ان��ب ت��وف�ير التعاون
وامل�ساعدة ال�رضورية لهذه املهمات.
نقر بالتحديات املذكورة يف تقرير بريوت حول
 -4يف الوقت نف�سهّ ،
التقدم ونحن م�صممون على جتاوز هذه التحديات ،با�ستذكار التزامات
الدول الأطراف املن�صو�ص عنها يف خطة عمل فينتيان يف �سبيل �إحراز
تق ّدم يف تطهري املخزونات وتدمريها� ،إىل جانب تو�سيع نطاق اخلدمات
املخ�ص�صة لهذه املهمات.
لل�ضحايا والناجني وزيادة م�ستوى املوارد
ّ
 -5وه��ا نحن جنتمع يف لبنان ،وه��و بلد �آخ��ر ت�رضّر ب�شكل كبري من
املدمرة لهذا ال�سالح على
الذخائر العنقودية ،وقد �شهدنا الت�أثريات
ّ
الأفراد ،وعائالتهم وجمتمعاتهم .وهذا ما دفعنا �إىل تذكّ ر �أهمية التق ّدم
يف عملنا يف �سبيل معاجلة امل�شاكل املتعلّقة بالذخائر العنقودية التي
يواجهها اللبنانيون �إىل جانب �أ�شخا�ص كثريين حول العامل .لذا ،وبناء
على �أحكام هذه الإتفاقية ،نحن ،الدول الأط��راف نعاود الت�أكيد على
التزامنا حتقيق �إلتزامات الإتفاقية من دون �أي ت�أخري.
 -6ال ي��زال ال���دور ال��رائ��د ال��ذي �أظ��ه��رت��ه ك��ل م��ن جمهورية الو���س
الدميوقراطية ال�شعبية ولبنان� ،إىل جانب الناجني الكرث من الذخائر
العنقودية والأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ت����ضرّروا م��ن ه��ذا ال�سالح ،ي�شكّ لون
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�إت����ف����اق����ي����ة ال����ق����ن����اب����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة».
قدما يف م�سرية
وقال« :نحن هنا اليوم للم�ضي ً
و�ضع ٍ
حد نهائي لهذا ال�سالح و�آث��اره املروعة.
وما زال �أمامنا الكثري من اخلطوات التي تنتظر
الإجن��از ،ما دام خطر القنابل العنقودية ماثالً
ويتهدد حياة الكثريين حول العامل».
و�ألقى املمثل االعلى ل�ش�ؤون نزع ال�سالح يف
الأمم املتحدة �سريجيو دورات��ي كلمة الأمني
العام للأمم املتحدة بان كي مون ،ومما قال:

«ه��ذا االجتماع يف ب�يروت �سي�ساهم يف تعزيز
ال��ت��ع��اون وامل�ساعدة ب�ين الأط����راف م��ن �أج��ل
الق�ضاء على الذخائر العنقودية التي لها �أثر
�سلبي كبري على املواطنني».
وحتدثت ال�سيدة رن��دة بري قائلة« :حواىل
مليوين قنبلة عنقودية هي كمية املوت التي
و ّزعتها �أ�سلحة العدوان الإ�رسائيلي على 185

املفتاح الأ�سا�سي لنجاحنا .و�إن مدى ح�صول املجتمعات املت�رضّرة على
مقيا�سا لنجاحنا.
امل�ساعدة التي حتتاجها �سيعترب
ً
 -7كما �أننا ن�شجب ا�ستخدام الذخائر العنقودية يف النزاعات احلديثة
وبالطبع ندين ا�ستخدام الذخائر العنقودية التي ت�سبب �أذى غري
مقبول للمدنيني وللأ�شياء من قبل �أي كان .تناق�ض هذه الأفعال روح
االتفاقية وهدفها وت�ؤدي �إىل تفاقم امل�شاكل الإن�سانية التي �سببها
الإ�ستخدام امل�سبق لهذه الأ�سلحة.
ندعو جميع الذين ما زالوا ي�ستخدمون الذخائر العنقودية بالإ�ضافة
�إىل الأ�شخا�ص الذين يقومون بتطويرها ،و�إنتاجها� ،أو حتى اقتنائها،
وامل�ساعدة ،والت�شجيع والتحفيز على �إنتاجها ،وتخزينها ،والإحتفاظ
بها ومتويل هذه الأ�سلحة ،ندعوهم �إىل التوقف الآن والإن�ضمام �إلينا
يف مهمة الق�ضاء عليها.
وان�ضمت
 -8كما �أننا نرحب بالدول الـ  63التي �ص ّدقت الإتفاقية
ّ
�إليها ،وعلى وجه اخل�صو�ص الدول التي ان�ضمت �إىل هذه الإتفاقية منذ
الإجتماع الأول للدول الأطراف .كما �أننا نقدر الدول التي �شاركتنا يف
جهودنا املبذولة يف �سبيل توقيع الإتفاقية .و�إذ ندعوهم للم�صادقة
ونحث الدول غري املوقّ عة على الإن�ضمام �إىل
عليها ب�أ�رسع وقت ممكن
ّ

بلدة خالل �آخر يومني من حرب العام � 2006أي
مبعدل قنبلة عنقودية لكل اثنني من مواطني
لبنان ،وعلى م�ساحة جغرافية متثّل ما يوازي
ربع م�ساحة اجلمهورية اللبنانية�« ...إننا نتطلع
�سويا
لهذا �إىل بلوغ املرحلة التي نقفل فيه
ً
�سنويا ب�أرواح
بابا من �أبواب اجلحيم الذي يودي
ً
ً

الإتفاقية من �أجل احلر�ص على حتقيقها ب�شكل كامل ،ويف �أق�رص وقت
ٍ
لعدد قليل من
ان�ضماما
ممكن .وباجتماعنا يف لبنان ،نلحظ �أن هناك
ً
ونحث جميع
دول ال�رشق الأو�سط ودول �شمال �أفريقيا �إىل الإتفاقية،
ّ
بلدان املنطقة وخارجها على الإن�ضمام �إليها ب�أ�رسع وقت ممكن.
 -9نرحب بو�ضع برنامج عمل ما بني ال���دورات للعام � 2012إىل
جانب و�ضع الإجتماع الثالث للدول الأطراف ،خططً ا لإن�شاء وحدات دعم
التنفيذ التي تعترب �آلية مهمة من �ش�أنها ت�سهيل عمل الدول الأطراف
يف تنفيذ الإتفاقية وحتقيق �إلتزاماتها الواردة يف خطة عمل فينتيان،
مبا يف ذلك العوامل املحددة مبهل زمنية يف مناطق التطهري ،وتدمري
املخزونات وم�ساعدة ال�ضحايا.
مت �إح��رازه منذ الإجتماع الأول للدول
نقر ب ��أن التقدم ال��ذي ّ
ّ -10
الأطراف وخالل م�سار �أو�سلو يعترب نتيجة ال�رشاكة الناجحة بني الدول،
واملنظمات الدولية واملجتمع املدين .و�إن احلفاظ على هذه ال�رشاكة
هو �رشط �أ�سا�سي ل�ضمان هذه الإتفاقية وتنفيذها �إىل جانب تعميمها
عامليا و�إحراز تق ّدم .م ًعا ،ن�ستطيع �أن نقوم باملزيد ،طاملا يوجد �أفراد
ً
يف خطر ،من �أجل حتقيق هدفنا اجلامع �أال وهو عامل خال من الذخائر
العنقودية.
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م�ؤمتر

زيارات ميدانية

الآالف من املدنيني الأبرياء».
وكان ال�سفري الربيطاين طوم فليت�رش �أمل «�أن
يكون هدف اجلميع واح ًدا� :أن نخل�ص العامل من
القنابل العنقودية ويجب �أن نفتخر باللحظات
التي جتمعنا ،وم�ؤمتر القنابل العنقودية هو
مت �سحب ما يفوق
�إح��دى هذه اللحظات .لقد ّ
 38مليون قنبلة عنقودية من التداول ونقوم
بالتخلّ�ص منها تدري ًجا ،متخطّ ني الربنامج
امل��ح��دد .ه��ذا الأ���س��ب��وع فر�صة مهمة لدمج
جهودنا امل�شرتكة وتطويرها ...بيان بريوت
يجب �أن يكون اللحظة التي نقول فيها :لينته
هذا ،هذا يكفي».
ث��م ك��ان��ت كلمة لنائبة رئي�س
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
كري�ستني برييل التي حتدثت عن
�ضمن �أعمال امل�ؤمتر ا�ست�ضاف
امل����رك����ز الإق���ل���ي���م���ي ل�ل��أع���م���ال
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأل���غ���ام يف ثكنة
ع�����ص��ام ���ش��م��ع��ون يف ال��ن��ب��ط��ي��ة
ال��وف��ود الأجنبية امل�شاركة فيه
حيث اطلعت على ن�شاطات املركز يف جمال
ن��زع الأل��غ��ام والقنابل العنقودية وم�ساعدة
ال�ضحايا ،وذل���ك يف ح�ضور رئي�س املركز
اللبناين للأعمال املتعلّقة بالألغام العميد
حممد فهمي وم�سيرّ �أعمال املركز يف النبطية
الرائد بيار بومارون.
يف البداية رحب العميد فهمي با�سم قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي بالوفد الذي �ضم
ح��واىل � 400شخ�ص م��ن جن�سيات خمتلفة،
مو�ض ًحا «�أن  55مليون مرت مربع من م�ساحة
لبنان كانت مل ّوثة بالقنابل العنقودية عقب
انتهاء ع��دوان مت��وز  ،2006غري �أن اجلي�ش
بالتعاون مع اجلمعيات املحلية والدولية،
ا�ستطاع تنظيف ما يفوق ثلثي تلك امل�ساحة
24
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جترب َتي لبنان والو���س يف التعامل مع الت�أثري
القاتل للقنابل العنقودية على �شعبيهما؛
وقد �أتت جتربة لبنان لتغري كل �شيء ،وتظهر
للعامل ،التل ّوث ال��ذي ت�سببه ماليني القنابل
العنقودية ملناطق �شا�سعة خالل ب�ضعة �أيام
فقط ،وقد لفتت التغطية الإعالمية الكبرية
انتباه العامل .فخالل �أ�شهر ،طالبت نحو 25
دولة ب�إقرار بند جديد يف القانون الدويل ،من
�أجل معاجلة هذه امل�س�ألة.
وحتدث با�سم الإئتالف العاملي �ضد القنابل
العنقودية بران�سيلوف كابيتينوفيك ،وهو �أحد
�ضحايا احلرب ال�رصبية ،ف�أ�شاد بالتزام 109
دول الإتفاقية وبان�ضمام  61دولة ك�أطراف
داعيا الدول التي وقعت ومل
يف العام املا�ضي،
ً
ت�صادق بعد اىل القيام بذلك يف �أق��رب وقت
ممكن.
فى القاعة الأخ��رى ،ويف م�ؤمتر �صحايف قال
ممثلو ائتالف مكافحة الذخائر العنقودية� ،إن
تقدما هائالً يف تنفيذ
املجتمع ال��دويل �أح��رز
ً
الإتفاقية ب�ش�أن ال��ذخ��ائ��ر العنقودية العام
حيز التنفيذ ،لأن
املن�رصم �أي منذ دخولها ّ

ال���دول املوقّ عة ات��خ��ذت ع��دة خ��ط��وات ف ّعالة
تظهر التزامها الإتفاقية حيث �أن�ش�أت �صناديق
خا�صة لتدمري خم��زون القنابل العنقودية،
نتيجة لذلك مت تدمري حواىل  50يف املئة من
القنابل العنقودية يف جميع �أنحاء العامل.
وتطرق امل�ؤمترون �إىل �رضورة �أن ت�أخذ الدول
ّ
الأط����راف يف اتفاقية الأمم املتحدة موقفًا
ا�ستباقيا مل�ساعدة �ضحايا الذخائر العنقودية
ً
والوفاء بالتزامها تدمري خمزونات هذه الذخائر،
وذلك يف مناق�شة بعنوان «التغلّب على الكارثة:
�إعادة �إعمار ما بعد احلرب والتنمية يف لبنان»،
بح�ضور ممثلني عن اللجان التوجيهية اللبنانية
يف التوعية من املخاطر وم�ساعدة ال�ضحايا،
واليوني�سيف ،و«�آالم بال حدود» والناجني من
الذخائر العنقودية .
كبريا فـي عمليـات نـزع
تقدما
الو�س �أحرزت
ً
ً
الذخائـر العنقوديـة� ،أو�ضح اخل�براء يف حلقة
نقا�ش «نهج موحـد لتنفيـذ �آليـة التن�سيـق
فـي الإتفاقيـة» ،فقد زادت حكومتها املوارد
املالية لأعمال التخلّ�ص من الذخائر من حوالـى
رتا مرب ًعا من الأرا�ضـي املل ّوثة.
 8470كيلوم ً

وبقي الثلث الأخري منها» .ولفت �إىل «احلاجة
املا�سة اىل متويل تفوق قيمته  80مليون
دوالر لإكمال تنظيف ما تبقى ،لت�صبح مناطق
اجلنوب خالية من القنابل نهاية العام 2016
وخالية من الألغام نهاية العام .»2020و�شدد
على �أن «اخل�برات الب�رشية ال تنق�صنا ولبنان
قادر على م�ساعدة الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر
وغريها مبا اكت�سبه من خربات نوعية يف هذا
املجال ،علما ً �أن اجلي�ش �أنهى امل�سح التقني
م�شريا
حم ِّدداً امل�ساحات التي ال تزال مل ّوثة»،
ً
�إىل «�أن العمليات الإن�سانية لنزع الأل��غ��ام
وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة ك��اف��ة تن�ضوي حتت
�إ�رشاف اجلي�ش� ،إال �أننا ن�ؤمن بالتعاون وال�رشاكة
احلقيقية مع القطاع اخلا�ص واملجتمع املحلي
واجلمعيات الأهلية مما يعطي نتائج ف ّعالة

على ال�صعيد الوطني.
وختم العميد فهمي حديثه بالقول :نحن
حم���ب لأر����ض���ه ،م��ت��ع��دد ال��ث��ق��اف��ات
���ش��ع��ب
ٌ
واحل�ضارات وم�صمم على التق ّدم �إىل الأمام
دائما
ولي�س العودة �إىل ال��وراء ،ونحن نعمل
ً
�سواء توافر التمويل �أو مل يتوافر.
بعدها �ألقت مديرة تعزيز الوقاية يف جامعة
البلمند حبوبة عون كلمة عن دور اجلمعيات
الأهلية يف م��ؤازرة اجلي�ش ،والإهتمام بتوعية
�أه��ايل القرى امل�صابة ومب�ساعدة ال�ضحايا
و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع.
ونفّذ فوج الهند�سة بالتعاون مع «الهيئة
ال�صحية اال�سالمية» م��ن��اورة تدريبية على
طرق نزع الألغام والقنابل العنقوديـة و�إخالء
امل�صابني من املناطق امللوثـة ،تـاله عر�ض

ت�رشين الثاين

متـت مناق�شـة خطـة تنفيذ الإتفاقية من العام
و ّ
 2010وحتى العام  ،2020وو�ضعت ثالثة
�أه��داف رئي�سة� ،أولها حتديد �أك�ثر املناطـق
تلوثًا من خ�لال م�سـح املنطقة ،الثانـي هـو
احلـد مـن عـدد �ضحايـا الذخائـر العنقوديـة
وتوفيـر امل�ساعـدة لهـم� ،أمـا الثالــث فهـو
توفيـرالتوعيـة امل�ستدامـة من خماطـر الألغـام.

ال���دول امل�شاركة على التقرير متح ّدثة عن
اخلطوات التي �ستعتمدها لتدمري خمزونها من
القنابل العنقودية.
و�ضمن م�ؤمتر املنظمات الأهلية والدولية
واملجتمع املدين ،ناق�ش خرباء حقوق االن�سان
�سبل ت�شجيع ال���دول الأط����راف على تطبيق
الت�رشيع ال��وط��ن��ي ح��ول ال��ذخ��ائ��ر العنقودية
وت��و���ض��ي��ح كيفية تف�سري امل����واد الرئي�سة
للإتفاقية ،م�ؤكدين �أن الت�رشيع الوطني هو
الو�سيلة الأق��وى لتنفيذ الإتفاقية و�أن��ه يجب
�أن يرتافق مع عقوبات جزائية على الأف��راد
وال����شرك��ات امل��خ��ال��ف�ين �أح���ك���ام االت��ف��اق��ي��ة،
م�ش ّددين على �رضورة ت�أمني امل�ساعدات الالزمة
لل�ضحايا.
وناق�ش مندوبو ب��رام��ج م�ساعدة ال�ضحايا
«التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
لتنفيذ �آلية التن�سيق» ،الذي ينبغي �أن ي�شمل
ال�ضحايا الذين �أ�صيبوا �أو ت�رضروا �أو فقدوا
واح ًدا �أو �أكرث من �أفراد �أ�رستهم ،لأن م�ساعدة
ال�ضحايا م��ن النواحي كافة مهمة ج � ًدا فهم
�سيق�ضون حياتهم مع تداعيات �إ�صابتهم.

وثائقي خلطوات دمج امل�صابني وت�أهيلهم يف
جمتمعاتهم .ثم تناولت الوفود طعام الغداء
يف الثكنة وجالت يف معر�ض نظّ متـه اجلمعيات
الأهلية املدنية العاملة يف جمال نـزع الألغـام
والقنابل العنقودية او ت�أهيل �ضحايا هـذه
الآفـة حيـث ر�ســم حرفيـون على الزجاج و�صنع
�آخ���رون �أوان��ـ��ي فخاريـة و���س��ـ�لاالً مـن القـ�ش
ت�سويقـًا للرتاث اللبنانـي.
�ضم ممثلني عن
يف موازاة ذلك ،زار وفد �آخر ّ
الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر وم�صابيـن بالألغـام
جممع
من خمتلف الدول الأوروبية والأفريقية
ّ
نبيه ب��ري لت�أهيل امل��ع��وق�ين يف ال�رصفند،
ح��ي��ث ك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه رئ��ي�����س��ة اجلمعية
بري
اللبنانية لرعاية املعوقني ال�سيدة رندة َ
املجمع مهى جباعي.
و�أع�ضاء اجلمعية ومديرة
ّ

املجمع
قام الوفد بجولة ا�ستطالعية على �أرجاء
ّ
وال �سيما الأق�����س��ام املتخ�ص�صة ب��الأط��راف
الإ�صطناعية وت�صنيعها والعالج الفيزيائي
وال��ت��ق��دمي��ات مل�����ص��اب��ي الأل���غ���ام وال��ق��ن��اب��ل
العنقودية.
و���ش�� ّددت ب��ري يف كلمة لها علـى ��ضرورة
تكثيف اجل��ه��د ال���دويل ومم��ار���س��ة ال�ضغوط
ل��وق��ـ��ـ��ف ا���س��ت��خ��دام ال��ق��ن��اب��ـ��ل العنقوديــة
�س�لاح��ا حم� ّ�ر ًم��ا دول� ً�ي��ـ��ا ،و�إي��ج��اد
باعتبارهــا �� ً
الآليات والتمويل مل�ساعدة الدول املت�رضرة
منهــا ،م�ؤكّ ـدة �أن «ما من دين وال �أخ�لاق وال
قانـون ي�س ّوغ للكيان الإ��سرائ��ي��ل��ي ارت��ك��اب
مثل ه��ذه اجل��رائ��م بحق الإن�سان فــي لبنان
وفل�سطيــن ،ت��ارة بالإحتــالل وتــارة �أخ��رى
بالقنابــل العنقوديــة».

اليوم الثاين:
نقا�شات قانونية وتقنية
وا�صل امل�ؤمتر �أعماله يف اليوم التايل وجرى
تبادل الآراء بني الدول امل�شاركة حول و�ضع
االتفاقية وتنفيذها والتقدميات الديناميكية
لتدمري خمزونات الذخائر العنقودية.
و�أ�شار �سفري �إ�سبانيا يف لبنان خوان كارلو�س
غافو �إىل «�أن ب�لاده كانت من �أوائ���ل ال��دول
التي تب ّنت الإتفاقية و���س��ارع��ت �إىل تدمري
القنابل العنقودية يف تر�سانتها» ،كما عمدت
اىل ت�أ�سي�س مراكز يف باري�س من �أجل تدريب
اخلرباء الدوليني واملحليني على �إجراءات نزع
الألغام ومن �ضمنهم  100خبري لبناين .وعلّقت

م�ؤمتر

�أم���ا ممثلو جمعية امل�����س��اع��دات ال�شعبية
ال�نروج��ي��ة وم��رك��ز جنيف ال���دويل للعمليات
الإن�سانية ل��ن��زع الأل��غ��ام يف ل��ب��ن��ان ،ف��ح��ددوا
املراحل الرئي�سة للمندوبني يف التعامل مع
الذخائر العنقودية وه��ي :تقييم املعامالت
املكتبية  ،عمليات امل�سح التقني وغري التقني،
و�إزالة الألغام.
اليوم الثالث :تعزيز الطابع العلمي
و�صياغة قوانني وطنية
يف ال��ي��وم الثالث ويف مو�ضوع «العمل يف
املجتمع املدين العاملي» ،دعا ائتالف الدول
الأط�����راف يف االت��ف��اق��ي��ة املتعلقة ب�أ�سلحة
تقليدية معينة ( )CCWلإ�سقاط بروتوكول
مت
�إع����ادة ال�رشعية لفئة م��ن الأ�سلحة ال��ت��ي ّ
حظرها وكيفية تعار�ضه مع الهدف والغر�ض
من �إتفاقية الذخائر العنقودية ،وتداعيات
املوافقة عليه ،لأن ذلك �سوف يعيق انت�شار
عامليا.
االتفاقية
ً
ٍ
���ش��دد امل�����ش��ارك��ون يف م��و���ض��وع ث���ان على
احلاجة �إىل مزيد من �إدم��اج اجلن�س االجتماعي
( )Genderيف برامج �إزالة الألغام يف خمتلف
�أنحاء العامل ،لأن خطة عمل فينتيان (الو�س)
�أتت على ذكر �رضورة امل�ساواة بني اجلن�سني
يف امل��ج��االت كافة ،ل��ذا ينبغي على منظمات
الأع��م��ال املتعلقة بالألغام م��راع��اة اجلن�سني
يف عمليات الربجمة اخلا�صة بهم ،والتوظيف،
وو�ضع امليزانيات والتدريب.
وعن «عنا�رص التعاون بني الربملانات لتعزيز
�آلية التن�سيق»� ،أو���ض��ح هيكتور غ�يرا ممثل
الإئ��ت�لاف يف املك�سيك �أن��ه ينبغي االّ يقت�رص
التعاون على احلكومات فح�سب بل �أن لي�ؤدي
دورا �أكرب من ت�صديق القوانني ،لأن
الربملان ً
التعاون ميكن �أن ي�أتي يف عدة �أ�شكال ،مبا يف
ذلك تعزيز الطابع العاملي و�صياغة القوانني
الوطنية بالن�سبة �إىل االتفاقية.
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م�ؤمتر

اخلتام :الإتفاقية بد�أت تخفف
�آالم النا�س
يف اليوم الأخري ناق�ش امل�ؤمترون يف جل�ساتهم
عامليا بتحالف
ع��دة موا�ضيع منها «العمل
ً
املجتمعات املدنية» و«م�ساعدة ال�ضحايا:
الرعاية ال�صحية يف خطر» و«معاهدة جتارة
الأ���س��ل��ح��ة» و«م�ستقبل الإت��ف��اق��ي��ة يف ال�رشق
الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا» .واختتمت �أعمال
االج��ت��م��اع  ،مب���ؤمت��ر ���ص��ح��ايف ع��ق��د يف فندق
«م��ون��رو» ،ا�ستهل بكلمة لرئي�سة بعثة لبنان
الدائمة يف جنيف ال�سفرية جنال ع�ساكر �أكّ دت
فيها «�أن ردود الفعل التي جاءتنا من الدول
الأع�ضاء و�سائر ال�رشكاء كانت ايجابية ج ًدا� ،إن
جلهة التنظيم او احل�صيلة .لقد �شكلت ن�سبة
االق��ب��ال العالية على امل�شاركة يف امل��ؤمت��ر،
وال �سيما من دول غري موقّ عة على االتفاقية،
قويا لهدف
وحتدي ًدا من دول املنطقة ،دف ًعا ً
تلم�س
حتقيق عاملية االتفاقية ،حيث ميكن ّ
ذلك بو�ضوح من خالل املعطيات الإح�صائية.
�أ�ضافت ال�سفرية« :اعتمد االجتماع «�إعالن
بريوت» بالإجمــاع ،وهـو يعيد الت�أكيد على �أهداف

االتفاقية ،وي�شري اىل ��ضرورة تدعيم بنيانها
امل�ؤ�س�ساتي و�آليات تطبيقهـا .ورحب االجتماع
بـ«تقرير بريوت حول التقدم املحرز يف تطبيق
الإتفاقية خالل ال�سنـة املن�رصمــة ،وتب ّنى عد ًدا
من القرارات املهمة التي من �ش�أنها تدعيمها».
وتابعت« :تب ّنـت ال���دول الأط��ـ��راف بالإجمـاع
م��ب��ـ��د�أ ع��ق��د اج��ت��م��اع��ـ��ـ��ات م��ا بيــن ال����دورات
ب�����ص��ـ��ورة ���س��ن��وي��ـ��ة ،ف��ـ��ي ج��ن��ي��ـ��ف وت��ع��ي�ين
�أ�شخــا�ص يتولـون عمليـة تن�سيـق امل�شاورات
يف �شـ�أن امل�سائـل املو�ضوعيـة املختلفــة.
��رارا ب�إن�شاء وحـدة دعــم
واتخـــذ االجتمـاع ق� ً
التنفيذ اخلا�صـة باالتفاقية ،وكلـف الرئا�ســة
اللبنانيـة مهمــة �إج��ـ��راء مفاو�ضـات بغيــة
التو�صـل الـى اق�تراح متكامـل وحم��دد حول
بنية وح��دة دعم التنفيذ العتيدة ووظيفتهـا
و�آلية متويلهـا التخــاذ قــرار فـي �ش�أنهـا مــن
قبـل االجتمـاع الثالـث للـدول الأط��ـ��ـ��راف».
و�أردفت« :قرر االجتماع �أن ت�ست�ضيف الرنوج
االج��ت��م��اع الثالث ل��ل��دول الأط����راف يف �أي��ل��ول
 ،2012وت�سمية م��ن��دوب ال�ن�روج ال��دائ��م يف
رئي�سا للإتفاقية
جنيف �ستيفن كونغ�ستاد
ً
للعام املقبل».
ويف اخلتام �شكرت ع�ساكر «كل من تعاون
النعقاد هذا احلدث املهم وعمل على �إجناحه،
وخ�صو�صا فريق وزارة اخلارجية واملغرتبني
ً
برئا�سة ال�سفري من�صور عبد اهلل  ،املركز الوطني
للأعمال املتعلقة ب��الأل��غ��ام برئا�سة العميد

حممد فهمي ومن خالله قيادة اجلي�ش اللبناين
و�أفراده ،املديرية العامة للأمن العام يف وزارة
الداخلية والبلديات وهيئات املجتمع املدين يف
لبنان».
وحت����� ّدث امل��م��ث��ل امل��ق��ي��م ل�برن��ام��ج االمم
امل��ت��ح��دة يف ل��ب��ن��ان روب����رت وات��ك��ن��ز��� ،ش��اك� ً�را
مبديا �إعجابه
لبنان على تنظيم هذا امل�ؤمتر،
ً
بـ«الإحرتاف الكبري الذي �أظهره للإعداد لهذا
االجتماع» ،وقال�« :إن برنامج العمل املطروح
كبري ومت�شعب ،ونحن م�ستعدون مل�ساعدتكم،
نهائيا من القنابل
ونتمنى ان يتخلّ�ص لبنان
ً
العنقودية العام .»2015
وقـال رئيـ�س وفــد اللجنـــة الدوليـة لل�صليـب
االحمــر جورج مونتانيـه «�إن �ضحايــا القنابـــل
العنقوديــة هــم الذيـن يلهموننــا فـي مهمتنـا،
لقـد ر�أينا معانــاة النـا�س فـي لبنـان ،وهـذا
�شكـل من ًحـى خمتلفًـا لنــا فـي عملنـا ..و�إننـا
واثقـون بـ�أن هـذه االتفاقيـة �ستعـود باخليـر
على �شعـوب العالـم».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال رئ��ي�����س �إئ���ت�ل�اف ال��ذخ��ائ��ر
العنقودية �ستيف غو�س« :هذا االجتماع برهن
على �أن االتفاقية ناجحة ،بالرغم من �أنها تبلغ
من العمر �سنة واحدة� ،إال �أنها بد�أت تخفف �أوجاع
النا�س� ...إن االجتماع ناجح على كل امل�ستويات،
خ�صو�صا جلهة عدد الدول التي تريـد الإن�ضمـام
ً
الـى االتفاقيـة وع��دد الذخائر التي �أتلفت
أي�ضا على �صعيد تنظيف الأرا�ضي».
و� ً

قبل امل�ؤمتر

يف �سيـاق التح�ضريات التي ج��رت يف وق��ت �سابق للم�ؤمتر نظّ مت
وزارة اخلارجية واملغرتبني بالتعاون مع �أرك��ان اجليـ�ش للعمليات
عرفت خاللهــا
 املركز الوطــني للأعمال املتعلقــة بالألغـام جل�ســة ّال�صحافـييــن اىل �أهداف امل�ؤمتــــر والإتفاقيات الدولية حول الذخائر
العنقودية.
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و�أل��ق��ى العميد حممد فهمي رئي�س املركز حما�رضة عن العمليات
الإن�سانية لنزع الألغام والإجن��ازات التي حقّقها اجلي�ش اللبناين لغاية
تاريخه ،بح�ضور رئي�س اللجنة املنظمة للإجتماع ال�سفري من�صور عبداهلل
ومديرة تعزيز الوقاية يف جامعة البلمند حبوبة عون� ،إىل عدد من ممثلي
الو�سائل الإعالمية املحلية والعربية والأجنبية.
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�أخبار ون�شاطات

القوات البحرية
حتتفل
بالذكرى الـ 59
لت�أ�سي�سها

�إعداد:
نينا عقل خليل

مبنا�سبة الذكرى الـ  59لت�أ�سي�س القوات البحرية� ،أقيم يف املجمع الع�سكري  -جونية
حفل ع�شاء ح�رضه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وقائد القوات البحرية العميد
البحري نزيه بارودي وعدد كبري من �ضباط قيادة اجلي�ش والقوات البحرية ومن قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة �إىل امللحقني الع�سكريني وعقيالتهم.
افتتح احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم �ألقى قائد القوات البحرية كلمة رحب
�شاكرا �إياه على دعمه امل�ستمر
فيها باحل�ضور وعلى ر�أ�سهم العماد قائد اجلي�ش،
ً
للقوات البحرية.
كرمت �رشكة اخلليج للطباعة والن�رش،
«اخلليج للطباعة والن�رش»
ّ
نا�رشة جملة «م���ر�آة اخلليج» و�صحيفة
تكرم العماد قهوجي
ّ
«ال�����ر ّواد» ،قائد اجلي�ش العماد جان
تقديرا جلهوده املميزة يف قيادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .ولهذه الغاية،
قهوجي،
ً
زاره يف مكتبه ،وفد �ضم املدير العام لل�رشكة ال�سيدة ماريا املعلوف ،ورئي�س
حترير جملة «مر�آة اخلليج» ال�سيد غربيال طرباين ،م�ست�شار ال�رشكة ال�سفري ال�سابق
وفيق جابر ،مدير حترير «�صحيفة الر ّواد» خليل القا�ضي ،مديرة العالقات العامة
وامل�صور حممد رحمة.
دارين عالمة
ّ
درعا تكرميية.
قدمت ال�سيدة املعلوف للعماد قائد اجلي�ش ً
ويف ختام اللقاءّ ،

تفقّد فوجي مغاوير البحر واملدفعية الثاين
�أك�����د رئ��ي�����س
رئي�س الأركان ي ّنوه بجهود الع�سكريني
الأرك�����ان ال��ل��واء
ال�����رك�����ن ول���ي���د
وي�ؤكد �أن ا�ستقرار البالد �أمانة يف �أعناقهم
�سلمان ان «قرار
اجلي�ش احلا�سم
يف حماية م�سرية ال�سلم الأهلي والت�صدي الفوري للعابثني بالأمن يف �أي منطقة كانوا
واىل �أي جهة انتموا ،فا�ستقرار البالد �أمانة يف �أعناق اجلي�ش وال يجوز التهاون به حتت �أي
ظرف من الظروف»؛ كالم رئي�س الأركان جاء خالل جولة تفقد خاللها فوج مغاوير البحر
يف عم�شيت وفوج املدفعية الثاين يف املدينة الك�شفية ،حيث اطلع على ن�شاطاتهما
التدريبية والعمالنية.
ويف لقائه مع ال�ضباط والع�سكريني يف الفوجني ،نقل رئي�س الأركان توجيهات العماد
قائد اجلي�ش ،و ّنوه بجهود الوحدات الع�سكرية للحفاظ على اجلهوزية العالية والقدرة
داعيا �إىل مزيد من اليقظة واجلهوزية
على التدخل ال�رسيع لدى ح�صول �أي حادث امني،
ً
وتكثيف التدريب النوعي ا�ستعدا ًدا لتنفيذ املهمات على
اختالفها.
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�أخبار ون�شاطات

لقاء لبناين
�أمريكي حول
برامج التدريب

يف ح�ضور �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية يف لبنان مورا كونيللي
والعميد الركن رفعت �شكر نائب رئي�س الأركان للعمليات ممثالً قائد
اجلي�ش ،وملحق الدفاع الأمريكي يف لبنان الكولونيل رو�س ووفد من
ال�سفارة الأمريكية ،عقد يف املجمع الع�سكري يف جونيه ،اجتماع مع �ضباط
من اجلي�ش اللبناين �شاركوا يف برامج التدريب الأمريكية CFTP، FMF،
 ،IMETخالل ال�سنة الأخرية.
بداية اللقاء كانت مع كلمة ال�سفرية كونيللي والكولونيل رو�س حيث
لل�ضباط الذين �شاركوا يف الربامج املذكورة �أو �أ�سهموا
�أعربا عن �شكرهما
ّ
يف �إجناحها ،كما �أكدا متابعة ال�سلطات الأمريكية تقدمي الدعم �إىل اجلي�ش
اللبناين.
بعد ذلك� ،ألقى العميد الركن �شكر كلمة ا�ستهلها ب�شكر ال�سفارة
الأمريكية يف لبنان وال�سفرية كونيللي على دعوتها الطيبة �إىل عقد هذا
اللقاء العامر بروح املحبة وال�صداقة ،والذي نرى فيه تتوي ًجا ل�سنة زاخرة
باجلهود املثمرة والتعاون الب ّناء ،وقبلها �سنوات مماثلة ،كانت مبثابة
اختبار ناجح لإرادة التعاون بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي ،بحيث

�أر�سى هذا االختبار ،الأر�ضية ال�صلبة النطالق حقبة جديدة من الثقة
خ�صو�صا
املتبادلة والعالقات املتينة ،نح�صد �إيجابياتها الكثرية اليوم،
ً
يف جمال التدريب والتجهيز والتعاون الأمني� ،آملني �أن ت�ستمر بكل زخم
واندفاع خالل املراحل املقبلة.
و�أ�ضاف:
«ان الواجب الأ�سا�سي للجي�ش اللبناين ،كان و�سيبقى الدفاع عن لبنان،
و�شعبا وم�ؤ�س�سات ،و�صون ا�ستقراره الداخلي .و�إذا كان التاريخ
أر�ضا
� ً
ً
البعيد والقريب ،ي�شهد جلي�شنا بعدم ت��ردده للحظة واح��دة يف القيام
بواجبه الدفاعي والأمني وتقدمي قوافل ال�شهداء واجلرحى يف �سبيل ذلك،
أي�ضا ب�أنه مل يكن يف يوم من الأيام يف موقع االعتداء على
ف�إنه ي�شهد له � ً
الغري ،بل يف موقع الدفاع عن النف�س ودرء الأخطار عن وطنه� ،أكان يف
مواجهة االعتداءات الإ�رسائيلية �أم يف مواجهة الإرهاب املجرم والعابثني
بالأمن ،وخري دليل على ذلك عدم �إق��دام هذا اجلي�ش يف �أي م��رةّ ،على
احتالل � ٍ
أرا�ض لدول جماورة �أو االعتداء على �شعوبها� ،أو امل�س با�ستقرارها
و�سلمها الأهلي.
م��ن هنا ن ��ؤك��د �أن �أي م�ساعدة
ع�سكرية يت�سلّمها اجلي�ش ،هي يف
مكانها ال�صحيح ،وتعترب يف مفهوم
املواثيق وال����شرائ��ع ال��دول��ي��ة ،عمالً
إن�سانيا ،ي�صب يف خدمة
أخالقيا و�
�
ً
ً
اال�ستقرار وال�سالم العامليني».
ويف خ��ت��ام االج��ت��م��اع� ،أق��ي��م حفل
كوكتيل تبادل خالله احل�ضور نخب
اجلي�شني اللبناين والأمريكي.

وفد من مكتب التعاون الدفاعي االمريكي يف زيارة �إىل مديرية الت�أليل
زار مديرية الت�أليل رئي�س مكتب
التعاون الدفاعي االم�يرك��ي العقيد
ب���ول رو����س ي��راف��ق��ه ك��ل م��ن ال��رائ��د
�شان كروكوران (من املكتب نف�سه)
وال�سيد طوين ا�سطمبويل (من مكتب
امللحق الع�سكري لدى ال�سفارة).
خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ،ا���س��ت��م��ع ال��وف��د �إىل
�إي��ج��ازي��ن ق ّدمهما ر�ؤ���س��اء الأق�����س��ام
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وق��ائ��د م��در���س��ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ،وق��د
ت�����ض� ّ�م��ن��ا اخل���ط���ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
للمديرية وعناوين نظام IMSC -
Information Management
System for Commanders
وال��ذي تقوم املديرية بدرا�سته .كما
بحثت يف اللقاء ح��اج��ات الت�أليل يف
اجلي�ش وفق اخلطة الإ�سرتاتيجية.

ت�رشين الثاين

وفدان ع�سكريان �أمريكيان زارا قيادة اجلي�ش وعدة قطع
زار قائد القوات اخلا�صة يف القيادة الو�سطى
الأمريكية اجل�نرال توفو ووف��د مرافق ،بع�ض
ال�سلطات الع�سكرية يف زيارة ا�ستمرت يومني.
ا�ستهلّ اجل�نرال توفو جولته ب��زي��ارة وزارة

ال��دف��اع الوطني يف ال�ي�رزة ،برفقة ال�سفرية
الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي حيث التقى
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،لينتقل بعدها
�إىل قاعة الإيجاز حيث عقد لقاء مع نائب رئي�س
الأرك�����ان للعمليات العميد
ال��رك��ن رف��ع��ت ���ش��ك��ر ،ح�رضه
مدير التعليم العميد الركن
خالد حمادة ،قائد قطاع جنوب
الليطاين العميد الركن �صادق
طلي�س ،م�سيرّ �أعمال مديرية
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
الطيار ط��ارق بلطجي ،قائد
ل��واء امل�شاة اخلام�س العميد

الركن �رشبل ابو خليل و�ضباط.
وقد ا�ستمع الوفد الأمريكي
خ�لال اللقاء �إىل �إي��ج��از حول
مهمة اجلي�ش والو�ضع العام
مل��ن��ط��ق��ة ج���ن���وب ال��ل��ي��ط��اين
واخلط الأزرق.

�أخبار ون�شاطات

كذلك ،جال الوفد الأمريكي برفقه قائد قطاع
جنوب الليطاين ومدير التعليم ،على مناطق:
مرجعيون ،العدي�سة ،ال��وزاين ،عنجر ،الناقورة،
مارون الرا�س ،حيث ا�ستمع �إىل �رشح حول اخلرق
الإ�رسائيلي الأخ�ي�ر يف منطقة ال���وزاين .كذلك
�شملت اجلولة ثكنة ع�صام �شمعون يف النبطية،
فوج املغاوير يف رومية ،مدر�سة القوات اخلا�صة
يف حامات ،فوج مغاوير البحر ،والفوج املجوقل.
وقد تعرف اجلرنال توفو �إىل تاريخ كل من هذه
الوحدات و�أ�ساليب التدريب واملهمات املوكلة
�إليها ،كما �أقيمت
يف ال����ب����ع���������ض
م���ن���ه���ا ،ح��ف�لات
ا���س��ت��ق��ب��ال على
��شرف��ه يف ح�ضور
ق����ادة ال���وح���دات
امل�����������ذك�����������ورة
و�����ض����ب����اط����ه����ا
و�ضباط من �أجهزة
القيادة.
ك������ذل������ك ،زار
لبنان نائب مدير
التخطيط لل�ش�ؤون
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة
وال���ع�������س���ك���ري���ة
اخلا�صة مبنطقة
ال�رشق الأو�سط يف
االركان امل�شرتكة
الأمريكية اجلرنال
ج���ون ���ش��ارل��ت��ون
على ر�أ���س وف��د مرافق ،وق��د ج��ال الوفد على
قيادتي ف��وج التدخل ال��ث��اين يف ري��اق ول��واء
امل�شاة ال�ساد�س .ويف الزيارتني ،ا�ستمع اجلرنال
الأمريكي �إىل �رشوحات حول املهمات املوكلة
�إىل الوحدات يف بقعة انت�شارها كما اطلع على
برامج التدريب املنفذة.
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�أخبار ون�شاطات

اجتماع بني اجلي�ش
والـ«يونيفيل»
يف الناقورة

يف �إطار التن�سيق الأمني بني اجلي�ش اللبناين وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة،
عقد يف الناقورة اجتماع �ضم عن اجلانب اللبناين مدير العمليات يف اجلي�ش
اللبناين وقادة الوحدات الع�سكرية الكربى املنت�رشة يف اجلنوب وقائد املنطقة
الإقليمية يف قوى الأمن الداخلي ،فيما ح�رض عن القوات الدولية قائدها اللواء
البريتو �أ�سارتا وعدد من �أركانها وقادة وحداتها.
وقد تناول مدير العمليات «التدابري الأمنية التي اتخذها اجلي�ش حلماية
مواكب القوات الدولية» ،كما مت الت�شديد خالل االجتماع على �رضورة تكثيف
التعاون يف ه��ذا املجال وات��خ��اذ املزيد من اخل��ط��وات الآي��ل��ة �إىل مكافحة
الن�شاطات الإرهابية التي ت�ستهدف �أمن هذه القوات و�سالمتها.

عتاد ع�سكري ايطايل للجي�ش

...واجتماع �آخر يف الريزة
عقد يف قاعة الإيجاز يف الريزة ،اجتماع بني وفد من قيادة اجلي�ش
برئا�سة املدير العام للإدارة ومن�سق احلكومة اللبنانية لدى قوات
الأمم املتحدة اللواء الركن عبد الرحمن �شحيتلي ،ووفد من قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة برئا�سة م�ساعد قائد هذه القوات اجلرنال
بونفنتي.
وقد عر�ض املجتمعون موا�ضيع تتعلق باحلوار والتن�سيق والتعاون
بني اجلانبني ،و�سبل تعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين.
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يف ح�ضور قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �صادق طلي�س
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وقائد القطاع الغربي يف
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال غوالتيريو ماريو دي �سيكو� ،إىل
جانب عدد من ال�ضباط ،جرى يف ثكنة بنوا بركات يف �صور ،احتفال
ت�سلّم عتاد ع�سكري ق ّدمته الوحدة االيطالية �إىل اجلي�ش اللبناين.
ويف ختام االحتفال� ،سلّم العميد الركن طلي�س كتاب �شكر للجرنال
تذكاريا با�سم العماد قائد اجلي�ش.
ودرعا
دي �سيكو
ً
ً

ت�رشين الثاين

«ردة فعل اجل�سم الطبي
عند ح�صول كارثة»
ندوة تدريبية
و�شهادات للمتخرجني

�أخبار ون�شاطات

�أقيمت يف الطبابة الع�سكرية
ن��دوة تدريبية حمورها ردة فعل
اجل�سم الطبي عند ح�صول كارثة،
�أ���ش��رف ع��ل��ي��ه��ا ف��ري��ق �أم�ي�رك���ي،
وتابعها �ضباط من الطبابة ومن
طبابات املناطق وبع�ض الوحدات
الع�سكرية� ،إىل مندوبني من وزارة
ال�صحة العامة ومنظمة ال�صحة
العاملية وال�صليب الأحمر اللبناين
والدفاع املدين.
ويف ختام الندوة التي ا�ستمرت
نحو �أربعة �أيام� ،أقيم حفل تخريج
يف نادي ال�ضباط يف الريزة ،حيث
�سلم رئي�س الطبابة العميد الركن
موري�س �سليم وفريق التدريب
ال�شهادات للمتخرجني.
وقد �ألقى العميد الركن �سليم
كلمة �شكر فيها الفريق الطبي
الأم�يرك��ي على ج��ه��وده يف جناح

ترجت حتيي ذكرى
�شهداء نهر البارد

ال��ن��دوة ويف دع��م اجلي�ش اللبناين والطبابة
الع�سكرية ،م�ؤك ًدا �أهمية و�ضع خطط م�سبقة
لإدارة الكوارث على ال�صعيد الوطني يف �إطار
م�شرتك يجمع ال��وزارات واملنظمات احلكومية
وغ�ير احلكومية ك��اف��ة .بعدها �سلّم رئي�س
دروعا تقديرية.
الطبابة �أع�ضاء الفريق
ً
�سبق ال��ن��دوة ،اج��ت��م��اع عمل ع��ق��ده رئي�س
الطبابة مع الوفد الأم�يرك��ي ،نوق�شت خالله
موا�ضيع و�إجراءات متعلقة بها.

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان
قهوجي ،ممثالً بالعقيد الركن علي العلي
من ف��وج امل��درع��ات الأول� ،أحيت جلنة
وق��ف م��ار جرج�س ت��رجت – جبيل ذكرى
�شهداء اجلي�ش اللبناين الذين �سقطوا
يف معركة نهر البارد ،يف احتفال �أقيم يف
باحة الكني�سة.
ح����ضر االح��ت��ف��ال ���ض��ب��اط م��ن اجلي�ش
ورئي�س بلدية ترجت الأ�ستاذ طوين جنم،
كاهن الرعية الأب بول�س الرقيبي

وفعاليات املنطقة وعائالت ال�شهداء
الع�سكريني و�أهايل البلدة.
بداية ،افتتحت مفرزة من مو�سيقى
اجلي�ش االحتفال بالن�شيد الوطني ،وبعد
ال��وق��وف دقيقة �صمت �إج��ل�االً لأرواح
ال�شهداء� ،ألقى كل من رئي�س البلدية
ال�سيد جنم والأب الرقيبي كلمات نوهت
بدور اجلي�ش وا�ستذكرت ال�شهداء بفخر
واع���ت���زاز .وتخللت االح��ت��ف��ال �أنا�شيد
ومعزوفات قدمتها ثلة من مو�سيقى
اجلي�ش بقيادة العقيد
املو�سيقي ج���ورج ح� ّ�رو،
بالإ�ضافة �إىل � ٍ
أغان وطنية
وع�سكرية قدمتها الفنانة
منال نعمة ال�صعيبي.
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�أخبار ون�شاطات

مهرجانات زحلة
ال�سياحية
تتوج «العني
ال�ساهرة» عربة 2011

اختتمت مهرجانات زحلة ال�سياحية بحفل ر�سمي و�شعبي ملواكب
«ع��رب��ات ال��زه��ور» ال�سنوية التقليدية ،وق��د توجتها كالعادة عربة
«اجلي�ش اللبناين» التي نفذها الفنان �سمري �شمعون وكانت حتت
�شعار «العني ال�ساهرة» ،وذلك يف حتية من بلدية زحلة للجي�ش.
رعى االحتفال رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ممثالً بوزير
الدولة ل�ش�ؤون جمل�س النواب نقوال فتو�ش ،وح�رضه وزير الثقافة كابي
ليون ،العميد �شارل عطا ممثالً وزي��ر الداخلية ،العميد ربيع احلاج

�شحادة ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،و�شخ�صيات ر�سمية
ودينية وفعاليات وممثلون عن الأجهزة الأمنية ،ورئي�س بلدية زحلة -
املعلقة املهند�س جوزف دياب املعلوف وح�شد من املواطنني.
وقـد تخلـل ا�ستعـرا�ض «عربات الزهور» ،التي روت م�سرية حياة
بعـ�ض الفنانني العامليني ،ا�ستعـرا�ض ع�سكـري نفـذه ع�سكريون
من فـوج التدخــل الثانـي� ،شمل �إنـزاالً علـى احلبــال ومنــاورات عـلـى
الأر�ض.

ت�شجري و�إخماد
حرائق
يف �أوق���ات خمتلفة،
�ساهم عنا�رص من فوج
التدخل الثاين يف حملة
الت�شجري التي نظمتها
بلدية حو�ش مو�سى –
عنجر يف البلدة.
ك����ذل����ك ���س��اه��م��ت
ال����وح����دات امل��ن��ت����شرة
عمالنيا ،وب��اال���ش�تراك
ً
مع قوى الدفاع املدين
يف �إخماد احلرائق التي
���ش��ب��ت يف خ����راج ع��دة
بلدات.
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«توري�سم دي�سكوفري»
تزور املتحف الع�سكري
برفقة ملكة جمال
لبنان و�أطفال

�أخبار ون�شاطات

نظمت «جمعية توري�سم دي�سكوفري» اخلريية برئا�سة ري�شار نخلة زيارة �إىل املتحف الع�سكري
يف ال�يرزة� ،شارك فيها نحو  100طفل رافقتهم ملكة جمال لبنان للعام  2011يارا خوري
خمايل.
ا�ستقبل الزائرين رئي�س املتحف الع�سكري العقيد ج��وزف البدوي �أم��ام «�رضيح اجلندي
املجهول» ،حيث ا�ستمعوا �إىل �رشح قدمه �أمني �رس املتحف امل�ؤهل الأول اليا�س عبداهلل حول
رمزية هذا ال�رضيح.
ثم انتقل اجلميع �إىل ن�صب «ال�سالم والأمل» الذي �صممه الفنان الفرن�سي �أرمان العام ،1995
قبل �أن يزوروا املتحف الع�سكري ويتعرفوا �إىل حمتوياته من �أ�سلحة و�ألب�سة ووثائق.
ويف نهاية الزيارة ق ّدم العقيد جوزف البدوي با�سم قائد اجلي�ش كتاب تاريخ اجلي�ش – اجلزء
الأول لرئي�س اجلمعية ال�سيد
ري�شار نخلة الذي ق ّدم بدوره
للعقيد ب��دوي �شهادة تقدير
ب��ا���س��م اجل��م��ع��ي��ة ،ك��م��ا ق��� ّدم
العقيد ب��دوي الكتاب نف�سه
مللكة جمال لبنان.
وبعد �أخذ ال�صور التذكارية،
ق��دم��ت ال��ه��داي��ا واحل��ل��وي��ات
للأطفال.

اجلي�ش يتابع تعليم اخلط الأزرق

تذكري املواطنني بقرار منع ال�صيد

يف �إطار عملية �إع��ادة تعليم اخلط الأزرق ،توا�صل اللجنة التقنية
التابعة للجي�ش ،بالتعاون مع فريق طوبوغرايف تابع لقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،عملها عند اخلط املذكور ،حيث �أنهت خالل
الأ�سبوع الأول من �شهر �أيلول املن�رصم ،التحقق النهائي من  11نقطة
تقع بني بلدتي علما ال�شعب
وال�ضهرية ،وقامت بتثبيت
معاملها ،بعد �أن تبني �أن
ف����وارق ق��ي��ا���س��ات النقاط
املذكورة هي �ضمن احلدود
امل�سموح بها .وبذلك ،تكون
ال��ل��ج��ن��ة ق���د �أجن�����زت حتى
تاريخه التحقق النهائي من
 99نقطة على اخلط الأزرق.

�أ�صدرت مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�ش بيا ًنا جاء فيه:
«ال ي��زال بع�ض املواطنيـن مي��ار���س هوايـة ال�صيـد فـي خمتلـف
املناطــق اللبنانيـة وم��ن �ضمنهـا منطقة جنوب الليطاين ،خمالفًا
بذلك القرارات املتعلقـة مبنع ممار�سـة ال�صيـد ،الأمـر الـذي يعر�ضـه
للمالحقـة القانونيـة.
�إن خ�صو�صية بقعة العمليات جنوب الليطاين ،والتدابري التي اتخذها
اجلي�ش تنفيذا ً للقرار  ،1701والقا�ضية بخلو املنطقة من �أي وجود
م�سلّح با�ستثناء القوى الع�سكرية والأمنية اللبنانية وق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،تفر�ض الت�شدد مبنع ال�صيد وبخا�صة على
مقربة من املراكز الع�سكرية وعلى امتداد اخلط الأزرق.
تدعو هذه القيادة جميع املواطنني �إىل التقيد بقرارات منع ال�صيد،
وعدم التجوال بالأ�سلحة على �أنواعها ،ال �سيما يف منطقة جنوب الليطاين
وحتى احلدود الدولية ،حتت طائلة توقيف املخالفني وت�سليمهم �إىل
الق�ضاء املخت�ص».
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يف �إط���ار احل��ف��اظ على الأم���ن واال���س��ت��ق��رار
ومكافحة اجل��رائ��م املنظمة على �أن��واع��ه��ا،
وبنتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها وحدات

�إق��ام��ات �رشعية ،وح��ي��ازة �أ�سلحة وممنوعات،
والقيام ب�أعمال �رسقة ،بالإ�ضافة �إىل قيادة
�سيارات ودراجات نارية من دون �أوراق ثبوتية.
�أما امل�ضبوطات ف�شملت� 37 :سيارة33 ،
دراجة نارية ،بالإ�ضافة �إىل كميات من الأ�سلحة
ال��ف��ردي��ة وال��ذخ��ائ��ر ،وامل��خ��درات وامل���ازوت
امل��ه��رب واالع���ت���دة ال��ع�����س��ك��ري��ة والأ���س��ل��ح��ة
ال��ف��ردي��ة .وق���د مت ت�سليم امل��وق��وف�ين مع
امل�ضبوطات �إىل امل��راج��ع املخت�صة لإج��راء
الالزم.
كذلك� ،أعلنت مديرية التوجيه يف بيان «�أن
�سيارة ن��وع ني�سان تقل �شخ�صني� ،أقدمت
على جت���اوز ح��اج��ز ثكنة ا���س�تراح��ة ال�صخور

اجلي�ش يف خمتلف املناطق خالل �شهر �أيلول
�شخ�صا من
املن�رصم ،مت توقيف نحو 168
ً
جن�سيات خمتلفة ،بع�ضهم مطلوب للعدالة
مب��وج��ب م��ذك��رات ت��وق��ي��ف ،وال��ب��ع�����ض الآخ���ر
الرتكابه ج��رائ��م وخمالفات متعددة تتعلق
بالتجوال داخ��ل الأرا���ض��ي اللبنانية من دون

التابعة لفوج املغاوير يف منطقة اللقلوق
من دون االمتثال لأوامر عنا�رص احلاجز ،وعلى
�أث���ر ذل��ك ق��ام��ت دوري���ة م��ن ال��ف��وج مبالحقة
ال�سيارة املذكورة ،حيث متكنت من توقيفها.
وق��د ع�ثر بداخلها على كمية م��ن امل��خ��درات
والأ�سلحة والذخائر احلربية اخلفيفة ،وقد

�أخبار ون�شاطات

وحدات اجلي�ش توا�صل
تنفيذ املهمات الأمنية
والإمنائية
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�سلم املوقوفون مع امل�ضبوطات �إىل املراجع
املخت�صة».
�إىل ذل��ك� ،ضبطت ق��وة م��ن اجلي�ش خم�س
�آليات نوع بيك �أب يف منطقة دير الع�شائر يف
البقاع ،كانت حمملة مواد معدة للتهريب �إىل
خارج احلدود ،وقد �سلمت اىل املراجع الأمنية.

ت�رشين الثاين

�إعداد:
با�سكال معو�ض بومارون

تكرمي

وجتمع البيوتات الثقافية يف
كرم امللتقى الثقايف للحوار اللبناين العاملي
ّ
ّ
لبنان ،يف �إطار انعقاد م�ؤمترهما التا�سع ع�رش ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
املجمع الع�سكري يف
ملنا�سبة اختياره «رجل العام � .»2011أقيم االحتفال يف
ّ
جونيه وح�رضه العميد الركن ح�سن �أيوب مدير التوجيه ممثالً العماد قائد اجلي�ش،

العماد قهوجي رجل العام 2011
طربيه
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين
التجمع اللذين عزفتهما مو�سيقى
ون�شيد
ّ
ومهدت
اجلي�ش بقيادة ال��رائ��د �أب��ول��و �سكّ ر،
ّ
لهما ال�شاعرة ن��دى بوحيدر طربيه ببع�ض
من �أبياتها ال�شعرية الزجلية ،ثم كانت كلمة
للتجمع الربوف�سور جورج
للرئي�س امل�ؤ�س�س
ّ
طربيه ،حت ّدث فيها عن ثالثة يفخر ب�أ ّنه جايلها:
الإ�ستقالل اللبناين ،ن�شوء اجلي�ش اللبناين،
ون�شوء املنظمة العاملية للأمم املتحدة ،وهي
تتجلّى على �أر�ضنا ب�أ�شكال �ش ّتى منذ �أكرث من
عاما� .أم��ا اجلي�ش اللبناين ،فيمثّل نقطة
ً 60
الدائرة وحجر الزاوية وقطب الرحى ،وهو بدوره
رب��اه عليه م�ؤ�س�سه
يرتكز على مثلّث قيمي ّ
و�أب��وه اللواء ف ��ؤاد �شهاب :ال�رشف والت�ضحية
والوفاء.
و�أ�شار الربوف�سور طربيه �إىل تاريخ اجلي�ش
وح���ا��ض�ره« :ع�شية الإ���س��ت��ق�لال ك���ان اجلي�ش
باملر�صاد وك��ان هو احل��لّ و�سيا�سته يف ذلك
حقن الدماء ما �أمكن و�إحقاق احل��ق ...واليوم
املرة �أن
� ً
املرة تلو ّ
أي�ضا حقن الدماء هكذا �أكّ د ّ
ال�سيف يف غمده �أح ّد ،ووط�أته �أ�ش ّد �ض ّنا ً بال�سلم
الأهلي».
توجه بحديثه �إىل قائد اجلي�ش بالقول:
ثم ّ
ّ
«�إننا لنفخر �أميا فخر بامل�ؤ�س�سة التي تقودون،
ونعت ّز بكم �صامتني �صامدين �ساعني �إىل ر�أب
ال�صدع ولأم اجلرح يف هذا املجتمع امل�ص ّدع...
ونهنئكم با�سم ه��ذا احل�شد النوعي الراقي
�شجاعا ثاب ًتا
بعيدكم ال�سابع وال�ستني قائ ًدا
ً
الداخلية
يف عني العا�صفة الثنائية القطب
ّ
واخلارجية يف �آن معتزين بكم رجالً للعام».
ّ
ث��م ق � ّدم الربوف�سور طربيه لقائد اجلي�ش
و«التجمع»
ممثّلاً بالعميد �أيوب درع «امللتقى»
ّ
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م���رف���ق���ة ب���امل���ل���ف ال��ت��ح�����ض�يري
ل��ل��م ��ؤمت��ر وم��و���س��وع��ة امللتقى
ال��ث��ق��ايف ب��أج��زائ��ه��ا الت�سعة ع�رش
(��� 6300ص��ف��ح��ة) ب��غ�لاف فني
مذهب ،وخريطة
«جتمع البيوتات
ّ
ّ
الثقافية يف لبنان».
				
كلمات وموال
القا�ضي الدكتور �أحمد �سفر،
رح��ب فيها باحل�ضور
�ألقى كلمة ّ
�ت�برا «�أن مكنوزات
امل��ث� ّق��ف م��ع� ً

الأي��ام وال�سنني �أبانت �أن روح الثقافة وروح
لبنان هما �صنوان غالبا املكان والزمان و�أبقيا
الإرث الثقايف يف امليزان» .ثم كانت ق�صيدة
القيم املتقاعد الدكتور حممد يا�رس
للعميد
ّ
ال ّأيوبي.
امل��ط��رب ال��ك��ب�ير ودي���ع ال�����ص��ايف وم�ضيف
امل�ؤمتر العميد الدكتور �إيلي فرن�سي�س كانا

خ�صهما
التاليني على الئحة التكرمي حيث
ّ
و«التجمع» بدر ٍع خا�صة ومو�سوعة
«امللتقى»
ّ
الثقافة ،غ ّنى ال�صايف بعدها م��واالً حيا فيه
اجلي�ش وقائده ب�صوته ال�ص ّداح الرائع.
ب��ع��ده��ا ب����د أ� ال�بروف�����س��ور ط��رب��ي��ه ت��ق��دمي
«ج���وائ���ز ج���ورج ط��رب��ي��ه للثقافة والإب�����داع»
و«التجمع» (�سيف الثقافة
با�سم «امللتقى»
ّ
واملو�سوعة) لباقي املكرمني وهم:
�سفري اجلزائر يف لبنان الدكتور ابراهيم بن
ع��وده حا�صي� ،سفري �سلطنة ُعمان حممد بن
خليل اجلزمي ،ال�صحايف �إميل خوري ،الإعالمية
كابي لطيف ،ال�شاعر مو�سى زغيب ،الدكتورة
كلوديا �شمعون �أبي ن��ادر ،الفنان الت�شكيلي
�شوقي دالل.
					
قيادة اجلي�ش
للمنا�سبة �ألقى العميد الركن �أي��وب كلمة
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وبح�ضور العميد الركن يو�سف ح�سني ممثلاً مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعة،
والعقيد الركن اليا�س حبيب ممثالً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء �أ�رشف
ريفي ،والنقيب خمايل حد�شيتي ممثلاً مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم،
وال�شخ�صيات الفكرية والثقافية والإجتماعية والإعالمية.
ال�ضباط
وعدد من
ّ
ّ
و«التجمع»
قائد اجلي�ش �شكر فيها «امللتقى»
ّ
ورح��ب باحل�ضور قائالً:
على اللفتة الكرمية
ّ
«�أعبرّ عن �سعادتي الختياركم هذا ال�رصح مكانا ً
للقائكم .لي�س �أحب �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
من �أن ترى �أبناء الوطن يتحلّقون حولها حتلقًا
عفويا ،عميق املعاين نبيل الغايات،
عائليا
ً
ً
ولي�س �أهم لديها من �أن تكون وحداتها قريبة
من املواطنني يف �ساعات ال�ش ّدة ،وقريبة �أكرث

يف �أي��ام البحبوحة وال�سالم .يف عيونكم الآن،
�أقر�أ ما يختلج يف قلوبكم من �صادق امل�شاعر
�إزاء جي�ش لبنان ،و�أظهر لكم يف الوقت نف�سه،
ما يعمر به قلب هذا اجلي�ش وعقله من �رشف

وت�ضحية ووف��اء من �أجل القيم الوطنية التي
ر�سلُها يف لبنان احل�ضارة والعامل ب�أ�رسه».
�أنتم ُ
و�أ�ضاف�« :إن �أق�صى ما يطلبه املواطن من
جي�شه ،هو الدفاع عن املواطن يف وجه العدوان
الإ�رسائيلي ،والت�ص ّدي ل�ل�إره��اب ،ون�رش الأم��ن
واال�ستقرار على ام��ت��داد اخلريطة اللبنانية.
و�أغلى ما يتمناه اجلي�ش من املواطن ،هو �أن
يتم ّتع بالكنز اللبناين امل��ع��روف :احل� ّ�ري��ة ،يف
ح����دود امل���ب���ادئ والأ����ص���ول.
وم����ا ي���ر�� ّ��س���خ ال��ن�����ض��وج يف
ال��ن��ف��و���س ،اجل��ه��ود الفكرية
االجتماعية ال��ت��ي ت��ق��وم بها
مراكزكم الثقافية� ،إ�ضافة
�إىل امل�ساعي اخل� رّّيرة لتعميق
ال��ب��ح��ث يف ت��راث��ن��ا ال��وط��ن��ي،
والإعداد لإطالالت واعدة على
الغد امل�رشق.
هذه م�سلَّمة ،ولكن ثمة وجها ً
�آخر للجي�ش يجعله رائ��دا ً بني
بيوتات الثقافة يف لبنان .فالثقافة لها ح�صتها
الوافرة يف �صفحات مطبوعات مديرية التوجيه
وبراجمها الإذاع��ي��ة والتلفزيونية ،ويف �أنغام
مو�سيقى اجلي�ش ،وكم من ع�سكري مهما كانت

تكرمي

رتبته� ،صال وج��ال يف ميادين الثقافة تاركا ً
�أروع الأث��ر ،والفر�صة غري �سانحة الآن لتعداد
�أبرزهم� .أجل ،اجلي�ش اللبناين بيت من بيوتات
الثقافة يف لبنان يع�شق ال�سيف والقلم م ًعا».
وختم العميد �أيوب بالقول�« :أيها العزيزات
جتمع البيوتات الثقافية يف لبنان،
والأعزاء يف ّ
�إن اجلي�ش ،ق��ي��ادة وم��واق��ع ووح����دات ،يقوم
بواجبه الوطني ب�شكل طبيعي ،وفق ما ميليه
القانون وال�ضمري� ،إالّ �أنه ال يهمل �أي ر�أي من �أي
مواطن ،فكيف به �إن كان هذا الر�أي من �إحدى
النخب اللبنانية الراقية التي متثّلون ،ويعبرّ
عن تقديركم لإجن��ازات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
واطمئنانكم �إىل دورها الوطني اجلامع.
أتوجه به
تكرميكم للجي�ش وقيادته� ،أعود و� ّ
�إىل الع�سكريني ،ومن خاللهم �إىل اللبنانيني
جمي ًعا� .إن���ه ت��ك��رمي م��ن بيوتاتكم الثقافية
ب�شخ�ص الربوف�سور جورج طربيه ،يعود اجلي�ش
وينرثه يف البيوتات اللبنانية ب�أكملها ،حيث
�سنعمل م ًعا وي ًدا بيد على ن�رش الوعي والفكر
احل��ر والثقافة احلقّة يف حمى اجلنود ورعاية
املخل�صني».
ويف ختام احلفل �أقيمت للمنا�سبة م�أدبة غداء
املكرمني واحل�ضور.
على �رشف
ّ

حيا اجلي�ش وال�صايف عقّب مرجتالً
العميد الأيوبي ّ
القيم املتقاعد الدكتور حممد يا�رس
يف ق�صيدة �ألقاها العميد
ّ
حيا اجلي�ش وقائده قائالً:
ال ّأيوبي باملنا�سبةّ ،
يف ظ��ل ت��اج اجلي�ش ك��ان املبتدا
وب����� ِّس�ر ق���ائ���ده احل��ك��ي��م ت��ع� َّ�م��دا
فاجلي�ش �أ�صبح للثقافة راع� ً�ي��ا
ُ
وال�سيفُ يف غُمد الثقافة �أغمدا
�إك��ل��ي��ل ل��ب��ن��ان ال��ع��ظ��ي��م ورم���زه
ع��ل� ٌ�م و���س��ي��فٌ ق��اط�� ٌع �إن ُج����ِّسوررِّ وا

ف��ت��ح� ّ�ي � ًة ل��ل��ق��ائ��د الأع���ل���ى ال���ذي
ال�سيدا
لبنان العزيز
ق��د ���ص��اغ
َ
ِّ
ويف «ر ّدته الإرجتالية» �أ�شاد املطرب الكبري وديع ال�صايف باجلي�ش
بقوله:
يا جي�ش يا �صامد ب�أعلى جبالنا
ف��ي��ك ع����الإي����ام م��ن��ق�����ش��ع ح��ال��ن��ا
�شاب التاريخ وختريت عني الزمان
وب��ع��دك ي��ا جي�ش رم��ز ا�ستقاللنا
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هادرا،
بني ر�أ�س بريوت ومنطقة ال�صفرا كان املوج
ً
فال�شاطئ املمتد بني املنطقتني �شهد وقائع عملية
كربى �أدت �إىل الق�ضاء على جمموعة �إرهابية كانت
حتتجز �سفينة �سياحية رهينة ،وتهدد بتفجري ج�رس
املعاملتني...
«املوج الهادر» كان عنوان املناورة ال�سنوية التي
نفذتها القوات البحرية مب�شاركة وحدات من القوات
اجلوية وبع�ض �ألوية اجلي�ش و�أفواجه� ،إ�ضاف ًة �إىل
وحدات من الأمن العام واجلمارك والنقل الربي
والبحري والدفاع املدين وال�صليب الأحمر.

مناورات ومتارين

املناورة ال�سنوية
للقوات البحرية

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

«موج هادر»
بني بريوت وك�رسوان

يف الوقائع
ح�رض التمرين �إىل جانب رئي�س الأركان اللواء
الركن وليد �سلمان ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،عدد من كبار �ضباط وزارة الدفاع
الوطني وقادة الوحدات الكربى ،وممثلون عن
قادة الأجهزة الأمنية ،وعن قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان� ،إىل جانب عدد

من امللحقني الع�سكريني ،وم�س�ؤويل بع�ض
الإدارات الر�سمية وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية.
قائد القوات البحرية العميد البحري نزيه
ب��ارودي �أو�ضح � ّأن ما مييز املناورة ال�سنوية
للقوات البحرية ه��ذا العام هو �شموليتها،
فم�رسح العمليات ميتد من ر�أ���س ب�يروت �إىل
منطقة ال�صفرا ،وقد �شاركت فيها الأجهزة

العاملة يف ال�ش�أن البحري كافة (وزارة الأ�شغال
العامة والنقل ،الأم��ن العام ،اجلمارك ،قوى
الأم���ن ال��داخ��ل��ي� ،إدارات امل��راف��ئ البحرية،
ال��دف��اع امل��دين وال�صليب الأح��م��ر اللبناين).
ويف ما يخ�ص قوى اجلي�ش امل�شاركة� ،أو�ضح
العميد بارودي �أنها ت�ضم �إىل وحدات من قوى
البحر ،قوات برية وجوية ،ووحدات خا�صة.
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مناورات ومتارين

�أما يف ما يتعلق مبو�ضوع املناورة فهو من
علما � ّأن املهمة
وحي �أح��داث عا�شتها البالدً ،
ت�ضمنت عملية نوعية متثلت بتحرير رهائن
مدنيني احتجزهم �إرهابيون على منت باخرة
ركاب يف حرم مرف�أ بريوت.
بعدها� ،أعطى العميد بارودي الكالم ملدير

التمرين ،ال��ذي ق��دم ملحة ع��ن �أم��ر عمليات
القوات البحرية (خطة التمرين).
يف الو�ضع العام...
ب��ت��واري��خ ���س��اب��ق��ة ،ح�صلت ع���دة ح���وادث
وا�ضطرابات يف ال�سجون اللبنانية ،على �أثرها
ه��ددت جمموعات �إره��اب��ي��ة بالقيام ب�أعمال
تهدد �سالمة الأرا�ضي اللبنانية...
وزير العدل يف احلكومة اللبنانية ي�رصح �أنه
ال ميكن الر�ضوخ يف �أي حال من الأح��وال لأي
خ�صو�صا
مطالب �صادرة عن تنظيم �إرهابي
ً
يف ما يتعلّق بال�سجناء واملحكومني بق�ضايا
�إره��اب��ي��ة ،و� ّإن الأح��ك��ام الق�ضائية ال�صادرة
بحقهم ي��ج��ب تطبيقها وال مي��ك��ن للدولة
اللبنانية �أن تتهاون ب�ش�أنها...
�أح��د م�س�ؤويل التنظيم الإره��اب��ي يهدد عرب
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مواقع الكرتونية ،احلكومة اللبنانية بافتعال
�أحداث �أمنية �شبيهة بالتي ح�صلت خالل حرب
تلب مطالبهم
خميم نهر ال��ب��ارد يف ح��ال مل ِّ
ويف طليعتها الإف��راج عن ال�سجناء التابعني
للتنظيم...
وق��د ت��واف��رت ل�ل�أج��ه��زة االم��ن��ي��ة اللبنانية
معلومات عن حتركات م�شبوهة لبع�ض العنا�رص
يف عدد من املخيمات الفل�سطينية ،الداعمني
تنظيم فتح اال���س�لام ،كما �ضبطت القوات
يهربـان كميـة
البحرية اللبنانيـة زورقـني كانا ّ
م��ن اال�سلحـة وال��ذخ��ائ��ر ل�صالح جمموعات
م�سلحة م��ت��م��رك��زة داخ����ل خم��ي��م��ي ال��ب��داوي
والر�شيدية...
بتاريخ  ،2011/9/21عند ال�ساعة الثالثة
فجرا ً� ،أقدم عنا�رص م�سلحون على االعتداء على
حاجز للجي�ش اللبناين يف منطقة املدفون مما
ادى اىل ا�ست�شهاد جندي وجرح �آخر وقتل 3
عنا�رص م�سلحني .تزامن ذلك مع اعالن موقويف

فتح اال�سالم الع�صيان يف �سجن روميه ،و�رصح
احد م�س�ؤويل التنظيم ب�أن هذا االعتداء لي�س اال
بداية الحداث امنية �أكرب يف حال عدم االفراج
عن ال�سجناء واملعتقلني التابعني له.
يف الو�ضع اخلا�ص...
بتاريخ  2011/9/21ال�ساعة ،04.00
�أقدمت جمموعة م�سلحة تقدر بحواىل  10عنا�رص
على ال�صعود �إىل م�تن ال�سفينة ال�سياحية
« Aphroditeخالل ر�سوها يف مرف�أ بريوت،
و�أعلن قائد هذه املجموعة بوا�سطة �إت�صال
رادي��وي مع برج املراقبة يف مرف�أ بريوتّ � ،أن
�أف��راد طاقم ال�سفينة هم رهائن لديها ،ولن
يخلى �سبيلهم اال بعد االفراج عن معتقليهم
يف �سجن روميه ،و�أن �أي حماولة لالقرتاب من
ال�سفينة �أو مهاجمة املجموعة امل�سلحة من قبل

ت�رشين الثاين

مناورات ومتارين

ال�سفينة ال�سياحية ( )Aphroditeيف مرف�أ
بريوت من قبل قوة من فوج التدخل الثالث
لتحرير الرهائن على متنها ،وترافق ذلك مع
ابرار جمموعة الإ�ستطالع ونزع الألغام التابعة
لفوج مغاوير البحر لت�أمني مراكب الإنزال يف
�أثناء تقدمها للإبرار.

اي جهاز امني �سوف ي�ؤدي اىل قتل الطاقم...
بتاريخ  ،2011 /9 /21ال�ساعة ،5.00
ت��ط��ورت االح����داث االم��ن��ي��ة ،حيث مت تفجري
عبوتني نا�سفتني قبل ج�رس املعاملتني وبعده،
و�أق��دم��ت جمموعة م�سلحة قوامها ح��واىل30
م�سلحا ً على قطع الطريق ال�ساحلية من جهتي
اجل����سر ،وحت�صنت يف البقعة املحيطة ب��ه،
و�أقامت مراكز قتالية عديدة .ومن املرجح ان
هذه املجموعة تعمل ب�شكل موا ٍز وبتن�سيق مع
خاطفي ال�سفينة ال�سياحية «»Aphrodite
بهدف حتقيق املطالب نف�سها ،كما هددت
بتفجري اجل�رس بعد �أن مت تفخيخه بكميات
كبرية من املتفجرات...
توافرت معلومات عن وج��ود مركب مقابل
خليج جونية ،يحمل على متنه كمية من الذخائر
والأ�سلحة لإمداد امل�سلحني على الرب يف منطقة

املعاملتني ولتوفري و�سيلة هروب �إىل عر�ض
البحر للم�سلحني وال�سجناء بعد الإفراج عنهم...
كما توافرت معلومات م�ؤكدة لدى الرعيل
الأع��ل��ى تفيد � ّأن ه��دف االره��اب��ي�ين ت�شتيت
جهد اجلي�ش و�إرب��اك��ه و�إ���ض��ع��اف ال�سيطرة
على املجموعات االرهابية املنت�رشة يف بع�ض
املخيمات الفل�سطينية ،لذلك تقرر القيام
بعملية ع�سكرية م�شرتكة بني قوى الرب والبحر
واجلو لتدمري املجموعات االرهابية...
مراحل التمرين
يف املرحلة الأولـى� ،أبحرت جمموعات القوة
الربمائية واحلماية وتفتي�ش ال�سفن وزوارق
مت
ال��ق��ت��ال الأوىل ،اىل بقعة ال��ع��م��ل��ي��ات ،و ّ
ا�ستطالع �شاطىء املعاملتني ومرف�أ بريوت
بوا�سطة طائرة �سي�سنا.
مت �إهباط ف�صيلة جموقلة
يف املرحلة الثانيـةّ ،
لتطويق العدو وحما�رصته يف املعاملتني ودهم

يف املرحلة الثالثـة ،قامت طوافتا غازيل
بق�صف الإرهابيني حتت ج�رس املعاملتني ومت
�إبرار جمموعات القتال (الدبابات واملالالت)
علـى �شاطــئ املعاملتيـن ،بالتزامـن مـع
اعتــرا�ض امل��رك��ـ��ب امل�شبـوه فــي خليــج
جونيـة.
يف امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة ،ن��ف��ذ ال��ه��ج��وم �ضد
وتـم الق�ضـاء عليها...
املجموعـات االرهابيـة ّ
ه���ذا وق���د ن��ف��ذت امل���ن���اورة ب��دق��ة وحرفية
عاليتني ،الأم���ر ال��ذي ا�ستحق تنويه اللواء
الركن �سلمان الذي �أثنى على كفاءة الوحدات
وح�سن التن�سيق بني خمتلف القوى والأ�سلحة
امل�شاركة.
ت�صوير:
روبري مرق�ص
وجدي عازار  -اجلندي جو فرن�سي�س
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�إعداد:
ندين البلعة

مناورات ومتارين

يف ثكنة ال�صخور
م��ن م��ن��اط��ق ق��ري��ب��ة و�أخ�����رى ب��ع��ي��دة ،ح�رض
املدع ّوون �إىل ثكنة ال�صخور حيث ا�ستقبلهم
ف��وج املغاوير قبل �أن يتابعوا �إي��ج��ا ًزا ي�رشح
ت��ف��ا���ص��ي��ل امل���ن���اورة وال�����س��ي��ن��اري��و
ويو�ضح �أهداف التمرين.
توجه
افتتاحا ،ثم
الن�شيد الوطني
ً
ّ

�سنويا لتقومي �أداء
�ضمن �سل�سلة املناورات التي يقوم بها فوج املغاوير
ً
جهوزيتهم ،نفّذ عنا�رص الفوج بالإ�شرتاك مع لواء
ع�سكرييه ورفع م�ستوى
ّ
ّ
امل�شاة ال�ساد�س وفوج املدفعية الثاين والفوج امل�ضاد للدروع وفوج الهند�سة
تكتيا بالذخرية احلية يف منطقة جرود العاقورة -
والقوات اجلوية ،متري ًنا
ً
الرام يوم اجلمعة .2011/9/9
ح�رض التمرين نائب رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن رفعت �شكر ممثالً
العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش ،وعدد من
كبار �ضباط اجلي�ش وقادة الوحدات الكربى،
�إىل جانب ع��دد من امللحقني الع�سكريني
العرب والأجانب وبع�ض املدعوين املدنيني.

مناورة «النمر املتحفّز»

العميد الركن �شامل روك��ز قائد الفوج �إىل
ٍ
بكلمة ،مو�ض ًحا �أن هذا التمرين هو
احل�ضور
م��ن �ضمن امل��ن��اورات ال��ت��ي ينظّ مها الفوج
با�ستمرار بالتعاون مع جمموعات جديدة من
�ألوية اجلي�ش ووحداته« .ويهدف �إىل مترين
القادة والوحدات على م�ستوى لفيف فرعي
والت�شديد على التعاون مع القوات اجلوية
وباقي القطع».
�ارح��ا �أن
كما �أ���ض��اف بع�ض امل�لاح��ظ��ات ���ش� ً
امل���ن���اورة ُت��ن � َّف��ذ ���ض��م��ن م�����س��اح��ات �صغرية
لتظهريها �أم���ام امل�شاهدين ،م�����ش� ّد ًدا على
كثافة التن�سيق ودقّ ته بني الوحدات املنفّ ذة
حل�سن �سري العملية وتاليف الأخطاء واحلوادث.
بعدها كان الكالم لر�ؤ�ساء الفروع الذين �رشح
كلّ منهم دور فرعه يف العملية ،قبل �أن ينتقل
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احل�ضور �إىل نقطة تنفيذ التمرين يف جرود
العاقورة.
�سيناريو العملية
• الو�ضع :جمموعات �إرهابية تعمل على زعزعة
تخريبية بهدف
الأمن الداخلي والقيام ب�أعمال
ّ
تو�سيع بقعة �سيطرتها لت�شمل التالل املحيطة
ببلدات العاقورة ،وفر�ض حالة من التوتر وعدم
الإ�ستقرار يف البالد.
• امل��ه��م��ة :ا���س��ت��ع��ادة �سلطة ال��دول��ة على
املنطقة امل��ه� ّددة ،وق��د كلّفت القيادة فوج
املغاوير مبهاجمة قوات العدو املتمركزة يف
جرد العاقورة وتدمريها وت�سليم القطاع �إىل
فوج املدرعات الأول بعد ال�سيطرة عليه.
يدعم لواء امل�شاة ال�ساد�س وفوج املدرعات

لتفعيـل التن�سيـق بيـن قــــــــــــوى

ت�رشين الثاين

جويا
الأول فوج املغاوير الذي تلقّى � ً
أي�ضا ً
دعما ً
(رمايات قاذفة ،طوافات قتال مز ّودة �صواريخ
 HOTو ،Hellfireطوافتا  UH1Hللإنزال
وللإخالء ال�صحي)� .شارك يف الدعم الناري �إىل
جانب جمموعة الهاون  120ملم التابعة للفوج،
�رسيتان من فوج املدفعية الثاين (130ملم)،
وراجمات �صواريخ (122ملم).

اجلو
الرب وقوى
قــــــــــــوى
ّ
ّ

فكرة املناورة
بغية الق�ضاء على العدو وا�ستعادة ال�سيطرة
على القطاع� ،أحكم املهاجمون الطوق على
املجموعات الإره��اب��ي��ة املتمركزة يف منطقة
جرد العاقورة ،وعمدوا �إىل عزل بقعة العمليات
منفّ ذين �إن���زاالت جوية على م�سافات �آمنة،
واملهاجمة على حمورين ون�سق واحد بلفي َفني
ف��رع� َّ�ي�ين م��ع الإح��ت��ف��اظ بلفيف ف��رع��ي م��درع
احتياط طوال فرتة العمليات.
فِّ
متت على مراحل� ،إذ ُن ذَت
وهذه العمليات ّ

�وي��ة على مواقع
رم��اي��ة
حت�ضريية و�أخ����رى ج� ّ
ّ
املجموعات الإرهابية بالإ�ضافة �إىل رمايات
مدخنة �أم��ام مراكز املراقبة املحتملة حلجب
ت��ق�� ّدم ق����وات ال�����ص��دي��ق امل��ه��اج��م��ة� .أع��ق��ب
ذل��ك هجوم ت��والّه اللفيفان الفرعيان الأول
املحورين الغربي وال�رشقي وقاما
والثاين على
َ
�فِّ
بتدمريهما ،كما ُن� �ذَت عملية �إن����زال جوي
بف�صيلة جموقلة على �أحد الأهداف لتدمريه.
مت تنظيف البقعة املحتلة
ويف املرحلة الأخرية ّ
وت�سليمها �إىل فوج املدرعات الأول.
ف�صيلة الإ�ستطالع ك��ان لها دور �أ�سا�سي
احليوية
حيث نفّ ذت عمليات �إنزال على البقع
ّ

مناورات ومتارين

لل�سيطرة عليها وعزل بقعة العمليات ،وتركيز
جمموعات قن�ص ورم��اة م/د مع بدء العملية
الهجومية.
مت ا�ستطالع طبيعة بقعة املعركة وم�سالك
كما ّ
الهروب فيها ،والنقاط امل�رشفة على البقعة
واحلواجز الطبيعية والإ�صطناعية� ،إ�ضافة �إىل
حتركه ومراكز
ا�ستطالع �أ�سلحة العدو وطرق ّ
املراقبة لديه وهوية العنا�رص الإرهابيني.
�شارك عنا�رص فوج الهند�سة ب�أعمال تكتية
خالل التمرين من خالل كا�سحة �ألغام وجمموعة
الفارين
نقابني .وانتهت امل��ن��اورة مبالحقة
ّ
بوا�سطة الـ .ATV

تهنئة وتنويه
العميد الركن رفعت �شكر ه ّن�أ الفوج والقوى
امل�شاركة يف املناورة م�شي ًدا باملهنية العالية
يف التنفيذ ،م�ش ّد ًدا على �أهمية هذا التمرين
احلية ،لرفع م�ستوى العنا�رص
الذي ُنفِّ ذ بالذخرية ّ
وحتفيز الوحدات الأخرى للقيام باملثل.
ت��ط��رق �إىل �أه��م��ي��ة م��و���ض��وع امل��ن��اورة
ث��م
ّ
(الق�ضاء على جمموعة �إره��اب��ي��ة) ،فاجلي�ش
تعر�ض لعمليات �إرهابية ا�ستهدفته
�سبق �أن ّ
وم�ؤ�س�سات الدولة والقوى الأخرى ،بالإ�ضافة
�إىل كونه مك ّلفًا مهمة حفظ الأمن على الأرا�ضي
اللبنانية كلها...
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و�سط جمع كبري من
احل�ضور� ،أق��ام الفوج
امل���ج���وق���ل م��ن��اورت��ه
�إعداد:
��وي��ة
ندين البلعة
ال��ت��ك��ت��ي��ة ال�����س��ن ّ
ّ
بالإ�شرتاك مع القوات
اجلوية ،بعنوان «�شجرة
ّ
العدي�سة» يف منطقة وطى اجلوز  -ك�رسوان ،يوم الثالثاء
 .2011/9/27ح�رض املناورة العميد الركن بول�س مطر
نائب رئي�س الأركان للتخطيط ممثالً العماد جان قهوجي
قائد اجلي�ش� ،إىل جانب العميد الركن عبد ال�سالم �سمحات

مناورات ومتارين

من �أركان اجلي�ش للعمليات ورئي�س جلنة
تقومي الألوية والأف��واج .كما ح�رض وفد من
كبار �ضباط القيادة ون��واب رئي�س الأرك��ان،
ق��ادة االل��وي��ة والأف����واج ،العماد ابراهيم طنو�س
قائد اجلي�ش الأ�سبق ،اللواء املتقاعد حممود طي �أبو
�رضغم م�ؤ�س�س الوحدات اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل ملحقني
ع�سكريني ومدنيني من جمعية �أ�صدقاء اجلي�ش ،ر�ؤ�ساء
بلديات ورجال دين من الطوائف كافة� ،إىل �ضباط الفوج
املجوقل وع�سكرييه� ،ضباط دورة �آمر �رسية وتالمذة �ضباط
ال�سنة الثالثة.

�آمرو املجموعات امل�شاركة يف العملية �رشحوا
�أدوار جمموعاتهم وفق اخلطة املو�ضوعة من
قبل قيادة الفوج� .آمر ف�صيلة الإ�ستطالع �رشح
ت�سل�سل الأعمال املنفّذة من قبل الف�صيلة بعد
تلقّي �أمر من قيادة الفوج با�ستطالع عد ٍّو يف
ق��ري��ة م��ه��ج��ورة يف عيون
ال�سيمان ب���د ًءا باحتالل
ق��اع��دة دوري����ات ومهمة
ا�ستطالع� ،إر���س��ال تقرير

«�شجرة
العدي�سة»
�أهداف
���ش��ارك��ت يف ه���ذا ال��ت��م��ري��ن ��سراي��ا ال��ق��ت��ال
املجوقلة ،ف�صيلة الإ�ستطالع ،ف�صيلة ال�صحة،
و�رسب من طوافات القوات اجلوية ،بالإ�ضافة
�إىل ع�سكريني من �رسية القيادة واخلدمة لتمثيل
العدو.
متر�س �أركان الأفواج
يهدف هذا التمرين �إىل ّ
يف قيادة العمليات اخلا�صة يف ظلّ ما تفر�ضه
الزمنية واملكانية والتقنية من
املعطيات
ّ
متر�س �آمري ال�رسايا ب�إعداد
قيود� ،إ�ضافة �إىل ّ
العمليات اخلا�صة و�إمرتها وتنفيذها والتن�سيق
مع وحدات �أخرى م�شاركة .كما يهدف �إىل ت�آلف
الع�سكريني من امل�ستويات كافة مع الأخطار
احلية وحثّهم على
الناجمة عن رم��ي الذخرية
ّ
ت��وخّ ��ي ال��دق��ة يف ال��رم��اي��ات لتفادي ال��ن�يران
متر�س عنا�رص ف�صيلة
ال�صديقة ،بالإ�ضافة �إىل ّ
ٍ
الإ�ستطالع مبا خ�ص الإنتقال داخل �أرا�ض وط�أها
العدو وتوفري املعطيات الإ�ستعالمية ال�رضورية
��ر����س ف�صيلة ال�صحة
ل��ق��ي��ادة ال���ف���وج ،ومت� ّ
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يف وطى اجلوز

وامل�سعفني امليدانيني
يف ��سراي��ا القتال ب�أعمال
الإ���س��ع��اف والإخ��ل�اء خالل
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ت��ال��ي��ة...
والهدف الأهم ،تقومي العمل امل�شرتك ونتائجه.
�إيجاز
يف البداية تابع احل�ضور ايجا ًزا عن التمرين
وا�ستهل العميد الركن جورج نادر قائد الفوج
الكالم ب�رشح �سبب اعتماد «�شجرة العدي�سة»
معتربا �أن م��ا ح�صل ه��ن��اك مثل
ت�سمية ل��ه،
ً
واقعة ُت�س َّجل يف تاريخ لبنان ،حيث بادر اجلي�ش
اللبناين �إىل �إطالق النار على العدو لأنه حاول
وكبده اخل�سائر .ثم عر�ض
امل�س ب�شجرة لبنانية ّ
ّ
تقيد تنفيذ امل��ن��اورة بدقّ ة،
ال��ع��وام��ل التي
ّ
كطبيعة الأر�ض والأماكن الآهلة املحيطة ببقعة
التنفيذ والت�شبيه بالعدو الإ�رسائيلي وغريها،
م�شريا �إىل � ّأن عنا�رص الفوج قاموا ببناء هذه
ً
خ�صي�صا لتنفيذ التمرين.
القرية النموذجية
ً

للقيادة عن هذا العدو وبقعة متركزه ،حتقيق
التما�س باملراقبة والنظر مع ال��ع��دو ...وعند
�سماع ���ص��وت ال��ط��واف��ات ،ي��ق��وم القنا�صون

ت�رشين الثاين

بتحقيق التما�س بالنريان من خالل الرمي على
املتحركة.
الأهداف
ّ
من جهته �رشح رئي�س الفرع الثاين يف الفوج،
موقف العدو ومعنوياته وقدراته والن�شاطات
التي ُيحتمل �أن يقوم بها .ثم ق� ّدم من بعده
رئي�س الفرع الثالث وقائد لفيف املهاجمة
مقتطفا ً ع��ن �أم��ر العمليات وت�شكيل القوى
تف�صيلية
ب��الإ���س��ت��ن��اد �إىل ن�سيخة وخ��رائ��ط
ّ
للتمو�ضع.
�آم��ر �رسية القتال املجوقلة اخلام�سة حتدث
عن مهمة �رسيته يف �إحكام الطوق والعزل التي
هي يف �أ�سا�س �إجناح مهمة الفوج بالتن�سيق مع
ف�صيلة الإ�ستطالع و�رسايا القتال الأخرى .وتبعه
كيفية
ف�صل
�آم��ر �رسية القتال الثالثة ال��ذي ّ
ّ
مهاجمة �رسيته الأهداف املح ّددة واحتاللها ،و�آمر
�رسية القتال الأوىل �رشح هجوم �رسيته املع ّززة
بف�صيلة دعم من ال�رسية الرابعة.
الو�ضع
انتهى الإيجاز ،وانتقل احل�ضور �إىل منطقة
مت تنفيذ التمرين.
وطى اجلوز حيث ّ

• ال��و���ض��ع ال��ع��ام :اح��ت��م��ال �أن ي��ق��وم العدو
الإ�رسائيلي وبع�ض املنظمات الإره��اب��ي��ة ويف
مق ّدمها فتح الإ���س�لام ،با�ستغالل الو�ضع يف

لبنان للقيام ب�أعمال �إرهابية تهدف �إىل خلق
فتنة طائفية .اجلي�ش يتولىّ منذ العام 1990
مهمة حفظ الأمن على الأرا�ضي اللبنانية كافة
ومالحقة املنظمات الإرهابية والق�ضاء عليها.
يتمركز الفوج املجوقل يف ثكنتي غو�سطا
وعيون ال�سيمان �ضمن قطاع فوج املدرعات
الأول ،مبهمة احتياط لقيادة اجلي�ش ،وهو جاهز
للتدخل حيث تدعو احلاجة.
• الو�ضع اخل��ا���ص� :أبلغت ال��ق��ي��ادة الفوج
املجوقل �أن جمموعات قتالية �صغرية قوامها
الإج��م��ايل نحو  50عن�رصًا تتمركز داخ��ل قرية
مهجورة يف منطقة وطى اجلوز ،حيث يح�ضرّ ون
بع�ض التح�صينات على �شكل �أطمات يف نقاط
ح�سا�سة حميطة بالقرية وي�ستخدمونها كمخافر
للحر�س.
• املهمـة :يهاجـم الفـوج املجوقـل املجموعـة
��دم���ره���ا مل��ن��ع��ه��ا م���ن تنفيذ
الإره���اب���ي���ـ���ة وي� ّ
خمطّ طاتهـا.
التنفيذ
بغية تدمري املجموعة الإرهابية ،انتقلت �رسايا
القتال املجوقلة بالطوافات من بقعة التحميل
يف ثكنة غو�سطا �إىل وطى اجل��وز ،حيث نفّذت
عملية �إهباط على املرتفعات احلاكمة التي
ت� ّؤمن ال�سيطرة بالنار على بقعة العمليات.
وبعد عزل البقعة و�إحكام الطوق عليها ،قامت
�رسيتان جموقلتان باملهاجمة م��ع الإحتفاظ
ّ
ب�رسيتي احتياط ،وذل��ك وفق املراحل الآتية:
ّ
حت�ضريية متثّلت بانتقال ثالث �رسايا
مرحلة
ّ
قتال جموقلة بوا�سطة الطوافات و�إحكام �رسية
القتال املجوقلة اخلام�سة الطوق على الهدف،
وتنفيذ �رسيتي القتال املجوقلتني الثانية
والثالثة عملية �إهباط يف حميطه.
يف املرحلة الأوىل قامت ال�رسية الثالثة مبهاجمة
جمموعة الأهداف  αوتدمري املجموعة الإرهابية
املتمركزة فيها .ويف املرحلة الثانية قامت
�رسية القتال الأوىل مبهاجمة الأهداف  βوتدمري
املجموعة الإرهابية املتمركزة فيها ،لتتبعها
متت �إع��ادة تنظيم بقعة
املرحلة الثالثة حيث ّ
العمليات وت�سليمها لفوج امل��درع��ات الأول.
ب�رسي َتي
وخ�لال تنفيذ العملية احتفظ الفوج
ّ
القتال املجوقلتني الثانية والرابعة كاحتياط.
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بعد الإنتهاء من مهاجمة الأهداف ومعاجلتها
بالرمايات القنا�صة و 12,7ملم و  RPGوهاون
م��ع دع��م ب��ن�يران ط��واف��ات ال��ق��ت��ال «غ��ازي��ل»
وا�ستخدام «م�صفحات البنهارد» لفتح ثغرات
يف اجل����دران ...ق��ام �أح��د العنا�رص الإره��اب��ي�ين
ب��ال��ف��رار ف��ط��ارده عنا�رص م��ن ال��ف��وج مب����ؤازرة
�ضمه �إىل باقي الأ�رسى الذين
طوافة قتال ،و ّ
مت ّ
عاملهم الفوج وفق مقت�ضيات معاهدة جنيف.
وقد �سقط للفوج خالل تنفيذ العملية بع�ض
ليتم �إخال�ؤهم يف
ميدانيا
اجلرحى ،الذين عوجلوا
ّ
ً
ما بعد �إىل �أقرب نقطة �إ�سعاف.
اخلتام
يف ختام املناورة عبرّ العماد ابراهيم ط ّنو�س
عن فخره و��سروره مه ّنئًا قائد الفوج و�ضباطه
وعنا�رصه على دقّ ة التنفيذ واملهارات العالية
يتميزون بها.
التي
ّ
كما �أبدى اللواء �أبو �رضغم ت�أثره بهذه الدعوة
التي «�أع��ادت��ن��ا �إىل اجل��و الع�سكري وذكّ رتنا
باملعنويات التي كنا ن�شعر بها قبل تقاعدنا»،
القيادية وروح املغوار املوجودة
وحيا ال��روح
ّ
ّ
يف كل عن�رص ،الف ًتا �إىل �أن «اجلي�ش لي�س �سياج
الوطن فح�سب بل هو عموده ...و�إذا �سقط هذا
العمود� ،سقط ال�سقف على اجلميع من دون
ا�ستثناء!».
من جهته ه ّن أ� العميد الركن رفعت �شكر نائب
رئي�س الأركان للعمليات الع�سكريني على هذه
املميزة التي ن ّفذوها بدقّ ة والتزام
العملية
ّ
تامني ،و�أعطاهم بع�ض التوجيهات.
ّ
بعدها انتقل اجلميع �إىل ثكنة ال��ف��ـ��وج يف
غو�سطا حيث ا�ستبقاهـم ق��ائ��ده �إىل مائدة
الغداء.
ت�صوير:
اجلندي جو فرن�سي�س
روبري مرق�ص
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�إعداد:
ندين البلعة
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«رعد نبتون» هو عنوان التمرين
امل�شرتك الذي نفّذته وحدة االحتياط
الفرن�سية التابعة لقوات الأمم
ّ
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وعنا�رص
الكتيبتني  51و  52يف اللواء
من
َ
اخلام�س ،يف ح�ضور قائد اللواء
العميد الركن �رشبل �أبو خليل وعدد
من قادة الوحدات الكربى يف
اجلي�ش اللبناين و�ضباط من قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
التمرين هو عبارة عن رماية
احلية على �أهداف بحرية
بالذخرية
ّ
بوا�سطة املدفعية والر�شا�شات الثقيلة
واحدا عن
رتا
يف منطقة تبعد كيلوم ً
ً
املقر العام لليونيفيل يف الناقورة.
أي�ضا وحدات
وقد �شاركت فيه � ً
متخ�ص�صة من اليونيفيل من بينها
ّ
�رسية اخليالة اال�سبانية التي ت�ش ّكل
املتحركة يف القطاع
وحدة الإحتياط
ّ
ال�رشقي ،والكتيبة االيرلندية وقوة
احلماية الأندوني�سية.

ين�سق رمايات اجلي�ش والـ«يونيفيل»
«رعد نبتون»
ّ
روتينية
مناورة
ّ
قائد اللواء اخلام�س
�أو���ض��ح �أن التمرين
يتم تنفيذه
روتيني ّ
مر َتني يف ال�سنة بني
ّ
ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل و�أح����د
الأل����وي����ة امل��ن��ت����شرة
يف ق����ط����اع ج���ن���وب
ال���ل���ي���ط���اين .وه����ذا
ال��ت��م��ري��ن بالتحديد
ت�ضمن رماية مدفعية
ّ
��ي���ة،
ب���ال���ذخ�ي�رة احل� ّ
والر�شا�شات من عيار
 12,7ملم 20 ،ملم و 25ملم باجتاه البحر،
ع�سكريي �رسية املدفعية ا�ستفادوا
م�ضيفًا �أن
ّ
ب�شكل خا�ص من خربة انتقال ال�رسية من مركزها
الأ�سا�سي �إىل مركز رمي جديد ،مع ما يتطلّبه
ذلك من �إربا�ض وتوجيه للنريان نحو الأهداف
املح ّددة.
ال�سيناريو
عنا�رص �إرهابيون غري من�ضبطني يحاولون
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ع��ب��ارة ع��ن نظام �أ�سلحة م��ن عيار  155ملم
حممول على �شاحنة ،بدالً من الن�سخة الثقيلة
املجنزرة .والهدف من ذلك تعزيز القدرة على
التحرك والر ّد ال�رسيع للوحدة ،مع الأخذ بعني
ّ
الإعتبار التقليل من �إزع���اج ال�سكان واحل � ّد
من الأ��ضرار التي قد تلحق بالطرقات والبنى
التحتية الأخرى.
ّ
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،ا�ستعـانت ال��وح��دة
التابعـة لليونيفيل ب�آليات  VBCIالقتالية
امل�صفّحة وامل���ز ّودة مدفع 25ملم ور�شا�ش
 12,7ملم.

الإعتداء على دورية تابعة لليونيفيل ،كانت
ا�ستطالعية ،الأم���ر ال��ذي ح ّتم
تقوم مبهمة
ّ
م��واج��ه��ة ع��ن ق���رب وت��دخّ ��ل دوري����ة للجي�ش
اللبناين مل�ساندة اليونيفيل.
�أمام هذه احلالة الطارئة ،ينفّذ عنا�رص اجلي�ش
اللبناين �إىل جانب عنا�رص اليونيفيل عملية
متكاملة للق�ضاء على املعتدين ومنعهم من
الفرار .وقد ا�ستخدم يف هذا التمرين ،وللمرة
الأوىل ،املدفع الفرن�سي اجلديد «قي�رص» وهو

دقّ ة وتقارب
يهدف ه��ذا التدريب امل�شرتك �إىل تقومي
مهارات املجموعات القتالية وخرباتها وحت�سني
م�ستواها بغية احلفاظ على الكفاءة وتبادل
املعرفة ،بالإ�ضافة �إىل رفع م�ستوى التن�سيق
بني اجلانبني والتحقّق من القدرة على مواجهة
ديناميا
عر�ضا
�أي ط��ارئ .وقد �شمل التمرين
ً
ً
ملدفعية كل من الق ّو َتني ومعداتهما الع�سكرية،
حيث �أطلقت ع�رشات قذائف املدفعية ونريان
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الر�شا�شات على �أهداف قبالة ال�شاطئ ،وتولّت
�سفن البحرية اللبنانية ت�أمني ال�سالمة يف البحر
مب�ساعدة قوة اليونيفيل البحرية.
ويو�ضح العميد الركن �أب��و خليل �أن نتائج
ال��ت�����س��دي��د و�إ���ص��اب��ة الأه�����داف ال��ت��ي حقّقها
الطرفان امل�شاركان يف التمرين
�أت��ت متقاربة وذل��ك على الرغم
من حداثة الآليات والأ�سلحة التي
ت�ستخدمها ق��وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،وال��ت��ي ميكن
توجيه معظمها ب�أنظمة الكرتونية
متخ�ص�صة ،ما ي�ؤكّ د مت ّتع جي�شنا
ّ
باملهنية وامل�ستوى الإحرتايف.

يتم تنظيمها
�إ�شارة �إىل �أن �إجتماعات دورية ّ
بغية احل��� ّد م��ن امل�شاكل وحت�سني م�ستوى
التوا�صل ،من خ�لال جهاز الإرت��ب��اط املوجود
يف قطاع جنوب الليطاين وال��ذي ي�� ّؤم��ن �صلة
الو�صل بني اجلي�ش اللبناين والوحدات التابعة
لليونيفيل بهدف تخطّ ي املع�ضالت كافة.
ت�صوير :روبري مرق�ص
اجلندي جو فرن�سي�س
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القموعة يف منطقة
تكتيا يف �سهل
نفّذ عنا�رص لواء امل�شاة الثّاين متري ًنا
ّ
ًّ
«بر الأمان».
ال�شمال بعنوان ّ
�شارك يف التمرين �رسية من الفوج املجوقل وثالث �رسايا من الكتيبة
 ،23وح�رضه قائد منطقة ال�شمال العميد الركن ر�ضوان اخلري وملحقون
�ضباط اللواء.
ع�سكريون
ّ
و�ضباط من قطع اجلي�ش� ،إ�ضافة �إىل ّ
ّ

�أهداف التمرين
ال��ه��دف الأ�سا�سي لل ّتمرين ت��دري��ب �آم��ري
العملية
ال�رسايا والف�صائل ،و�إك�سابهم اخلربات
ّ
إرهابية وتدمريها.
املطلوبة ملهاجمة جمموعة �
ّ
ويندرج هذا التمرين يف �إط��ار تدريب القادة
على تقدير امل��وق��ف ال�رسيع وات��خ��اذ ال��ق��رار
القتالية بني الوحدات
ال�سليم وتن�سيق الأعمال
ّ
وال ّت�أكّ د من ال ّتطبيق ال�سليم ملبادئ القتال
وقواعده.
�سبق املناورة �إيجاز �رشحت خالله فكرتها التي
متحورت حول عزل بقعة العمليات مع ال�سيطرة

لواء
امل�شاة الثاين
«بر الأمان»
يف ّ
متت مواجهة
على املرتفعات التي تتحكّ م بهاّ .
العدو وتدمريه مع الإحتفاظ ب�إحتياط جاهز
للتدخل طوال مراحل العملية.
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�إعداد:
ليال �صقر

العمليات
�سري
ّ
ط ّوق املهاجمون العد ّو ،وتولّت كتيبة م�شاة
عزله ومنعه من الإنت�شار وتل ّقّي الإمدادات ،ومن
و�رسية جموقلة،
ثم هاجم اللفيف ال ّتكتي املع ّزز
ّ
ّ
إرهابية وعمل على تدمريها.
املجموعة ال
ّ
ت�ضمنت املناورة هبوطً ا من الطّ ّوافة وتنفيذًا
ّ
تدمريية ورمايات �إعماء)،
(حت�ضريية،
لرمايات
ّ
ّ
ّبية واملتف ّجرات.
ا�ستعملت فيها الأ�سلحة اخلل ّ
واحلرفية وح�سن
متيزت امل��ن��اورة بال ّدقّ ة
ّ
ّ
ال ّتن�سيق بني الوحدات ،وا�ستخدام املهارات
بال�شّ كل املنا�سب.
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

يكرمان فوج املغاوير
حمرتف را�شيا ونادي العقبة
ِّ

يف ذك��رى انت�صار اجلي�ش اللبناين يف نهر
وتكرميا ل�شهداء اجلي�ش وفوج املغاوير،
البارد،
ً
�أق���ام���ت «ج��م��ع��ي��ة حم�ت�رف ال��ف��ن الت�شكيلي
للثقافة والفنون» را�شيا وبالتعاون مع نادي
تكرمييا تخلله عر�ض
العقبة الريا�ضي احتفاالً
ً
قتايل حي ق ّدمه فوج املغاوير يف باحة املعهد
الفني يف بلدة العقبة.
ح�رض الإح��ت��ف��ال ممثل قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي العقيد ح�سيب عبدو ،ممثل وزير
ال�����ش��ؤون الإجتماعية وائ��ل �أب��و ف��اع��ور ن��واف
التقي ،ممثل وزير الثقافة كابي ليون ال�سيدة
جورجيت ح��داد ،ممثل مدير ع��ام ق��وى الأم��ن
الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي العميد نبيل مظلوم،
ممثل مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س �إبراهيم
املالزم الأول جورج رزق ،ممثل مدير عام الدفاع
امل���دين العميد رمي���ون خ��ط��ار ب���دوي حيمور،
قائمقام را�شيا
ن��ب��ي��ل امل����صري،
ال��وزي��ر ال�سابق
غ���������ازي ���س��ي��ف
ال��دي��ن ،النائب
ال�سابق في�صل
ال���داوود ،رئي�س
ب���ل���دي���ة را���ش��ي��ا
ال�������س���اب���ق زي����اد
�شبلي ال��ع��ري��ان
ومم����ث����ل����ون ع��ن
الأح��زاب ور�ؤ�ساء

البلديات وامل��خ��ات�ير ،وفعاليات �إجتماعية
و�شعبية من خمتلف املناطق.
�إفتتاحا ً الن�شيد الوطني اللبناين ،م��ن ثم
�ألقيت كلمات ك��ل م��ن رئي�س ن��ادي العقبة
يو�سف حماد ،ورئي�س البلدية ال�شيخ ر�شيد
ح���م���اد ،وخم��ت��ار
ال���ع���ق���ب���ة ���س��امل
ح��م��ود ،ورئي�س
«جمعية حمرتف
را���ش��ي��ا» �شوقي
دالل الذي �أ�شاد
ب�������دور اجل��ي�����ش
وقائده يف حماية
الوحدة الوطنية
يف لبنان والدفاع
ع������ن الأر�����������ض

لفتة وفاء

والكرامة ،وما هذا اليوم �إال «عربون ب�سيط
من حمرتف را�شيا ون��ادي العقبة ومنطقة
را�شيا جلي�شنا اللبناين البا�سل و�شهدائه
الأبطال.»...
مت تقدمي دروع تكرميية لكل
بعد ذلكّ ،
من قائد اجلي�ش (ت�سلّمه ممثله العقيد
عبدو) ،ولقائد فوج املغاوير ت�سلّمه الرائد
رفيق اللحام ،ولكل م��ن يو�سف كليب،
وللعريف كمال عز الدين ولأه��ل العريف
ال�شهيد �أركان عقل.
ويف اخلتام ،قام فوج املغاوير بعرو�ض
ع�سكرية قتالية متنوعة ،و�سط ت�صفيق
احل�ضور الذين فاق عددهم الألفي �شخ�ص   .
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�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

يف القلب

ملنا�سبة مرور خم�سة وع�رشين
عاما على ا�ست�شهاده
ً
البطولة والفكر يف

متثال ن�صفي للواء الركن

ال�شهيد خليل كنعان

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ممثالً بقائد منطقة جبل لبنان العميد الركن
يو�سف جرمانو�س� ،أقيم يف حديقة نادي
ال�ضباط – الريزة ،حفل �إزاحة ال�ستار عن
ن�صب تذكاري للواء الركن ال�شهيد خليل
كنعان ،مبنا�سبة م��رور خم�سة وع�رشين
عاماً على ا�ست�شهاده ،ح�رضه �أفراد عائلة
ال�شهيد وح�شد من رفاق ال�سالح.
جنم �ساطع يف �سماء اجلي�ش
تخلّل احلفل كلمة للعميد الركن جرمانو�س
�أ���ش��اد فيها ببطوالت ال�شهيد «ه���ذا النجم
ال�ساطع �أب ًدا يف �سماء اجلي�ش ،والذي �شهد له

املوا�صفات الفنية للتمثال

القريب والبعيد ،بعمق حمبته للبنان و�إخال�صه
امللمات ،و�إقدامه
مل�ؤ�س�سته ،كما بج�سارته يف
ّ
املهمات ،والتزامه الق�سم الع�سكري حتى
يف
ّ
�آخر نقطة من دمه» ،م�ؤكّ ًدا �أنه «�صاحب التاريخ
امل�رشّف الذي اتخذ من �شعار لوائه «رمادي حياة
للبنان» ،عنوا ًنا مل�سريته املفعمة بالت�ضحيات
والبطوالت ،حم ّققًا الن�رص بعد الن�رص ،والإجناز
تلو الآخ����ر ،يف ���س��اح��ات ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن،
م�شكّ الً مبناقبيته وج��ر�أت��ه و���ص��واب ر�ؤي��ت��ه،

متثال اللواء الركن
ال�شهيد خليل كنعان ،عمل للفنان �أنطوان برباري ،وهو م�صنوع من
الربونز ،من عيار الذهب القدمي ،وم�سكوب بطريقة ال�شمع املفقود
على يد الفنان نف�سه .يبلغ ارتفاع التمثال � 100سنتم� ،أما عر�ضه فيبلغ
� 75سنتم ،ب�سماكة � 45سنتم .وقد ع ّتق بلون �أخ�رض -ب ّني فلورنتيني.
�إ�ستغرق �إجن��از التمثال �ستة �أ�شهر ،وق��د ا�ستعان الفنان برباري
بال�صور الفوتوغرافية والفيديو وب�آراء �أفراد عائلة ال�شهيد لبناء �صورة
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وا���ض��ح��ة ع��ن��ه .كما
اط��ل��ع ع��ل��ى كتابات
له« ،فيها الكثري من الت�أمل والعطاء والنبل» كما ي�شري الفنان برباري،
وكاتبا ومث ّقفًا .وي�ضيف
أي�ضا �أن اللواء ال�شهيد كان مفكّ ًرا
الذي ي�ؤكد � ً
ً
�أنه من هذا املنطلق �سكبت يف التمثال روح البطولة املمزوجة بنظرة
الرجل املفكّ ر والإن�سان امل�ستعد للت�ضحية ،وهي ال�صورة احلقيقية
للواء الركن ال�شهيد.

ت�رشين الثاين

يف القلب

افتديت ،لبنان ال�سيد احلر امل�ستقل ،لبنان
الإن�سان والكرامة والعنفوان».
كلمة عائلة ال�شهيد
كلمة عائلة ال�شهيد �ألقاها �شقيقه املحامي
�إميل كنعان ،ف�أكد �أن ال��ل��واء الركن كنعان
جمع يف �شخ�صه �صفات الع�سكري النبيل
وال�شجاع واملخل�ص جلي�شه ولوطنه ،و�صفات
الإن�سان املحب واملتوا�ضع واحلا�ضن جلميع
�أفراد عائلته ورفاقه .و�أو�ضح �أنه لطاملا حلم
منذ نعومة �أظافره �أن يكون ذلك ال�ضابط يف
م�شريا اىل �أن م�شقّات
�صفوف اجلي�ش اللبناين،
ً
احلياة الع�سكرية مل تثنه عن �شغفه العارم
�سخيا
بالثقافة وال��ق��راءة والإط�ل�اع ،وقد كان
ًّ
فلم يبخل على تالميذه يف املدر�سة احلربية
مدر�سة ل�ضباط لوائه وجنوده ،ينهلون منها
القيم واملبادىء ،وي�ستقون العرب والدرو�س
وامل�آثر».
��رق مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش اىل ظ��روف
وت���ط� ّ
ا�ست�شهاد اللواء الركن كنعان ،مو�ض ًحا �أنه
اغتيل يف مثل هذه الفرتة من العام ،1986
على يد الغدر واخليانة ،وك��ان الهدف الأول
من عملية اغتيالهّ ،
يل ذراع اجلي�ش ،والنيل
من موقعه وح�ضوره ودوره الوطني ،وبالتايل
الإمعان يف زعزعة ركائز الدولة ،وجعل �ساحة
الوطن م�ستباحة للعابثني ب�أمن املواطنني
واملعتدين على �أرزاقهم وكراماتهم .و�أكد �أن
«دم��اء �شهيدنا التي �سالت �إثر تلك اجلرمية
ال��وح�����ش��ي��ة ،ق��د ا���س��ت��ح��ال��ت يف ن��ف��و���س �أب��ن��اء
�ارا حت��رق وجه
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية جمي ًعا ،ن� ً
الأع���داء و�سيوفً ا تقلّم �أظافرهم ،فكان عهد
ه ��ؤالء الع�سكريني مزي ًدا من العزم والإ��صرار
على �إنقاذ الوطن ،وال�سري على خطى ال�شهيد
مهما ا�شتدت امل�صاعب وغلت الت�ضحيات».
ووج��ه العميد الركن جرمانو�س ،با�سم قائد
ّ

وخ�صو�صا
حتية اىل عائلة ال�شهيد
اجلي�ش،
ً
ّ
أي�ضا يف
«قرينته الفا�ضلة التي ا�ستهدفت � ً
حتمل
ذل��ك الإع��ت��داء ال��غ��ادر ،وكانت مثاالً يف ّ
حيا ك��ل م��ن �ساهم يف
الآالم واجل����راح» .كما ّ
ت�شييد الن�صب ال��ت��ذك��اري  ،م��ع��اه� ًدا اللواء
الركن ال�شهيد �أن تبقى ذك��راه العطرة نب�ض
قلوبنا ،وم�آثره اخلالدة �شعلة دروبنا« ،و�أن
نبذل امل�ستحيل حفاظً ا على �صورة لبنان الذي

ح�صله من علوم
ويف كلية القيادة والأركان مبا ّ
ومعرفة .كما �أ�شار اىل �أن املهمات املت�ضافرة
وامل�����س��اف��ات الطويلة مل متنع ال��ل��واء الركن
ال�شهيد من ممار�سة ريا�ضات متعددة و�أهمها
حملية
الفرو�سية التي حقّق فيها انت�صارات
ّ
إقليمية .و�أ���ض��اف�« :أت��ذك��رك ذلك الفار�س
و�
ّ
الأنيق على �صهوة جوادك وكذلك يف �أخالقك
وت�رصفاتك وروحك».
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«�أنتم حرارة قلوبنا وخمرية ذاكرتنا و�إلهام �ضمرينا،
ونكرم ال�شهداء
نكرمكم،
ّ
ومن واجبنا الوطني والأخالقي �أن ّ
ونتذكرهم طاملا املوج يتدفّ ق وما دامت
ونخ ّلد ذكراهم،
�إعداد:
ّ
ت�ضمنتها كلمة العميد
ال�شم�س ت�رشق وتغيب» ...عبارات
ندين البلعة
ّ
الركن �رشبل �أبو خليل قائد لواء امل�شاة اخلام�س ،الذي
مثّل العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش يف احتفال
تكرمي �شهداء اللواء الذين �سقطوا يف معركة نهر البارد� .أقيم االحتفال يوم ال�سبت
 2011/9/17يف مطعم  - Byblos Palaceجبيل يف ح�ضور �ضباط من خمتلف القطع
املكرمني.
بالإ�ضافة �إىل �ضباط اللواء وح�شد من �أهايل ال�شهداء
ّ

ذكراهم خالدة

يكرم �شهداءه
اللواء اخلام�س ّ

دروع تقديرية ون�صب تذكاري
ودمعة وحتية

افتتاح االحتفال
افتتاحا ودقيقة �صمت
الن�شيد الوطني
ً
عن �أنف�س ال�شهداء ،ثم كلمة مق ّدم الإحتفال
رحب باحل�ضور
العقيد الركن رائف �سعد ،الذي ّ
و�أع��ل��ن ال��ب��دء بت�شييد ن�صب �شهداء ال��ل��واء
اخلام�س يف ثكنة رميون احلايك � -رصبا بقرار
من قيادة اجلي�ش.
عب عن فخره
العميد املتقاعد عبداهلل واكيم رّ
بح�ضور هذا التكرمي «فال�شهادة فعل اميان
بالأر�ض والوطن ،وتكرمي ال�شهداء وعائالتهم
ل�رشف عظيم لنا» .وذكّ ر ب�شعار اللواء اخلام�س
موج ًها حتية �إكبار �إىل
«رم��ادي حياة للبنان»ّ ،
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حفل تكرمي �شهداء لواء امل�شاة اخلام�س والبدء
م�ساهمون
بت�شييد الن�صب ال��ت��ذك��اري �أ�سهم فيهما ع � ّدة
�أ�شخا�ص م��ن املجتمع امل���دين �أب��رزه��م ال�سادة:
روجيه ع��ازار ،غابي لطيف ،اليا�س مطر ،جان ع��ازار� ،رسكي�س دمرجيان ،ايلي العميل
واملهند�سان جان اخلوري وف�ؤاد �أبو خليل .وقد �شكر العميد الركن �أبو خليل جميع
درعا �إىل العميد املتقاعد عبد اهلل
درعا
تقديريا .كما ق ّدم ً
امل�ساهمني ،مق ّد ًما لكل منهم ً
ًّ
وتوجه بكلمة م�ؤثرة �إىل
واكيم و�آخر �إىل الفنان �أمري يزبك الذي غ ّنى لل�شهداء والوطن
ّ
قمة الت�أثر وهو يغ ّني لأم
عائالت ال�شهداء م�ؤك ًدا تعلّقه بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية .يزبك بلغ ّ
ال�شهيد وحني ر�أى الدموع يف العيون خفت �صوته ،فختم بدمعة وحتية...

ت�رشين الثاين

ت�أفـل ،وذكراكـم جتيـ�ش
يف قلوبنا وقلوب الرفـاق
جت�سمت فيكم
�أب ًدا ،يا من ّ
حركـت
روح الوطن كلما ّ
�أناملكم زناد البنادق ،يا
من على �أكتافكم قر�أنا
�آي���ات املحبة والإع��ت��زاز
وت���ل���ون���ا �أل����ف����اظ امل��ج��د
و�سطور ال�رشف والإباء ،يا
م��ن ر�سمتم على ن�سيج
ب���زات���ك���م �أرزة ال��وط��ن
ب�ألـوان ذهبية ،وي��ا نعم
�أي��ادي��ك��م ال��ت��ي ح��ارب��ت
فن�سجت �أم���ا ًن���ا للوطن
�أجمع.»...
يخ�ص ع��ائ�لات ال�شهداء
قائد اجلي�ش ال��ذي
ّ
برعايته ،ثم �ألقى ق�صيد ًة للمنا�سبة.
وللأهايل كلمة
كلمة ذوي ال�����ش��ه��داء �ألقتها الآن�����س��ة ر�شا
�شقيقة النقيب ال�شهيد روي �أب���و غزالـي،
وممـا
و�ضمنتهـا الكثيـر مـن امل�شاعـر العميقـةّ .
ّ
قالته« :مت� ّ�ر ذك��راك��م يف �أذهاننا �آ ًن��ا مرت ّنح ًة
ف��رح��ة و�آون����ة م��ت��أوه��ة ن��ادب��ة ،فن�سمعكم وال
ن�شاهدكم ون�شعر بكم وال نراكم .»...وتابعت
«�إىل �أخي روي وفلذات �أكبادكم ورفاق دروبكم
�أقول :يف قبوركم ت�شمخون ومن حتت الرتاب
تتعالون� ،أزه��ارك��م ل��ن ت��ذب��ل وجن��وم��ك��م لن

قائد اللواء
كلمة قائد اللواء اخلام�س �ألقاها م�ساعده
العميد الركن علي جلوان ،الذي قال:
«�أق�������س���م���وا ب����اهلل �أن ي��ق��وم��وا
بواجبهم فوفوا بق�سمهم و�سطّ روا
�شهادتهم يف نهر ال��ب��ارد حيث
ف�شلت حماولة جديدة لتق�سيم
لبنان.
ب��ذل��وا ح��ي��ات��ه��م ليبقى لبنان
أح����رارا ف��أع��ط��وا مع ًنى
ونعي�ش �
ً
حلياتنا.
فخرا �أن نن�ضوي حتت
يكفينا
ً
راية لواء امل�شاة اخلام�س ،مقلع
ه�ؤالء الأبطال الثالثة واخلم�سني،
فهنيئًا للبنان بجي�شه وب�أبطاله
ال�شهداء ال��ذي��ن ن���ذروا حياتهم

ذكراهم خالدة

حفاظً ا على العلم وذو ًدا عن الوطن».
و�أ���ض��اف�« :أن��ت��م �أق�سمتم ب��اهلل �أن تقوموا
بواجبكم ونحن �أق�سمنا �أال نن�ساكم ،و�أن ن�سري
على خطاكم.»...
وت��وج��ه �إىل �أه����ايل ال�����ش��ه��داء ق��ائ�لاً�« :أم���ا
ّ
�أنتم يا �أهلنا� ،أه��ل �شهدائنا ،ف�أنتم ح��رارة
قلوبنا وخمرية ذاكرتنا و�إلهام �ضمرينا ،ومن
واجبنا الوطني والأخالقي �أن نكرمكم ،ونكرم
ال�شهداء ونخلّد ذك��راه��م ،ونتذكرهم طاملا
املوج يتدفق وما دامت ال�شم�س
ت�رشق وتغيب».
وتابعّ �« :إن قدر اللواء اخلام�س،
ك��م��ا جي�شنا ال��ب��ا���س��ل ،جمابهة
الأع���داء والإره��اب��ي�ين ،وه��و جاهز
�أب ًدا للتحديات وال�شدائد كافة يف
الأيام الع�صيبة.
فها نحن اليوم من�سك بنادقنا
و�إ���ص��ب��ع��ن��ا ع��ل��ى ال����زن����اد على
احل��د الأم��ام��ي يف مواجهة العدو
الإ��سرائ��ي��ل��ي ،مت�سلّحني بالقوة
وال�شجاعة والإق�����دام ،وم��ذخ��ري��ن بعنفـوان
و�شمــوخ �شهدائنــا ال��ذي��ـ��ن علّمونـا حـب
الوطـن واملحافظـة عليه والدفـاع عنه بعطـاء
و�سخـاء».
وختم« :يا �أهل �شهدائنا ،نعدكم ب�أن نحافظ
على ت�ضحيات �أوالدك�����م��� ،ش��ه��داء اجلي�ش،
�شهداء لبنان وعلى �إجنازاتكم ،و�سنكون كلنا
يف اللواء اخلام�س م�شاريع �شهداء للحفاظ على
كلّ ما ا�ست�شهدوا من �أجله يف �سبيل �إعالء �ش�أن
حرا م�ستقالً».
الوطن وبقائه موح ًدا� ،سي ًدا ً
الدروع التقديرية
تخلّل الإحتفال تقدمي العميد الركن �أبو
كتيب �شهداء
دروعا
خليل
ً
ّ
تقديرية للأهايل مع ّ
اللواء يف معركة نهر البارد و�صورة تذكارية.
أخريا بقي اجلميع �إىل مائدة الغداء.
� ً
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�إمتحانات

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

 2400مر�شح يتبارون للفوز

يف �شهر �أيلول من كل عام،
تقيم قيادة اجلي�ش مبارا ًة
للدخول �إىل املدر�سة احلربية
ي�شارك فيها عدد كبري من
الطالب الذين نالوا معدل 12
وما فوق يف امتحانات �شهادة

البكالوريا – الق�سم الثاين �أو
ما يعادلها.
الطاحمون �إىل دخول
املدر�سة احلربية ي�صل
عددهم �إىل عدة �آالف
كل عام ،لكن على ه�ؤالء
�أن يجتازوا بنجاح ثالثة
اختبارات (النف�ساين،
الريا�ضي والطبي) قبل �أن
ي�صبحوا مر�شحني فعليني
ويتقدموا بالتايل �إىل
االمتحانات اخلطية.
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ماذا بعد؟
ه��ذا العام ،توجه ح��واىل  2400طالب� ،إىل
جممع احلدث – مدينة الرئي�س رفيق احلريري
اجلامعية حيث �أجري االمتحان.
توزع الطالب على  13قاعة ،وعلى مدى ثالثة
�صباحا حتى الرابعة
�أيام (من ال�ساعة التا�سعة
ً
تقريبا) ،خ�ضعوا لالمتحان يف املواد
بعد الظهر
ً
الآت��ي��ة :ت��اري��خ وجغرافيا ،لغة عربية ،علوم
طبيعية ،لغة �أجنبية ،ترجمة وتعريب ،فيزياء
وكيمياء� ،إجتماع و�إقت�صاد ،ريا�ضيات ،تربية
مدنية وتن�شئة وطنية.
بعد �إجراء االختباراخلطي ،ت�أتي مرحلة املثول
�أم��ام اللجنة الفاح�صة (�إختبار التقدير) حيث

يتم تقييم املر�شحني خَ لقًا وخُلقًا ،وذلك وفق
مواعيد حتددها اللجنة الفاح�صة العامة.
يف نهاية االختبارات جميعها �سيتاح لـ300
�شاب دخ��ول املدر�سة احلربية ب�صفة تالمذة
�ضباط ،فكيف يتم اختيار  300تلميذ من بني
 2400مر�شح؟
وحده الكفء
رئي�س اللجنة الفاح�صة العامة العميد �سليم
ح��داد يو�ضح ق��ائ�لاً :وح��ده الكفء ي�صل �إىل
املدر�سة احلربية ،فم�صحح االختبارات اخلطية
ال يعرف �إ�سم �صاحب امل�سابقة التي ي�صححها.
رمز امل�سابقات و ُت�ص ّحح على يد م�صح َحني
ُت َّ

بـ 300مقعــ ٍد فــي احلربـيــة

ت�رشين الثاين

�إمتحانات

اخت�صا�صيني وي��ت��م �إدخ����ال ال��ع�لام��ات �إىل
الكمبيوتر وفق برنامج متخ�ص�ص هو الأحدث
من نوعه ،يعمل عليه فريق ت�أليل من �أرك��ان
اجلي�ش للعمليات  -مديرية التعليم .الربنامج
يحت�سب العالمات وي�صدر النتائج النهائية
التي ت�شمل االخ��ت��ب��ارات الريا�ضية واخلطية
والتقدير ويرتبها يف ج��دول بح�سب املراتب

وذل��ك يف يوم واح��د .بعد ذل��كُ ،تفكك الرموز
لتتحول �إىل �أ�سماء �أمام كلّ منها عالمة ،وتن�رش
الأ�سماء مع العالمات على املوقع الإلكرتوين
للجي�ش اللبناين www.lebarmy.gov.lb
( 300مت�صدر) حيث ميكن للمر�شحني معرفة
نتائجهم.
ويف اخلتام ،ي�شري العميد حداد �إىل � ّأن التلميذ
يتحمل
ال�ضابط تلميذ فريد من نوعه ،عليه �أن
ّ
�ساعات م�ضاعفة من ال��در���س والتعليم ويف
املواد كافة� ،إ�ضاف ًة �إىل التمارين الريا�ضية
والع�سكرية املكثفة التي يخ�ضع لها.
ت�صوير :اجلندي هاين ابراهيم
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�إعداد:
ندين البلعة

�إعادة �إعمار خميم نهر البارد

�أقامت منظمة الأنروا بالتن�سيق مع جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني ،حفل افتتاح الرزمة
الأوىل من خميم نهر البارد وثالث من مدار�س الأنروا وذلك يوم الأربعاء � 28أيلول .2011
ح�رض الإحتفال وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية وائل �أبو فاعور ممثالً رئي�س جمل�س الوزراء جنيب
ميقاتي ،العميد الركن �سمري احلاج قائد اللواء الثاين ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،بالإ�ضافة
�إىل ممثلني عن البعثات وال�سفارات وامل�ؤ�س�سات الدولية ،ممثلي الدول املانحة ،رجال دين
وف��اع��ل��ي��ات م��ن املجتمع
املخيم.
املدين ،و�أهايل
ّ

مبادرات

ت�سليم الرزمة الأوىل

اجلي�ش هو ال�ضمانة
ال����ن���������ش����ي����دان ال���ل���ب���ن���اين
افتتاحا ،ومن
والفل�سطيني
ً
ث���م ف���رق���ة «ال���ك���وف���ي���ة» يف
رق�����ص � َت�ين م���ن ال��ف��ول��ك��ل��ور
الفل�سطيني ،فكلمة رئي�س
جمل�س ال���وزراء �ألقاها ممثله
م�ستح�رضًا يف بدايتها �شهداء
اجلي�ش اللبناين الذين �سقطوا
يف نهر ال��ب��ارد« ،ه��ذا اجلي�ش
الذي نعت ّز به ونفتخر وميثل
ال�����ض��م��ان��ة واحل�����ص��ان��ة لأم��ن
لبنان و�سلمه».
و�شكر ال��دول وامل�ؤ�س�سات
التي دعمت وال ت��زال �إع��ادة
�إعمار نهر ال��ب��ارد ،واحلكومة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���ت���ي ���س��ت��ت��اب��ع
ا�ستكمال ه��ذا الإع��م��ار .كما
�ش ّدد على �أن ق�ضية فل�سطني
ان��ت����صرت يف الأمم املتحدة،
ودعا �إىل التم�سك بامل�صاحلة
الفل�سطينية حتت �سقف القانون
اللبنانية -
ّ
اللبناين.
م���ن ب��ع��ده��ا ت����واىل ع��ل��ى ال���ك�ل�ام ك���ل م��ن:
املف ّو�ض العام للأنروا ال�سيد فيليبو غراندي،
�سفري فل�سطني يف لبنان ال��دك��ت��ور عبداهلل
عبداهلل� ،سفرية الإحتاد الأوروبي ال�سيدة �أجنيلينا �إيخور�ست ،مدير عام
الفنية يف ال�صندوق ال�سعودي للتنمية املهند�س ح�سن العطّ ا�س،
الإدارة
ّ
مدير عام �صندوق �أوبك للتنمية الدولية ال�سيد �سليمان بن جا�رس احلرب�ش،
ورئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة كيان ال�سيد �أحمد احلاطي.
مت�سك املجتمع ال��دويل بحق العودة ،مع �رضورة
الكلمات �أكّ ��دت على
ّ
حت�سني �أو�ضاع الفل�سطينيني يف املخيمات امل�ؤقتة التي يعي�شون فيها.
كما ذكّ رت كل م�ؤ�س�سة باملبالغ التي ق ّدمتها وامل�شاريع التي دعمتها

و�ساهمت فيها يف هذا املجال ،معلن ًة عن م�ساهمات �إ�ضافية جديدة
ال�ستكمال عملية �إعادة �إعمار نهر البارد و�إنهاء املدار�س الثالث والأق�سام
املخيم.
ال�سكنية ال�سبعة املتبقية من
ّ
وجه الطالبان الفل�سطينيان (من املخيم) �سعاد ع ّزام وحممد
يف اخلتامّ ،
بقاعي كلمة �شكر وختم الإحتفال مع الفنان �أحمد قعبور.
ت�صوير :اجلندي هاين ابراهيم
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مهارات خا�صة

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

� ّإن �إن��ق��اذ م�صابي ح���وادث املرتفعات �أو
املنخف�ضات اجلبلية وال�صخرية يتطلب مهارات
خ�صو�صا حني يتعذر الو�صول
وقدرات عالية،
ً
�إىل ه�ؤالء بوا�سطة و�سائل النقل الربية� ،أو حتى
�سريا على الأقدام يف بع�ض الأحيان.
ً
هذا الواقع ا�ستدعى تنفيذ مترين م�شرتك بني فوج
املغاوير وال�صليب الأحمر اللبناين (فرع �إ�سعاف جونيه) ،حيث تولت �رسية القتال
اجلبلي الأوىل تدريب م�سعفي ال�صليب الأحمر الكت�ساب املهارات واخلربات
الالزمة لإنقاذ جرحى تعر�ضوا �إىل حوادث خطرة يف �أماكن وعرة (جبال ،وديان).
جرى التمرين يف منطقة بالوع بلعة اجلبلية (تنورين) حيث ان�ضم �إىل �رسية القتال
اجلبلي الأوىل فريق �إ�سعاف جونية امل�ؤلف من  65متط ّو ًعا.
نظريا مو�ضوعه تدابري احليطة واحلذر التي يجب
در�سا
بدايةً ،قدم مدير التمرين ً
ً
اتباعها يف �أثناء القيام بالت�سلق �أو الهبوط اجلبلي� ،إ�ضاف ًة �إىل تدليل على املعدات
التي يجب ا�ستعمالها من عتاد وحبال وكيفية ربطها وتفكيكها...
بعدها وزعت فرق �إ�سعاف ال�صليب الأحمر على �أربعة م�شاغل حيث نفذ كل منها واحدة
من املهمات الآتي ذكرها� :سحب جريح من قعر الوادي �إىل قمة اجلبل وبالعك�س ،مترين
هبوط عن جرف �صخري وت�سلق حبل ثابت.
ويف اخلتام� ،شكر رئي�س فرع �إ�سعاف جونية يف ال�صليب الأحمر اللبناين تعاون ال�رسية
وفوج املغاوير ومتنى �أن يكون لهم معها لقاءات �أخرى لتبادل اخلربات وتعزيز القدرات.

�رسية
القتال اجلبلي الأوىل
تدرب م�سعفني
على �إنقاذ امل�صابني
يف الأماكن الوعرة
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«بناء ثقافة ال�سالمة املهنية لل�صحافيني يف ال�رشق الأو�سط» هو عنوان دورة تدريبية
نظمها االحتاد الدويل لل�صحافيني بالتعاون مع نقابة املحررين يف لبنان� .أقيمت
�صحافيا ميثّلون خمتلف الو�سائل
الدورة يف فندق ليجند  -بريوت و�شارك فيها 13
ً
الإعالمية ،بينهم زميلتان من جملة اجلي�ش  -مديرية التوجيه ،و�أ�رشف عليها م�س�ؤول
الدبار
املدربان التون�سي زياد
ال�سيد  Adrian Collinيعاونه
التدريب يف االحتاد
ّ
ّ
ّ
واللبناين فادي الغو�ش.

قدرات مهنية

�إعداد:
ندين البلعة

االحتاد الدويل لل�صحافيني ونقابة املحررين

كيفية تقييم
أي�ضا على
ركّ زت املحا�رضات � ً
ّ
ح��االت امل�صابني ومعاجلتها وف��ق الأول��وي��ة،
البالي�ستية
و�أ�س�س الوقاية من التهديدات
ّ
اجل��وي��ة ،وت��داب�ير احل��م��اي��ة التي
وال��ه��ج��م��ات
ّ
يجب مراعاتها ل�ضمان �أمن املكاتب واملباين
الإعالمية وحمايتها ،بالإ�ضافة �إىل مبادئ ال�سالمة يف �أثناء ال�سفر وال�سالمة
ال�شخ�صية ومعاجلة حوادث الطرقات.
تطبيقية �شملت كل املعلومات
ه��ذا وق��د انتهت ال���دورة بتمارين
ّ
ال�سيد عدنان
املتدربون .ويف ختامها� ،سلّم
والتقنيات التي تلقّاها
ّ
ّ

ينظمان دورة «ال�سالمة الإعالمية»
ّ

االفتتاح
ال�سيد جوزف ق�صيفي �أمني �صندوق نقابة
يف افتتاح ال��دورة� ،ألقى
ّ
يتعر�ض
ملقيا ال�ضوء على ما
رحب فيها باالحتاد الدويل،
املحررين كلم ًة ّ
ً
ّ
ّ
له الإعالمي من خماطر وال �سيما يف مناطق احلروب والنزاعات .و�ش ّدد على
هدف الدورة الأ�سا�سي وهو توفري التدريب الالزم للإعالميني
للوقاية من الأخطار ،مو�ض ًحا ب��أن هذه ال��دورة هي الأوىل من
�سل�سلة دورات يتولىّ االحتاد والنقابة تنظيمها يف لبنان .كما
املهنية �سوف
تخت�ص بال�سالمة
�أعلن �أن ن�رشة �إلكرتونية �شهرية
ّ
ّ
رح��ب بامل�شاركني
تكون بت�رصّف ال��زم�لاء .كولني م��ن جهته ّ
مبي ًنا �أهدافها وغايتها.
وو�ضعهم يف �أجواء الدورة ّ
م�ضمونها
وت�ضمنت حما�رضات متن ّوعة
ا�ستمرت الدورة مل ّدة ثالثة �أيام،
ّ
ّ
بد�أت بال�رشط الأ�سا�سي للحماية من املخاطر يف خالل التغطية� ،أال
مهمة
وهو التخطيط وحتديد املخاطر التي ميكن مواجهتها يف ّ
معينة.
ّ

حجازي ،املدير امل�س�ؤول عن العالقات العامة والإع�ل�ام يف نقابة
املحررين ،ال�شهادات للم�شاركني ،م�شي ًدا بالر�سالة التي ي�ؤ ّديها
الإعالميون ،و��ضرورة زي��ادة مهاراتهم وبخا�صة يف
جمال تغطية النزاعات.

�شارك...

امل�ؤ�س�سات التي �شاركت يف دورة ال�سالمة
املحررين ،وزارة الإعالم
الإعالمية هي :نقابة
ّ
(ق�سم املرا�سلني الأج��ان��ب) ،جملة اجلي�ش،
جريدة الأخبار ،جريدة احلياة ،جريدة اللواء ،موقع �صيدون نيوز،
وحمطّ تا «نيو تي يف» و«�أن بي �أن».
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نظم املكتب الإق��ل��ي��م��ي يف منطقة ال�رشق
الأو����س���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ال��ت��اب��ع ملنظمة
(RASIT Royal Academy of Science
 ،)International Trustن���دوة علمية
�إجتماعية حول «جتارة الأجنة وعوملة الأن�ساب»،
يف مبادرة هي الأوىل من نوعها يف لبنان� .أقيمت
ال��ن��دوة برعاية دول���ة رئي�س جمل�س ال��ن��واب
اللبناين الأ�ستاذ نبيه بري يف فندق الربي�ستول
يف بريوت ،وح�رضها ممثله النائب قا�سم ها�شم،
والعقيد نبيل �سعد ممثال قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي وممثلون عن ق��ادة ق��وى الأم��ن
الداخلي والأمن العام و�أمن الدولة بالإ�ضافة �إىل
النائب الوليد �سكرية وعدد من ال�شخ�صيات
اللبنانية والعربية �أ�صحاب الإخت�صا�ص ومن
الفاعليات الدينية والإجتماعية.
قدمت الندوة الإعالمية ماغي ع��ون معرف ًة
باملحا�رضين الذين تناولوا املو�ضوع من زواياه
العلمية واالجتماعية والقانونية.
بدايةً ،حتدثت الدكتورة ن�رسين الها�شمي،
املديرة التنفيذية للأكادميية امللكية الدولية
للعلوم (�إخت�صا�صية يف
ال��وراث��ة الب�رشية و�أب��ح��اث
�أطفال الأنابيب وال�رسطان)،
التي تناولت ال�شق العلمي
ل��ل��م��و���ض��وع ،وق���ال���ت � ّإن

RASIT Royal
Academy
of Science
International
Trust

جتارة
الأجنة
وعوملة
الأن�ساب
يف ندوة
لـ RASIT

جت����ارة ال��ب��وي�����ض��ات
وامل��ن��وي��ات والأج��ن��ة
الب�رشية باتت جتارة
رائ��ج��ة ب�شكل وا�سع
وخطري يف لبنان منذ العام  2000وكذلك يف
بع�ض البلدان العربية .وه��ن��اك ل��وائ��ح لبيع
هذه البوي�ضات واملنويات يتم تداولها بال�رس
والعلن وح�سب العر�ض والطلب ومن دون وجود
ن�صو�ص قانونية تعنى ب��اجل��ودة واخل��دم��ات
ال�صحية والرقابة على املراكز املعنية.
و�أو�ضحت �أن عينة احليوانات املنوية ملتربع
واحد ميكن �أن متنح لعدد ال يقل عن ع�رش ن�ساء،
يف املقابل ،ف �� ّإن تربع الن�ساء بعدد كبري من
البوي�ضات ي�سبب لهن العقم املبكر .ودعت
أخالقيا
واجتماعيا و�
علميا
�إىل ت�سليط ال�ضوء
ً
ً
ً
وقانونيا على هذه امل�شكلة ،لإعطاء الإن�سان
ً
اللبناين والعربي حقه يف احلفاظ على ن�سبه
وحت�سبا للم�شاكل
خوفً ا من انتهاك املحرمات
ً
االجتماعية والنف�سية التي قد تلحق بالأطفال
واملجتمع.
النائب ال�سابق الدكتور
ا�سماعيل �سكرية – رئي�س
الهيئة الوطنية ال�صحية -
م��ن جهته اكتفى بالتعبري
عن � ّأن هذه الأزم��ة اجلديدة

نقا�شات

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

«املجهولة احل�سب والن�سب» ،ما هي �إال امتداد
ل�سيا�سة الف�ساد امل�ست�رشية يف البلد.
بعد ذل��ك ،تلت الأ�ستاذة املحامية �سو�سن
م��راد �أب��رز النقاط التي يجب �أن ين�ص عليها
القانون لتنظيم هذا املو�ضوع وتوجيهه نحو
اخلط امل�ستقيم وما يجب حظره يف التعاطي
معه.
ثم كانت كلمة للنائب ها�شم ،ومم��ا قاله:
«ع��ظ��ي��م �أن ي�صل ال��ت��ط��ور ال��ط��ب��ي �إىل ه��ذا
امل�ستوى ،لكن علينا �أن نتنبه �إىل كثري من
امل��ح��اذي��ر ل ّأن م��ا تتعر�ض ل��ه الأم���ة العربية
منذ فرتة ال يقف عند ح��دود نظام �أو حكم �أو
جمموعة� ،إمنا ي�ستهدف العرب وجو ًدا وح�ضارة
وهوية ،ف�إننا مطالبون اليوم بالتنبه �إىل كل ما
يجري لدينا وحولنا.»...
و�أ�ضاف...« :لتتحمل النقابات م�س�ؤولياتها
املهنية والإن�سانية والوطنية ،ولتبادر �إىل
امل�ساهمة يف م�سرية التنظيم عرب ال�سعي �إىل
�إن�شاء جمل�س �أخالقي مهني يلزم ممار�سي مهنة
الطب �آدابها ،وو�ضع م�رشوع قانون لتنظيم عمل
وحدات �أطفال الأنابيب».
غري � ّأن بعــ�ض احلا�رضين اعتبـروا �أن الـكالم
عن مـ�رشوع قانون� ،سابـق لأوانه كونــه مل يتــم
بعــد ت��ن��اول املو�ضــوع م��ن جوانبه العلمية
والدينية.

ه��ي منظمة دول��ي��ة غ�ير حكومية ت�أ�س�ست ال��ع��ام  1968يف خدمة التعليم
والإن�سانية حتت مظلة الأمم املتحدة ,ورئي�سها امل�ؤ�س�س �سمو الأمري الدكتور
حممد بن امللك في�صل الأول بن ال�رشيف ح�سني الها�شمي .وقد مت افتتاح املكتب
الإقليمي ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف لبنان حتت �إ�سم RASIT
 Middle East & North Africa Regionبهدف ا�ستفادة لبنان والوطن
العربي من برامج املنظمة التي ت�سعى �إىل تطوير البحوث والتعليم واالقت�صاد
والطب واملهن من خالل التعاون مع الهيئات الدولية واحلكومية واملحلية.
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درا�سات و�أبحاث

�إعداد:
د� .أحمد َع ّلو
عميد متقاعد

الروبوت
جندي حروب امل�ستقبل

�سيناريوهات
احلرب امل�ستقبلية،
ودرا�سات تطوير اجلندي الإلكرتوين قد ت�شبه
روايات اخليال العلمي ،لكن احلقيقة قد تكون
يف بع�ض الأحيان �أغرب من اخليال .طائرات بدون
�رضبا من
طيار وحروب بال جنود� ،أمور مل تعد
ً
�رضوب اخليال العلمي ،فاحلرب الإلكرتونية �أ�صبحت
مهما من احلرب احلقيقية ،وبطلها لي�س
جزءا
ً
ً
اجلندي املدجج بالأ�سلحة الفتاكة بل الطائرات
املوجهة والروبوت الذكي املتعدد املهمات.
تقريبا ،ان طائرات
نحن ن�سمع ،وب�شكل �شبه يومي
ً
بدون طيار ت�شن هجمات قاتلة يف عدد من الدول،
او تقوم بعمليات اال�ستطالع والر�صد والتج�س�س.
�رضوريا
أمرا
ً
وقد �أ�صبح امتالك هذه الطائرات � ً
يوجه هذه الطائرات
لكل جي�ش حديث .حتى الآن
ّ
والآالت جنود على االر�ض ،ولكن قد ي�أتي يوم
يتوىل فيه جنود �آليون (روبوت) هذه املهمة.
ويرى بع�ض اخلرباء يف تكنولوجيا الروبوتات الع�سكرية يف
مهما
الواليات املتحدة ان العام  2025قد ي�شكل منعطفًا
ً
يف التحول اىل احلروب التي تعتمد على اجلندي الآيل على
نطاق وا�سع يف العمليات الع�سكرية.

من هو؟
���س��م��ي ال���روب���وت
ب��ال��ع��رب��ي��ة الإن�����س��ان
الآيل ,والرجل الآيل و«الإن�سالة»،
���را م�صطلح
وق����د ظ��ه��ر م�����ؤخ� ً
«ج�����س��م��ال» وه���و دم���ج لكلمتي
«ج�سم» و�آيل»ُ ،ي�شتق منه فعل
«يج�سمل» و«ج�سمالة» وجمعها «ج�ساميل».
هو �آلة قادرة على القيام ب�أعمال مربجمة �سلفًا� ،إما ب�إيعاز و�سيطرة
وغالبا ما تكون الأعمال
مبا�رشة من االن�سان �أو ب�إيعاز من برامج حا�سوبية،
ً
التي تربمج الإن�سالة على �أدائها �أعماالً �شاقة �أو خطرية �أو دقيقة ،مثل
البحث عن االلغام والتخل�ص من النفايات امل�شعة� ،أو �أعماالً �صناعية.
عودة �إىل البداية
ظهرت كلمة «روب��وت» لأول مرة العام  ،1920يف م�رسحية الكاتب
امل�رسحي الت�شيكي كارل ت�شابيك التي حملت عنوان «Rossumovi
 .»univerzální robotiترمز كلمة «روب��وت» يف اللغة الت�شيكية
�إىل العمل ال�شاق� ،إذ �إنها م�شتقة من كلمة « »Robotaالتي تعني
«ال�سخرة �أو العمل الإجباري» .ومبتكر هذه الكلمة هو جوزيف ت�شابيك،
ُ
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���ش��ق��ي��ق ال���ك���ات���ب امل����سرح��ي
ال�سالف الذكر ،والذي ابتدعها
يف حماولة منه مل�ساعدة �أخيه
ع��ل��ى اب��ت��ك��ار ا���س��م م��ا ل�ل��آالت
احلية يف العمل امل�رسحي .ومنذ
ذلك التاريخ بد�أت هذه الكلمة
تنت�رش يف كتب و�أف�لام اخليال
العلمي والع�سكري ،كما ان الأمل���ان اخ�ترع��وا خ�لال احل��رب العاملية
الثانية بع�ض الأ�سلحة والألغام التي كانت تتحرك فوق عجالت على
�شكل دبابات �صغرية احلجم .وقد تطورت هذه ال�صناعة بعد ذلك
وا�ستطاعت خالل ال�سنوات املا�ضية بلورة عدد من االفكار والت�صورات
لتلك الآالت ،وتطوير عالقتها بالإن�سان ،الأمر الذي كان من �ش�أنه �أن
يفتح �آفاقا ً وا�سعة للمخرتعني ليبتكروا ويطوروا ما يتالءم مع احلاجات
واملتطلبات املتنوعة يف ميادين خمتلفة ،وبخا�صة الع�سكرية منها.

درا�سات و�أبحاث

أنواعا جديدة من الإرهاب
حروب تخلق � ً
ازداد يف ال�سنوات الع�رش الأخرية عدد العمليات الهجومية بطائرات
ب��دون طيار من حمطات قيادة �أر�ضية على �أه���داف يف �أفغان�ستان
والباك�ستان والعراق ويف اليمن وال�صومال وفل�سطني ولبنان .كما مت
ا�ستخدام هذا النوع من الطائرات يف مهمات ا�ستطالعية وا�ستخبارية
تعتمد على تقلي�ص البعد الزمني وتخفيف املخاطر واخل�سائر التي
يواجهها العن�رص الب�رشي.
لقد �أتاحت ث��ورة التقنية الرقمية لرقائق الكمبيوتر والكامريات
الرقمية و�أنظمة اال�ست�شعار تنفيذ مهمات ع�سكرية ذات خماطر عالية
و�شن هجومات بدون حدوث خ�سائر يف �صفوف املهاجمني ،فما كان
م�ستحيالً يف املا�ضي� ،أ�صبح اليوم ج��ز ًءا من ال��واق��ع .ويقول نويل
�شاركي� ،أ�ستاذ علوم الروبوتات والذكاء اال�صطناعي« :هذه النوعية
من احل��روب ت�شكل تهدي ًدا للمدنيني ،فاحلرب غري املتكافئة تخلق
�أنواعا ً جديدة من الإره��اب .العدو لن ي�ست�سلم لنا ملجرد �أننا منتلك
تكنولوجيا متطورة».
احلرب الذكية
يعود لهذه التقنية اجلديدة الف�ضل يف م�ضاعفة حجم العمليات
الع�سكرية يف املناطق املحفوفة باملخاطر ك�أفغان�ستان وباك�ستان
خطرا على �أرواح اجلنود .فبني
والعراق ،حيث ت�شكل العمليات املبا�رشة
ً
العامني  2004و 2007مل يزد عدد العمليات الهجومية التي نفذتها
الواليات املتحدة بطائرات بدون طيار عن ت�سع ،ثم ارتفع �إىل  33العام
 ،2008و�إىل  53العام  2009حتى و�صل �إىل  118يف � ،2010أما عدد
القتلى يف هذه العمليات فقد راوح ما بني  600و 1000قتيل.
لقد كانت بعثات اال�ستطالع اال�ستخباراتية بوا�سطة الطائرات
املوجهة يف مهمة البحث عن �أ�سامة بن الدن من �أ�شهر الوقائع التي
مت فيها ا�ستخدام هذه التقنية بنجاح .ويقول روبرت �ألتمان ،الع�ضو
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امل�ؤ�س�س يف اللجنة العاملية ملراقبة �أ�سلحة الروبوت� ،أي الأ�سلحة التي
تعمل بدون احلاجة �إىل �إن�سان« :مل تكن الواليات املتحدة لرت�سل كل
هذا العدد من الطائرات املقاتلة لو كان على متنها طيارون» .ويرى
�ألتمان �أن طبيعة هذه الطائرات املوجهة ،املتميزة ب�صغر حجمها وعدم
وجود طيارين على متنها ،ت�سهل على الواليات املتحدة احل�صول على
موافقة احلكومة الباك�ستانية للقيام بعمليات هجومية على �أرا�ضيها.
�سباق الت�سلح التكنولوجي
اخلطر الثاين الذي يتعلق بتطوير
التكنولوجيا الع�سكرية يتمثل
يف �سباق الت�سلح ال��ذي ي�شهده
العامل الآن .حيث قامت حواىل 50
دولة يف ال�سنوات الأخ�يرة ب�رشاء
�أو تطوير طائرات ا�ستطالعية
م���وج���ه���ة ،وم����ن ه����ذه ال����دول
�إ��سرائ��ي��ل و�أمل��ان��ي��ا وال�صني
ورو���س��ي��ا و�إي�����ران وغ�يره��ا.
وت��ت��م��ت��ع ه����ذه ال��ط��ائ��رات
مبزايا اقت�صادية متعددة،
مم���ا ي��ح��ف��ز ال���ع���دي���د من
ال�����دول ع��ل��ى ام��ت�لاك��ه��ا،
ف ��إذا كان �سعر الطائرة
املقاتلة اف  22مثالً،
ي���ب���ل���غ ح�������واىل 150
م��ل��ي��ون دوالر ،ف����إن
ت���ك���ل���ف���ة ال���ط���ائ���رة
املوجهة تبلغ حواىل
 10ماليني دوالر فقط ،كما �أن تكلفة
تدريب طاقم التحكم عن بعد تعترب قليلة للغاية مقارنة بتدريب
طياري الطائرات املقاتلة.
ثمن احلروب الآمنة
على الرغم من املزايا املتعددة للطائرات املوجهة وتفوقها على
الب�رش يف عدة جماالت ،ف�إن لديها نقاط �ضعف خطرية ،ف�إدارة املعارك
االلكرتونية ال تتوافق يف كل الأحيان مع مبادئ اتفاقية جنيف حلماية
املدنيني خالل احل��روب ،مما ي�ؤدي �إىل وقوع كوارث �إن�سانية .ويف 3
متوز � 1988أخط�أت طائرة �أمريكية موجهة يف التعرف الآيل على طائرة
ركاب �إيرانية حتمل على متنها مدنيني وقامت بق�صفها على �أ�سا�س
�أنها طائرة حربية .ويقول بيرت فارين �سنجر من م�ؤ�س�سة بروكينج
للأبحاث« :الروبوتات ال ت�شعر بالغ�ضب �إذا �سقط زميلها قتيالً يف
�ساحة احلرب ،ولذا فهي ال تقتل بدافع الث�أر �أو االنتقام ،على عك�س
الب�رش الذين قد يرتكبون جرائم ح��رب ب�سبب ه��ذه العواطف ،لكن
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الروبوتات ال ت�ستطيع التمييز بني عجوز مقعد يف كر�سي متحرك وبني
دبابة ،فاالثنان بالن�سبة �إليها �سل�سلة من الأ�صفار والآحاد».
الأخالق الع�سكرية الرقمية
يرى الباحث يف علم الروبوتات رونالد �آركن ،من معهد جورجيا لعلوم
التكنولوجيا �أن انعدام العواطف عند الروبوتات ال يعد نقطة �ضعف بل
عن�رص قوة .فهو م�ؤمن ب�إمكان �صنع روبوتات تتفوق على الب�رش يف �ساحة
املعركة وذلك عن طريق برجمتها كي تتوافق �أفعالها مع اتفاقيات
جنيف .ويحلم رونالد اركن بروبوت يتمتع بقوى ع�سكرية خارقة تفوق
قدرات الب�رش ،ويتحلى يف الوقت نف�سه ب�أخالق الفار�س النبيل،
روبوت يرف�ض الأوام��ر الع�سكرية التي تتعار�ض مع قوانني
احل��رب ،وقواعد اال�شتباك وفق اتفاقيات جنيف .لكن عامل
الكمبيوتر هان�س ي���ورغ كريوف�سكي
ي��ع��ار���ض��ه يف ر�أي����ه
ه��ذا ويقول« :ال �أحد
يعرف بال�ضبط ،كيف
ميكن برجمة الروبوتات
على امل��ب��ادئ الأخ�لاق��ي��ة،
ف���الأخ�ل�اق ل��ي�����س��ت م�����س��أل��ة
ح�سابية».
انواع الروبوتات
تقدما
�شهدت ال�سنوات الأخرية
ً
يف تقنيات ال��روب��وت ،ا�ستخدمت
يف �أ���ش��ك��ال خمتلفة ت�لائ��م طبيعة
العمل املكلف به .وتتكون �صناعة
ال���روب���وت ،يف ال��ع����صر احل��دي��ث ،من
الآالت امل�برجم��ة ال��ت��ي ت�ستطيع �أن
تنفذ ع��دة عمليات ،بوا�سطة تعديل
ط��ف��ي��ف يف خم����زون امل��ع��ط��ي��ات ،وه��ي
معقدة اال�ستعمال ،وقادرة على التكيف
الذاتي ،بنا ًء على الظروف املحيطة .و�أدى
ا���س��ت��خ��دام ال��روب��وت �إىل ت��ق��دم يف جميع
امليادين� ،سواء املدنية منها �أم الع�سكرية
وظهرت منه �أجيال ذكية ،ت�ستطيع التعامل مع املواقف املتغرية،
با�ست�شعار تلك املواقف ،و�إعادة برجمة معطياتها.
الروبوتات الع�سكرية
اب ُتكرت روبوتات ت�ستطيع تتبع ت�ضاري�س االر���ض ،واختيار طرق
بديلة؛ بل �إن منها ما ي�ستطيع حمل الإم��دادات من الأ�سلحة والذخرية
وتطهري الأر���ض من الأل��غ��ام ،واال�ضطالع ب�أعمال احلرا�سة؛ وما زال
جاريا على تطويرها ،لت�صبح قادرة على اللم�س وال�شم وال�سمع
العمل
ً

يح�سن
وال����ت����ذوق ،وك���ل م���ا
ّ
�أداءها ،ويزيدها �رسعة ومقدرة
مهماتها .كما تطمح
يف �إجن��از
ّ
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
�إىل تطوير روب��وت يحارب يف
اخلطوط الأمامية ،وي�ستطيع
ت�سلق احل��واج��ز ،وي�سبح حتت
املاء ،ويراقب الروبوتات الع�سكرية الأخرى .كما جندت روبو ًتا ،كروي
ال�شكل ،يتدحرج على الأر�ض ،وي�ستقر على ثالث قوائم تلي�سكوبية،
ويخرج ر�أ�سه من فتحة فيه ،م�ستطل ًعا املكان املحيط ،الكت�شاف قوات
العد ّو ،فتبادر م�ست�شعرات احل��رارة واحلركة ،املزود بها� ،إىل جتهيز
�أ�سلحة يف داخ��ل��ه ،وت�صويبها من خ�لال فتحة
�أخرى نحو الأعداء.
وكذلك طُ ��ورت روبوتات لتالئم الطبيعة،
وت��غ��و���ص يف امل��ح��ي��ط��ات ،ل��ت��دم�ير الأل��غ��ام
ال��ب��ح��ري��ة .ك��م��ا ان ب��ع�����ض ال��ع��ل��م��اء ي��ح��اول
تطوير ج��ن��دي على هيئة روب���وت �صغري
ج��داً ،ي�ستطيع الزحف والوثب والطريان
فوق حقول الألغام ،ويف ال�صحراء ،وعلى
ال�شواطئ ،ليتج�س�س على العدو ،ويزيل
الألغام ،ويكت�شف الأ�سلحة الكيماوية.
وقد �أُنتج روب��وت ميكروهوائي بحجم
ذب��اب��ة ،خ�ص�ص البنتاغون لتطويره
مبلغ  60مليون دوالر .وت�ستطيع
هذه الذبابة حمل م�ص ِّورات ملراقبة
ج���ن���ود الأع�������داء �أو ا���ص��ط��ي��اده��م
وقتلهم ،بوا�سطة د���س ال�سم يف
�أعناقهم.
ي�ستطيع ح�شد من الروبوتات
امل���ي���ك���روه���وائ���ي���ة ،امل�����س��ل��ح��ة
مبتفجرات بال�ستيكية ،الهبوط
على الأج����زاء احل��رج��ة م��ن ج�رس
برمته بكمية
م��ث�لاً ،وتفجريها بالتتابع ،ف��ي� َد ّم��ر
ّ
قليلة من املتفجرات ،لها فعالية �صاروخ كروز .وتطور وكالة الف�ضاء
الأمريكية «نا�سا» روبوتا ً يعمل على �أربع عجالت ،وقد ا�ستطاع ال�سري
م�سافة  125كم ،يف رحلة بني �صحراء �أتاكاما ( )Atacamaيف �شيلى،
عابرا ثلوج القطب اجلنوبي؛
غنيا بالأحجار املت�ساقطة من
ليميز مكا ًنا ً
ّ
ً
الف�ضاء اخلارجي ،غرب قاعدة �أمريكية ،يف حمطة ماكوردو .Macordo
ميتاز الروبوت الع�سكري ب�إمكاناته وتطوره التكنولوجي الهائل� ،إال
�أن �أ�سعاره ما زالت باهظة  .وقد ركزت بع�ض الأبحاث على ا�ضطالع
الروبوت بعدة مهمات منها تغذية املعوق والتقاط �سماعة الهاتف
نيابة عنه ،وتلقي �أوام��ره عن طريق �رشيط يلتف حول الذقن ،يح ِّول

درا�سات و�أبحاث
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ت�رشين الثاين

الأوام��ر �إىل �إ���ش��ارات يلتقطها
الروبوت.
ك��ذل��ك اب � ُت��دع روب���وت ق��ادر
ع��ل��ى ال��ق��ف��ز واخ��ت�راق �أم��اك��ن
العدو ،وتخطي جدران وحواجز
ارتفاعها � 6أمتار .وهو يختزن
م��ئ��ات ال��روب��وت��ات ال�صغرية
ويطلقها يف مناطق العدو ،حيث تنفث غ��ا ًزا ين ِّوم جنوده ،وي�ؤثر يف
تنف�سهم وب�رصهم ،وهذه هي �إحدى و�سائل احلرب احلديثةّ � .أما علماء
ال�سويد ،فقد ط��وروا روب��و ًت��ا� ،أتقن الطريان خالل ثالث �ساعات؛ �إذ
لقّنوه ،يف الثانية الواحدة،
 20ق���اع���دة م���ن ق��واع��د
مهمته ،ثم �أمروه بالتحليق
فطار.

درا�سات و�أبحاث

طاقة الروبوت
مي����ك����ن ل����ل����روب����وت
ال���ت���ح���دث ب���ع���دة ل��غ��ات
دورا يف جم��ال
وي������ؤدي
ً
احلركة والقيادة ،وه��و ال
يحتاج �إىل تو�صيل مبا�رش
مب�����ص��در ت��غ��ذي��ة خ��ارج��ي،
و�إمن��ا يعمل ببطارية قابلة
لل�شحن ،ويكت�شف ذات��ي �ا ً
���ض��ع��ف��ه��ا ف��ي��ط��ل��ب �إع�����ادة
�شحنها� ،أو يتجه ال��روب��وت
نف�سه �إىل �أقرب مقب�س كهربائي ،حيث يتوىل �شحنها بنف�سه .كما �أمكن
�إنتاج روب��وت م��زو ّد خاليا كهرو�ضوئية ،تتغذى بالطاقة الكهربائية
امل�ستمدة من ال�شم�س.
م�ستقبل الروبوت
لقد مرت �صناعة الروبوت ال�شخ�صي بتطورات كبرية ،عرب ال�سنوات
ق��ادرا على ا�ست�شعار البيئة
الأخ�يرة من القرن الع�رشين ،حتى ب��ات
ً
اخلارجية؛ بل ر�سم خريطة للأماكن ،وحت�س�س طريقه عند التجوال،
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وت ��أدي��ة مهمات مفيدة� ،إذ ا�ستطاع متييز ال�ضوء م��ن ال��ظ�لام� ،أو
وق��وع �أح��داث من عدمه ،وت�أجج العواطف من تبلدها .وق��د ا�ستطاع
علماء احلا�سب الآيل ،يف «معهد ما�سات�شو�سيت�س للتكنولوجيا»
( ،)Massachusetts Institute of Technologyمبعاونة �رشكة
«�سيمن�س»� ،إنتاج روب��وت ،يتفاعل مع �صوت الإن�سان ،وانفعاالت
الوجه ،توطئة لإنتاج �آخر ،يتمتع بالذكاء االجتماعي ،ويتعلم الأ�شياء،
كما يتعلمها الإن�سان.
وبعد ،ال �شك ان ت�سارع وترية التقدم العلمي ،والتطور التكنولوجي،
وعلوم البيولوجيا والنانوتكنولوجي� ،ست�سهم يف تطوير هذه ال�صناعة
يف املجاالت املختلفة .وقد ي�أتي يوم ن�شهد فيه وجود جنود �آليني
�أذك��ي��اء ،يخو�ضون ح��روب
الآخرين .جنود قد ي�صعب
قهرهم �أو يطورون ذكاءهم
ب ��أن��ف�����س��ه��م ،وع��ن��ده��ا قد
ي�ص ِّوبون ا�سلحتهم حتى
اىل �صانعيهم ك��م��ا ن��رى
يف بع�ض اف�ل�ام وق�ص�ص
اخليال العلمي (science
 .)fictionوق���د ع��ق��د يف
ك���ان���ون االول م���ن ال��ع��ام
 2009م�ؤمتر �ضم ع��دداً
م��ن اخل�براء يف تكنولوجيا
ال����روب����وت����ات م����ن ع��ل��م��اء
اكادمييني ومهند�سني وع�سكريني لدرا�سة هذا املو�ضوع (امكان
و�صول الروبوت والكومبيوتر اىل مرحلة من الذكاء واال�ستقالل الذاتي
واىل اي مدى ميكنهما ا�ستخدام هذة الإمكانات ذاتيا ً؟)� .أكد بع�ض
العلماء والأكادمييني �صعوبة ذل��ك يف الوقت احلا�رض ،ولكن بع�ض
الدرا�سات التي مولتها البحرية الأمريكية �أكّ دت ان التعقيدات يف برامج
�صناعة الروبوت املقاتل ،وحجم املعطيات التي زود بها التخاذ قرارات
وخيارات ذاتية ذكية خالل املعركة ،قد جتعله قادرا ً يف امل�ستقبل على
اتخاذ قرارات م�ستقلة ،قد تكون معاك�سة للأوامر التي تعطى له الحقا ً!.
املراجع:
•www.dw-world.de/dw/article/0,,15258111,00.
html.
• www.qalqilia.edu.ps/industry.html
روبوت• ar.wikipedia.org/wiki-
• en.wikipedia.org/wiki/Military_robot
• www.allonrobots.com/military-robots
_• www.tacticalwarfightergear.com/.../Military
Robots.php

امرا�ض ا�رسائيل
تخرج اىل العلن

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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«ه����ذه لي�ست ازم����ة م�ساكن،
�إنها امرا�ض دول��ة ا�رسائيل بد�أت
ت���خ���رج اىل ال���ع���ل���ن .ن��ح��ن ام���ام
طوفان من الغ�ضب وخيبة االمل
واالذالل والعجز  ،ق��رر ا�صحابه
يف حلظة واح��دة �أن يقلبوا االم��ور
ر�أ���س �ا ً على ع��ق��ب ،وم��ن ال�صعب
اع���ادة ه��ذا الغليان اىل الزجاجة
ب��اال���س��ال��ي��ب امل���ع���روف���ة» .هكذا
اخت�رص ال�صحايف اال�رسائيلي امري
اوري���ن يف «ه��آرت�����س» م��ا جرى
يف كيان العدو من تظاهرات
واعت�صامات احتجاجية على
�سوء االو���ض��اع االقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة
ال��ت��ي تعانيها الطبقات الدنيا
والو�سطى ،وهذه ت�شكل االغلبية
ال�ساحقة من املجتمع اال�رسائيلي.
ويجمع املراقبون على �أن موجة
االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي �ضمت اك�ثر
من  300ال��ف متظاهر ال تقت�رص
فح�سب على املطالب االجتماعية
مثل ازم��ة ال�سكن وغ�لاء املعي�شة
والبطالة ،بل هي يف جوهرها ترتقي
اىل ح���دود امل��ط��ال��ب ال�سيا�سية
املتمثلة يف التطلع نحو تغيري
النظام الإقت�صادي  -الإجتماعي
ال�سائد يف �إ�رسائيل .ولهذا و�ضعت
حكومة نتنياهو اليمينية املتطرفة
والنيو ليربالية نف�سها �أمام �أخطر
�أزم��ة داخلية منذ ت�شكلها .ويرى
بع�ض املحللني الإ�رسائيليني �أي�ضا ً
�أن جذر الأزم��ة احلالية �إمن��ا يكمن
يف الأم����وال الطائلة ال��ت��ي تنفق
ب�شكل جنوين على عمليات التو�سع

الإ���س��ت��ي��ط��اين يف خم��ت��ل��ف �أرج����اء
وخ�صو�صا حول
ال�ضفة الغربية
ً
مدينة القد�س .ولعل هذا ما دفع
قادة امل�ستوطنني الذين ميت�صون
ام��وال الرفاه والتطور االجتماعي
اىل حم��اول��ة الإرت��ب��اط ول��و ب�شكل
م�صطنع مع احلركة الإحتجاجية من
�سببا يف
اجل الإيحاء ب�أنهم لي�سوا
ً
�إحل��اق ال�رضر بالطبقات املعدومة
من املجتمع الإ�رسائيلي.
على الرغم من كل �شيء ال ميكن
حاليا يف كيان العدو
ف�صل ما يجري ً
عن جذوره الكامنة يف خطة نتنياهو
الإق��ت�����ص��ادي��ة ،ال��ت��ي ك��ان ب��د�أه��ا
العام  2003عندما �شغل من�صب
وزي��ر املالية يف حكومة �شارون
�آن���ذاك ،وراح يعمل على تطبيق
ن��ظ��ري��ة «االق��ت�����ص��اد ال��ل��ي�برايل
واالج���������راءات ال��ن��ي��و ل��ي�برال��ي��ة»
الرامية اىل خ�صخ�صة االقت�صاد
اال�رسائيلي ولربلته .وكان نتنياهو
يف حينه ق��د تبنى ن��ه��ج رئي�سة
وزراء بريطانيا ال�سابقة مارغريت
ت��ات����شر ال��ن��ي��ول��ي�برايل ال���ذي �أدى
اىل تعميق ال��ف��وارق االجتماعية
وتو�سيعها ،وخ�صخ�صة ميزانيات
وزارات اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة
مل�صلحة كبار املتمولني ،وذلك
على ح�ساب ال�صحة واملوا�صالت
وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال�����س��ل��ط��ات
املحلية والتقدميات االجتماعية.
لقد �أدى هذا النهج اىل االمعان يف
زيادة افقار الفقراء و�إغناء الأغنياء
ع�بر ت�سليم مفاتيح االقت�صاد
والقطاعات االجتماعية واخلدماتية

العامة اىل القطاع اخلا�ص .وهذا
يعني يف املح�صلة ان�شاء طبقة
ر�أ�سمالية متوح�شة ت�ضم عائالت
و�رشكات معينة ت�ستويل على كامل
مقدرات املجتمع ،وتتو�صل بعدها
�إىل امتالك النفوذ الأق���وى جلهة
التحكم يف ال��ق��رارات ال�سيا�سية
اال�سرتاتيجية ،يف مقابل تقزمي
دور النقابات العمالية واملهنية
وت�شكيالت املجتمع االهلي ،وفتح
الأ���س��واق اال�رسائيلية �أم��ام ال�سلع
الأجنبية خدمة مل�صاحلها اخلا�صة.
واالحتجاجات ال�شعبية العارمة
يف معظم امل��دن اال�رسائيلية من
ال�شمال اىل اجلنوب ،ت�أتي �أي�ضا ً
نتيجة ف�شل خطط ال��ه��روب اىل
االم����ام ال��ت��ي و���ض��ع��ه��ا نتنياهو
لإيجاد حلول ظرفية ومو�ضعية،
يف مقابل �أزم��ة متجذرة ومعا�شة
داخل القطاعات ال�شعبية ،وجتاهل
احلكومات املتعاقبة ما تعانيه هذه
القطاعات منذ �أكرث من ع�رش�سنوات
ب�سبب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
وحالة الركود االقت�صادي وزيادة
عدد العاطلني عن العمل ومن هم
دون خط الفقر .وكانت احلكومات
اال�رسائيلية ال�سابقة تتهرب من
ه���ذا ال���واق���ع ع�بر ال��ت��ل��ط��ي وراء
املتطلبات االمنية وا�ستغالل حالة
ال��ت����شرذم ال�سيا�سي يف املجتمع
اال�رسائيلي .وقد اعترب الربوف�سور
ي��و���س��ف زاع��ي�را �أن نتنياهو لن
ي�ستجيب مل��ط��ال��ب املحتجني،
م�شريا اىل �أن طاقم اخلرباء الذي
ً
�ألّفه ما هو �سوى مناورة اعالمية
لأن م�شاكل نتنياهو تقنية قبل
�أن تكون �سيا�سية ،فجميع النخب
ال�سيا�سية واالقت�صادية احلالية
ت����ؤي���د ال�����س��ي��ا���س��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
القائمة وال��ت��ي تدعو اىل خف�ض
ال�رضائب ع��ن الأغ��ن��ي��اء وتقلي�ص
نفقات احلكومة .وبالتايل ال فرق

من ه��ذه الناحية بني «الليكود»
�أو «ك��دمي��ا» �أو «ح���زب العمل»،
الأمر الذي ينبىء باحتمال ح�صول
تغيريات م�ستقبلية على م�ستوى
احل��ك��وم��ة واخل��ري��ط��ة ال�سيا�سية
عموما مثل احتمال ان�سحاب «حزب
ً
�شا�س» الديني.
وم��ن الثوابت اال�رسائيلية على
مدى العقدين املا�ضيني �أنه يف كل
مرة تدور فيها املعركة االنتخابية
ح����ول امل���و����ض���وع االق��ت�����ص��ادي
االجتماعي ،ف�إن «الليكود» يكون
دائما يف حني �أنه يربح يف
هو اخلا�رس ً
حال كانت �أولوية االهتمام تن�صب
على املو�ضوع ال�سيا�سي – الأمني.
ومن هذا املنطلق يجري احلديث
حاليا عن خم��ارج متعددة مل ��أزق
ً
نتنياهو وحكومته مثل �رصف انتباه
الداخل عن الأزمة املعي�شية باجتاه
�أزمة ال�رصاع مع الفل�سطينيني حول
اعالن الدولة الفل�سطينية العتيدة
�أو باجتاه الت�صعيد الأمني على
اجلبهتني اللبنانية والفل�سطينية.
يف هذا ال�سياق علّق رئي�س �أركان
اجلي�ش اال�رسائيلي بيني غانت�س

على احتمال التجاوب مع مطالب
امل��ح��ت��ج�ين ب��ال��ق��ول �أم�����ام جلنة
اخلارجية والأمن التابعة للكني�ست:
«�إن امل��ط��ال��ب ال�شعبية ب��زي��ادة
امل����وارد للموا�ضيع االجتماعية
ميكن �أن ت�رض بقدرات اجلي�ش».
و�أ���ض��اف �« :إن تقلي�ص ميزانية
ال��دف��اع ���س��ي ��ؤدي ب��ال����ضرورة اىل
تقلي�ص قدرة اجلي�ش على الرد....
وينبغي الأخذ باحل�سبان �أننا نعي�ش
يف فرتة انعدام ا�ستقرار ويقني،
جت��ع��ل امل��ن��ط��ق��ة يف ح��ال��ة خطر
�شديد» .ويف التعليق على ذلك
يقول نتنياهو �إنه «على الرغم من
االحتجاجات ال�شعبية ف�إن تقلي�ص
مدرجا على
ميزانية الدفاع لي�س
ً
جدول الأعمال» .وي�ضيف« :ينبغي
مب�سطة
احل��ذر من اط�لاق تعابري ّ
ح���ول ه���ذا امل���و����ض���وع» .وك��ت��ب
عامو�س هارئيل يف «ه�آرت�س» �أنه
«منذ انتهاء ح��رب لبنان الثانية
واجلي�ش ي��دي��ر �سجاالً متوا�صالً
مع وزارة امل��ال ح��ول امليزانية»
و�أ����ش���ار اىل �أن اجلي�ش ينغم�س
يف الآون����ة الأخ��ي�رة يف امل���داوالت

يرى بع�ض املحللني الإ�رسائيليني
�أن جذر الأزمة احلالية �إمنا يكمن يف
الأموال الطائلة التي تنفق ب�شكل
جنوين على عمليات
التو�سع الإ�ستيطاين...
كما يجري احلديث عن خمارج متعددة
مل�أزق نتنياهو وحكومته مثل �رصف
انتباه الداخل عن الأزمة املعي�شية
باجتاه �أزمة ال�رصاع مع الفل�سطنيني �أو
باجتاه الت�صعيد الأمني على اجلبهتني
اللبنانية والفل�سطينية

ح��ول خطة «حالمي�ش» املتعددة
ال�سنوات والتي تنطوي على انفاق
م��ب��ال��غ ط��ائ��ل��ة للت�سلح وتعظيم
القوة .وما من �شك يف �أن الثورات
العربية املتتالية ق��د �ساعدت
اجلي�ش يف وجهة نظره الداعية �إىل
التخوف من ا�ضطرابات املنطقة
وت��داع��ي��ات��ه��ا على �أم���ن ا�رسائيل
و�أو���ض��اع��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة ،وبالتايل
احل��ف��اظ على م�ستوى امليزانية
املرتفع املخ�ص�ص له .يف املقابل
ر�أى ���ش��ا�ؤول م��وف��از رئي�س جلنة
اخلارجية والأمن التابعة للكني�ست،
�أن ال��ن��ف��ق��ات ال�����ض��خ��م��ة على
امل�سائل الأمنية والع�سكرية قد
�أدت اىل ارهاق املوازنة وت�سببت
مب�شاكل خ��ط�يرة �أث��ق��ل��ت كاهل
الطبقات ال�ضعيفة يف املجتمع
اال�رسائيلي ومن املمكن �أن ت�ستمر
لع�رشات ال�سنني .ونقلت �صحيفة
«معاريف» عن موفاز حتذيره من
�أن��ه «يف ح��ال ا�ستمرت املواجهة
م���ع الفل�سطينيني ،ف�����إن حجم
اال�ستثمارات اال�رسائيلية يف املجال
اال���س�ترات��ي��ج��ي وت���أم�ين احلماية
للجبهة ال��داخ��ل��ي��ة �سيتناق�ص
ب��ا���س��ت��م��رار» .واحل��دي��ث يف ر�أي���ه
ي��دور حول مئات املليارات التي
�ستنفقها ا�رسائيل خالل ال�سنوات
اخلم�س املقبلة.
اخلرباء اال�رسائيليون ،على �ضوء
ما تقدم ،يطالبون من اجل مواجهة
االزم�����ة ،ب��ب��ل��ورة �سلم �أول���وي���ات
اجتماعي جديد يقوم على تقلي�ص
ال�رضائب غري املبا�رشة ،التي �أدى
رفعها يف ال�سنوات الأخرية اىل رفع
ا�سعار املياه والكهرباء والوقود
وامل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ،ك��م��ا يقوم
على ال��غ��اء االع���ف���اءات ال�رضيبية
عن الطبقات ال�ثري��ة ،االم��ر الذي
تعرت�ض �سبيله عقبات �سيا�سية
وحزبية كثرية.
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لدرا�سة تاريخ الهجرة اللبنانية ال
بد من ال��رج��وع �أرب��ع��ة �آالف �سنة يف
غابر التاريخ وهو الزمن الذي با�رش
فيه الفينيقيون ،الذين هم «�أوائل
اللبنانيني» مغامراتهم عرب البحار،
والذين وفق بع�ض امل�ؤرخني و�صلوا
�إىل القارة الأمريكية يف �أوا�سط القرن الثاين ع�رش قبل امل�سيح.
ولقد ا�ستندت الدرا�سـات يف هذا الإطـار وب�صـورة خا�صة �إلـى
الكتابــات الفينيقيـة يف حجارة غافيا وبارايبا يف الربازيل .و�إذ
تابـع امل�ؤرخـون حترياتهـم ف�إنهم قد ت�أكدوا من ح�ضور العرب يف
�أمريكا الالتينيـة يف القرن ال�سابع بعد امل�سيح عندما و�صل احلاكم
بن براجيل من مراك�ش وقرطبة �إىل جزيرة
الآ�سور ثم حقق بعد ذلك
م����أث���رة اجتياز

املحيط الأطل�سي
ال���ع���ام  705بعد
�إعداد:
امليالد ،وو�صل �إىل
منري جنار
م�صب نهر بارنايبا
يف والي���ة ب��ي��اوي
(احل��ال��ي��ة) وتنقل
على ال�شواطئ وو�صل �إىل منطقة ت�سمى اليوم �إنفرا دو�س ري�س.
ولقـد قام هـذا احلاكـم بو�ضــع اخلرائـط لل�شاطــئ وو�ضــع خامتــة
حتت عنـوان «براجيل» و�أعطى را�سمي اخلرائط كل ال�رشوحـات
الالزمــة .وفـي متابعتهـــم البحـث حتقــق امل�ؤرخون من الوجـود
العربــي واللبنانــي يف �أمريكـا الالتينيــة خـالل التو�ســع الإ�سبانــي
وال�برت��غ��ايل يف ال��ق��رن�ين الثاين
ع�رش والرابع ع�رش بعد
امليالد.
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االغرتاب اللبناين بد أ� مع الفينيقيني

الذين اكت�شفوا �أمريكا قبل كولومبو�س

اللبنانيون من باعة «الك�شة» �إىل �أ�صحاب متاجر وم�صانع �ضخمة

الهجرة القدمية بد�أت
باملزارعني ثم تعدتهم
�إىل رجال الفكر وال�سيا�سة

250
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العرب يف الربازيل
تتح ّدث وثائق تاريخية عن العرب يف حملة
ب��درو �ألفاري�س ك��اب��رال التي اكت�شف خاللها
الربازيل العام  .1500وثمة م�ستندات ت�شري
�إىل �أن قباطنة البحار الربتغاليني ومن بينهم
كابرال كانوا من العرب .ولقد كانت املراكز
البحرية يف �ساغر وب��ال��و���س (م��ن حيث �أبحر
كري�ستوف كولومبو�س) والبندقية ت�ستعمل
خرائط بحرية عربية ،وذلك لكون العرب بحارة
ممتازين يجيدون معرفة علم الأف�لاك .من هنا
القول امل�أثور ب�أن «العرب ولدوا يف الربازيل مع
اكت�شافها».
وثمة وثائق �أخ��رى تعود �إىل مرحلة ا�ستعمار
ال�برازي��ل ت��ؤك��د جم��يء ال��ع��رب �إليها يف فرتة
اال�ستعمار قادمني من الربتغال �أو من �أفريقيا.
وقد كانوا يعتربون «�أجانب �أ�صدقاء ي�ساعدون
الربتغاليني على ا�ستعمار الأرا�ضي الواقعة
ما وراء البحار» .وثمة روايات تقول �إن العرب
و���ص��ل��وا �إىل ال�برازي��ل ال��ع��ام  1547برفقة
احلاكم ،وبا�رشوا االقامة وفتح املتاجر..
ويروي امل��ؤرخ �أدولفو بيزيرا دي فينيزي�س
لبنانيا ي�سمى �أنطون اليا�س لب�س (وقد جرى
�أن
ً
برتغاليا �إىل اليا�س �أنطونيو لوب�س
تغيري ا�سمه
ً
بعد �أن عا�ش ب�ضع �سنوات يف الربتغال) التاجر
يف ري��و دي جانريو ومالك الأرا���ض��ي يف براينا
قد ق��دم منزله �إىل ملك الربتغال دون جوان
ال�ساد�س ،الذي قدم �إىل الربازيل من الربتغال.
ومبا �أن منزل ذلك اللبناين كان واح ًدا من �أكرب
البيوت اجلديرة بامللك ح ّولها ب�صورة نهائية
�إىل الق�رص الإمرباطوري الربازيلي .ثم �أطلق على
املكان ا�سم «با�سو دي �سان كري�ستوفاو» حيث
ولد دون بدرو الثاين� .أما اليوم فهو مقر متحف
«كينتا دا بوافي�ستا».
بني ال�رشق والغرب
بد�أت الهجرة اللبنانية والعربية الكربى �إىل
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ال��ع��امل اجل��دي��د يف ال��ق��رن التا�سع ع�رش ،وذل��ك
للعديد من الأ�سباب بع�ضها ذات �صلة بالو�ضع
الداخلي يف ال�رشق والبع�ض الآخ��ر بالو�ضع يف
الغرب .ففي ال�رشق مل تكن ال�سلطنة العثمانية
ت�ضمن ال احلرية وال الأمن� .أما لبنان احلايل فقد
منق�سما �إىل منطقتني :جبل
كان يف ذلك الوقت
ً
لبنان ال��ذي متتع ب����إدارة ذاتية حتت احلماية
الأوروبية يف حني كان الق�سم الأكرب من ال�سهول
الواقعة يف �سهل البقاع وكذلك ال�شواطئ حتت
ال�سيطرة الرتكية .ولقد
ت��ع��ددت اال���ض��ط��ه��ادات
ومل يق ّدم فقدان احلرية
والأم�����ان وال النق�ص يف
امل���دى اجل��غ��رايف ب�سبب
�ضيق الأرا�ضي و�سيطرة
�ب�يرا
الإق����ط����اع جم�����االً ك� ً
لالقت�صاد ،الأمر الذي دفع
بالعديد من اللبنانيني �إىل
فيمموا �شطر البحر
الهجرة ّ
ٍ
�سعيا ً وراء �أرا���ض جديدة
م��ا �شكل ب��داي��ة الهجرة
اجلماعية العام � 1856إىل
ال��والي��ات املتحدة التي
ك��ان��ت مت��ار���س �سيا�سة
ه��ج��رة ت�����س��ت��ه��دف ج��ذب
املهاجرين مللء الفراغ يف
�أرا�ضيها.
وقد �أدت احلرب الأهلية
يف لبنان العام � 1860إىل
زي����ادة التع�صب و�أدت
�إىل دم��ار لبنان و�سقوط
�أل��وف ال�ضحايا يف جمازر
ره��ي��ب��ة ،الأم����ر ال���ذي زاد
عدد املهاجرين نحو م�رص �أوالً التي كانت توفر
جماالً جي ًدا للعمل الزراعي وال �سيما يف منطقة
اال�سكندرية .ثم �أخذ ه��ؤالء يتجهون من لبنان
وم�رص نحو �أوروب��ا و�أو�سرتاليا و�آ�سيا الغربية
و�أفريقيا وجزر البا�سيفيك و�أمريكا ال�شمالية.
وقد كان هذا املق�صد الأخ�ير حلم اللبنانيني
دوما �أنهم يريدون
الكبري الذين كانوا يقولون ً
الذهاب �إىل «الأمريكا».
مر بعد حكم
وجدير باملالحظة �أن لبنان قد ّ

املت�رصف ر�ستم با�شا مبرحلة متيزت بظلم
خ�صو�صا يف �سهل البقاع،
االقطاعيني للفالحني
ً
فا�ضطر اللبنانيون �إىل الهجرة ب�صورة جماعية
�سعيا وراء ظروف
منذ �أواخر القرن التا�سع ع�رش
ً
حياة �أف�ضل يف بلدان جديدة.
ولقد متيزت الهجرة �إىل ال�برازي��ل بكونها
أي�ضا من
ت�ألفت لي�س وح�سب من املزارعني بل � ً
�أفراد النخبة ال�سيا�سية والثقافية� .إذ كان من
�أهداف الهجرة �ضمان احلياة احلرة يف املهجر ثم

العودة للعي�ش حياة �أف�ضل يف الوطن.
�أول مهاجر لبناين
ث��م��ة خ�لاف��ات ح���ول �أول ل��ب��ن��اين ه��اج��ر �إىل
الربازيل� ،إال �أن العديد من اال�ستق�صاءات ت�شري
�إىل �أن املواطن يو�سف مو�سى من مواليد مزيارة
يف لبنان ال�شمايل الذي و�صل �إىل الربازيل العام
متجها
 1880كان �أول لبناين خرج من لبنان
ً
ر�أ��ً�س��ا �إىل ال�برازي��ل بخالف الذين ذهبوا �أوالً
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�إىل م�رص و�أوروب��ا ثم اجتهوا نحو الربازيل .ويف
الوقت نف�سه و�صلت �إىل الربازيل �أول جمموعة
من املهاجرين من بلدة ال�سلطان يعقوب يف
�سهل البقاع ،اعقبتها جمموعات �أخرى ،وابتد�أت
ق�صة الهجرة اللبنانية �إىل الربازيل.
ولقد كان املهاجرون اللبنانيون� ،سواء منهم
املزارعون �أو املثقفون ،ي�صلون �إىل الربازيل
وب�صورة خا�صة من خالل مرف�أي �سانتو�س وريو
دي جانريو وهم �صفر اليدين فكان عليهم �أن

يبد�أوا من حيث و�صلوا ...غري �أن روح ال�شجاعة
التي كانوا يتحلون بها كانت تدفع بهم �إىل
التفتي�ش عن لقمة العي�ش يف �إطار احلرية وذلك
يف مناطق برازيلية رئا�سية ث�لاث :املنطقة
ال�شمالية حيث �إنتاج املطاط (الكاوت�شوك)
والو�سطى حيث املناجم واجلنوب حيث �إنتاج
ال�بن .وهناك كانوا ينا�ضلون يف �سبيل �أي��ام
�أف�ضل و�أ�صبحوا جنبا ً �إىل جنب مع الربازيليني
والإيطاليني والأمل��ان مكت�شفي هذه املناطق

ومعمريها .وقد انطلق اللبنانيون ب�صورة خا�صة
يف التجارة املتجولة يبيعون اخلر�ضوات ،فكانوا
يحملون �صناديق يعر�ضون فيها الأم�شاط
واملرايا والعطور �إلخ ...ومبا �أنهم يعرفون �أن
ال�شعب الربازيلي هو �شعب متدين فقد كانوا
يعر�ضون �أ�شياء ج��اءوا بها من بالدهم وقيل
عنها يومها �أنها «مقد�سة» لكونها قادمة من
الأرا�ضي املقد�سة ك�صور القدي�سني وذخائر
والقناين معب�أة بـ«مياه نهر الأردن» ،يبيعون
كل ذلك يف ال�شوارع والقرى والد�ساكر لذلك
�أطلق عليهم يف البداية ا�سم «كا�شريو�س»
وباللغة العربية «�أهل الك�شة» (�أهل ال�صندوق)،
وبعد فرتة كانوا يزيدون من كميات الب�ضاعة
وي�سافرون بني امل��دن املتجاورة في�صبحون
«جتار �شنطة» ،حيث قال فيهم الديبلوما�سي
وامل����ؤرخ الربازيلي دولغو ميناز�س �أن تاجر
ال�����ش��ن��ط��ة ك���ان ينت�سب بن�سب �إىل ال��غ��زاة
امل�ستك�شفني الأوائ���ل (البانديرانت�س) .ويف
دورا
الواقع ف ��إن جت��ار الك�شة ه ��ؤالء قد �أدوا ً
تاريخيا يف تطور مناطق الداخل يف الربازيل �إذ
ً
�أنهم كانوا ي�صلون �إىل حيث ال ي�صل الربيد يف
ذلك الوقت وينقلون �إىل تلك الأماكن �أحداث
املدن الكربى و�أخبارها ،م�ساعدين يف ذلك على
توثيق ال�صلة بني الأرياف والد�ساكر واملدن.
وانطالقً ا من «الك�شة» التي كانوا يحملونها
على ظهورهم ف�إنهم فتحوا دكاكني �صغرية
حتولت مع الوقت �إىل حمالت جتارية كبرية .ثم
عندما �شعروا باال�ستقرار االقت�صادي واالندماج
االجتماعي �أخذوا يتعاطون ب�أمور الثقافة والعلم
وال�سيا�سة وي�ؤ�س�سون ال��ن��وادي واجلمعيات
وامل���دار����س ودور الأي���ت���ام وامل�ست�شفيات
وال�صحف .وقد �صدرت �أول �صحيفة يف الربازيل
باللغة العربية يف مدينة كامبينا�س العام 1895
على يد �سليم بالي�ش اللبناين الذي يعود ب�أ�صله
�إىل زحلة التي �أخذت ا�سم «الفيحاء» مدلالً بذلك
نهائيا يف الربازيل تلك
على �أن فكرة البقاء
ً
الأر���ض التي ح�ضنتهم وا�ستقبلتهم برتحاب،
ممكنة.
حجر برازيلي من �أ�صل فينيقي
ي��ق��ول ب��ع�����ض ع��ل��م��اء الآث�����ار وال��ت��اري��خ �إن
الفينيقيني و�صلوا قبل كولومبو�س �إىل القارة
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الأمريكية و�إىل ال�برازي��ل تاركني العديد من
الكتابات احلجرية .ومن بينها تلك التي حفرت
يف «حجر غافيا» يف ريو دي جانريو وت�شكل �أول
م�ستند ح��ول املو�ضوع .وق��د تو�صل امل ��ؤرخ
الربازيلي برناردو �إىل اال�ستنتاج ب�أن حجر غافيا
هو فينيقي و�أن الكتابات فيه قد حفرت يف عهد
جيثابعل ملك �صور (لبنان) بني العامني 887
و 856قبل امليالد �أو خالل حكم باديزير بني
العامني  856و 850قبل امليالد.
وب��ع��د م���دة م��ن ال��زم��ن ق���ام ال�بروف��ي�����س��ور
البلجيكي �ألبري فان دن براندن بدرا�سة احلجر،
و�أكد �أن الكتابة هي باللغة الفينيقية ولكنه مل
يوافق على ما خل�ص �إليه برناردو و�أعاد تاريخ
الكتابات �إىل ما بني القرنني الثاين قبل امليالد
والأول بعد امليالد.
وثمة كتابة فينيقية �أخرى يف الربازيل هي تلك
التي وجدت يف بو�سو �ألتو حيث قام الدكتور
�س.هـ.غوردون برتجمتها على ال�شكل الآت��ي:
«نحن �أبناء كنعان من �صيدون مدينة امللك،
حملتنا التجارة �إىل هذا ال�شاطئ البعيد يف �أر�ض
جبلية� .ضحينا ب�شاب على مذبح الآلهة والآلهات
العام  19من حكم ملكنا القدير �أحريام .انطلقنا
بحرا من عزيون جبري يف البحر الأحمر و�سافرنا
ً
على ع�رش �سفن .بقينا يف البحر م ًعا مدة �سنتني
عرب تلك الأرا�ضي التي ميلكها حام (�أفريقيا)
غري �أننا افرتقنا عن زمالئنا ب�سبب عا�صفة.
وهكذا و�صلنا هنا  12رج�لاً و 3ن�ساء .و�صلنا
�إىل �شاطئ جديد و�ضعته حتت �إ�رشايف �أنا القائد.
ولكننا طلبنا من الآلهة والآلهات �أن يتدخلوا
ل�صاحلنا».
بني الهجرة والإغرتاب والإنت�شار
ثالثة من �أب��رز التعابري املتداولة للتعريف
بـ«املهاجر اللبناين» وفق املراحل التاريخية
التي مرت بها هذه الهجرة ،ولكن ال �إجماع ر�سميا ً
على وح��دة املدلول لهذه امل�صطلحات التي
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اختلفت بني «قامو�سي» وزارة اخلارجية ووزارة
املغرتبني املعنيني �أ�صالً بهذا املو�ضوع.
ال�سفري ف�����ؤاد ال�ت�رك يعترب �أن امل��غ�ترب
ه��و اللبناين ال��ذي ول��د يف لبنان وه��اج��ر منه،
وي�شكل املغرتبون يف نظره ن�سبة غري كبرية
من املنت�رشين .ويرى يف مدلول املنت�رشين �أكرث
�شمولية وعمومية �إذ ي�شمل ه ��ؤالء املغرتبني
واملتحدرين معا ً وت�شمل عبارة املنت�رشين يف
اخلارج املغرتبني والأجيال ال�صاعدة بعدهم.
ويعتقد وزي��ر املغرتبني الأول ر�ضا وحيد
�أن م��وج��ات ال��ه��ج��رة الأوىل و ّل���دت م��ا ي�سمى
باملتحدرين الذين غادروا لبنان يحدوهم الأمل
يوما ما و�أن هجرة بعد احلرب
بالعودة �إليه ً
نوعيا يف
العاملية الثانية �شهدت حت��والً
ً
انت�شارا ،هل
الت�صنيف والهوية ،ف�أ�صبحت
ً
ي�صنف يف هذه اخلانة اللبناين الذي هاجر
من ع�رشين �سنة وموجود يف دولة ال يريد
اال�ستقرار فيها ..حتى الآن مل جند
حتديداً جذريا ً لنم�شي به يف حتديد
املغرتب اللبناين.
وت�شري ج��ري��دة «احل��دي��ث» �إىل
�أن ال�سفري ف�ؤاد الرتك هو �أول
من �أطلق �صفة االنت�شار على
املهاجرين كما ي��ع��ود �إليه
االق��ت��راح ب����إط�ل�اق ت�سمية
وزارة اخلارجية واالنت�شار
ال��ل��ب��ن��اين ال��ع��ام 1983
ع��ل��ى وزارة اخل��ارج��ي��ة
واملغرتبني.
���ي����ز ال��رئ��ي�����س
وم� ّ
ال��ي��ا���س ال���ه���راوي
ال���ذي ا�ستحدثت
يف عهده «وزارة
امل��غ�ترب�ين» بدقة بني
مدلويل املغرتبني واملنت�رشين .وكان يف
ر�أيه �أقرب من قامو�س وزارة اخلارجية منه �إىل
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قامو�س وزارة املغرتبني .فاملغرتب يف نظره
�شيء واللبنانيون املنت�رشون يف �أ�صقاع الدنيا
�شيء �آخر ،فللفئة الأوىل عالقة وثيقة ببلدهم
�أك�ثر من الذين اغرتبوا و�سموا مغرتبني من
�أيام العهد العثماين .وطالب بتغيري هذا اال�سم
لئال تبقى �صفات متعددة للذين انت�رشوا ،وهذا
نوعيا ودعا
اغرتابا
االنت�شار الكمي �أفرز الحقًا
ً
ً
�إىل عالقات اغرتابية خ�صو�صا ً مع الذين بد�أوا
م�شوار االنت�شار منذ العام  1958لأن ه��ؤالء
ميثلون االغرتاب احلقيقي.
تاريخيا مفهوم املهاجر اللبناين
وهكذا يتدرج
ً
عند ر�ضا وحيد من متحدر �إىل منت�رش لي�صل �إىل
امل��غ�ترب .يف ح�ين ي��ت��درج ه��ذا املفهوم عند
ف�ؤاد الرتك من مغرتب �إىل متحدر لي�شمل تعبري
املنت�رش عند جميع ه ��ؤالء ويقول�« :إن الكلمة
املثلى للمغرتب و�أبنائه و�أحفاده هي املنت�رشون
اللبنانيون».
�إن اخل�لاف الظاهر يف
م��دل��ول

املعطيات الرئي�سة الثالثة بني الوزير وال�سفري
مل يكن خالفً ا يف ال�شكل فح�سب ،و�إمن��ا تعداه
�إىل م�شكلة فعلية يف اجلوهر حالت دون تو�صل
الوزارتني �إىل االتفاق على مدلول واحد موحد
لهذه التعابري .ويت�ساءل ال�سفري �إليزيه علم هل
املغرتب هو املتحدر من اجليل الثالث (3éme
 ،)générationهل هو اللبناين الذي هاجر من
ع�رشين �سنة وموجود يف دولة ال يريد اال�ستقرار
نهائيا...
جذريا
فيها ..حتى الآن مل جند حتدي ًدا
ً
ً
املراجع:
• كتاب عامل التاريخ الربازيلي برناردو دي
�أزيفيدو دا �سيلفا رام��و ،بعنوان «كتابات يف
�أمريكا ما قبل التاريخ».
• كتاب روبرتو خطاب« :الربازيل ولبنان..
�صداقة تتحدى امل�سافات».
• وث��ائ��ق م���وج���ودة يف م��ت��ح��ف امل��اري�����ش��ال
روندوف».
• كتاب قي�رص معلوف «ذكرى املهاجر».
• كتاب الدكتور جهاد ن�رصي العقل.
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�إعداد:
د .نادر عبدالعزيز �شايف
حمام بالإ�ستئناف

تعريف االثراء غري امل�رشوع
ح��� َّددت امل���ادة الأوىل م��ن ال��ق��ان��ون الرقم
 1999/154االثراء غري امل�رشوع ،ب�أنه:
 -1الإثراء الذي يح�صل عليه املوظف والقائم
بخدمة عامة والقا�ضي �أو كل �رشيك لأي من ه�ؤالء
�أو من يعريونه ا�سمهم ،بالر�شوة �أو �رصف النفوذ
او ا�ستثمار الوظيفة� ،أو العمل املوكول اليهم
�أو ب�أي و�سيلة من الو�سائل غري امل�رشوعة وان
جزائيا.
جرما
مل ت�شكل ً
ً
 -2الإثراء الذي يح�صل عليه املوظف والقائم
بخدمة عامة والقا�ضي وغريهم من الأ�شخا�ص
الطبيعيني �أو املعنويني��� ،س��واء ع��ن طريق
اال�ستمالك �أو عن طريق نيل رخ�ص الت�صدير
واال���س��ت�يراد �أو املنافع الأخ���رى على اختالف
انواعها ،اذا ح�صل خالفً ا للقانون.
 -3نيل �أو �سوء تنفيذ املقاوالت واالمتيازات
والرخ�ص املمنوحة من �أحد �أ�شخا�ص القانون
جلبا للمنفعة ،اذا ح�صلت خالفً ا للقانون.
العام ً
وال ي�شرتط �أن يح�صل الإث���راء غري امل�رشوع
مبا�رشة او حاالً ،بل ميكن �أن ين�ش�أ عن اال�ستفادة
من امل�شاريع املنوي تنفيذها ،وبنوع خا�ص:
 ا�ستخدام �أم��وال اخلزينة وو�سائل الدولةخالفً ا للقانون بق�صد حت�سني قيمة عقارات
ميلكها الأ�شخا�ص املذكورون �أعاله.
 اال�ستح�صال على �أم���وال منقولة �أو غريمنقولة من قبل �أحد املوظفني �أو �أحد القائمني
بخدمة عامة �أو �أحد الق�ضاة �أو من ينت�سب اليهم،
مع علمهم ب�أن قيمتها �سرتتفع ب�سبب �أنظمة �أو
قوانني منوي ا�صدارها �أو م�شاريع منوي القيام
بها ،اذا ح�صل ذلك بناء على معلومات �سابقة
لل�رشاء ات�صلت به�ؤالء بحكم وظيفتهم وكانت
غري متوافرة لدى العامة.
ما املق�صود باملوظف والقائم بخدمة عامة
والقا�ضي يف قانون االثراء غري امل�رشوع؟ جتيب
عن هذا ال�س�ؤال امل��ادة  2من القانون الرقم
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كفل الد�ستور اللبناين ،كما معظم د�ساتري
دول العامل ،حماية امللكية اخلا�صة من �أي اعتداء ،فالرثاء حق جائز لأي فرد يف
املجتمع ،لكن هذا ال يعني �أنه يجوز جمع الرثوة والأموال بطريقة غري م�رشوعة ،عرب
ا�ستغالل النفوذ وال�سلطة والوظيفة.
ومن هذا املنطلق و�ضع امل�شرتع اللبناين قانون االث��راء غري امل�رشوع ال�صادر
باملر�سوم اال�شرتاعي الرقم  38بتاريخ  1953/2/18والقانون
ال�صادر بتاريخ  1954/4/14املتعلق بالت�صاريح
امل��ط��ل��وب ت��ق��دمي��ه��ا م��ن امل��وظ��ف�ين
والقائمني بخدمة عامة عن
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وذل����ك ع��ل��ى النحو
الآتي:
يق�صد بكلمة «م��وظ��ف» :ك��ل م��وظ��ف �أو
متعاقد �أو متعامل �أو م�ستخدم �أو �أجري دائم �أو
م�ؤقت ،يف �أي مالك �أو �سلك ،ب�أي رتبة �أو درجة،
يف الوزارات �أو االدارات وامل�ؤ�س�سات العامة �أو
يف وزارة الدفاع الوطني ،ومن بينهم ر�ؤ�ساء
جمال�س الإدارة يف امل�ؤ�س�سات العامة� ،أو يف
امل�صالح امل�ستقلة �أو يف البلديات �أو احتاد
البلديات ،وكل �ضابط �أو فرد يف امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية والأمنية واجلمارك.
قائما بخدمة عامة :كل من �أ�سند
يعترب
ً
اليه باالنتخاب �أو بالتعيني مهمات :رئا�سة
اجلمهورية �أو رئا�سة جمل�س النواب �أو رئا�سة
جمل�س ال��وزراء� ،أو ال��وزارة �أو النيابة �أو رئا�سة
�أو ع�ضوية املجال�س البلدية �أو احتاد البلديات
�أو املختار �أو الكاتب العدل� ،أو اللجان االدارية،
اذا ك��ان ي�ترت��ب على اعمالها نتائج مالية،
وممثلو الدولة يف �رشكات اقت�صادية خمتلطة،
والقائمون على ادارة مرافق عامة ،او �رشكات
ذات نفع عام.
يعترب قا�ضياً� :أع�ضاء املجل�س الد�ستوري
والق�ضاة العدليون واالداري�����ون واملاليون
واع�ضاء كل هيئة ق�ضائية معتربة ج��ز ًءا من
تنظيمات الدولة.

واجب الت�رصيح
عن الرثوة
ق�ضت املادة الرابعة وما يليها
م��ن ق��ان��ون االث���راء غ�ير امل����شروع
ب�����ض�رورة ال��ت����صري��ح ع���ن ال��ث�روة
وحددت �أ�صول الت�رصيح على النحو
الآتي:
ٍ
 -1على كل قا�ض وكل موظف من
الفئة الثالثة (�أو ما يعادلها) فما فوق
وك��ل �ضابط� ،أن يقدم عند مبا�رشته العمل،
وك�أحد �رشوط هذه املبا�رشة ،ت�رصي ًحا موق ًعا منه
يبني فيه الأموال املنقولة وغري املنقولة التي
ميلكها هو وزوجته و�أوالده القا�رصون.
 ي��خ�����ض��ع الح���ك���ام ال��ت����صري��ح امل��راق��ب��ونواملدققون يف وزارة املالية وموظفو اجلمارك،
كما انه على كل قائم بخدمة عامة ان يقدم مثل
هذا الت�رصيح يف مهلة �شهر من تاريخ مبا�رشته
العمل.
�أما �أفراد الهيئة التعليمية يف اجلامعة اللبنانية
واملدار�س الر�سمية ،فال ت�شملهم هذه الأحكام.
 -2فور ن�رش القانون ( )99/154يف اجلريدة
الر�سمية وخالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ نفاذه،
على الأ�شخا�ص املذكورين �أعاله� ،إذا كانوا قد
دخلوا اخلدمة قبل نفاذه وما زال��وا فيها� ،أن
يبادروا �إىل تقدمي ت�رصيح موقع وفق ما ورد يف
البند الأول.
 -3على الأ���ش��خ��ا���ص امل�شمولني ب�أحكام
البند (� ،)1أن يقدموا ،خالل مهلة ثالثة �أ�شهر
ٍ
�سبب كان،
من تاريخ انتهاء خدماتهم ،لأي
ثانيا يبينون فيه ما �أ�صبحوا ميلكونه
ت�رصي ًحا
ً
هم و�أزواجهم و�أوالدهم القا�رصون ،و�أن يحددوا
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أقر قانون االثراء غري امل�رشوع الرقم 99/154
ثرواتهم ،ثم �ألغى هذين القانونني و� َّ
ال�صادر بتاريخ  .1999/12/27كما ان�ضم لبنان مبوجب القانون الرقم  2008/33اىل
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ( )2003/10/31التي ن�صت يف املادة 20
منها على مكافحة االثراء غري امل�رشوع بحيث تنظر كل دولة طرف ،وفق د�ستورها
واملبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية
إثراء غري م�رشوع� ،أي زيادة
وتدابري �أخرى لتجرمي تعمد موظف يف القطاع العام � ً
قيا�سا �إىل دخله امل�رشوع.
موجوداته زيادة كبرية ال ي�ستطيع تعليلها ب�صورة معقولة
ً
وعلى هذا الأ�سا�س ،ويف �ضوء القانون الرقم � ،1999/154سوف نبحث ب�إخت�صار يف
الأحكام القانونية لالثراء غري امل�رشوع.

�أوج��ه االختالف بني الت�رصيحني الأول والثاين
و�أ�سبابه.
 -4ال ي���ل���زم الأ����ش���خ���ا����ص امل�����ش��م��ول��ون
ب�أحكام البند ( ،)1الذين تركوا اخلدمة قبل
( 1999/12/31ت��اري��خ ن����شر ال��ق��ان��ون يف
اجلريدة الر�سمية) ،تقدمي الت�رصيح ما مل يطلبه
منهم املرجع الق�ضائي املخت�ص يف حال خ�ضعوا
للمالحقة ،ويف هذه احلالة يقدم الت�رصيح بتاريخ
تركهم اخلدمة اىل املرجع الق�ضائي املخت�ص.
 -5يقدم الت�رصيح �ضمن غ�لاف ��سري مغلق
وموقع يت�ضمن كامل الذمة املالية مبا فيها
االم��وال املنقولة وغري املنقولة التي ميلكها
امل�رصح �أو زوجه �أو �أوالده القا�رصون .وذلك وفق
منوذج يح ّدد �شكل الت�رصيح وم�ضمونه.
 -6تودع الت�صاريح عن الرثوة لدى املراجع
املخت�صة ،وهذه املراجع تختلف باختالف مواقع
امل�رصحني ووظائفهم ،وذلك وفق الآتي:
رئا�سة املجل�س الد�ستوري :رئي�س الدولة،
رئي�س جمل�س ال��ن��واب ،رئي�س جمل�س ال��وزراء
والنواب.
وعلى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء والنواب
�أن ي��ق��دم��وا ت�رصي ًحا خ�لال ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر بعد
تعيينهم �أو انتخابهم وت�رصي ًحا �آخر بعد ثالثة
�أ�شهر من انتهاء توليهم املن�صب ال��وزاري �أو
انتهاء مدة انتخابهم.
وزي��ر العدل :رئي�س املجل�س الد�ستوري
واع�ضا�ؤه ،رئي�س جمل�س �شورى الدولة ،الرئي�س
الأول ملحكمة التمييز ،مفو�ض احلكومة لدى
جمل�س �شورى الدولة ،النائب العام التمييزي،
رئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي ،رئي�س ديوان
املحا�سبة ،املدعي العام لدى ديوان املحا�سبة،

ق�ضاة املحاكم املذهبية والكتاب العدل.
رئا�سة جمل�س الوزراء :حاكم م�رصف لبنان،
ق�ضاة امل��ح��اك��م ال����شرع��ي��ة ،موظفو الإدارات
وامل��ؤ���س�����س��ات العامة واملجال�س والهيئات
وال�صناديق التابعة لرئا�سة جمل�س الوزراء.
رئا�سة جمل�س ال��ن��واب :م��وظ��ف��و جمل�س
النواب.
الرئي�س االول ملحكمة التمييز :الق�ضاة
العدليون واملوظفون.
رئي�س جمل�س �شورى ال��دول��ة :الق�ضاة
االداريون واملوظفون.
رئي�س ديوان املحا�سبة :الق�ضاة املاليون
واملوظفون.
رئي�س املحاكم ال�رشعية واملذهبية:
املوظفون يف هذه املحاكم.
جمل�س اخلدمة املدنية :موظفو ال��وزارات
واالدارات العامة اخلا�ضعة لرقابة هذا املجل�س.
�أما املوظفون الذين ال تخ�ضع اداراتهم لرقابة
جمل�س اخلدمة املدنية فيقدمون ت�صاريحهم يف
ديوان الوزارة التي يعملون فيها.
وتقدم ت�صاريح ر�ؤ���س��اء و�أع�ضاء املجال�س
ال��ب��ل��دي��ة واحت����اد ال��ب��ل��دي��ات وم�ستخدميها،
واملختارين ،يف دي��وان وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية.
كما تقدم ت�صاريح اع�ضاء جمال�س ادارة
امل��ؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة وامل�����ص��ال��ح امل�ستقلة
وم�ستخدميها واللجان االداري��ة التابعة لها يف
ديوان وزارة الو�صاية.
نواب حاكم م�رصف لبنان ورئي�س و�أع�ضاء جلنة
الرقابة على امل�صارف وموظفو هذا امل�رصف
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يقدمون ت�صاريحهم لدى حاكميته.
حتفظ امل��راج��ع املخت�صة امل��ذك��ورة �أع�لاه
الت�صاريح لدى م�رصف لبنان .
وف��ر���ض��ت امل���ادة  6م��ن ال��ق��ان��ون امل��ذك��ور
على رئي�س كل ادارة �أو م�ؤ�س�سة عامة م�شمولة
تعميما عند نفاذه
ب�أحكام هذا القانون �أن ي�صدر
ً
للتقيد مب�ضمون الت�رصيح عن الرثوة .ويعترب
ٍ
قا�ض �أو موظف �أو م�ستخدم �أو
م�ستقيالً كل
ع�ضو جمل�س ادارة اذا مل يقدم خالل ثالثة �أ�شهر
من تاريخ تبلغه بوا�سطة رئي�س ادارته ،ت�رصي ًحا
عن ثروته وفق التف�صيل املذكور �أعاله .حيث
يعترب الت�رصيح املذكور �رشطا ً من �رشوط تويل
اخلدمة العامة بالن�سبة �إىل رئي�س اجلمهورية
ورئي�س جمل�س النواب والنواب ورئي�س جمل�س
ال��وزراء وال��وزراء ،ويعترب تخلّف متويل اخلدمة
العامة الذين يعملون قبل �صدور قانون االثراء
غ�ير امل����شروع بتاريخ  ،1999/12/31عن
تقدمي الت�رصيح يف املهل املحددة �أعاله ،مبنزلة
الإ�ستقالة من اخلدمة الفعلية.
كاذبا بالعقوبة
ويعاقب كل من يقدم ت�رصي ًحا
ُ
ً
املن�صو�ص عنها يف امل��ادة  462من قانون
العقوبات ،وه��ي احلب�س م��ن �شهر �إىل �سنة
وغرامة مئة �ألف لرية على الأقل.
وي��ك��ون للت�صاريح ط��اب��ع ��س�ري ،وع��ل��ى كل
موظف مكلف بت�سلّمها �أو حفظها �أن يحافظ
على هذه ال�رسية .ويعاقب املخالف بالعقوبة
املن�صو�ص عنها يف امل��ادة  579من قانون
العقوبات ،وهي احلب�س �سنة على الأكرث وغرامة
ال تتجاوز الأربعماية �ألف لرية .ويحق للمرجع
الق�ضائي املخت�ص �أن يطَّ لع على الت�صاريح يف
حال ح�صول املالحقة.
�أ�صول املالحقة والتحقيق واملحاكمة
واحلكم يف ق�ضايا االثراء غري امل�رشوع
ح���� َّددت امل����ادة  8وم���ا يليها م��ن ال��ق��ان��ون
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نحن والقانون

راء
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هذه الكفالة من تقدمي �إدعاء �ضد مرتكب جرم
االث��راء غري امل�رشوع مما ي�سمح له باالفالت من
املالحقة وم��ن العقاب ...ولهذا يحق للنائب
العام �أن يدعي مبا�رشة �أمام قا�ضي التحقيق يف
بريوت �ضد �أ�شخا�ص حم َّددين �أو �ضد جمهول
بق�ضية معينة بجرم االثراء غري امل�رشوع ا�ستنا ًدا
اىل م�ستندات مقنعة ي�ضمها �إىل ال��دع��وى.
وب��ال��ت��ايل ،ميكن للمت�رضر �أو لأي �شخ�ص �أن
إخبارا ،وفق الأ�صول القانونية التي ترعى
ُيق ّدم � ً
تقدمي الإخبار ،للنائب العام بجرم �أدى اىل �إثراء
غري م�رشوع ،ويعود لهذا الأخ�ير �إتخاذ ما يراه
منا�سبا ً من �إجراءات قانونية.
• �أ�صول التحقيق والإحالة:
اذا تبني لقا�ضي التحقيق ان ال�شكوى بجرم
االث���راء غ�ير امل����شروع جدية  ،يتم تبليغها مع
امل�ستندات امل�ضمومة اليها من امل�شكو �ضده
للدفاع عن نف�سه .ويعترب من القرائن على
االثراء غري امل�رشوع:
 -1متلك امل�شكو منه بنف�سه �أو بوا�سطة
اال�شخا�ص الذين �سبق ذكرهم ،امواالً ال متكِّ نه
موارده العادية من متلكها.
 -2مظاهر االث����راء ال��ت��ي ال تتفق م��ع تلك
املوارد.
ول��ك��ل م���ن ق��ا���ض��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق وامل��ح��ك��م��ة
املخت�صة ،على الرغم من كل ن�ص خمالف� ،أن
ي�أمر عف ًوا بحجز �أموال امل�شكو �ضده املنقولة
احتياطيا .ويبقى هذا احلجز
وغري املنقولة حج ًزا
ً
م�ستمرا ومنت ًجا مفاعيله القانونية حتى �صدور
ً
قرار برفعه �أو بتحويله اىل حجز تنفيذي.
طبق قا�ضي التحقيق �أو املحكمة املخت�صة
ُ
وي َّ
�أحكام املادة ال�سابعة من قانون �رسية امل�صارف
(ال�����ص��ادر بتاريخ  3اي��ل��ول  )1956حيث ال
ميكن للم�صارف �أن تتذرع ب�رس املهنة (ال�رسية
امل����صرف��ي��ة) ب�����ش��أن ال��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي توجهها
ال�سلطات الق�ضائية يف دع���اوى الإث����راء غري
امل�رشوع .ويعود لقا�ضي التحقيق �أو للمحكمة �أن
يقررا منع امل�شكو �ضده من ال�سفر.
وعلى كل �شخ�ص �أو مرجع �أو ادارة ،يطلب اليه
قا�ضي التحقيق �أو املحكمة ا�ستق�صاء معلومات
او االطالع على م�ستندات� ،أن ينفذ الطلب و�إال
عوقب باحلب�س �ستة �أ�شهر على الأكرث وبالغرامة
حتى ع�رشة ماليني لرية لبنانية� ،أو باحدى هاتني

الرقم � 99/154أ�صول املالحقة والتحقيق
وامل��ح��اك��م��ة واحل��ك��م يف ق�ضايا االث�����راء غري
امل����شروع� .إال �أن���ه وخ�لاف �ا ً لكل ن�ص ،ال حتول
دون املالحقة اجلزائية االذونات �أو الرتاخي�ص
امل�سبقة امللحوظة يف القوانني مع مراعاة �أحكام
خ�صو�صا جلهة �رضورة رفع احل�صانات
الد�ستور،
ً
وطلب الإذنونات �أو الرتاخي�ص امل�سبقة وفق
الأ�صول الد�ستورية والقانونية.
• �أ�صول املالحقة:
�أع���ط���ت امل�����ادة  10م���ن ال���ق���ان���ون ال��رق��م
 ،99/154لكل مت�رضّر �أن يقدم �شكوى خطية
موقَّ عة منه للنيابة العامة �أو مبا�رشة لقا�ضي
التحقيق االول يف ب��ي�روت .وف��ر���ض��ت على
ال�شاكي �أن يقدم كفالة م�رصفية مقدارها خم�سة
وع�رشون مليون ل�يرة لبنانية .ويعود للنائب
العام �أن يدعي مبا�رشة �أمام قا�ضي التحقيق يف
ي�ضم اىل ادعائه امل�ستندات
ب�يروت ،على �أن
ّ
التي كونت قناعته.
وال ت�سقط املالحقة بجرم االثراء غري امل�رشوع
يف احلاالت الآتية:
 -1اال�ستقالة �أو ال�رصف من اخلدمة �أو االحالة
على التقاعد او انتهاء مدة تويل اخلدمة العامة.
 -2ال��وف��اة ،ويف ه��ذه احل��ال��ة ي��ج��وز مبا�رشة
مدنيا بوجه ال��ورث��ة �أو
املالحقة �أو متابعتها
ً
املو�صى لهم يف حدود ما �آل اليهم من الرتكة.
-3ح��ل ال�رشكة �أو الهيئة املعنوية �إذا كان
�شخ�صا
امل�ستفيد م��ن الإث����راء غ�ير امل����شروع
ً
معنويا ،ويف هذه احلالة يالحق ال�رشكاء الذين
ً
ا�ستفادوا من الإثراء غري امل�رشوع.
وتقت�ضي الإ���ش��ارة هنا اىل �أن ارتفاع قيمة
الكفالة لتقدمي �شكوى االثراء غري امل�رشوع هو
�سالح ذو حدين ،من جهة �أوىل� :سالح �إيجابي
مينع االفرتاء على النا�س ب�شكل اعتباطي بهدف
ت�شويه �سمعتهم واال�رضار بهم ،ومن جهة ثانية:
�سالح �سلبي مينع من ال ي�ستطيع دف��ع قيمة

ويقرر قا�ضي التحقيق �أو املحكمة
العقوبتني.
ّ
انزال العقوبتني �أو احداهما بعد ابالغ املخالف
واال�ستماع اليه ومتكينه من الدفاع عن نف�سه.
تقرر منع املحاكمة عن امل�شكو منه او
واذا َّ
ابطال التعقبات بحقه ،فللمرجع املخت�ص ان
يقرر تغرمي ال�شاكي ال�سيئ النية مببلغ ال يقل
عن مايتي مليون ل�يرة لبنانية وبال�سجن من
ثالثة �أ�شهر كحد �أدنى اىل �سنة بقرار نافذ على
�أ�صله ،كما له �أن يقرر الزام ال�شاكي بناء على
طلب امل�شكو �ضده دفع تعوي�ض عن الأ��ضرار
التي حلقت به من جراء تقدمي ال�شكوى .ويبت
املرجع املخت�ص بالتعوي�ض حتى بعد �صدور
ال��ق��رار مبنع املحاكمة ع��ن امل�شكو �ضده �أو
بابطال التعقبات بحقه.
وبا�ستثناء ق���رار االح��ال��ة ،تت�سم ال�شكوى
وم�ستندات التحقيق واجراءاته يف مراحلها �شتى
بال�رسية املطلقة .ويعاقب من يخالف مبد�أ ال�رسية
باحلب�س مدة �سنة على الأقل وبغرامة تراوح بني
ع�رشة ماليني وخم�سني مليون ل�يرة لبنانية،
يق�ضي بهما املرجع الق�ضائي املخت�ص بعد
ابالغ املخالف �أ�صوالً واال�ستماع اليه .وت�ضاعف
العقوبة والغرامة يف حال التكرار.
• �أ�صول املحاكمة واحلكم:
م��ع م��راع��اة �أح��ك��ام ال��د���س��ت��ور ،تنظر حماكم
اال�ستئناف اجلزائية يف بريوت بالدرجة الأوىل
يف ق�ضايا االثراء غري امل�رشوع ،وتخ�ضع �أحكامها
للمراجعة امام حمكمة التمييز ب�صفتها مرج ًعا
ا�ستئنافيا.
ً
طبق �أحكام مرور الزمن املن�صو�ص عنها
و ُت َّ
يف قانون العقوبات ،على العقوبات املق�ضي
بها يف ق�ضايا االثراء غري امل�رشوع .وتبد�أ مهلة
مرور الزمن ،يف ق�ضايا االث��راء غري امل�رشوع يف
ما يتعلق با�ستعادة امل��ال ال��ع��ام ،من تاريخ
اكت�شاف اجلرم.
طبق �أحكام قانون �أ�صول املحاكمات
كما ُت َّ
اجلزائية على التحقيق يف ق�ضايا االث��راء غري
امل����شروع ،وتطبق �أح��ك��ام قانون العقوبات يف
ح��االت حتقق ه��ذا االث���راء نتيجة ج��رم جزائي.
جرما معي ًنا �أدى
حيث ُيعاقب من يثبت �إرتكابه ً
اىل االث���راء غري امل����شروع بعقوبة الفعل الذي
ارتكبه وغريها من العقوبات املح َّددة يف قانون
العقوبات والقوانني اخلا�صة بجرائم معينة.

غ
ري املشرشوع
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خطوة جريئة يخطوها لبنان مـع �إقرار احلكومـة مر�سـوم تخفي�ض تعرفـة الإنرتنـت بن�سبـة
خف�ضـا للم�ؤ�س�سـات الرتبوية
 80فـي املئـة وزيادة ال�رسعـة بني  4و 8مرات ،وهـو يلحـظ
ً
بن�سبة  20يف املئة،
وخف�ضـا لأ�سعار اخلطوط الت�أجريية لل�رشكات (،)Leased Lines
ً
مما يجعل لبنان بالن�سبة �إىل هذه ال�رشكات البلد الأرخ�ص يف املنطقـة ،وي� ّؤهله ليكون
أ�سعارا تف�ضيلية لل�رشكات خارج بريوت تطبيقًا
إقليميا .كما يلحظ املر�سوم �
مرك ًزا �
ً
ً
ملبادئ الالمركزية الإدارية والإمناء املتوازن ،مما يتيح لل�رشكات النا�شئة جماالت العمل
انطالقً ا من مناطق عقارية جديدة حيث الإيجارات والتكاليف �أقل.
من �ش�أن هذا املر�سوم تغيري حال قطاع االت�صاالت وقلبه ر�أ�ساً على عقب ،والإفراج
عن طاقات اقت�صادية وب�رشية هائلة ،هي
مهجرة .و�سيجعل لبنان
راه ًنا �إما كامنة و�إما
ّ
يف مقدمة ال��دول يف جم��ال تكنولوجيا
املعلومات والإع�ل�ام املتعدد الو�سائط
(.)Multimedia creativity
لإلقاء ال�ضوء على هذه اخلطوة اجلريئة
التي انتظرها اللبنانيون وانتظروا معها
فر�ص التطور واالزده��ار والنمو ،التقت
جملة «اجلي�ش» م�ست�شار وزير االت�صاالت
ن��ق��وال �صحناوي ،املهند�س ف��را���س �أب��ي
نا�صيف ،فكان هذا احلوار.

تخفي�ض تعرفة الإنرتنت
بن�سبة  80يف املئة وزيادة ال�رسعة بني  4و 8مرات

�إقت�صاد ومال

�إعداد:
تريز من�صور

حت�سني اجلودة
• �إىل م��اذا ي ��ؤدي التح�سني يف
ج���ودة خ��دم��ة الإن�ت�رن���ت ،وخف�ض
�أ�سعارها؟
 �إن التح�سني يف اجل��ودة هو عامل�أ�سا�سي ،ي�ؤدي تدري ًجا �إىل ا�ستئ�صال
م��ق��دم��ي اخل���دم���ات (ال����شرك��ات) غري
ال�رشعية .كما و�أن الأ�سعار ح�� ّددت يف
امل��ر���س��وم كحد �أق�����ص��ى ،مم��ا ي�سمح
ل�����وزارة االت�������ص���االت ب��ال��ت��ف��اع��ل مع
متغريات ال�سوق وتعديل الأ�سعار من
دون احل��اج��ة يف ك��ل م��رة اىل �إ���ص��دار
مر�سوم تعرفة جديد.
وقد �أثبتت الدرا�سات العاملية وفق
البنك الدويل� ،أن كل زيادة مبقدار 1
ميغابيت يف الثانية يف �رسعة احلزمة

�أبي نا�صيف :هدفنا حتويل لبنان من م�ستهلك للتكنولوجيا �إىل م�ص ّدر لها
بني الأم�س واليوم
• ما الفرق بني عمل خدمة  DSLبالأم�س
وخدمتها اليوم ،بعد �إقرار مر�سوم خف�ض
التعرفة وزيادة ال�رسعة؟
 �إن العرو�ض ال�سابقة خلدمة الـ DSLحلظتتعرفة مرتفعة خلدمة رديئة ِ
ول�سعات حمدودة
�سلبا على عمل �رشكات
أث��ر
ً
ج�� ًدا ،وه��ذا الأم��ر � ّ
الإنرتنت ،ومل يالئم امل�شرتكني.
أقره
�أما مر�سوم خف�ض تعرفة االنرتنت الذي � ّ
جمل�س الوزراء يف � 25آب املا�ضي ،فقد �أحدث
جذريا يف عامل الإنرتنت يف لبنان .فهو
تغيريا
ً
ً
�أتاح ملز ّودي اخلدمة دخول كل ال�سنرتاالت بغية

تركيب التجهيزات الالزمة خلدمة املواطنني،
م�سموحا لهذه ال�رشكات دخول
بعد �أن كان
ً
تقريبا.
� 35سنرتاالً من �أ�صل 170
ً
كما �سمح لل�رشكات خارج بريوت ان ت�ستفيد
م��ن ن�سبة خف�ض �أ�سعار اخل��ط��وط الت�أجريية
املحلية ،ت�صل �إىل  33يف املئة ،وبالتايل ف�إن
هذه الأ�سعار قد انخف�ضت من  1500دوالر
ماديا
دوالرا .وهذا الإجراء لي�س خط�أ
�إىل 230
ً
ً
يف املر�سوم ،بل هو خطوة و�ضعها عم ًدا وزير
االت�صاالت نقوال �صحناوي ،بغية حتقيق االمناء
املتوازن وتنمية املناطق الريفية ،والإتاحة
لل�رشكات فر�صة اال�ستثمار يف مناطق �أقل كلفة
من ب�يروت ،يف حني فر�ض مر�سوم التعرفة
ال�سابق زيادة يف الأ�سعار كلما ابتعدت ال�رشكة
عن بريوت.

العري�ضة ،ت�ؤدي �إىل زيادة النمو بن�سبة  1.8يف
املئة يف الناجت املحلي .وكل زيادة يف االخرتاق
بن�سبة 10يف املئة ،ت���ؤدي اىل زي��ادة يف النمو
بن�سبة  1.4يف املئة يف الناجت املحلي .ويتوقع
�أن ي�ؤدي خف�ض الأ�سعار بن�سبة  80يف املئة اىل
زيادة يف االخرتاق بن�سبة  40يف املئة.
مثالً �إن �رسعة الإنرتنت وجودتها العالية من
ت�سهالن
ناحية ال�صورة وال�صوت النقيني،
ّ
على الأف��راد وال�رشكات وامل�صارف ،تخلي�ص
معامالتهم امل�رصفية والتجارية �أو حتى عقد
االجتماعات ...مبدة ال تتعدى الثالث دقائق
وم��ن املنزل �أو ال�سيارة �أو مكان العمل ويف
�أي��ة بقعة من بقاع الأر���ض ،وبالتايل النتيجة
هي توفري للوقت ومل�رصوف ال�سيارة �أو حتى
لبطاقة ال�سفر ولإيجار الفندق...
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�إقت�صاد ومال

تفعيل اخلدمات
• هل البنى التحتية اخلا�صة بالإنرتنت
( )Fiber Opticقادرة على تقدمي هذه
اخل��دم��ات وا�ستيعاب ال�سعات الدولية
اجلديدة؟
 ي�سمح املر�سوم اجلديد بتفعيل خدماتوتطبيقات �رضورية كالـ ( IPTVالبث التلفزيوين
عرب الإنرتنت) ،الت�سجيل و�إعادة البث ،التجارة
الإلكرتونية ،واملعامالت امل�رصفية الإلكرتونية،
والـ VOIPوال��ـ  Teleconferenceالتي
تتحقق من خالل  .Fiber Opticوهذه الأخرية
يجري العمل على تو�سيعها وتطويرها ب�رسعة
فائقة حتى العام  .2012وباعتمادنا قاعدة
نيل�سون التي تفرت�ض �أن �رسعة الإنرتنت تزيد
كل عام بن�سبة  50يف املئة ،ميكن اال�ستخال�ص
�أن زي��ادة الـ� 8أ�ضعاف املحقّقة اليوم ،تعني

�أن لبنان ع ّو�ض � 5أعوام من تلك التي خ�رسها،
�شخ�صيا وفق �أرقام تقديرية بـ
والتي �أق ّدرها
ً
تقريبا.
ثالث مليارات دوالر
ً
• كيف �ستكون الأ�سعار اجلديدة؟
 دخ����ل امل���ر����س���وم ح ّ��ي��زالتنفيذ يف بداية �شهر ت�رشين
الأول امل��ا���ض��ي ،وب��ال��ت��ايل
�أ�صبحت ال����سرع��ة الأدن����ى 1
ميغابيت يف الثانية ،وهي
�رسعة �سيتمتع بها امل�شرتك
وبتعرفة � 24أل��ف ل�يرة من
دون احت�ساب ال�رضيبة على
القيمة امل�ضافة .وهنا ال ب ّد
لنا من الإ�شارة �إىل �أنه ال حاجة
للم�شرتك اىل معدات جديدة،
فعملية االنتقال �إىل املرحلة
اجل���دي���دة ت��ت��م ت��ل��ق��ائ��ي��ا ً من
خ�لال ال�رشكة م���ز ّودة اخلدمة
مع �إبقاء جهاز املودمي نف�سه
وال��و���ص�لات ذات��ه��ا .ال�شيء

الوحيد املتغيرّ هو ال�رسعة التي زادت والتعرفة
التي انخف�ضت .لكن يف بع�ض امل��واق��ع قد
يحتاج امل�شرتك الذي يريد �رسعة تزيد على 1
ميغابيت يف الثانية �إىل فح�ص اخلط الهاتفي

العائد ل��ه ،حتى يتبينّ �إمكان توافر ال�رسعة
املطلوبة وم��دى القدرة على ا�ستيعاب هذه
ال�رسعة.
تخفي�ض الأ�سعار والكلفة
• كيف ت�صف العالقة اليوم بني �رشكات
الإنرتنت اخلا�صة ووزارة االت�صاالت ،وكيف
تقبلت هذه اخلطوة اجلريئة والهامة يف
ّ
ع�رص التكنولوجيا واالقت�صاد الرقمي،
والتي من �ش�أنها تخفي�ض �أرباحها؟
يهم وزارة االت�����ص��االت حتفيز النمو يف
ّ
القطاع اخل��ا���ص ،ول��ه��ذه الغاية �أج���رت عدة
ل��ق��اءات م��ع ممثلني ع��ن ��شرك��ات الإن�ترن��ت،
واجلميع �أبدى ترحيبه بهذه التدابري اجلديدة
التي �سوف تتخذها ال����وزارة� ،إن ك��ان على
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�صعيد تخفي�ض الأ�سعار �أو زيادة ال�رسعة ،وال
�سيما �أن تخفي�ض الأ�سعار �سوف ي���ؤدي �إىل
تتكبدها من خالل �أ�سعار
تخفي�ض الكلفة التي
ّ
ال�سعة الدولية ( ،)E1التي هي يف الأ�سا�س ملك

الدولة وكانت تبيعها لل�رشكات بقيمة 2700
دوال ٍر ،وقد �أ�صبحت قيمتها اليوم  420دوالرا.
وبالتايل ف�إن ال�رشكات م�ضطرة �إىل تخفي�ض
�أ�سعارها حفاظً ا على زبائنها.
ولقد قامت ال��وزارة بزيادة ال�سعة الدولية
ال��ت��ي ك��ان��ت  3Gbpsو�أ���ص��ب��ح��ت ال��ي��وم
.1300Gbps
خدمة االنرتنت ال�رسيع اجلوال
• م��اذا عن خدمة الـ 3Gالتي �أطلقتها
وزارة االت�صاالت؟
 خدمة ال��ـ  3Gخا�صة ب��الإن�ترن��ت ال�رسيعتطبق عليها
اجل���وال ( ،)Mobileو���س��وف
ّ
تطبق على الإنرتنت ال�رسيع
ال�رشوط ذاتها التي ّ
الثابت.
أخ��ي�را ب��ال��ق��ول« :ميكننا املجاهرة
وخ��ت��م �
ً
�أن خ��ف�����ض ت��ع��رف��ة الإن�ت�رن���ت ،ه��و حم��اول��ة

�إقت�صاد ومال

لتحويل لبنان من م�ستهلك للتكنولوجيا �إىل
م�ص ّدر لها .و�إن �إقبال لبنان على اال�ستثمار
يف قطاع االت�صاالت والتكنولوجيا هو �إحدى
�أه��م اخل��ط��وات التي يجب العمل عليها ،ملا
لها من ت�أثريات يف حلّ العديد من املع�ضالت
االقت�صادية واالجتماعية للبنانيني.
وانا �أرى �أن هذه ال�رشكات ال�صاعدة �ست�ساهم
يف ت��ط��ور ال�برجم��ي��ات واخل���دم���ات والقيمة
�����ض��ا يف
امل�����ض��اف��ة ،لي�س فقط حم��ل ً��ي��ا ،ب��ل �أي ً
الأ�سواق العاملية� ،إذ �أن هذه ال�رشكات �ستخلق
مئات فر�ص العمل للبنانيني املتميزين ،مما
�سي�سمح خ�لال ف�ترة معينة بتقلي�ص دورة
الهجرة».

ا�ستثمارات جديدة يف قطاع
الإنرتنت اللبناين
يبدو �أن احتالل لبنان املرتبة الأخرية بالن�سبة
�إىل خدمة الإنرتنت من بني 186بل ًدا بح�سب
درا�سة �صادرة عن البنك ال��دويل يف ني�سان
القيمني
الفائت� ،شكلت حاف ًزا بالن�سبة �إىل
ّ
على هذا القطاع ،بحيث بد�أت ور�شات العمل
التكنولوجية ،و�أطلقت امل�شاريع التحفيزية للنهو�ض بالقطاع ،وتقدمي
خدمات متطورة ب�أ�سعار تناف�سية.
ويف هذا الإطار فقد قدمت ثالث �رشكات لبنانية مناذج م�شاريع ت�ضاهي
م�شاريع وخدمات عاملية تقدم اىل اجلمهور ،ال بل تتف ّوق عليها من
حيث االبتكار والتمايز ،وهذه ال�رشكات الثالث هي التي ق ّدمت م�شاريع
و�صلت قيمتها �إىل مليون وخم�سني �ألف دوالر �أمريكي .وهذه امل�شاريع

هي ثمرة جمهود  3من رجال الأعمال ال�شباب اللبنانيني ،الذين عك�سوا
املقولة االقت�صادية ال�شهرية للبنان ،ب�أنه بلد م�صدر للأدمغة وم�ستورد
لل�سلع اال�ستهالكية بدالً من �إنتاجها ،ف�أثبتوا �أن للبنانيني قدرة على �إنتاج
وابتكار وت�صدير �سل ٍع وخدمات تكنولوجية ،بجودة عالية و�سعر مناف�س.
وهذا يعني �أن الباب �أ�صبح م�رش ّ ًعا �أمام لبنان للخروج من عنق الزجاجة
والتحليق يف ف�ضاء تكنولوجيا املعلومات...
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

وقفة وفاء

تخطت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد
ّ
�صبحي العاقوري م�ساحة الوطن اجلغرافية
حلما راودها
لت�سافر خلف الغيوم وحتقق
ً
منذ ت�أ�سي�سها :تنظيم رحلة �سياحية لأوالد
الع�سكريني ال�شهداء �إىل فرن�سا .ولقد
حمبني
كان لها ما �أرادت بف�ضل �أ�شخا�ص
ّ
م�ؤمنني بر�سالة امل�ؤ�س�سة وب�أهدافها،
دائما من قائد اجلي�ش
وبف�ضل الدعم املطلق الذي حتظى به
ً
العماد جان قهوجي ،الذي رعى هذا الن�شاط بقلب كبري وحر�ص
على ت�سهيل كل معامالت ال�سفر« ...اجلي�ش» رافقت امل�سافرين
وجاءت بهذا التحقيق.
يف مطار رفيق احلريري
جتمع املعنيون
ال��دويل
ّ
الذين بلـغ عددهم
��� 30ش��خ��� ً��ص��ا

من �أوالد الع�سكرييــن ال�شهــداء وفريـق امل�س�ؤولني وعلـى
ر�أ�سهــم العقيــد هادي �أو�ســي املنتدب مــن قبل قيـادة اجلي�ش
ملرافقــة الأوالد والإ�رشاف على الرحلة .كل الت�سهيالت املمكنة
ق ّدمها �ضباط جهاز �أم��ن املطار وعنا�رصه .ويف متام ال�ساعة
الرابعة والن�صف كان اجلميع
على م�تن ط��ائ��رة تابعة
ل��ل��خ��ط��وط اجل��وي��ة
الفرن�سية.

م�ؤ�س�سة املقدم

ال�شهيد �صبحي العاقوري

و�أوالد الع�سكريني ال�شهداء

«�أول و�صولو»...
يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف
م�سا ًء و�صلت الطائرة �إىل مطار
�شارل ديغول يف العا�صمة باري�س.
على �أر�ض املطار كان يف انتظارنا
امللحق الع�سكري يف ال�سفارة اللبنانية يف باري�س العميد نبيل بيا�ضو
رحب باجلميع وعر�ض تقدمي اي م�ساعدة ممكنة� .أما يف اخلارج،
الذي ّ
ن�سق
فكان بانتظارنا ال�سيد جوزيف عون وال�سيد فادي ال�شيخ الذي ّ
الرحلة بني لبنان وباري�س مع ال�سيد رمزي كنج  ،وو�ضعا برناجمها.
يف با�صات الـ  Cinquième Etoileل�صاحبها اللبناين روجيه خليفة
الذي �أخذ على عاتقه ت�أمني التنقل من الأوتيل �إىل الأماكن ال�سياحية،
غادرنا املطار اىل مطعم « »Rimalوهو واحد من �سل�سلة مطاعم لبنانية
و�أجنبية يف باري�س ،ميلكها اللبناين �سامر خوري الذي عندما علم مبجيء
متوليا تقدمي
�أبناء �شهداء اجلي�ش ،أ���صر ّ على القيام بواجبه جتاههم،
ً
وجبات الغداء والع�شاء يف مطعميه اللبناين وااليطايل طوال الأيام التي
ق�ضيناها يف باري�س.
بعد الع�شاء ،غادرنا �إىل �أوتيل «�أداجيو �سيتي» ()ADAGIO CITY
املجهزة ال�ستقبال �أربعة �أ�شخا�ص يف كل منها.
حيث تو ّزعنا على الغرف
ّ

يف عا�صمة الفن واجلمال

باري�س ...باري�س �إىل اللقاء
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وب��ع��د ن��ه��ار طويل
من ال�سفر ،خلد اجلميع �إىل نوم
عميق ا���س��ت��ع��دا ًدا ل��رح��ل��ة ال��ي��وم
الأول.

يف ديزين الند
باكرا ا�ستعدا ًدا للمغامرة الأوىل
يف �صباح اليوم الأول ،ا�ستيقظ اجلميع
ً
يف برنامج الرحلة وهي زيارة ديزين  -الند حلم الكبار وال�صغار ,التي

ت�رشين الثاين

وقفة وفاء

تتج�سد فيها ق�ص�ص دي��زين
 )landال��ت��ي
ّ
و�شخ�صياته ال�ساحرة التي رافقت طفولتنا.
هنا الفيل « ،»Dumboوهناك «�سنو وايت»،
«الأق��زام ال�سبعة»�« ،سندريال»« ،بينوكيو»،

تقريبا.
رتا
تبعد عن العا�صمة باري�س  60كيلوم ً
ً
�إ�ستقلينا القطار ال�رسيع من �أق��رب حمطة �إىل
الفندق ،لن�صل �إىل حمطة Chessy marne
 - La valléeحيث املكان املق�صود .الإنطباع
الأول ده�شة ال تو�صف �إرت�سمت معاملها على
الوجوه� .إبتعنا بطاقات الدخول ،وتوزعنا ِف َرقً ا
الأمر الذي يجعل الزيارة �أكرث متعة .هنا ،بد�أت
احلرية :من �أين نبد�أ؟
جمموعة الألعاب املختلفة يف بارك ديزين -
الند تقود الزائر �إىل اكت�شاف �شارع الواليات
املتحدة الأمريكية الرئي�س (Main street
 )USAال���ذي مي��ثّ��ل م��ا ك��ان��ت عليه امل��دن
الأمريكية ال�صغرية قبل حواىل قرن من الزمن،
حيث تعيد اجلياد التي جتر العربات يف ال�شوارع �إىل الأذه��ان ،الأج��واء
احللوة التي كانت �سائدة يف املا�ضي البعيد.
على �أر�ض اال�ستك�شافات (� )Discovery landسافرنا عرب الزمن
والف�ضاء ،و�أم�ضينا �أوقا ًتا حافلة باملرح حت ّولنا خاللها �إىل �أقزام واختربنا
جتربة جديدة يف عامل ديزين .
ق�ص�ص الطفولة الرائعة ا�ستعدناها يف �أر���ض اخليال (Fantasy

«�ألي�س يف بالد العجائب» ،وغريها من �شخ�صيات ديزين الأخرى ...
�سحر هوليوود وروع��ة الفنون ال�سينمائية يف حديقة «وال��ت ديزين»
� .WALT DISNEYأنوار تبهر النظر وكامريات �ضخمة �سافرت بنا �إىل
كوالي�س الأف�لام ال�سينمائية والر�سوم املتحركة من خالل �أربع مناطق
خمتلفةُ .تعد منطقة ال�ساحة الأمامية موقع «امل�شهد الأول» وهي ت�سمح
بالدخول �إىل عامل هوليوود الرائع من خالل بوابات اال�ستديو ال�ضخمة.
وت�شكّ ل �ساحات الإنتاج موقع «امل�شهد الثاين» وهي ا�ستديو �سينمائي
حقيقي� .أما �ساحة الر�سوم املتحركة فهي موقع «امل�شهد الثالث» ويتم
فيها الك�شف عن بع�ض �أ�رسار ديزين يف جمال �إجناز الر�سوم املتحركة.
وي�شكّ ل اجلزء اخللفي «خلفية امل�شهد الرابع» الذي يتيح للزائر االطّ الع
على خبايا امل�ؤثرات املو�سيقية و�أعمال املخاطرة.
مل يكف يوم واحد لزيارة م�ساحات الرتفيه الوا�سعة لديزين  -الند،
التي ميكن ق�ضاء �ساعات و�ساعات يف �أرجائها من دون كلل �أو ملل...
برج �إيفل رم ًزا للعا�صمة الفرن�سية
برنامج اليوم الثاين كان حافالً بالزيارات ال�سياحية لأكرث من مكان.
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ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ن ب��رج
�إيفل ()TOUR EIFFEL
رمز ال�سياحة يف باري�س.
�إنتظرنا �صفوفً ا طويلة
للح�صول على بطاقات
لكن الإ�ستمتاع
الدخول
ّ
بجمال ب��اري�����س م��ن على
قمة ال�برج� ،أن�سانا عناء الإنتظار .يقع الربج قرب نهر ال�سني� ،إفتتح
العام  1889بالتزامن مع الذكرى املائة للثورة الفرن�سية ،وقد بناه
املهند�س غو�ستاف �إيفل ( .)GUSTAVE EIFFELيبلغ ارتفاعه 324
رتا ،يحتوي على ثالث طبقات و 704درجات حتى الطابق الثاين ،وقد
م ً
ا�ستغرق بنا�ؤه �سنتني و�شهرين وخم�سة �أيام .وقد �أ�صبح هذا ال�رصح رم ًزا

وقفة وفاء

للعا�صمة الفرن�سية ،ومن املعامل
التاريخية امل��درج��ة على قائمة
ال�تراث العاملي للأوني�سكو منذ
جنبا �إىل جنب مع
العام ً ،1991
معامل �أثرية �أخرى يف باري�س.
ب��ع��د �أخ����ذ ال�����ص��ور ال��ت��ذك��اري��ة
م�شيا
�أف���را ًدا وجماعات� ،إنتقلنا
ً
ع��ل��ى الأق�����دام �إىل ���ض��ف��اف نهر
ال�سني وقمنا برحلة بحرية على
م�تن �أح����د ال���ق���وارب ال�سياحية
(.)BATEAUX MOUCHES
�أب��ح��رت ب��ن��ا «ال���ك���روز» يف جولة
تعرفنا
�أقل ما يقال عنها رائعةّ ،
خاللها على م��دى �ساعة ون�صف
�إىل �أه�����م امل���ع���امل الأث����ري����ة مع
��شرح �صوتي يلخّ�ص �أهميتها.
ج�سور ومعامل متعددة مررنا بها
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�أهمها ،ج�رس امللك �ألك�سندر الثالث (PONT
 ،)ALEXANDRE IIIمبنى وزارة اخلارجية
الفرن�سية ( ،)QUAI D’ORSAYمبنى جمل�س
النواب (،)ASSEMBLEE NATIONALE
وكاتدرائية NOTRE DAME DE PARIS
التي زرناها الحقًا والتي يعود تاريخ بنائها �إىل
القرن الثالث ع�رش ،وهي من �أكرب الكاتدرائيات
يف فرن�سا ب�أبراجها العالية وهند�ستها الفريدة.

ت�رشين الثاين

وقفة وفاء

ختام اليوم الطويل كان يف كاتدرائية القلب
املقد�س (  ) SACRE COEURالواقعة على
تلة ال�شهداء ( )MONT MARTREوالتي
�شيدت ما بني العامني  1875و 1914على
ّ
الطراز الغوتي ( )GOTHIC STYLEالرائع.
وتعترب قبة الكني�سة �أعلى قمة يف باري�س بعد
برج �إيفل ،وهي تطل على منظر بانورامي جميل
ج ًدا.

ق�رص فر�ساي:
متحف لتاريخ فرن�سا
يوم �آخر جميل كان بانتظارنا لدى زيارتنا ق�رص فر�ساي الذي يقع على
متحم�س لزيارة واحد
تقريبا جنوب غرب باري�س .اجلميع
م�سافة  25كلم
ّ
ً
من �أجمل الق�صور و�أفخمها ،بني يف عهد امللك لوي�س الرابع ع�رش ،ويرمز
�إىل ق ّوة فرن�سا وجربوتها.
ت�ستغرق زيارة الق�رص �أقلّه حواىل الأربع �ساعات من امل�شي يف داخله
ويف خارجه .وهو يق�سم �إىل �أربعة �أق�سام :الق�رص نف�سه ،الرتيون الكبري،
الرتيون ال�صغري ،وحدائق الق�رص.
�أكرث ما يتوقف عنده الزائر قاعة املرايا التي حتتوي على  17مر�آة يف
جهة واحدة ،مقابل كل منها يف اجلهة الأخرى �شباك كبري يطل على حدائق
الق�رص .كما حتتوي هذه القاعة على عدد كبري من الرثيات النفي�سة.
غرفة نوم (�أو خمدع) امللك ،تتميز مبوقعها يف اجلهة ال�رشقية وتتيح له
ر�ؤية ال�شم�س يف بداية اليوم.
ما يلفت الأنظار يف هذه الغرفة ،القما�ش املطرز امل�صنوع منه �أثاث
هذه الغرفة الباهظ الثمن.
وتنتهي الزيارة يف حدائق الق�رص امللكية املزدانة بالأ�شجار والنوافري
والأحوا�ض املتعددة الأ�شكال والأ�سماء ،والأع�شاب والزهور التي تتميز
بتنا�سق �ألوانها� ،إىل جمموعة مميزة من التماثيل الرخامية النادرة
والكاملة احلجم ل�شخ�صيات �أ�سطورية وتاريخية.
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وقفة وفاء

املتحف الع�سكري
الأكرب يف العامل
�رضيح القائد نابوليون بونابرت واملتحف
احلربي الفرن�سي (MUSEE DE L’ARMEE-
)HOTEL NATIONAL DES INVALIDES
من معامل باري�س احل�ضارية التي زرن��اه��ا يف
اليوم الأخري لل�سياحة الباري�سية.
يقع �رضيح نابوليون يف املبنى ال��ذي كان
خم�ص�صا للمعوقني وال��ع��ج��زة �أي���ام احل��رب،
ً
وحت ّول �إىل كني�سة على ا�سم القدي�س لوي�س ذات قبة ذهبية وت�صميم
هند�سي رائع .وقد و�ضع ال�رضيح على قاعدة من املرمر الأخ�رض وبقربه
�رضيح جوزفني زوجة نابوليون ،وعدد من ال�ضباط الع�سكريني الذين
خدموا حتت لوائه ،و�أخرى لأبطال وقادة ع�سكريني فرن�سيني.
يقع املتحف احلربي الفرن�سي بالقرب من �رضيح نابوليون ،ويف �ساحته
�صفوف طويلة من املدافع الفرن�سية الكال�سيكية التي كان لها الدور
البارز يف جناح الثورات الفرن�سية .ويف الداخل ،تاريخ فرن�سا احلربي
القدمي واحلديث.
والتب�ضع يف �شوارع
ف�ترة م��ا بعد الظهر ،كانت خم�ص�صة للتن ّزه
ّ
ال�شانزليزيه (  )CHAMPS - ELYSEESحيث قو�س الن�رص (ARC DE
�شيد خالل عهد نابوليون الأول الذي قال جليو�شه:
 )TRIOMPHEالذي ّ
«�سرتجعون �إىل البيت عرب �أقوا�س الن�رص».
يتفرع
وقد بني القو�س يف �ساحة تدعى  PLACE DE L’ETOILEالتي
ّ
�ضخما �أبرزها �شارع ال�شانزليزيه الذي يعج ب�أ�شهر
�شارعا
منها �إثنا ع�رش
ً
ً
املحالت العاملية.
�أ���س��م��اء ه��ذه ال�����ش��وارع م�ستمدة م��ن �أ���س��م��اء امل��ع��ارك ال��ت��ي خا�ضها
الفرن�سيون ،ومن �أ�سماء عظماء ال ّأمة الفرن�سية.

امل�شاركون يف الرحلة
���ش��ارك يف ال��رح��ل��ة
 25ول��� ًدا م��ن �أب��ن��اء الع�سكريني
ال�شهداء م��ن املناطق اللبنانية
كافة ،رافقهم م�س�ؤولون هم �إىل
العقيد �أو�سي وال�سيدة ليا :روىل
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�شبلي رزق اهلل ،روي جري�ش ،جان
دارك �أبي ياغي ،وان�ضم �إليهم من
باري�س امل��ع��اون فيليب حم�صي
(من مكتب امللحق الع�سكري يف
ال�سفارة اللبنانية يف باري�س).

ع�شاء تكرميي
يف م�����س��اء ال��ي��وم الأخ��ي�ر� ،أق��ي��م
ع�شاء تكرميي يف مطعم «الرمال»
تخلله كلمة للعقيد هادي �أو�سي
�شكر فيها كل من �ساهم يف �إجناح
الرحلة من باري�س ،وق ّدم مع رئي�سة
م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي
العاقوري ال�سيدة ليا با�سم قيادة
دروعا
اجلي�ش وبا�سم امل�ؤ�س�سة
ً
تقديرية عربون امتنان و�شكر،
ل�صاحب مطعم «الرمال» ال�سيد

�سامر خوري� ،صاحب �رشكة «»TRANSPORT CINQUIEME ETOILE
ال�سيد روجيه خليفة ،من�سق الرحلة ال�سيد فادي ال�شيخ .وبعد �رشب نخب
«اجلمعه احللوة»� ،إلتقطت ال�صور التذكارية.
يف اليوم التايل ،كان املوعد مع العودة �إىل الربوع اللبنانية والكل يحمل
يف حقائبه �صفحات �أيام يف باري�س تعيده كلّما قلّبها �إىل الأيام احللوة
وداعا باري�س و�إىل اللقاء.
التي �أم�ضاها يف العا�صمة الفرن�سية...
ً

ت�رشين الثاين

� 200شاب
خميمات
�إعداد:
خيموا
و�شابة ّ
جان دارك �أبي ياغي
يف ربوع
املغاوير بدعوة من
«جمعية �شباب لبنان نحو الوطنية»
خ�صو�صا جيل
من أ�ج��ل توثيـق عالقـة اجليـ�ش باملواطنيـن،
ً
ال�شباب منهـم ،وبهدف تر�سيخ انتمـاء هـ�ؤالء �إىل وطـن الأرز،
نظمـت جمعيـة «�شباب
ّ
لبنان نحو الوطنية»
خميما
�صيفيا فـي
ً
ً
ثكنـة فـوج املغاوير
(م��ن��ط��ق��ة ال��ل��ق��ل��وق)
ع���ل���ى م�����دى ث�لاث��ة
�أي��ام ،التقى خاللها
ح����واىل � 200شاب
و����ش���اب���ة ج��ام��ع��ي�ين
ينتمون �إىل املناطـق
اللبنانية كافة.
برنامج املخيم
انطلق املوكب باجتاه منطقة
ال��ل��ق��ل��وق يف ج���رود جبيل حيث
ث��ك��ن��ة ف�����وج امل���غ���اوي���ر ال��ت��ي
ا�ست�ضافت املخيم يف ربوعها.
عند الو�صول ،كان يف ا�ستقبال
امل�������ش���ارك�ي�ن ����ض���ب���اط ال���ف���وج
رحبوا خري ترحيب
وعنا�رصه الذين ّ
ب�شباب لبنان و�أع�ضاء اجلمعية
ومت ّنوا لهم �إقامة منتجة ومثمرة
و���ص��والً �إىل ال��ه��دف املن�شود.
ب��ع��د ذل���ك ،ت���و ّزع���وا ِف��رقً ��ا على
الغرف املخ�ص�صة للمنامة قبل
�أن يجتمعوا جمد ًدا على الع�شاء،
لينتهي اليوم الأول حول �سهرة
�اب��ا اجتماعية
ن��ار
ّ
ت�ضمنت �أل��ع� ً
وعزفً
ا و�أغاين وطنية وفولكلورية
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ا�ستمرت حتى منت�صف الليل.
ّ
اليوم الثاين
يف ���ص��ب��اح ال��ي��ـ��ـ��وم ال���ث���اين،
ا���س��ت��ي��ق��ظ ���ش��ب��اب ل��ب��ن��ان ب��اك� ً�را
ومار�سوا الريا�ضة ال�صباحية مع
عنا�رص ف��وج امل��غ��اوي��ر ،قبل �أن
�سريا على الأق��ـ��دام،
يتوجــهوا،
ّ
ً
�إىل بالوع بلعا (ن�سبـة �إىل منطقة
بلعا ب��ال��ق��رب م��ن ب��ل��دة تنورين
عر�ضا
ال��ف��وق��ا) حيث ���ش��اه��دوا
ً
ع�سكريا لفوج املغاوير ت�ضمن:
ً
 Escalade - Rappel.Tyrolienne
يف فرتة ما بعد الظهر ،ا�ستمع
امل�����ش��ارك��ون م���ن ق��ائ��د ال��ف��وج
العميد ال��رك��ن �شامل روك��ز �إىل
عموما
حم��ا��ضرة تناولت اجلي�ش
ً

وامل��غ��اوي��ر خ�����ص��و� ً��ص��ا مو�ضحة
دور ال��ف��وج وامل��ه��م��ات املنوطة
ب���ه .يف امل��ق��اب��ل ،ا���س��ت��م��ع قائد
الفوج وعنا�رصه �إىل حما�رضة حول

«جمعية �شباب لبنان «و�أهدافها
�ألقتها رئي�سة اجلمعية الآن�سة
ك���ارول �آ���ص��اف .وان��ت��ه��ى اليوم
الثاين ب�سهرة نار وع�شاء قروي

ت�رشين الثاين

ا�ستمرت
()Hiking
ّ
حواىل ثالث �ساعات،
ع������ادوا ب��ع��ده��ا �إىل
موقع املخيم .وبعد
ا���س�تراح��ة م���ن ع��ن��اء
امل�شي ،زاروا مغارة
�أفقا ال�سياحية قبل �أن يعودوا
�أدراجهم ا�ستعدا ًدا للمغادرة.
قبل العودة �إىل احلياة اليومية
لل�شباب وال�شابات� ،شكرت رئي�سة
اجلمعية با�سم جميع امل�شاركني،
ف��وج امل��غ��اوي��ر ق��ائ � ًدا و�ضباطً ا

تخللته �أجواء من الرتاث اللبناين.
اليوم الثالث
يف اليوم الثالث والأخ�ير ،وبعد
التمارين الريا�ضية ال�صباحية

امل���ع���ت���ادة ،ق����ام امل�����ش��ارك��ون
يتق ّدمهم العميد ال��رك��ن روك��ز
وعنا�رص الفوج بريا�ضة من نوع
�آخر وهي امل�شي يف جبال اللقلوق

وع��ن��ا��صر ع��ل��ى االه���ت���م���ام ال���ذي
مل�سوه خالل �إقامتهم ،كما �شكرت
رع��اي��ة ق��ي��ادة اجل��ي�����ش ب�شخ�ص
قائدها العماد جان قهوجي على

خميمات

اهتمامه الدائم بال�شباب اللبناين
وبن�شاطات اجلمعية .ويف اخلتام،
ق � ّدم امل�شاركون لوحة تذكارية
�صورا فوتوغرافية خمتلفة
حتمل
ً
من �أعمال املخيم ،عربون تقدير
و�شكر.

ت�صوير:
اجلندي قا�سم خليل
فوج املغاوير
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�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

�إ�صدارات

«جمل�س الأمن ودوره يف
حماية ال�سالم الدويل»
كتاب للمقدم املتقاعد
�أحمد �سيف الدين

���ص��در للمقدم امل��ت��ق��اع��د �أح��م��د �سيف
الدين كتاب بعنوان «جمل�س الأمن ودوره
يف حماية ال�سالم ال��دويل» ،عن من�شورات
احللبي احلقوقية ،تقدمي الدكتور حممد
جمذوب.
يتناول الكتاب دور جمل�س الأمن الدويل كونه �أداة تنفيذية للأمم
املتحدة ،واجل��ه��از الأه��م يف احلفاظ على ال�سلم ال��دويل من خالل
ميثاقها .كما ي�رشح دور املجل�س الوقائي يف منع الأزم��ات الدولية،
و�صالحيته يف �إن�شاء املحاكم الدولية اجلزائية� ،إ�ضافة اىل تقومي
لعمله و�أدائه خالل املرحلة املا�ضية ،مع عر�ض للتحديات التي واجهته
و�أهم �إجنازاته و�إخفاقاته.
يق�سم الكاتب بحثه �إىل بابني ،الأول حول ال�سلم الدويل وامليثاق،
والثاين حول املهمات الق�ضائية ملجل�س الأمن و�آفاق الإ�صالح.
يعر�ض الباب الأول رحلة البحث عن ال�سلم الدويل ،فيذكر الكاتب
�إن�شاء ع�صبة الأمم و�سبب ف�شلها ،ثم ينتقل اىل ميثاق الأمم املتحدة
ومبادئها ،ودور �أجهزتها ،متناوالً ب�إ�سهاب دور جمل�س الأمن الدويل يف
حتقيق ال�سلم الأهلي بالو�سائل ال�سلمية ،من مفاو�ضات وو�ساطات
وم�ساع حميدة ،وذلك وفق الف�صل ال�ساد�س من ميثاق الأمم املتحدة.
يتطرق اىل الف�صل ال�سابع ال���ذي مينح
كما
ّ
املجل�س حق ا�ستخدام الو�سائل املتعددة مبا
فيها تدابري الإك��راه ،وي�شري �أوالً اىل و�سائل
ال��ت��ح��ذي��ر وال�����ض��غ��وط املختلفة ،وم���ن ثم
القرارات الإلزامية والعقوبات املتنوعة،
و���ص��والً اىل احل��ق يف ا�ستخدام و�سائل
الإكراه والقوة يف حاالت حمددة.
يف خ��ت��ام ال��ب��اب الأول ي�ستعر�ض
ال��ك��ات��ب ع���د ًدا م��ن �إجن����ازات جمل�س
الأمن ومن بينها ال�سالم يف كمبوديا
وحترير الكويت وح��ل ال��ن��زاع بني
الكوريتني .وي�شري يف املقابل اىل
�إخفاق املجل�س يف حل النزاعات
حني ال تتوافق الإرادة الدولية
على حلّها ،واملثل على ذلك
احل���رب العراقية الإي��ران��ي��ة،
والأزمة القرب�صية.
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يف الف�صل الأول من
الباب ال��ث��اين ،يطرح
ال���ك���ات���ب امل��ه��م��ات
الق�ضائية ملجل�س
الأمن ،متطرقً ا اىل �سيا�سته الوقائية يف احلفاظ على ال�سلم الأهلي،
ودوره يف �إن�شاء املحاكم الدولية ،ومن بينها املحكمة اخلا�صة بجرمية
اغتيال الرئي�س احلريري ورفاقه ،كما يتناول اجلرائم الدولية الأ�شد
خطرا على ال�سالم.
ً
�أما الف�صل الثاين فيتناول الإمتحان الأ�صعب الذي خ�ضع له جمل�س
الأم��ن يف ق�ضية فل�سطني ،و�إخفاقه يف �أداء دوره ب��د ًءا من تكييف
والمباليا
قراراته مل�صلحة والدة الكيان ال�صهيوين ،اىل وقوفه عاج ًزا
ً
جتاه جرائم �إ�رسائيل يف خمتلف املراحل الالحقة خوفً ا من غ�ضبها
تفرد
وغ�ضب حاميتها الواليات املتحدة الأمريكية .كما ي�شري اىل ّ
الأخرية يف �إدارة ال�ش�ؤون الدولية عقب انهيار الإحتاد ال�سوفياتي،
وتعزيز هيمنتها على املنظمة الدولية خدمة للم�صالح وال�سيا�سات
الأمريكية مما �أفقد الأمم املتحدة الكثري من �صدقيتها.
وي�ؤكّ د �أن هذه الهيمنة تبيح التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول ،وت�سهم
يف تقوي�ض ا�ستقرارها و�صوالً اىل
ت�رشيع احتاللها كما ح�صل يف العراق
وغري منطقة من العامل.
بعد عر�ض التحديات والإخ��ف��اق��ات
ال��ت��ي واج��ه��ت الأمم املتحدة وجمل�س
الأمن ،يرى الكاتب �رضورة �إجراء �إ�صالحات
يف ميثاق املنظمة ال��دول��ي��ة ،م��ن بينها
حتديث ن�صو�صه و�إدخ��ال اجلرائم الدولية
يف �إط��اره��ا .وي�شري يف اخلتام اىل �أن م�صري
الأمم املتحدة بات مو�ضع ت�سا�ؤل جدي .ومن
املنتظر ،اذا ا�ستمرت يف ارت��ك��اب التجاوزات
والإنحرافات� ،أن تلقى امل�صري الذي عرفته
ع�صبة الأمم من قبلها.

ت�رشين الثاين

�أمي يف رحاب الوجود
ق�صة حنني لعون عازار

��ودع���ا �إي����اه م��ا ادخ��رت��ه
م� ً
ال����روح م��ن ع��اط��ف��ة ،وم��ا
ح��م��ل��ه ال��ق��ل��ب املنفطر
من �أح��زان من ج� ّ�راء غياب
تباعا ،بد ًءا بوالده،
الأحبة
ً
ثم �أخيه ال��رائ��د ال�شهيد
أخريا الأحب
فايز عون ،و� ً
�إىل قلبه ،الأم الغالية.
تقر�أ بني ال�سطور م�شاعر
م��ت�����ض��ارب��ة ت��ت��م��ح��ور ح��ول
ف��ك��رة واح����دة ه��ي الأمل
امل��وج��ع ال���ذي يخلّفه
غياب الأحبة .ويقول
ال���ك���ات���ب يف ه���ذا
الإط��ار «وداع الأحبة
ن��ار يف الأح�����ش��اء ،ذك��راه��م اح�تراق
واختناق» .وت��راه يتعامل مع هذا
الغياب ت��ارة بالغ�صة والتنهيد

���ص��در
للدكتور
ع���������������ون
ع��ازار كتاب
جديد بعنوان
«�أم���ي يف رح��اب
ال������وج������ود» ،ه��و
الع�رشون يف �سل�سلة

م�ؤلفاته.
الكتاب عبارة عن خطاب وجداين
يوجهه الكاتب �إىل �أم��ه الغائبة،

�إجازة يف احلقوق
للعقيد
وليد ال�سمرجي

جي�ش العلم والثقافة

نال العقيد وليد �أحمد ال�سمرجي
من جهاز �أمن املطار� ،إجازة يف
احلقوق من كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة
اللبنانية.

�إ�صدارات

«�..أم�سح دموعي مبنديلك الأ�سود،
�أعود اىل داري يف ال�صدر غليان ،يف
العينني زوغ��ان ،يف القلب تقطع
خفقان» ،وط��ورا ً بالإميان والرجاء
«من �آمن هّ
بالل لن يناله عناء».
و�شعرا ،يعبرّ الكاتب عن
ن�ثرًا
ً
مكنونات ذاته ،وما يختلج يف نف�سه
من م�شاعر ،ب�أ�سلوب وجداين يت�سم
بالإنفعال العاطفي ،حيث تتدفق
التعابري امل�شحونة بالعواطف
اجل��ي��ا���ش��ة ،وال��ت��ي تطبع الن�ص
ب�شكل عام بطابع الأ�سى واحلزن.

�إجازة يف اللغة والأدب
واحل�ضارة العربية
للمالزم الأول
ح�سني غ ّدار
حاز املالزم الأول ح�سني غدار
من عداد لواء امل�شاة الثامن،
�إجازة يف اللغة والأدب واحل�ضارة
العربية من كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

ماج�ستري يف التاريخ
للم�ؤهل
عماد غريل
حاز امل�ؤهل عماد حممد غريل
من عداد لواء امل�شاة احلادي
ع�رش ،ماج�ستري يف الآداب
تخ�ص�ص«التاريخ» ،من كلية الآداب
ّ
يف جامعة بريوت العربية.

�إجازة فنية يف اخت�صا�ص املراجعة واخلربة
يف املحا�سبة
للجندي حممد �شم�ص
نال اجلندي حممد علي �شم�ص
من عداد مدر�سة القوات البحرية،
�إجازة ف ّنية يف اخت�صا�ص املراجعة
واخلربة يف املحا�سبة من املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني.
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نظمت «جمعية �إب���داع» �أم�سية �شعرية
ّ
حت��ت ع��ن��وان «م��ع��م��ودي��ة ال�����ش��ه��ادة من
النقيب جواد عازار �إىل ال�سيد
ه���ادي ن�رص اهلل»� ،أحياها
ع��دد م��ن ال�����ش��ع��راء يف
حتية للجي�ش الوطني
امل�������ق�������اوم .رع����ى
الأم�����س��ي��ة رئي�س
بلدية الغبريي
الأ����س���ت���اذ حممد
�سعيد اخلن�ساء،
وح�رضها ع��دد من
الفعاليات والوجوه
الثقافية ومهتمون.

«معمودية ال�شهادة»

�أم�سية �شعرية
يف بلدية الغبريي

حتية �شعرية

�إعداد:
الرقيب �سامر حميدو

متوجها بالتحية والتقدير �إىل قائد
بداية رحب رئي�س بلدية الغبريي باحلا�رضين
ً
اجلي�ش العماد جان قهوجي واىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ضباطً ا و�أف���را ًدا ،واىل كل
املقاومني ال�رشفاء العاملني من اجل حترير هذا الوطن و�سيادته ومنعته« ...فالنقيب
حيا �أرواح �شهداء
جواد عازار وال�سيد هادي كلمتان نحتنا بهما حلن االنت�صار »...و�إذ ّ
اجلي�ش اللبناين واملقاومة ،ر�أى �أنه لوالهما ملا كانت هناك كرامات حتفظ ،وبف�ضل
التعاون بينهما �أ�صبح لبنان �س ًدا مني ًعا يف وجه الطامعني برتاب هذا الوطن...
ودع��ا احلكومة اللبنانية �إىل دعم اجلي�ش وت�سليحه لرد اي اعتداء �إ�رسائيلي
متقدما بكل الثناء والوفاء
حمتمل،
ً
لعائلة ال�شهيد النقيب وعائلته الأكرب
اجلي�ش اللبناين.
كلمة رئي�س «جمعية �إب���داع» احلاج
علي عبا�س وجه من خاللها التحية �إىل
اجلي�ش اللبناين «فاجلي�ش وال�شعب
وامل��ق��اوم��ة يف خ��ن��دق امل��واج��ه��ة مع
العدو الإ�رسائيلي ،اجلي�ش يطلق النار
من فوهة املقاومة ،واملقاومة تطلق
ال��ن��ار م��ن ف��وه��ة اجل��ي�����ش وال�شعب
ٍ
�سيادة وا�ستقالل .وختم
بينهما قالدة
بالقول :كلنا للجي�ش ،كلنا للمقاومة
م��وج� ً�ه��ا با�سمه وا���س��م اجلمعية كل
ال�شكر �إىل مديرية التوجيه يف اجلي�ش
مثنيا على
اللبناين على ح�ضورها،
ً
دور قيادة اجلي�ش يف املحافظة على
امن املواطنني وعلى ال�سلم الأهلي،
داعيا اجلميع �إىل االلتفاف حول هذه
ً
امل�ؤ�س�سة...
بعد ذل��ك تعاقب ك��ل م��ن ال�شعراء
ح�سن رعد ،خليل عا�صي ،با�سل الزين،
وفاطمة م�شيك ،على �إل��ق��اء ق�صائد
حملت ك��ل ال��وف��اء والإخ�لا���ص لرجال
�ضحوا ب�أرواحهم من اجل �أن يبقى لبنان
�أيقونة ن�رص ٍ وع ٍز وكربياء .وقدم امللحن
علي �سلمان معزوفة خا�صة مبعمودية
ال�شهادة كما قدمت فرقة الن�رص ن�شيد
اجلي�ش وال�شعب واملقاومة.
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�إعداد:
تريز من�صور

أ��سماء المعة

مِ
العال و�شغف الباحث الأمني .واحد من كبار الدار�سني يف
متيز بدقة
م� ّؤرخ
ّ
جمال التاريخ واملج ّددين يف احلياة الفكرية اللبنانية والعربية .رجل عا�ش
ادعاء وال �ضو�ضاء.
حياته يف قلب التاريخ بواقعية مفرطة ومن دون ّ
�إنه امل�ؤرخ الكبري الذي قام ب�أبحاث تاريخية حديثة عن لبنان ،العامل
العربي ،التوراة والإجنيل� .إنه الأ�ستاذ اجلامعي كمال ال�صليبي الذي طرح
أفكارا مثرية للجدل،
� ً
وكتب نظريات تاريخية
معمقة حول
�أثارت نقا�شات
ّ
التاريخ والفكر.

مثّل حالة فكرية متقدمة يف لبنان والعامل العربي
ن�ش�أته وحياته
ول��د امل���ؤرخ كمال �سليمان ال�صليبي يف 2
�أي���ار م��ن ال��ع��ام  1929يف ك��رك��ول ال���دروز -
ب�يروت ،وهو ابن عائلة متح ّدرة من بحمدون
ال�ضيعة يف جبل لبنان .وال��ده الطبيب اجلراح
�سليمان ال�صليبي (عمل مع اجلي�ش امل�رصي
يف ال�سودان)� ،أما والدته فهي ال�سيدة �سلوى
ال�صليبي ابنة الطبيب �إب��راه��ي��م ال�صليبي.
ت�ضم
وكمال هو االبن الرابع يف العائلة التي
ّ
�ستة �أوالد (خم�سة �شباب وفتاة).
ن�ش�أ يف بحمدون ال�ضيعة ،كانت درا�سته
االبتدائية يف املدر�سة الإجنيلية يف بحمدون
التي تديرها عمته وديعة ال�صليبي ،ودرا�سته
ال��ث��ان��وي��ة يف م��در���س��ة ب��رم��ان��ا ال��ع��ال��ي��ة .مدير
املدر�سة ال�سيد ترتل (�إنكليزي الأ�صل) ن�صح
الوالد ،ب�أن ي�شرتي للتلميذ الفا�شل يف املواد
كافة با�ستثناء الدرو�س املو�سيقية والدينية،
البقر واملاعز ليهتم بها ،فغ�ضب الوالد من
الأ�ستاذ لإميانه مبوهبة ابنه وقدرته ،فنقله �إىل
مدر�سة «الكلية الثانوية العامة ،التي �أ�صبحت
يف ما بعد الكلية الدولية (International
 )Collegeوالتابعة للجامعة الأمريكية يف
بريوت ،ومنها نال ال�شهادة الثانوية.
بعد ذل��ك ،انت�سب �إىل اجلامعة الأمريكية
يف ب��ي�روت ،در����س فيها ال��ت��اري��خ الأوروب����ي
والعلوم ال�سيا�سية ،فنال �إج���ازة يف ك��ل من
االخت�صا�صني ،وبرز اهتمامه باللغات ال�سامية،
وك��ان �أ�ستاذه يف هذا املجال الدكتور �أني�س
فريحة.
غادر كمال ال�صليبي بريوت والتحق بجامعة
لندن ،فدر�س فيها التاريخ العربي والإ�سالمي
على يد الربوف�سور برنارد لوي�س ،و�أع ّد ب�إ�رشافه
ر�سالة الدكتوراه بعنوان «امل�ؤرخون املوارنة
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باحث وم� ّؤرخ نه�ضوي من الطراز النادر
وت��اري��خ لبنان يف الع�صور الو�سطى» ،ونال
الدكتوراه على �أ�سا�سها العام .1953

الدكتور عبد الرحيم �أبو ح�سني �أن �أول مقال
كتبه ال�صليبي كان عن �ساللة ق�ضاة يف العهد
اململوكي ،وقد عر�ضه على �صديقته قائالً
لها« :لقد �أخرجتهم من الظلمة �إىل النور»،
ف�أجابته« :لقد �أخرجتهم من ظلمة �إىل ظلمة
�أخرى».
وي�شري الدكتور �أب��و ح�سني �إىل �أن الدكتور
قريبا ج ًدا من طالبه ،يجال�سهم
�صليبي «كان
ً
خارج ال�صف ويفتح معهم حلقات حوار تاريخية
و�سيا�سية ،تخطّ ت فائدتها بالن�سبة �إليهم
فائدة ما جنوه من ال�صف».
وي�ؤكد الدكتور �أبو ح�سني �أن ال�صليبي كان
منفت ًحا على ر�أي الآخ��ر ،ويذكر �أنه ه ّن�أه بفخر
عندما نق�ض ب�أطروحته �إحدى نظرياته ،وقال
له ولطالبه�« :أري��دك��م �أن تنق�ضوا نظرياتي

مرحلة البحث والكتابة
ع��اد امل����ؤرخ كمال ال�صليبي �إىل ب�يروت،
والتحق باجلامعة الأمريكية ،لكن هذه املرة
كباحث يف ب��رن��ام��ج ال��درا���س��ات ال��ع��رب��ي��ة ،ثم
كمدر�س يف دائرة التاريخ وعلوم الآثار ،بحيث
ّ
�أ�صبح يف ما بعد من �أعمدتها (رئي�س الدائرة)
مع �صحبه الكبار �أمثال نقوال زيادة وزين زين
و�سواهما.
بقي كمال ال�صليبي بعي ًدا عن �أهواء ال�سيا�سة
وو���س��ائ��ل��ه��ا امل��ب��ا��شرة ،وك���ان تعاطيه �إي��اه��ا
معينة.
حم�صورا ب�إميانه مببادىء ّ
ً
دائما
خ�ص درا�سة التاريخ كان يرد ّد
يف ما ّ
ً
«ك������ل م�����ا ي��ت��ع��ل��ق
من �أعماله
ب���درا����س���ة ال��ت��اري��خ
• امل�ؤرخون املوارنة خالل الع�رص الو�سيط (.)1959
ينطلق م��ن منطلق
• تاريخ لبنان احلديث بالإنكليزية (The Modern History of
ن����ظ����ري وال مي��ك��ن
�إثباته يف �شكل قاطع.
 )Lebanonن�رش يف لندن (.)1965
ولي�س هناك حقيقة
• ملتقى طرق حرب �أهلية ،لبنان (.)1976-1976-1958
• بالد ال�شام يف الع�صور الإ�سالمية الأوىل :حماكمة �إمرباطورية من
تاريخية يقينية� ،إال
�إذا دخل عامل علمي
 534واىل .)1979( 1976
ح��ا���س��م ك��ال��ف��ل��ك �أو
• التوراة جاءت من جزيرة العرب (.)1985
علم اجليولوجيا �أو
• بيت مبنازل كثرية (. )1988
غريهما».
• تاريخ الأردن احلديث (. )1993
وي�����روي �صديقه
• طائر على �سنديانة�( ،سرية ذاتية) .2002
امل���ق���رب وت��ل��م��ي��ذه
ّ
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وت�أتوا بنظريات جديدة ،و�أن تتقبلوا نق�ض
نظرياتكم برحابة �صدر ،ففي هذا ما ي�سهم يف
بناء الإن�سان والأوطان».
بريوت رئته التي يتنف�س منها
غ��ادر الدكتور ال�صليبي لبنان �إىل الأردن
يف �إبان احلرب يف �سبعينيات القرن املا�ضي،
ثم عاد �إىل بريوت ليتابع م�سريته الأكادميية
يف اجلامعة الأمريكية ،وكتب على وق��ع دوي
املدافع.
العام  1994تقاعد من اجلامعة الأمريكية
جامعيا
�سا
مدر ً
ً
يف بريوت ،ولكنه ا�ستمر فيها ّ
فخريا ،وكذلك يف العديد من جامعات العامل
ً
مثل هارفرد و�سميث يف �أمريكا ومان�شي�سرت يف
بريطانيا.
وبطلب م��ن الأم�ي�ر ح�سن ب��ن ط�لال � ّأ�س�س
املعهد امللكي للدرا�سات الدينية يف عمان
 الأردن ،و�أ�صبح مديراً له من  1994وحتى .2004ويذكر �أ���ص��دق��ا�ؤه ،ان��ه يف غيابه عن
لبنان ل�سنوات ،كان كفاقد الهوية ،على الرغم
من انه تنويري وم�رشقي وعربي .كانت بريوت
رئته التي يتنف�س منها ويكتب باحلرية التي
تنفتح على النقد ،ما يثري اجل��دال والنقا�ش
اللذين يحتاج �إليهما عاملنا العربي.
منذ عودته العام � ،2004أ�صبح م�ست�شاراً
مل�ؤ�س�سة الرتاث الدرزي ،وعا�ش يف لبنان حتى
وفاته يف الأول من �أيلول .2011

اجلدلية الفكرية عند ال�صليبي
كتبا تاريخية
و�ضع الدكتور كمال ال�صليبي ً
بالعربية والإنكليزية ،وقام ب�أبحاث عديدة عن
لبنان والعامل العربي ،وتاريخ التوراة والإجنيل،
وكانت له نظريات ،فتحت �آفاقً ا جديدة �أمام
ً
ونقا�شا
امل�سيحيني ال��ع��رب ،و�أث���ارت ج���داالً
مهمني حول جغرافيات تاريخية و�شخ�صيات
دينية.
جنح ال�صليبي من خالل كتاباته و�أبحاثه يف
جمال التاريخ ال�رشق �أو�سطي ،وخ�صو�صا ً يف ما
يتعلق بلبنان واملنطقة العربية .ومثّل حالة
فكرية وثقافية متقدمة يف لبنان والعامل العربي،
عرب مادة تاريخية �أعاد ت�شكيلها بكامل معاملها
و�أبعادها .ومتكّ ن مبنهجية مو�ضوعية علمانية
متمر�سة ال تعاين الغربة بني حميطها وبيئتها
ّ
وجمتمعها ،من الإم�ساك ب�أ�شياء و�آث��ار مهمة.
�أجنز درا�سات مهمة عن الأقليات الدينية وعن
هواج�سها وم�رشوعها ،و�سبق مراكز درا�سات
بحثية ك�برى عاملية تنكّ ب اليوم على ذلك.
كتب بانفتاح معتم ًدا على تقنيات لغوية
�سل�سا
أ�سلوبا
معمقة ،و�
وقرائن و�إحداثيات
ّ
ً
ً
ور�شيقًا.
يقول الدكتور ال�صليبي يف �إح��دى مقابالته
�إن��ه «ال يكتب من �أج��ل ال�سيا�سة ،فلي�س من
ال�رضوري �أن ي�ستفيد �أو يت�رضر �أحد من النتائج
التي يتو�صل �إليها ،املعلومات معلومات.
وعندما توجد �إ���ش��ارات ،يتبعها الباحث وقد
ت�تراءى له الأم��ور من
خاللها بطريقة غري
الطريقة التقليدية.
عندها عليه �أن يقول
م����ا ع����ن����ده ،وي��ت�رك
للنا�س حرية القرار
تو�صل
وال��ر�أي يف ما
ّ
�إليه.
يف قلب التاريخ
كمال ال�صليبي ،رجل
عا�ش حياته يف قلب
ال���ت���اري���خ ب��واق��ع��ي��ة
م��ف��رط��ة وم����ن دون
ادع���اء وال �ضو�ضاء،
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وب�صفاء فكري ومنهجية عالية.
يعترب كتابه «تاريخ لبنان احلديث» �أف�ضل
م��ا �أجن���ز يف ه��ذا ال��ن��وع التاريخي و«الكتاب
يدر�س يف اجلامعات واملعاهد
النموذج» ،الذي ّ
كمرجع تاريخي و�أك��ادمي��ي غاية يف التحقق
والأه��م��ي��ة .وكانت م�ساهماته مميزة ومثرية
للجدال يف �آن واحد .فهو �أ�شعل العام 1985
(حني �صدر كتابه «التوراة ج��اءت من جزيرة
ً
نقا�شا ا�ستمر حتى الأم�����س .بعد
ال��ع��رب»)،
ذل���ك كتب «خ��ف��اي��ا ال��ت��وراة و�أ���س�رار �شعب
�إ�رسائيل» ( )1988و«حروب داوود» ()1991
و«عودة اىل التوراة» ( )2009و«حكايات بني
�إ�رسائيل» معيداً النظر يف املفهوم التقليدي
لتاريخ بني �إ�رسائيل ،وبرهن انهم مل يقطنوا
فل�سطني على الإط�ل�اق ،بل �أق��ام��وا يف ال�رساة
وتهامة من بالد ع�سري .وا�ستعاد يف كتاب �صدر
أخريا يف بريوت �صورة املوارنة التاريخية...
له � ً
�أ�سهم كمال ال�صليبي كم�ؤرخ كبري يف كتاب
جماعي� ،صدر ب�إ�رشاف حليم بركات (،)1988
عار�ضا �أ���ص��ول الطوائف اللبنانية والعربية
ً
مظهرا فيه �أن ال��والء القبلي �أو االنتماء �إىل
ً
قبيلة �أو قبائل متحالفة ،ح��دد انتماء هذه
القبائل الطائفي .وه��ذه القبائل اختارت �أن
تن�ضوي �ضمن �إط��ار طائفة بعينها ،حفاظا ً
منها على الرابط القبلي ال��ذي كان يجمعها،
وت�أمي ًنا لدميومته .وبح�سب ال�صليبي ميكن
القول ا�ستطرادا ً ان «ال�صفاء» العرقي قد
يكون خا�صية �أو�ضح لدى الأقليات الطائفية
يف امل�رشق العربي ،اكرث منه لدى الغالبية.
برحيل امل����ؤرخ كمال ال�صليبي يف الأول من
�أيلول  ،2011تطوى �صفحة لبنانية م�ضيئة
يف حياتنا العلمية وال��ف��ك��ري��ة وال��ت��أري��خ��ي��ة.
و�سيفتقد �أه��ل الفكر والتاريخ وال�صحافة
أي�ضا
ومفكرا وباحثًا
كبريا
م�ؤرخً ا
لبنانيا ،لكنه � ً
ً
ً
ً
عربي نه�ضوي وتنويري من الطراز النادر.
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�سيفنا و القلــم
فل�سفة الغد
غدا �ست�رشق
ً
ال�شم�س من جديد
غ� ًدا �ست�رشق ال�شم�س من جديد لت�ؤكد مرة
�ارا
�أخ���رى ق��وة احل��ي��اة ،فتعلن ب��إ��شراق��ه��ا ن��ه� ً
ج��دي � ًدا ومتنحنا وق� ًت��ا م�ضافً ا وف�سحة �أم��ل
جديدة منلأها مبحاوالت و�سعي جديد لتحقيق
�أحالم نتطلع �إليها.
غ � ًدا يكتمل انتهاء اليوم ،لي�صبح بكليته
ما�ضيا ،مثله مثل ما �سبقه من �أيام و�أ�سابيع
ً
و�أ�شهر و�سنني وق��رون ،ال ف��رق بني الأم�س
القريب والأم�س البعيد فكالهما �أم�س بالن�سبة
�إىل الغد!
كل ما يح�صل اليوم ،قبل حلظات ،والآن،
وك���ل م��ا �سيح�صل ب��ع��د حل��ظ��ات� ،أو خ�لال
�ساعات �آخ��ر الليل ،ك��ل ذل��ك �سي�صبح من
املا�ضي غ ًدا عندما ت�رشق ال�شم�س من جديد.
غريبة هذه العالقة التي ينتجها الزمن بفعل
جريانه ال�رسمدي املطلق على خط احلياة حيث
ُي�صنع احل��ا��ضر م��ن امل�ستقبل ح�ين يالم�سه
ما�ضيا حني يفارقه.
جريان الزمن ،ثم يرتكه
ً
بناء على هذه امل�شهدية الفل�سفية النظرية
ما�ضيا وهو مل
ميكن لنا �أن نرى امل�ستقبل
ً
حتما لأن ال�شم�س
ي �� ِأت بعد!! ولكنه �سي�أتي
ً
حتما من جديد...
�ست�رشق ً
ٍ
لذلك نت�ساءل بتعجب ملاذا ال ن�ستمتع �إىل
حتما قبل ��شروق
�أق�صى ح��د م��ن حلظة �آف��ل��ة
ً
�شم�س الغد؟
ومل��اذا نت�أمل ونت�صلب يف مواقفنا يف حياة
�أقوى ما فيها مرونتها وعدم ثباتها وحراكها
الدائم �إىل الأمام؟
وملاذا نندم على �شيء قد حتمل لنا �شم�س
الغد �أف�ضل منه؟
ومل���اذا ن��ي��أ���س م��ن عتمة الليل فـي حيـن
تتهيـ�أ ال�شم�س خلف اجلبال لت�رشق من جديد؟
ّ
وملـاذا نحزن على ق�صـ�ص اليوم ...فغ ًدا لنا
موعـد مع ق�صـ�ص جديـدة قــد ت�شبــع خياالتنــا
وترويهـا.

ومل��اذا نغ�ضب ونتوتر اليوم ..ف��إن وقائع
اليوم �سرتوى غ ًدا على �أنها حكايات الأم�س
وذلك عندما ت�رشق ال�شم�س من جديد.
ومل���اذا نبالغ يف ال��ك��ره والإ���س��ت��ع��داء فغ ًدا
���س��ت����شرق ال�����ش��م�����س وت��غ�ير امل��ع��ادل��ة فرمبا
ي�صبحون �أ���ص��دق��اء �أو يبتعدون ويف جميع
الأحوال �سيتغيرّ الواقع املنتج للعداء والكره.
وملاذا نبالغ يف القلق فغ ًدا قد حتمل ال�شم�س
نورا جدي ًدا...
امل�رشقة حلوالً جديدة كما حتمل ً
باخت�صار مل��اذا نبالغ يف التفاعل مع واقعٍ
ما�ضيا خالل �ساعات...
�سي�صبح
ً
فلنقف �أمام البحر عند الغروب ..ولن�ستمتع
بتلك اللوحة املر�سومة بري�شة الطبيعة ..من
دون �أن ن�أبه لأف��ول ال�شم�س بعي ًدا ...فهي

م�رشقة غ � ًدا ال حمالة بقوة احلياة امل�ستمدة
ونحملها كل
من قوة اهلل ...ولننظر �إىل مغيبها
ّ
امل�آ�سي التي ح�صلت حتت �أ�شعة نهارها..
ولندعها تذهب حاملة معها م�آ�سيها...
�إن �أرواحنا على موعد كل �صباح مع �إ�رشاقة
�شم�س جديدة ،وحفلة رق�ص جديدة على �أوتار
احلياة احلزينة وال�سعيدة ...فلماذا نرهقها
ٍ
مبا�ض م�ضى بكل ما يحمل...
فلنهلّل لل�شم�س امل����شرق��ة ،ولننطلق �إىل
احلياة بفرح و�أمل ،ف�إننا إ� ّذاك ،نكون �أقله قد
الم�سنا بداية يوم جديد من �أعمارنا.
العقيد الركن ح�سن جوين
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

لبنان
باحلق يعلو على التاري ِخ
ِّ
ُ
�شعاعا للحياة
الفجر
أرقب
ً
� ُ
َ
ِ
املغيب
و�أناجي اللَّيلَ يف عمق
ْ
و�أراين مدركً ا للإنفالت
عنوان امل�شيب
وال ُّدجى يف العتم
ُ
يا ف�ؤادي م َّز َق ال�صب ُح الظَّ الم
عن َد �صب ِح النور يف الكون الرحيب
يا بالدي �أُح�ضني كلَّ الأنام

املق ّدم
توفيق يزبك

َ
العتم الرهيب
يعرف ِك
ح َّتى ال
ُ
ِ
ِ
أتونُ ...ر َبا َنا!؟...
من بقاع الأر�ض ي� َ
للحق عنوانا
والتفاين �صار عندنا
ِّ
�إ َّنا نبقى من �ض ًنى نلقي َج َنانا
بالقلم �أَ�شفي الأمل
بال�سيف بال�شرَّ ِق ،بد ِم قانا...
أوطان...
باحلق َتعلُو على ال َّتاريخ �
ِّ
ُ

نداء �إىل مهاجر
انكنك ناوي عالهجران
تركلي بالبيت العنوان
وخلي لبنان بقلبك
عاي�ش عا مر الأزمان
يا تارك كرمك للديب
وخملي هالأر�ض ت�سيب
عن �أهلك �شو ما بتغيب

رح ترجع تايب ندمان
�سافر بالطول وبالعر�ض
الغربة م�ش مفرو�ضة فر�ض
رح ترجع وتبو�س الأر�ض
وت�شم حجارة لبنان
عا هالفكرة ما بهنيك

يا م�ضيق هالدنيا فيك
الغربة عنو ما بتغنيك
وما بتعمل منك �إن�سان
حممد
عبدالرحمن دمج
برجا  -ال�شوف
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�سيفنا و القلــم
«�شبعا»

يا �ضيعتي كل احلال فيكي
�أحلى طبيعة الرب عاطيكي
خريات اهلل بتوزعي عالكون
الرجولة والكرام عنوان ما�ضيكي
فيكي جبل ال�شيخ بيحاكي ال�سما
فيه ق�رص �شبيب بي ظلو احتمى
عايل جبينو بيحكي مع الوادي بوما
كنت ع�صية عالدهر تاريكي
وهونيك عني اجلوز واملي
والنبع واجلل�سة بهالفي
�سبحان اهلل لي�ش من�سية
لكن رب الكون م�ش نا�سيكي
والوادي وال�شاغور والطاحون
ونبع املغارة ومزارع الزيتون
ون�سمة هواكي بت�شفي املجنون
اهلل من الكربات يحميكي
وم�شوار عند ال�صبح عالب�ستان
ون�شم زهر اخلوخ والرمان
وكوز تني ع�إمو دبالن
ب�أي و�صف بحتار حاكيكي
وفالح رايح عا حقلتو بكري
حامل بكتفو �سكة وعود ونري
كايف حياتو عاي�ش برزقو �أمري
�إنت وفيت معو وهو وافيكي
كرامة ترابك بدمنا منجود
وبالت�ضحية ما يف عنا حدود
وعند احلقيقة الأطفال عنا �أ�سود
ولو طلبت �أرواحنا بتهون
ب�أرواحنا وبالدم نفديكي
عبد الر�ؤوف ال�سعدي
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ع�سكر
بالدي
نيكول اليا�س
�إبنة النقيب
املتقاعد جرج�س
اليا�س

يا مني ِح ِمل وطن عكتاف َبدالتو
حلف ميني ال�رشف لو عال َق ٍَِهر
بعز ِ
مية ته ّز جبال
بقوة تهد ال�صخر
ونبع �إميان َزدلو دقّ اتو
ال ِب�س الأر ِزة ب ِو ّج
يبكي الظلم ععت ِبة بوابو
َ
�ضاين مع �إن�سان
واملجد املا
َ
ل َع�سكَ ر بالدي َن َدر حالو
واجه �أوطان
َع�سكر بالدي اللّي َ

َع َّي�ش وطن كرتو ِح ّ�سادو
ِه ّني ال�شعب اللي دينو ال َوطَ ن
والوطن ب�شعبو بيبني �أجمادو
الأرزة بتدوم تتطول ال�صالة
حتمي �شب فخرو لبالدو
حلمو َ
يرفع �إ�سم لبنان
يذ َّهب تراب حتت دع�ساتو
ِ
ال�سهرانه باللَيل
وحلم النجمة
يجي يوم وت�صري عكتافو

بكري تركتنا
بك�ي�ر تركتن���ا ي���ا روجي���ه وفلّي���ت
ولب�س���ت ال���دين �أ�س���ود وع ّت���م البي���ت
و�صارت احليط���ان تهم�س وينو روجيه
ورفقات���ك يت�ساءل���و وعال�سكي���ت
�ش���و �رصل���و؟ وين���و؟ مب���ارح كان معنا
وهل���ق �رصت بدين احل���ق بهونيك بيت
بك�ي�ر تركتن���ا وم�ي�ن بع���د يحكين���ا
ي���ا ن���ور م�شع�شع كن���ت بعت���م ليالينا
عال�سم���ا انت طلع���ت بالفك���ر والروح
لك���ن �أكي���د رح ت�ض���ل معن���ا وفين���ا
��ص�ريل بعرف���ك �أرب���ع وع�رشي���ن �سن���ة
م���ن وق���ت كن���ت بعم���ر ال�سو�سن���ي
وبليل���ة حزين���ة م���ن لي���ايل �آب
ِلب���واب
بوج���ا ت�سكّ ���رت كل
ّ
وط���ق �ضه���ري و�ص���ار منحن���ي
وب���ي
خ���ي
ب�ي�ن رفاق���ك كن���ت
ّ
ّ
بح���لّ امل�ش���اكل كن���ت كرج���ة م���ي
م���ا كان ح���دا يق�ص���دك ويف���ل زعالن
و�أوق���ات انت يللي كن���ت تزعل �شوي

باجلي����ش كن���ت للت�ضحي���ة عن���وان
وبالبي���ت كنت م�ل�اك ما كن���ت �إن�سان
وبال�سما رح ت�ضحك وت�ضحك حلواليك
مت���ل ما كنت عالأر����ض ت�ضحكنا كمان
ي���ا روجي���ه ي���ا تاري���خ م���ا بينت�س���ى
بغياب���ك ق�صدنا احلزن وزارن���ا الأ�سى
كي���ف ممك���ن مت���ر بع���د هالإي���ام
طامل���ا مرك���ب غيابك عا �شطن���ا ر�سى
وم���ن بع���د هالكلم���ات كلّه���ا
ط���ل ي���ا روجي���ه ول عيلت���ك قلّه���ا
و�صي���ي ال تبك���وا علي���ي بع���د الي���وم
بال�سما حملها
روحي جنب اللي �سبقوين ّ
امل�ؤهل الأول
جورج �شحود
مو�سيقى اجلي�ش
�إىل روح
املعاون الأول
روجيه بو رجيلي

�سيفنا و القلــم
رح
نلتقي

ات�رشدقو الكلمات و�صوت احلكي تلبك
وانهارت الدمعات وعقد الدين ت�رشبك
روجيه متل احللم تركت الدين بلحظة
وفتحت باب ال�سما ملا وقف قلبك
ما �أ�صعب اللحظة يللي عرفت فيها
انك تركت الدين وكل �شي فيها
ح�سيت وقف الزمن وانقلبت االيام
واتنهد التاريخ وبكيت بعلبك
ممنوع الكبار الـ متلك ميوتوا
بواب ال�سما بيفتحو وبيفوتوا
وربنا ي�ستقبلك ويهلل ملكوتو
نيالك �سكنت بـ ح�ضن ربك

ريا
الرقيب �شادي ّ
�إىل روح الفقيد املرحوم
املعاون الأول
روجيه بو رجيلي

رح نلتقي ...بعد حلظة �أو مية �سنة
نرجع �سوا نعي�ش �سنني الولدين
وتغنيلي �أنا و�شادي مع كل طلّة �شم�س
رح نلتقي وجندد اليوم و�أم�س
وقلك بحبك تا تخل�ص الدين

جندي
و�سط رايات ال ّن�رص
ّ
عري�سا،
زف
ً
الرجولة
وعلى �أكتاف ّ
�شيع �شهي ًدا.
ّ
بني �أوراق الزهر فاح عطره.
هو يف امل�سامع ن�شي ٌد،
يف الأعني �أرزة،
ويف القلب عزم مق ّد�س.
�إنه جندي يف جي�ش بالدي.
جو اليا�س رزق

زهر العنفوان
ه��ي��دا الع�سكر جايي
ح���ام���ل ب���ك���را وج��اي��ي
ب�����إي����دو ح���ام���ل م��وت
وي������دم������ر
ي������ه������در
ّ

وت��������رج ال�������س���اح���ات
عرفتو من الدع�سات
ب ��إي��دو ال��ت��اين �صوت
����م�����ر
ي�����ح�����ل�����م وي�����ع� ّ

����ش���ع���ب م����ن ل��ب��ن��ان
ن����ح����ن����ا ال�������س���ن���اب���ل
ن����ح����ن����ا امل����ن����اج����ل
ب�����واري�����دك �إي����دي����ن
ت�������ش���كّ ���ا م�������س��� ّددي

�إن�������ت ق���م���ح ال���غ���ار
�إن��������ت رم�������ح ال����ن����ار
وق�����ل�����وب وع���ي���ن�ي�ن
وب�����ك�����ا������س ال����ن����دي

ي���ن�������س���ك���ب ل���ب���ن���ان

هليل
اجلندي �أمري ّ
ل���ون الأر������ض ال��وال��ع
وق����ذف ف��ي��ن��ا ال��راك��ع
ال�����ش�رف ي�����ش��كّ جن��وم
امل���ج���د وب������ ّدو ي��غ��طّ

ي����رق����ط����ل����ك رج������ال
ال��ن��خ��ب��ي ن��ك��ون ق�لال
ع ك���ت���اف���ك وي���ح���وم
ع ج���ب���ي���ن���ك وي���ح���طّ

زه��������ر ال����ع����ن����ف����وان
ب���ت���ل���ب���ق���ل���ك ال����ري����ح
ع ا����س���م���ك وم��ن��ي��ح
ع����م مت�����رق وت�����ص�ير
و���ش��و ه��� ّوي ال��ت��اري��خ

احل���ري���ي
��م���ا
وت���ت�������س� ّ
ّ
�إ ّن�����������ك ب���ال���غ��� ّن���ي���ي
ع ال����ت����اري����خ ك��ب�ير
ي��ف�����ض��ي م � ّن��ك
غ��ي�ر
ّ

وي����ع����ب����ي ال�����زم�����ان
ّ
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النقيب مهدي حممد ن�رص اهلل
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش النقيب
مهدي حممد ن�رص اهلل ال��ذي تويف
بتاريخ .2011/10/5
 من مواليد ،1968/8/29بعلبك  -ق�ضاء بعلبك.
 تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذاعتبارا من .1993/1/4
�ضابط
ً
اعتبارا
 رقي �إىل رتبة م�لازمً
وت����درج يف
م��ن ،1996/8/1
ّ
الرتقية حتى رتبة نقيب
اعتبارا
ً
من .2007/1/1
 م��ن ع���داد م��ق��ر ع��ام منطقةاجلنوب.
 حائز:• امل���ي���دال���ي���ة ال���ت���ذك���اري���ة

ل����ل����م�����ؤمت����رات
للعام .2002
• و�������س������ام
ال������ت������ق������دي������ر
ال����ع���������س����ك����ري
م������ن ال�����درج�����ة
الف�ضية.
• و���س��ام الإ�ستحقاق
اللبناين من الدرجة الثالثة.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
�ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
خم�س ع�رشة مرة.
• تهنئة ق��ائ��د املنطقة ثالث
مرات.

• تهنئة قائد املع�سكر.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج �أربع مرات.
• تهنئة ق��ائ��د الكتيبة خم�س
مرات.
 ت��اب��ع ع��دة دورات درا�سيةوتدريبية يف الداخل واخلارج.
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

املعاون االول نا�رص ابرهيم دروي�ش
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��ع��اون
االول نا�رص ابراهيم دروي�ش الذي
تويف بتاريخ .2011/10/4
 م��������������ن م��������وال��������ي��������د1971/12/20القليلة  -ق�ضاء
�صور  -حمافظة اجلنوب.
 ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.1995/12/1
 -م��ن ع���داد م��ق��ر ع���ام منطقة

اجلنوب.
 حائز:• تنويه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 13
مرة.
• تهنئة قائد الكتيبة مرتني.
• تهنئة قائد الفوج اربع مرات.
 -مت�أهل وله ثالثة اوالد.

املجند املمددة خدماته احمد علي دال
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش املجند
امل��م��ددة خدماته اح��م��د علي دال
الذي تويف بتاريخ .2011/9/11
 من مواليد – 1986/10/1بقاع �صفرين �سري ال�ضنية.
 ج���ن���د يف اجل���ي�������ش ب��ت��اري��خ 2005/9/12وم��ددت خدماته
اعتبارا ً من .2007/6/27
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 من ع��داد الكتيبة  - 72لواءامل�شاة ال�سابع.
 حائز:• و�سام احلرب.
• تنويه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

امل�ؤهل ال�شهيد
ح�سن حممد �أيوب
���ش� ّ�ي��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
و�أبناء بلدة بوداي يف البقاع
ويف م����أمت ح��ا���ش��د ،امل ��ؤه��ل
ح�سن �أي��وب الذي ا�ست�شهد
بتاريخ  2011/9/23يف
حم��ل��ة ب��ئ��ر ح�����س��ن ،يف �أث��ن��اء
�أدائه واجب احلفاظ على الأمن واال�ستقرار.
ح�رض مرا�سم الت�شييع ممثل قيادة اجلي�ش الذي
�ألقى كلمة نوه فيها مب�سرية ال�شهيد وتفانيه يف �أداء
الواجب حتى ال�شهادة.
ويف ما يلي نبذة عن حياة امل�ؤهل ح�سن حممد �أيوب:
 من مواليد  ،1964/4/15بلدة بوادي ،ق�ضاءبعلبك ،حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1983/7/13 من عداد مقر عام منطقة بريوت  -فرع املخابرات. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري الربونزي مرتني.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة
الربونزي.
• امليدالية الع�سكرية.

• ت���ه���ن���ئ���ة
ال���������ع���������م���������اد ق���ائ���د
اجلي�ش  22مرة.
• ت��ه��ن��ئ��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س
الأركان للعمليات.
• تهنئة مدير املخابرات.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 مت�أهل وله ثالثة �أوالد.قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه ،ويف بيان �صادر
عنها� ،أ�شارت �إىل �أنه «بتاريخ  ،2011/9/24ح�صل
خ�لاف بني مواطنني يف حملة حر�ش القتيل  -بئر
ح�سن ،تطور �إىل �إطالق نار ،ولدى تدخل دورية تابعة
ملديرية املخابرات تعر�ضت بدورها لإطالق نار مما
�أدى �إىل �إ�صابة احد عنا�رص الدورية امل�ؤهل ح�سن
ايوب وا�ست�شهاده على الفور ،على اثر ذلك قامت
وحدات اجلي�ش املنت�رشة يف املنطقة ،بدهم عدد من
اماكن امل�شتبه بهم ،حيث اوقفت بع�ضهم و�صادرت
كمية من الأ�سلحة والذخائر اخلفيفة التي كانت
بحوزتهم ،وال يزال البحث جاريا ً عن �سائر الفاعلني.
ولفتت القيادة يف بيانها اىل انه بو�رش التحقيق
باحلادث ومت ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل
املراجع املخت�صة.

املجند املمددة خدماته
بالل ال�ضناوي
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش املجند
امل���م���ددة خ��دم��ات��ه ب��ل�ال ب�����س��ام
ال�����ض��ن��اوي ال����ذي ت���ويف ب��ت��اري��خ
.2011/9/3
 من مواليد  1992/1/1بلدةم�شحا –ق�ضاء عكار.
 -م���ددت خ��دم��ات��ه اع��ت��ب��اراً من

.2010/11/2
 من عداد كتيبة احلرا�سةوامل��داف��ع��ة ع��ن م��ط��ار رفيق
احلريري الدويل.
• حائز تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
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بقلم :حممد �سلمان
• غيمة ع�برت ويف �أفيائها
عناقيد املطر على �أجنحتها
ف�ضاء يقبل رواب���ي ال�ضيعة
بال�ضباب ،وري��اح حملها �إىل
م��وط��ن ال��ث��ل��وج يف الأع���ايل،
ور�سالة ال�صيف �إىل خريفه
وا���ش��ت��ي��اق ال��ف�لاح�ين �إىل
احلراثة ،و�شوق التالميذ �إىل
دفاترهم واقالمهم واخل��وف
املحبب من مدر�سيهم ،وحنني
الأهل �إىل ال�سهر قرب مواقد
احلطب من ال�سنديان وامللول
وال��زع��رور واىل حت�ضري م�ؤن
ال�شتاء القادم.
• �إنها حكاية ال�ضيعة اللبنانية
املغرو�سة يف ار�ض وطن هو �أقدم
م��ن ال��ت��اري��خ و�أو���س��ع م��ن الكون
و�أبقى من الدهر.

• ال�سائرون �إىل املجد
ت���خ���اف���ه���م امل�������ص���اع���ب،
وت��ه��اب��ه��م ال��ت��ح��دي��ات
وت�����ص��اف��ح��ه��م ال��ن��ج��اح��ات
وت��ب��ت�����س��م ل��ه��م احل��ي��اة
ومينحهم وطنهم �أكاليل
الغار.
• القابعون يف الك�سل هم
ع���راة النفو�س م��ن الطموح
وف��اق��دو العقل يف التفكري
وم��ت�����س��ول��ون �إىل الأب�����واب
وال���ت���ائ���ه���ون يف ال������دروب
والغارقون يف الهموم حيث ال
همة لديهم وال اهتمام.
ّ
• يف �صباحات الأيام فرح
احلياة عمالً وعلماً وتفا�ؤالً
وع���ن���اق���اً ،ب�ي�ن ال��ق��ل��وب
ت�ساحما،
حمبة ،والنفو�س
ً

والإرادات عزمية؛ ف�سنجعل
أعرا�سا
من هذه ال�صباحات �
ً
للزمن يف جمد لبنان.
• ���ص��ف��ات ال��ن��ب��ل وال��ك��رم
والكرامة :رغيف يطعم وماء
ي�سقى وبيت ي��أوي وم�ساعد
يحمي.
و�صفات اللئام :غدر وحقد
وبغ�ض وبخل.
و�صفات املداحني :النفاق
والت�صفيق والهتاف لكل �آت
والذم بكل راحل.
• �ضيعتي :وطني ال�صغري.
ووطني� :ضيعتي الكربى.
ال��واه��م��ون يحرثون يف
البحر ويبنون فوق الرمال
وي�����س��ب��ح��ون يف ال�ت�راب
ويفرت�شون االحالم.

• يف الك�آبة� :سقوط للحظوظ.
ويف التفا�ؤل� :صعود للحظوظ.
ويف الب�ؤ�س� :إفتقار للفقر.
ويف الب�أ�س :هزمية للقعود.
• امل��ن��ازل تقا�س بالب�رش ال
باحلجر وال�صدارة تقا�س بقيمة
جال�سيها.
• جميل ان تتنوع ال��دروب �إىل
الوطن ال ان يتوزع الوطن على
هذه الدروب
يف احلالة االوىل :وحدة للوطن،
ويف الثانية تق�سيم له.
• �أمران م�ستحيالن:
ه����روب الإن�����س��ان م��ن ظله
لالختبار وه��روب��ه م��ن ا�سمه
للتنكر.
و�أم����ران واج��ب��ان :االختبار
وامل�صارحة قبل امل�صاحلة.
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اجلهاز الع�سكري العثماين
متركز اجلي�ش العثماين يف قلعة طرابل�س
ونظرا �إىل قلة
مقرا له،
ً
ال�شام التي اتخذ منها ً
امل�صادر واملراجع ،التي حتدثت عن اجلهاز
الع�سكري يف مدينة طرابل�س ال�شام ،وعلى
وجه التحديد ،يف الفرتة بني 1840و،1914
م�صدرا
اع��ت�برت �سجالت املحكمة ال�رشعية
ً
للمعلومات املمتدة املتعلقة بهذا املو�ضوع.
وت�����دل وث���ائ���ق ه����ذه امل��ح��ك��م��ة ع��ل��ى رت��ب
الأرك���ان الع�سكرية واخت�صا�صاتهم و�أن��واع
الأ�سلحة امل�ستخدمة يف حروبهم .كما تر�سم
�صورة وا�ضحة عن التحركات التي قام بها
الع�سكريون يف بالد ال�شام ،حيث تر�أ�س ال�رس
ع�سكر قيادة اجلي�ش يف لواء طرابل�س ال�شام
ومثل �أمام القا�ضي ال�رشعي لت�سجيل العقود
العقارية.
وق���د مت��ت��ع ال����سر ع�سكر مب��رك��ز اجتماعي
مرموق ،وب��دا ذلك من خالل عبارات
املدح والتفخيم التي

�أحاطت با�سمه�« :سعادة �أفندينا املعظم ال�رس
ع�سكر» ،فهو كان يحقق يف اجلرائم اجلنائية
قبل �إحالتها على املفتي كما يرد يف �إحدى
الوثائق..« :املعرو�ض على جنابكم الكرمي
دام لكم التكرمي هو انه ح�سب الأمر ال�رشيف
ال�����ص��ادر م��ن ���س��ع��ادة �أفندينا املعظم ال�رس
ع�سكر دام ما دام العامل ب�إحالة دعوى احلاج
حممد املغربي ب�سماعها �أمامنا.»...
ودل��ت الوثائق على رت��ب ق��ادة ال��ف��رق يف
لواء طرابل�س وتوابعها ،نذكر منهم« :طبجي
با�شي قلعة طرابل�س ال�شام»« ،يوزبا�شي»،
«بيكبا�شي االرط��ه امل��ذك��ورة»« ،م�ير االي».
وا�ستخدمت ع��ب��ارة «���س��اب��ق» ل��ل��دالل��ة على
اجلندي الذي �أحيل على التقاعد« :يوزبا�شي
�سابق»�« ،آغا مهتار با�شى �سابقًا دزدار جزيرة
ارواد».
ع��ّي� ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ال��ع�����س��ك��ري�ين
وق����د
نّ
املتخ�ص�صني ب�����ش���ؤون امل��داف��ع يف

ل

ء عث
وا
ماين
قل
يف

ا «
ا
ل� فن
د
و�ص رس ع� ينا
حبه» ..سكر
.

عة

ط
ر
ا
ب
لسس

تاريخ ع�سكري

�إعداد:
د� .شادية عالء الدين

قلعة طرابل�س يف القرن التا�سع ع�رش ،ويوجد يف
الوثائق ،الكثري عن هذه القلعة ،التي احت�شد
فيها العديد م��ن ه����ؤالء الع�سكريني ،وقد
ا�ستمرت الدولة العثمانية بتوظيفهم ملدة
تقريرا العام
طويلة ،حيث حرر العثمانيون
ً
خمت�صا
1262ه��ـ ،يحتم توظيف  37عن�رصًا
ً
ب�ش�ؤون املدفعية يف القلعة.
اهتماما
لقد اهتم العثمانيون بقلعة طرابل�س
ً
�يرا ،ف�أح�صوا حمتوياتها ،بعد ان�سحاب
ك��ب ً
اجليو�ش امل�رصية من طرابل�س ب�أ�سابيع قليلة،
و�أوكلوا �إىل فريق من املوظفني �أمر الك�شف
عن الذخائر والأ�سلحة املتبقية فيها ،وذلك
يف «راب���ع رم�ضان امل��ب��ارك �سنة �ست
وخم�سني ومايتني وال��ف».
وكلّف بهذه املهمة ،رئي�س
امل��ج��ل�����س ال�����ذي ع��يّ��ن��ت��ه
الدولة للقيام بها ،يرافقه
ك����ات����ب ���ش�رع����ي وك���ات���ب
اخل��زي��ن��ة .وق��د ك�شفت لنا
اح��دى الوثائق وج��ود خمزين
�أ���س��ل��ح��ة يف ال��ق��ل��ع��ة :الأول
للجيو�ش امل����صري��ة وال��ث��اين
للجيو�ش العثمانية ،بالإ�ضافة
�إىل بع�ض امل��ع��دات الأج��ن��ب��ي��ة،
حيث و�صل عدد هذه الذخائر،
وف��ق ما ورد يف الوثيقة� ،إىل
 696م���ن ب��ي��ن��ه��ا« :م���داف���ع،
ك��ل��ل م��ت��ن��وع��ة ك��ث�يرة م���ن غري
ع��دد بعيار امل��داف��ع� ،صناديق
ٍ
خ��واب �إفرجنية فارغة
خرطو�ش
لأجل عبوة الزيت.
ومن الوا�ضح �أن هذه القلعة
مهما
ع�سكريا
كانت م��رك�� ًزا
ً
ً
للجيو�ش الغازية لبالد ال�شام،
جليا م��ن خالل
وف��ق م��ا ب��دا لنا ً
الوثائق التي اطلعنا عليها.
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�إعداد:
غري�س فرح

رحلة يف الإن�سان

هل يطيل الذكاء

عمر الإن�سان؟

الدرا�سات تقول نعم!

يختلف النا�س لناحية قدرتهم على
تخطي امل�صاعب وتفادي التعر�ض
ّ
للحوادث والأخطاء والأمرا�ض،
وبالتايل تختلف معدالت �أعمارهم.
دورا مهماً يف حتديد
ومعلوم �أن للجينات الوراثية واحلظ ً
طول عمر الإن�سان ،لكن ماذا عن الذكاء؟ هل يدخل يف خانة
العوامل امل�ؤثرة ب�شكل ايجابي يف هذا املجال؟

ب��ه��ذا ال�����ش��أن يف العقود
الأخرية املا�ضية ،وكانت
هذه الدرا�سات قد �شملت
ماليني الأ�شخا�ص الذين
خ�����ض��ع��وا ل��ل��ف��ح��و���ص��ات
والعالج طوال هذه املدة،
والالفت �أن غربلة النتائج
امل�����ش��ار �إل��ي��ه��ا� ،أظ��ه��رت
ب���و����ض���وح دور ال���ذك���اء
كعامل فاعل م��ن �ضمن
العوامل التي ت ��ؤدي �إىل
طول العمر.

درا�سات العقود الأخرية
خ�لال الأع����وام الأخ��ي�رة ،ت��ع��اون املعاجلون
تق�صي
النف�سيون والأطباء وعلماء الأوبئة على
ّ
املعطيات التي �أفرزتها الدرا�سات املتعلقة
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ماذا يف نتائج هذه
الدرا�سات؟
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن و���ض��وح ه��ذه
النتائج ،ف�إن قلّة من االخت�صا�صيني
كانت على �إمل���ام م�سبق مبعظم املعلومات
التي ت�ضمنتها عن الذكاء وعالقته بال�صحة.
�أم��ا خال�صة ه��ذه املعلومات فتنح�رص بكون
ال��ذك��اء �صلة و�صل ب�ين الإن�����س��ان وم�سببات

بقائه ،فكلما انحدر م�ستواه زاد احتمال تدهور
�ص ّحة �أ�صحابه اجل�سدية والعقلية ،والعك�س
�صحيح .قبل تو�ضيع النتائج املذكورة �آنفا ً،
كان الباحثون قد �أخذوا يف عني االعتبار جملة
عوامل م�ؤثرة يف طول العمر �أهمها :الأو�ضاع
االجتماعية واالقت�صادية ،امل�ستوى العلمي،
امل�ستوى الوظيفي و�أمكنة ال�سكن ،لكن يبدو
�أن املعطيات احلديثة �أك ّدت �أن مع ّدل الذكاء
هو نقطة االرتكاز التي تتمحور حولها العوامل
امل�شار �إليها كافة.
طبيعة الذكاء وطريقة عمله
منذ �أك�ثر من ح��واىل القرن من الزمن ،كان
اجل���دال ال ي���زال ق��ائ� ً�م��ا ح��ول طبيعة ال��ذك��اء
ومقوماته .فمنهم من اعتربه جمموعة قدرات
يحظى كل منها با�ستقاللية خا�صة ،ومنهم من
�أكّ ��د كونه وحدة متكاملة تختلف قدراتها من
�شخ�ص �إىل �آخر .لكن يبدو �أن االكت�شافات التي
�أعلن عنها منذ مطلع القرن املا�ضي� ،أكدت
ا�ستحواذ الدماغ الب�رشي على ذكاء فطري يعرف
بالذكاء العام ،وهذا ي�ؤيد النظرية القائلة ب�أن
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ال�شخ�ص الذي يبدع يف حقل ما ،ب�إمكانه الإبداع
يف احلقول كافة ،نتيجة الظروف التي تدفعه
�إىل تطوير قدراته الكامنة ،ومن هنا التباين
يف الأداء الذهني �ضمن �إط��ار الذكاء الفطري
ال�شامل.
عالقة الذكاء بال�صحة
بالن�سبة �إىل ال�صحة ،ي�أخذ الباحثون يف عني
االع��ت��ب��ار العالقة ب�ين م�ستوى ال��ذك��اء العام
وب�ين ظ��روف احلياة التي تتفاعل ومق ّوماته
الإدراك��ي��ة ط��وال �سنوات العمر .وامل��ع��روف
�أن م�ستوى ال��ذك��اء العام يتحدد منذ ال�سنة

العا�رشة �أو احلادية ع�رشة ،حيث بالإمكان التنب�ؤ
بانعكا�ساته امل�ستقبلية على احلياة االجتماعية
وال�ص ّحة العامة .وي�شار هنا �إىل �أن انخفا�ض
م�ستوى الذكاء يف بداية �سن املراهقة ،يعترب
م��ؤ��شرًا بح�سب الدرا�سات على �إمكان �إ�صابة
�أ�صحابه ب��أم��را���ض نف�سية ق��د تدفعهم �إىل
االنتحار ،وب�أخرى ج�سدية يف مقدمها �أمرا�ض
القلب وال�رشايني نتيجة ال�سمنة الزائدة.
ملاذا يحدث ذلك؟
تعطي النتائج املذكورة �آنفا ً ملحة خاطفة
بال�صحة وطول العمر ،لكن
عن عالقة الذكاء
ّ
التعمق باملعطيات العامة يعطي فكرة وا�ضحة
ّ
عن كيفية ت��زود البع�ض ق��درات ال��ذك��اء من

اجل حت�سني و�ضعهم االجتماعي واالقت�صادي
وحماربة الأمرا�ض .ويعمل اخت�صا�صيو الأوبئة
و�ضوحا عن قوة
حاليا على ت�شكيل �صورة �أكرث
ً
ً
القدرات الفكرية التي يفرزها الذكاء العام
وعالقتها بال�صحة.
يف البداية ،ك��ان االخت�صا�صيون يعتقدون
�أن اختالف الأفراد جلهة املعاناة من الأمرا�ض
ينجم عن اختالف تركيبتهم الفيزيائية ،لكن
االخ��ت��ب��ارات الأخ�ي�رة �أك���دت �شمولية الوحدة
ب�ين توقيت عمل اخل�لاي��ا الدماغية وردات
التحديات ،وبني توقيت ا�ستجابة
فعلها جتاه
ّ
اجل�سم ملوجات الدماغ وتفاعله مع �إيجابيتها
و�سلبيتها ،وهذا يبني
بو�ضوح العالقة املتينة
ب�ين ال�صحة اجل�سدية
و���س�لام��ة ع��م��ل اخل�لاي��ا
ال���دم���اغ���ي���ة .و�إذا ما
علمنا �أن ارتفاع مع ّدل
ال���ذك���اء ال��ع��ام يرتبط
ب�رسعة عمل هذه اخلاليا،
ي�صبح بالإمكان ت�أكيد
ال���ع�ل�اق���ة ب��ي�ن ن�����س��ب��ة
الذكاء و�سالمة �أجهزة
اجل�����س��م ال��ب����شري ،و�إذا
ما حلظنا �أي�ضا ً �أهمية
دور العوامل املرتبطة
مب��ح��ور ال��ذك��اء ال��ع��ام،
ك��ال��ب��ي��ئ��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
والو�ضع االقت�صادي و�سواهما من العوامل
تتو�ضح عالقة الذكاء بهذه
امل��ذك��ورة �آن��ف�ا ً،
ّ
العوامل انطالقا ً من املفاهيم الآتي ذكرها:
• من املعلوم �أن الأذك��ي��اء يتلقون �أف�ضل
ال��ع��ل��وم وي��رت��ق��ون �إىل �أع���ل���ى امل��ن��ا���ص��ب،
ويعي�شون يف بيئات �إجتماعية راق��ي��ة ،كما
يتلقون م��ع��ل��وم��ات واف��ي��ة ع��ن ال��وق��اي��ة من
احلوادث ،الأمر الذي يجعلهم �أكرث ح�صانة� ،أما
الأقل ذكاء فتحول بالدة عقولهم دون الو�صول
�إىل هذه امل�ستويات ،ويعي�شون بالتايل رهائن
ال�ضغوط املعي�شية و�ضحايا اخليارات اخلاطئة.
• يف امل��ق��اب��ل ،ي�شري االخت�صا�صيون �إىل
فر�ضية ت�أثري ج��ودة البيئة االجتماعية على
منو الذكاء الفطري ،والذي يعمل بدوره على

رحلة يف الإن�سان

تخطي امل�صاعب ومواجهة الت ّحديات ،وي�ؤدي
�إىل طول العمر� .إىل ذل��ك ،فهم ي�شريون �إىل
�إمكان تدريب ذوي الذكاء املتدين على تعلّم
�أ�ساليب احلياة الذكية بهدف �صيانة �صحتهم
بعي ًدا من مطبات اجلهل والإهمال.
تع ّلم �أ�ساليب احلياة الذكية
�إن درا�سة التوائم و�سواها من القرائن ذات
ال�صلة باجلينات ال��وراث��ي��ة ،يظهر بو�ضوح
�أهمية دور الوراثة على �صعيد حتديد ن�سبة
الذكاء لدى الفرد ،لكن �إذا ما تعلّمنا الطرق
التي يتبعها الأذكياء للمحافظة على حياتهم،
نتمكن من حت�سني �صحتنا واملحافظة على
جودة قوانا العقلية لأطول فرتة ممكنة .لن�أخذ
على �سبيل املثال �أف��را ًدا ينتمون �إىل عائالت
ع��ان��ت �أجيالها �أم��را���ض القلب �أو ال�سكري
و�سواها من الأمرا�ض ،ف�إذا كان ه�ؤالء الأفراد
ال يتمتعون ب��ذك��اء ك� ٍ
��اف ل��ل��وق��اي��ة م��ن ه��ذه
الأم��را���ض ،ي�صبح من الأف�ضل �إطالعهم على
�رضورة اخل�ضوع للرقابة الطبية و�إتباع احلميات
ال��غ��ذائ��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل مم��ار���س��ة الريا�ضة
والهروب من ال�ضغوط ،وهي مبجملها �أ�ساليب
م��ن �ش�أنها �أن تخف�ض ن�سبة جتمع اخلاليا
املعتلة ،وت�ساعد بالتايل على حت�سني ال�صحة
�أو تفادي تفاقم امل��ر���ض .وي�شري الباحثون
�إىل اكت�ساب ذوي الذكاء العادي �أو املتدين،
�رسعة التفاعل مع املتغريات وذلك عن طريق
ال��ت��درب على ال�سلوكيات املعرفية بطرق
مدرو�سة .هذا يعني �أنه لي�س من ال�رضوري �أن
يتمتع الإن�سان بح ّدة الذكاء الفطري ليواجه
املتاعب والأم��را���ض ،فاملعطيات التي بني
�أيدينا ت�شري �إىل �أن طرق احلياة الذكية متاحة
�أمام اجلميع ،يكفي �أن نعي وجودها وندخلها يف
�صلب حياتنا اليومية ،كما يكفي �أن نتذكر �أن
بقاء الإن�سان عرب الع�صور كان مرتبطً ا بذكائه
ومقدرته على التعلم واكت�ساب اخلربات.
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اهتماما
ت��ويل ق��ي��ادة اجلي�ش
ً
كبرياً مب�س�ألة ال��ت��زام ال�سائقني
ال��ع�����س��ك��ري�ين ق���وان�ي�ن ال�����س�ير
واالمتناع عن ارتكاب املخالفات،
خ�صو�صا �أن هذه الأخ�يرة ترتبط
ً
ارتباطا ً وثيقا ً باحلوادث ،والتي
ي��رت��ب��ط ع���دده���ا �إج����م����االً ب��ع��دد
املخالفات.
وت�ؤكد الإح�صائيات املتوافرة على �صعيد
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ه��ذا الأم���ر .ويف الئحة
أخريا حول احلوادث و�أ�سبابها وما نتج
�صدرت � ً
عنها يف الفرتة املمتدة ما بني 2010/6/1
و ،2011/7/1يتبني ما يلي:
• العدد الإجمايل للحوادث 396 :حادثًا.
• الأ�سباب التي �أدت �إىل هذه احلوادث:
 ال�رسعة الزائدة 70 :حادثا ً. عدم التقيد بالتعليمات50 :حادثا ً.
 �أخطاء ال�سائقني 30 :حادثا ً. االنزالق 25 :حادثا ً. الأع��ط��ال الفنية10 :حوادث.

 احلمولة الزائدة 6 :حوادث. خمتلف (رعونة ال�سائق ،عوامل طبيعية،�أ�شغال على الطرقات� ،رسعة مقرونة بعطل
فني) 205 :حوادث.
• اخل�سائر الب�رشية الناجتة عن هذه احلوادث:
وفاة  7ع�سكريني و  10مدنيني ،وجرح 178
ع�سكريا ً و  55مدنيا ً.
• اخل�سائر املادية الناجتة عن هذه احلوادث
(قيمة تقريبية):
 �آليات 400،000،000 :ل.ل. ت�سويات مع مدنيني500،000،000 :ل.ل.
ووفق ما تبينه الدرا�سة ف�إن ابرز ال�سلوكيات
واملخالفات التي ت�ؤدي �إىل حوادث ال�سري هي
الآتية:
• القيادة ب�رسعة تتجاوز احلدود القانونية
الآمنة املحددة.
• ال��ق��ي��ادة ب��رع��ون��ة م��ن دون
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التزام �أ�صول االنتقال من
م�رسب �إىل �آخ��ر على
ال����ط����ري����ق

�سالمتكم تهمنا

(ميينا ً وي�ساراً).
• عدم ترك م�سافة �أمان وحيطة بني املركبة
التي يقودها ال�سائق وتلك التي ت�سري �أمامه.
• االنعطاف �أو التوقف املفاجئ م��ن دون
ا�ستخدام الإ�شارات ال�ضوئية.
• الدخول يف م�سلك معاك�س لوجهة ال�سري
بق�صد اخت�صار الطريق.
• االندفاع باملركبة من طريق فرعي �إىل طريق
رئي�س قبل التوقف ب�شكل كامل والت�أكد من
خلو الطريق.
• الرجوع باملركبة �إىل اخللف ب�رسعة
من دون اخ��ذ االحتياطات الالزمة،
�أو توقيف املركبة املعطلة على
الطريق العام من دون مراعاة
�إجراءات ال�سالمة العامة.
لقد �سبق ان �أ�صدرت
ق������ي������ادة اجل���ي�������ش
ع�������دة ت��ع��ام��ي��م
ب��غ��ي��ة ت��ذك�ير

الع�سكريني بوجوب التقيد بتعليمات النقل
الع�سكري ال�بري .وهي �إذ ت�شدد على التزام
ال��ق��وان�ين ،ت��ؤك��د �أن املخالفني �سيعاقبون
ب�شكل �صارم ،و�أن دوريات ال�رشطة الع�سكرية
و�رسايا ال�رشطة يف املناطق والقطع ،لن تتهاون
�أب���دا ً يف ات��خ��اذ الإج����راءات املنا�سبة يف
حقهم.
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ك���ث�ي�ر ًا م���ا ن��ق��وم
إرادي���ة
بحركات ال �
ّ
م��ن دون �أن نكون
مدركني مدلوالتها
ومعانيها .فاجل�سد
اخلا�صة
يعب بلغته
ّ
رّ
و�ضعيات يعي�شها الإن�سان �أو
عن
ّ
مير بها �أو م�شاعر تنتابه.
حالة ّ
اخلبري يف لغة اجل�سد حبيب

اخل���������وري ي�����ش�رح
معاين و�ضعيات و�ضع
ال��ي��د يف اجل��ي��ب،
�ت��ا منذ البداية
الف� ً
�إىل �رضورة التمييز
ب�ي�ن ح���رك���ات هي
نتيجة عادة ما تتم ّلك ال�شّ خ�ص،
عما يخاجله
وبني �أخرى
تعب ّ
رّ
من م�شاعر.

خجل ،ثقة ،تو ّتر...

اليد يف اجليب:

و�ضعية دالالتها ومعانيها
لكل
ّ
ّ
• و�ضع اليد (�أو اليدين) يف اجليوب
بو�ضعية مفتوحة:
ّ
هي حركة ال�إرادية تدلّ على موق َفني ،الأول
ٍ
حالة من ال�ضجر وال�س�أم تعرتي
يتمثّل يف
ال�شخ�ص ،بينما ن�شهد املوقف الثاين عندما
تتملّكنا الرغبة يف عدم الإجابة عن �أ�سئلة
تف�س
ال�شخ�ص الذي يحاورنا ،فهذه الو�ضعية
رّ
عدم ارتياحنا لأ�سئلته وبالتايل عدم رغبتنا يف
م�صارحته والإف�صاح عن م�شاعرنا .ويف حال �أ�رص ّ
الطرف الآخر على احل�صول على الإجابة تكون
هذه الأخرية ق�صرية ومقت�ضبة.
كما � ّأن و�ضع اليد يف اجليب يدلّ �أحيا ًنا على
التو ّتر وال�ضغط النف�سي.
• و�ضع اليد مغلقة يف اجليب على �شكل
«بوك�س»:
عندما ن�ضع يدنا يف جيبنا على هذا ال�شكل
نكون يف حالة من الغ�ضب ون�سعى من خالل
هذه الو�ضعية �إىل تفادي العراك مع
الآخرين.
• و�ضع اليد يف اجليب والعبث
مبحتوياتها (نقود ،مفاتيح):

نحن والآخرون

�إعداد:
ليال �صقر

وغالبا ما نالحظها
تدلّ هذه احلركة على تو ّتر،
ً
يف حاالت انتظار �سيارة �أجرة �أو ا�ستقبال �آخرين
يف املطار ،و�سوى ذلك من و�ضعي ٍ
ات م�شابهة.
ّ
كما �أ ّننا نالحظ هذه احلركة خالل امل�شادات
الكالمية حيث يقوم بها �شخ�ص لتاليف العراك
ّ
بالأيدي.
اخللفية:
• و�ضع اليدين يف اجليوب
ّ
مما
ن�شهد هذه احلالة عند الرجال �أكرث ّ
خ�صو�صا
نلحظها عند الن�ساء ،وهي تطالعنا
ً
الليلية واجلامعات.
بني ال�شباب يف املالهي
ّ
�إذ نالحظ ال�شاب واقفًا قبالة الفتاة �صدره �إىل
اخللفية ،هذه
الأمام ويداه يف جيوب بنطاله
ّ
احلركة دليل على اخلجل.
• و�ضع اليدين يف اجليوب مع الإبقاء على
الإبهام خارجه:
تبعث هذه احلركة على الإح�سا�س بالثقة لدى
ال�شخ�ص الذي يكون معت ًزا بنف�سه من جهة،
ويحاول �إظهار هدوئه ونقله �إىل الآخر من جهة
ثانية.
• و�ضع الإبهام يف اجليب و�إظهار باقي
�أ�صابع اليد:
ترتافق هذه الو�ضعية عادة مع حركة
ارتخاء ال�ساقني عند اجللو�س .ون�شهد هاتني
خ�صو�صا ،كداللة
الو�ضعيتني عند ال�سيا�سيني
ً
ّ
على عدم ارتياحهم ملن ي�ست�ضيفهم وعلى
عدم رغبتهم يف امل�شاركة باحلديث املثارّ � ،إما
لكونه خارج نطاق اهتماماتهم و� ّإما لأ ّنهم ال
تالفيا لإعطاء �إجابات �أو
يريدون امل�شاركة فيه
ً
ت�رصيحات غري �صادقة.
ويف اخلتام ي�شري خوري �إىل � ّأن و�ضع
اليدين يف اجليوب يف حاالت الربد
ال يندرج �ضمن � ٍّأي من التف�سريات
ال�سابقة.
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موا�سم وخريات

�إعداد:
د .ح�سني حممود
�أ�ستاذ حما�رض يف كلّية الزراعة
اجلامعة اللبنانية

الر�ش ال�شتوي
أهمية
ّ
� ّ
لب�ساتني الفاكهة
وكروم العنب
أهمية
عندما يدرك املزارعون � ّ
الر�ش ال�شتوي لأ�شجارهم
يتقيدون
وعرائ�شهم ،وعندما
ّ
إلزامية هذا الر�ش و�رضورته ،ميكن
ب�
ّ
كم هائل من الآفات
التخ ّل�ص من ّ
الزراعية التي تق ًّل�ص اليوم �إنتاج
الفاكهة والعنب يف لبنان �إىل مع ّدل
الن�صف ،ويف بع�ض احلاالت �إىل
الق�ضاء عليه ك ّل ًيا.
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الآفات الزراعية
ي�صيب عدد كبريمن الآفات الزراعية الأ�شجار
املثمرة والعنب يف لبنان ،ما ي ��ؤ ّدي يف بع�ض
احل���االت �إىل ت��ده��ور كلي ل�لان��ت��اج .م��ن هذه
الآفات ،دودة ثمار العنب وح�رشة البق الدقيقي
اللتان تفتكان بكروم العنب منذ �سنوات،
ومر�ض اللفحة النارية على التفّ اح ،وجت ّعد
اللوزيات ،والعفن
الدراق ،وتثقّب �أوراق
ّ
�أوراق ّ
اللوزيات،
الب ّني املنت�رشان على جميع �أن��واع
ّ
�دراق واخل��وخ وامل�شم�ش واللوز واجلنارك
(ال� ّ
وال���ك���رز) وغ�يره��ا م��ن الأم���را����ض واحل����شرات
التي ال جم��ال حل�رصها هنا .وعلى ال��رغ��م من
انت�شار بع�ضها يف خمتلف املناطق اللبنانية،
خا�صية الوباء الذي بات
أكرثيتها
واكت�ساب � ّ
َّ
يه ّدد الزراعة اللبنانية ب�شكل عام ،تدل اخلربة
العملية على �أن الغالبية من مزارعي الأ�شجار
ّ
املثمرة والعنب يف لبنان ال ي�ستعملون الر�ش
ال�شتوي� ،أو �أنهم ي�ستعملونه ب�شكل خاطىء
�أو ناق�ص .فللر�ش ال�شتوي �أ�صول و�رشوط من
العمليات
التقيد بها �إن من حيث
ال�رضوري
ّ
ّ
ّ
ال��ر���ش� ،أو م��ن حيث
ال��زراع� ّ�ي��ة ال��ت��ي ت�سبق
التوقيت و�إختيار املبيدات ون�سب تركيزها،
�أي عيار �إ�ستعمالها.
اخلريف هو مو�سم التح�ضري
للر�ش ال�شتوي
ّ
يدرك مزارعو الأ�شجار املثمرة والكرمة ذوي
اخلربة �أن التح�ضريات للمو�سم اجلديد تبد�أ
يف اخلريف بعد قطف املح�صول ،حيث تبد�أ
يف الب�ستان وال��ك��رم �أع��م��ال التنظيف ،وهي
جمع الأوراق املت�ساقطة على الأر���ض والثمار
اجل��اف��ة واملعلّقة على الأغ�����ص��ان (امل�صابة
عادة مبر�ض العفن البني �أو املونيليا) ،و�إزالة
الأغ�صان القدمية والياب�سة من حتت الأ�شجار
و�إخراجها من الب�ستان والكرم وحرقها .فبذلك
م�سببات الأمرا�ض
نق�ضي على ن�سبة كبرية من
ّ
العمليات الزراعية التي
ال��زراع��ي��ة .من بني
ّ
أي�ضا تنظيف جذوع
ت�سبق الر�ش ال�شتوي نذكر � ً
أ�سا�سية بفر�شاة
الهيكلية ال
الأ�شجار والأغ�صان
ّ
ّ
معدنية بهدف تنظيف التجويفات والثغرات
ّ
يف الق�رشة من بيو�ض ويرقات خمتلف احل�رشات

التي تع�شع�ش فيها خالل ف�صل ال�شتاء ،ويف
كمية كبرية من الأوراق على الأغ�صان
حال بقاء ّ
(يف ظ���روف اخل��ري��ف ال��داف��ىء كما ه��ي عليه
احلال يف املناطق ال�ساحلية واملناطق اجلبلية
يف الآون��ة الأخ�يرة نتيجة تغيرّ املناخ) ،علينا
�أن نقوم به ّز ال�شجرة ح ّتى ي�سقط ثلثاها على
الأقل على الأر�ض قبل القيام ب�أي ر�ش �شتوي.
الر�ش ال�شتوي وخ�صائ�صه
توقيت
ّ
يتم الر�ش ال�شتوي يف مرحلة الثبات ال�شتوي
ّ
�أي ال�سكون ،وي�ستمر منذ حلظة الت�ساقط
الكلي للأوراق يف اخلريف وحتى مرحلة ما قبل
تف ّتح ال�براع��م يف الربيع ال��ق��ادم .وللإ�شارة،
ف�إن �أف�ضل نتائج الر�ش ال�شتوي يف الظروف
املناخية ال�سائدة يف املناطق اجلبلية والداخلية
للبنان ميكن احل�صول عليها خ�لال �شهري
التفاحيات
كانون الثاين و�شباط بالن�سبة �إىل
ّ
اللوزيات فينبغي ّ
ر�شها يف فرتة
والعنبّ � ،أما
ّ
خ�ص
�أبكر لأن براعمها تتف ّتح
باكراّ � .أما يف ما َّ
ً
يتم يف طق�س
ظروف الر�ش ،فمن ال�رضوري �أن ّ
جميل ٍ
خال من الرياح و�أن ال تقل حرارة الهواء
عن ع�رش درجات.
يعرف الر�ش ال�شتوي يف الكثري من دول العامل
با�سم التغ�سيل ال�شتوي �أو التحميم للأ�شجار
والعرائ�ش ،وهذا يعني �أن الر�ش يجب �أن يكون
غ��زي� ً�را وب�ضغط ع��ال ،حيث تغ�سل الأ�شجار
والعرائ�ش املقلّمة �سابقًا قبل الر�ش ،ب�شكل
كثيف ،وه��ذا يعني ّ
ر�شها من جميع اجلوانب
ونزول �إىل الأغ�صان ثم �إىل
قمة تاجها
اً
بد ًءا من ّ
اجلذع والكعب بحيث يدخل املبيد ويت�رسّب �إىل
جميع ثغرات الق�رشة.
ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ر���ش ه��و ��ض�روري لتنظيف
جذوع �أغ�صان الأ�شجار والعرائ�ش وتطهريها
الكونيدية للأمرا�ض الفطرية
من اجلراثيم
ّ
والبكتريية التي تتك ّون عليها فتنقلها الرياح
ّ
والأم��ط��ار �إىل ق��رب ال�براع��م لت�صاب بدورها
باملر�ض .كذلك ف�إن الر�ش �رضوري للتخلُّ�ص
من بيو�ض ويرقات وبالغات احل�رشات التي
تختبئ يف ال�شتاء يف جتويفات اجلذع والأغ�صان
وت�شققاتها وحتت الق�رشة.
كمية
� ّإن غ�سل ال�شجرة بغزارة يعني ا�ستعمال ّ
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كبرية من حملول امل��اء ميكن حتديدها بوجه
تقريبي على �أ�سا�س عمر ال�شجرة بحيث يكون
ليرت واحد لكل �سنة من عمرها .فال�شجرة التي
عمرها ع�رش �سنوات يلزمها ع�رشة ليرتات من
حملول الر�ش وتلك التي عمرها خم�س ع�رشة
رتا من املاء.
�سنة حتتاج �إىل خم�سة ع�رش لي ً

منا مثالً ،يلزمنا �صهريج
مب�ساحة  12-10دو ً
ر�ش �سعة ثمانية براميل ( 1600ليرت ماء)،
كمية اجلنزارة املطلوبة هي 12
وهذا يعني �أن ّ
الكمية تفي بالغر�ض من �إ�ستعمال
كلغ .هذه
ّ
املبيد لأنها ت�ستطيع �أن تغطي جميع �أج��زاء
النبات وعلى ط��ول امل�ساحة املر�شو�شة� ،إالّ
�أن��ن��ا ،ول�ل�أ���س��ف ،نالحظ �أن الغالبية العظمى
تتقيد بذلك ب��ل ت�ستعمل
م��ن امل��زارع�ين ال
ّ
ربع الكمية ( 4كلغ) �أو ن�صفها ( 6كلغ) على
الأك�ثر ،وه��ذا من الأخ��ط��اء ال�شائعة يف الر�ش
�ضحيتها امل��زارع الذي
ال�شتوي التي يذهب
ّ
يهدر ماله ووقته من دون �أي جدوى.
• الزيت ال�شتوي املعدين :يحتوي على مادة
ف ّعالة بن�سبة  ،%90وي�ستعمل على التفّاحيات
بن�سبة تركيز � %4أي  4ليرتات 100/ليرت ماء،
اللوزيات والعنب بن�سبة تركيز � %3أي 3
وعلى
ّ
ليرتات 100/ليرت ماء.
�إذا �أردن���ا �أن ن�ضيف ال��زي��ت ال�شتوي �إىل
ّ
دراق
اجلنزارة
ونر�ش بال�صهريج نف�سه ب�ستان ّ
من���ا) ف�إن
�أو ك��رم عنب (م�ساحة  12-10دو ً
كمية الزيت ال�شتوي التي نحتاج �إليها هي 6
ّ
رتا للخزان.
ليرتات للربميل الواحد �أي  48لي ً
هذه الكمية �رضورية لكي ت�ستطيع تكوين طبقة
تغلّف جميع �أجزاء النبات وعلى طول امل�ساحة
�سيما �أن الزيت املعدين يقطع
املر�شو�شة ،ال ّ
وي�سبب �إختناقها.
الهواء عن احل�رشات وبي�ضها
ّ
لذلك ،ف�إن �أي تخفي�ض للكمية املذكورة ي�ؤدي
�إىل عدم اجلدوى من الر�ش ال�شتوي.
• املبيدات احل�رشية :يتم ع��ادة �إختيار �أحد
املبيدات الفو�سفورية التي متتاز بف ّعالية
عالية طويلة الأمد وبت�أثري خارجي مل�سي على
احل�رشات �أمثال ،متيل باراتيون ومتيداتيون
وديازينون بن�سبة تركيز � %0.2أي بعيار200
م��ل��ل 100/ليرت م��اء .ه��ذا يعني �أن اخل��زان
�سعة ثمانية براميل يتطلّب ثالثة ليرتات من
املبيدات احل�رشية املذكورة لر�ش ب�ستان �أو
منا.
كرم عنب م�ساحة  12-10دو ً

الكميات الالزمة لتوفري احلماية
�إذا �أردنا �أن ن�ستعمل اجلنزارة لر�ش ب�ستان
دراق �أو عنب �أو �أي نوع �آخر من الفاكهة
تفّ اح �أو ّ

للتفاحيات
الر�ش ال�شتوي
فوائد
ّ
ّ
ي�ساعد ال��ر���ش ال�شتوي على التخلّ�ص من
العديد من الأم��را���ض الفطرية التي ت�صيب

الر�ش ال�شتوي ون�سب تركيزها
مبيدات
ّ
ت��ت��ك� ّون �أدوي����ة ال��ر���ش ال�����ش��ت��وي م��ن ثالثة
مق ّومات هي :اجلنزارة والزيت املعدين ومبيد
ح�رشي .اجلنزارة املتوافرة يف ال�سوق اللبنانية
هي نوعان ،الأول هيدروك�سيد النحا�س ،والثاين
�أوك�سي كلوريد النحا�س وكالهما معروفان
باللون الأخ�رض املائل �إىل الزرقة .واجلنزارة
مبيد فطري وقائي ،غري جهازي ،ي�ؤثر باللم�س
الفطريات ،وه��ذا يعني �أن��ه ي��ؤث��ر على
على
ّ
الق�رشة اخلارجية للنبتة من دون القدرة على
الت�رسّب �إىل �أع�ضائها الداخلية .هذه اخلا�صية
حت ّتم ا�ستعمال اجلنزارة بالعيار املح ّدد لكل
ن��وع م��ن النبات لي�شكّ ل طبق ًة تغطي �أج��زاء
ال�شجرة كلها ب�شكل متجان�س بحيث تتل ّون بعد
الر�ش بلون اجلنزارة .وال نبالغ �إذا �أكّ دنا �أن كل
منطقة ال يغطّ يها حملول اجل��ن��زارة هي ب��ؤرة
لإنبات اجلراثيم الكونيدية للأمرا�ض الفطرية
والبكتريية ،لذلك ف�إن ال�رشط الأ�سا�سي لت�أمني
التقيد التام بالعيار
ف ّعالية كاملة للجنزارة هو
ّ
املح ّدد لها على كل نوع من النبات .كما ذكرنا،
يوجد نوعان من اجلنزارة هما:
• هيدروك�سيد النحا�س :ي�ستعمل للر�ش
ال�����ش��ت��وي ع��ل��ى ال��ت��ف��اح� ّ�ي��ات وال��ع��ن��ب بن�سبة
غراما 100/ليرت ماء ،وعلى
� %0.75أي 750
ً
اللوزيات بن�سبة � %1أي  1كلغ 100/ليرت ماء.
ّ
• �أوك�سي كلوريد النحا�س :ي�ستعمل على
واللوزيات والعنب بن�سب تركيز
التفّ احيات
ّ
ت���راوح ب�ين  0.5و� %0.7أي 700-500
غ���رام 100/ليرت م��اء وذل��ك ح�سب الأمرا�ض
التي يراد مكافحتها.

موا�سم وخريات

التفّاح والإجا�ص وال�سفرجل كالرمد واجلرب
والتبقّع وغريها .كذلك ي�ساعد على التخلّ�ص
من الأمرا�ض البكتريية كاللفحة النارية ،ومن
بيو�ض الأكاروز واملن الأخ�رض والب�سيال ودودة
الثمار ومن التفّ اح القطني وغريها.
يف م��ا يتعلَّق ب��ال��ل��وزي��ات ،ي�ستعمل الر�ش
ال�شتوي للتخلّ�ص من عدد كبري من الأمرا�ض
��دراق والعفن الب ّني
الفطرية كتج ّعد ورق ال� ّ
والبيا�ض الدقيقي واجل��رب ،وم��ن الأمرا�ض
الدراق وال�صد�أ
البكتريية
ّ
كالتدرن التاجي على ّ
ّ
على امل�شم�ش والبقع احلمراء على اخلوخ .كذلك
ي�ساعد الر�ش ال�شتوي يف الق�ضاء على الكثري
ال��دراق الأ�سود
كمن
من احل�رشات وبيو�ضها
ّ
ّ
املدرع وخنف�ساء قلف
واملن
وثاقبة الأغ�صان
ّ
ّ
ودبور وذبابة الكرز
الأ�شجار ّ
ومن الكرز الأ�سود ّ
وغريها.
عملية ال��ر�� ّ�ش ال�شتوي
يجدر ب��الإ���ش��ارة �أن
ّ
�وزي��ات يجب �أن تتم خ�لال ف�ترة �سكون
ل��ل� ّ
تقريبا،
الع�صارة وقبل انتفاخ الرباعم ب�شهر
ً
أ��ضرارا على
ي�سبب �
لأن كل ت�أخري ب�إمكانه �أن
ّ
ً
باكرا.
الرباعم املتف ّتحة
ً
�وزي��ات،
ّاحيات وال��ل� ّ
كما بالن�سبة �إىل التف ّ
ّ
أي�ضا،
جمة على العنب � ً
فللر�ش ال�شتوي ح�سنات ّ
�إذ ي�ساعد يف الق�ضاء على العديد من الأمرا�ض
والبكتريية كاللفحة والتبقّع الأ�سود
الفطرية
ّ
ّ
والتدرن ال�رسطاين ،وعلى
والعفن الب ّني والرمد
ّ
والبق
احل�رشات وبيو�ضها� ،أمثال دودة الهريان
ّ
الدقيقي والعنكبوت الأحمر والأكاروز وغريها.
أي�ضا من التذكري ب�رضورة القيام
ال ب� ّد هنا � ً
التقنية ال��زراع� ّ�ي��ة قبل
العمليات
بجملة من
ّ
ّ
الر�ش ال�شتوي وهي التقليم وتق�شري العرائ�ش
مرة كلّ عامني (احل�رشات تق�ضي ال�شتاء
ولو ّ
حتتها ويف �شقوقها) ،وجمع الأوراق والأغ�صان
الياب�سة و�إخراجها من الكرم وحرقها.
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لواء احلر�س اجلمهوري يحرز بطولة اجلي�ش يف ال�سباحة
�أح������رز ل�����واء احل���ر����س اجل���م���ه���وري ،لقب
بطولة اجلي�ش يف ال�سباحة ،وال��ت��ي ج��رت يف
ال��ن��ادي الع�سكري امل��رك��زي ب��ت��اري��خ��ي 7و
 2011/9/8مب�شاركة ع�سكريني من خمتلف
الوحدات الكربى والأفواج والقطع امل�ستقلة.
ويف الرتتيب النهائي للبطولة ،حل فريق
ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري يف امل��رك��ز الأول،
تاله يف املركز الثاين فوج املغاوير ،ثم فوج
التدخل الأول يف املركز الثالث .وهنا النتائج
الفنية لل�سباقات:
•  50مرت ًا حرة (رجال):

فــي ح�ضــور ممثــل قائــد اجليــ�ش
العمــاد ج���ان ق��ه��وج��ي ،العميد ال��رك��ن
ج�����ورج ب��ط��ر���س ق���ائ���د امل���رك���ز ال��ع��ايل
للريا�ضة الع�سكرية ،وع��دد من ال�ضباط
والع�سكريني من خمتلف الألوية والوحدات،
ج���رت امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة اجلي�ش

 اجلندي وائل زيادة من ال�رشطة الع�سكرية,الأول.
 العريف اليا�س ك�ترا م��ن ف��وج التدخلالأول ،الثاين.
 امل�ل�ازم رود �أب��و غ��زال��ة م��ن ل��واء امل�شاةالثاين ع�رش ،الثالث.
•  100مرت حرة (رجال):
 اجلندي وائل زيادة من ال�رشطة الع�سكرية،الأول.
 العريف اليا�س ك�ترا ،م��ن ف��وج التدخلالأول ،الثاين.

اللواء اللوج�ستي بطل
اجلي�ش يف كرة اليد
يف ك���رة ال��ي��د ل��ل��ع��ام  2011وذل���ك بتاريخ
.2011/10/10

�أخبار ريا�ضية

�إعداد:
نينا عقل خليل

 العريف الأول �رشبل نقوال م��ن القواتالبحرية ،الثالث.
• البدل  50 x 4مرت ًا (رجال):
 ح��ل ك��ل م��ن امل�لازم الأول رواد الغرابواملعاون �أحمد احل�سن والرقيب ميالد جرم�ش
والعريف الأول حممود �إبراهيم (جميعهم من
ل��واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري) يف امل��رك��ز الأول،
بتوقيت  24,02,2د.
 ح���ل ك���ل م���ن امل����ؤه���ل م�����روان ال����دايل،وامل��ع��اون�ين ف�����ؤاد ع��ك��ا���ش��ة وج��وزي��ف مطر
واجل���ن���دي اح��م��د ن��ظ��ام (ج��م��ي��ع��ه��م م��ن ف��وج
امل���غ���اوي���ر) ،يف امل���رك���ز ال���ث���اين ،بتوقيت
 75,06,2د.
 حل كل من املعاون حممد �سلهب ،الرقيبمو�سى �صبحة واجلندي الأول حممد اال�سماعيل
واجل��ن��دي حممد دروي�����ش (جميعهم من فوج
مغاوير البحر) ،يف املركز الثالث ،وبتوقيت
 37,09,2د.

امل��ب��اراة التي ج��رت يف جممع الرئي�س
العماد �إميل حل��ود الريا�ضي الع�سكري
يف مار روكز ،جمعت فريقي لواء احلر�س
اجلمهوري وال��ل��واء اللوج�ستي ،وانتهت
بفوز الفريق الأخري بنتيجة  23-28و�إحرازه
لقب البطولة.
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عمم قائد مقر ع��ام اجلي�ش العميد الركن
ّ
�إبراهيم من�صور نتائج بطولة ك�أ�س مقر عام
اجلي�ش للعام  ،2011والتي �شملت �ألعاب
القوى ،كرة القدم ،كرة ال�سلة ،الكرة الطائرة
وكرة اليد .وقد �شارك يف البطولة التي انطلقت
مع مطلع العام احل��ايل وا�ستمرت حتى �شهر
�أيلول املن�رصم ،ع�سكريون من القطع والأجهزة
التابعة للمقر .وهنا النتائج:
• �ألعاب قوى:
• رك�ض  100م:
 اجلندي قا�سم ن�صار ،الأول. اجلندي م�صطفى �صربا ،الثاين. اجلندي حممد ديب اليا�رس ،الثالث.• رك�ض  200م:
 اجلندي قا�سم ن�صار ،الأول. اجلندي في�صل الكك ،الثاين. اجلندي م�صطفى �صربا ،الثالث.• رك�ض  400م:
 اجلندي حممد عقيل ،الأول. اجلندي عالء عبداهلل ،الثاين. اجلندي حممد ديب اليا�رس ،الثالث.• رك�ض  800م:
 اجلندي حممد عقيل ،الأول. -اجلندي يو�سف جرج�س ،الثاين.

 اجلندي حممد ديب اليا�رس ،الثالث.• رك�ض  1500م:
 اجلندي في�صل الكك ،الأول. اجلندي قا�سم ن�صار ،الثاين. اجلندي حممد عقيل ،الثالث.• رك�ض  3000م:
 املعاون الأول نقوال مرتا ،الأول. اجلندي في�صل الكك ،الثاين. اجلندي حممد عقيل ،الثالث.• رمي الرمح:
 -املعاون مارون كرم ،الأول.

ك�أ�س مقر عام اجلي�ش
للعام 2011
 امل�ؤهل بالل عبد الفتاح ،الثاين. اجلندي عالء عبداهلل ،الثالث.• رمي الكرة احلديد:
 املعاون مارون كرم ،الأول. الرقيب الأول فار�س �سليمان ،الثاين. الرقيب الأول �أ�سامة الرا�سي ،الثالث.• وثب طويل:
 اجلندي قا�سم ن�صار ،الأول. اجلندي عالء عبداهلل ،الثاين. اجلندي حممد ديب اليا�رس ،الثالث.• رمي قر�ص:
		
 -املعاون مارون كرم ،الأول.

 الرقيب الأول �أ�سامة �سليمان ،الثاين. الرقيب الأول فار�س �سليمان ،الثالث.• وثب ثالثي:
 اجلندي قا�سم ن�صار ،الأول. الرقيب ح�سني �إبراهيم ،الثاين. املعاون حممد امل�رصي ،الثالث.• كرة القدم:
 مديرية املخابرات يف املركز الأول. �أركان اجلي�ش للعديد يف املركز الثاين. مديرية الت�أليل يف املركز الثالث.• كرة ال�سلة:
 مديرية املخابرات يف املركز الأول. مقر عام اجلي�ش يف املركز الثاين. مديرية الت�أليل يف املركز الثالث.• الكرة الطائرة:
 مديرية املخابرات يف املركز الأول. �أركان اجلي�ش للعديد يف املركز الثاين. مديرية التوجيه يف املركز الثالث.• كرة اليد:
 مقر عام اجلي�ش يف املركز الأول. مديرية املخابرات يف املركز الثاين. �أركان اجلي�ش للعديد يف املركز الثالث.�أما الت�صنيف النهائي للفرق فجاء على النحو
الآتي:
 مديرية املخابرات ،املركز الأول ،مبجموع 109نقاط.
 �أرك����ان اجلي�ش للعديد ،امل��رك��ز ال��ث��اين،مبجموع  48نقطة.
 مديرية الت�أليل ،يف املركز الثالث ،مبجموع 45نقطة.

�سباق  4كلم يف بريوت والع�سكريون يف الطليعة
�أح��رز اجلندي ح�سني قبي�سي من ل��واء امل�شاة الأول املركز الأول يف
�سباق رك�ض مل�سافة  4كلم ،نظمته جمعية م��ارات��ون ب�يروت بتاريخ
� 2011/9/25ضمن منطقة ب�يروت ،وحتت �إ��شراف االحت��اد اللبناين
لألعاب القوى.
�شارك يف ال�سباق ع���دا�ؤون من ال��ن��وادي االحت��ادي��ة من بينهم فريق
اجلي�ش ،الذي �أحرز عدا�ؤوه املراكز الأوىل .وهنا النتائج الفردية:
 اجلندي ح�سني قبي�سي من لواء امل�شاة الأول ،الأول. الرقيب الأول زياد علوان من لواء احلر�س اجلمهوري ،الثاين. اجلندي ع�صمت غريزي من لواء امل�شاة احلادي ع�رش ،الثالث.124
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ت�رشين الثاين

عدا�ؤو اجلي�ش يت�ألقون
يف �سباق ينطا
يف �إطار برنامج اللقاءات الريا�ضية يف �سباقات
الرك�ض للعام احل��ايل� ،شارك ع�سكريون من

�أل���وي���ة اجل��ي�����ش وق��ط��ع��ه �إىل
جانب عدائني يف �سباق ينطا،
وذل���ك ان��ط�لاق �ا ً م��ن مدر�سة
البلدة و�صوالً �إىل بلديتها.
وب��ن��ت��ي��ج��ة ال�����س��ب��اق ،حقق
العدا�ؤون الع�سكريون املراكز
الأوىل ،وهنا النتيجة:
• فئة � 34-19سنة:
 اجلندي حمزة حممود منلواء امل�شاة الأول ،الأول.
 العريف الأول حممد العجمي من لواء امل�شاةالثاين ،الثاين.
 اجل��ن��دي ع��م��ر عي�سى م��ن ل����واء احل��ر���ساجلمهوري ،الثالث.

ميداليتان جلو �صوفيا
يف بطولة حمافظة البقاع
للعبة الكاراتيه

�شارك جو ابن الرائد جورج �صوفيا ،للعام الثاين على
التوايل ،يف بطولة حمافظة البقاع للعبة الكاراتيه -
احلزام الأزرق لفئة النا�شئني ،و�أحرز املركز الثاين يف
لعبة القتال حمققًّا ميدالية ف�ضية ،واملركز الثالث يف
لعبة الكاتا حمققًا ميدالية برونزية.

�أخبار ريا�ضية

• فئة � 39-35سنة:
 ال��رق��ي��ب الأول ح�سني ع��وا���ض��ة م��ن ل��واءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 الرقيب الأول احمد الدركو�شي من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الثاين.
 الرقيب الأول علي عو�ض من فوج التدخلالثالث ،الثالث.

اجلي�ش ي�شارك يف بطولة لبنان الفردية
لل�شطرجن العادي ويف لقاء ودي يف اللعبة

�أقيمت يف مبنى جريدة ال�سفري -احل��م��را ،بطولة لبنان الفردية يف
ال�شطرجن العادي( ،املرحلة النهائية) والتي نظمها الإحت��اد اللبناين
العبا ،بينهم املالزم الأول جمال ال�شامية من
للعبة ،وذلك مب�شاركة ً 16
فوج التدخل الأول واملعاون الأول مروان �رشبل من مو�سيقى اجلي�ش.
ويف النتيجة النهائية للبطولة ،حلّ امل�لازم الأول ال�شامية يف املركز
العا�رش مبجموع  4.5نقاط ،فيما حلّ املعاون الأول مروان �رشبل يف املركز
الرابع ع�رش بر�صيد  3نقاط.
جممع الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري،
كذلك� ،أقيم يف ّ
لقاء ودي يف لعبة ال�شطرجن ال�رسيع ،تبارى فيه فريق اجلي�ش وفريق نادي
متخرجي جامعة ومعاهد الإحتاد ال�سوفياتي ،ويف النتيجة النهائية فاز
ّ
الفريق الأخري بر�صيد  28.35نقاط مقابل  22.5نقاط لفريق اجلي�ش.
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�أخبار ريا�ضية

متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات

متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات

�إحتفل العريف
وديع �سليالتي
بزفافه �إىل الآن�سة
هناء احلجل.
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• الكرة الطائرة:
 بتاريخ  ،2011/9/11نظّ م نادي جنمة ال�رصفند الثقايف،ريا�ضيا يف الكرة
وعلى ملعب متو�سطة ال�رصفند الأوىل ،مهرجا ًنا
ً
الطائرة� .شارك فريق لواء امل�شاة الأول باملباراة الإفتتاحية مع
فريق نادي جنمة ال�رصفند وج��اءت النتيجة � - 3صفر ل�صالح
الفريق الأخري.
 بتاريخ � ،2011/9/16شارك فريق فوج املدفعية الأوليف املهرجان الريا�ضي الذي نظمه نادي بعا�صري الريا�ضي على
ملعبه ،وجاءت النتيجة ل�صالح فريق الفوج .1-2

متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات

• كرة القدم:
 ب���������ت���������اري���������خ ،2011/9/9و�ضمن
دورة ري��ا���ض��ي��ة �أقيمت
على ملعب برجا البلدي،
ل���ع���ب ف���ري���ق���ا اجل��ي�����ش
ون��ادي برجالونة ،وكانت
النتيجة ل�صالح فريق اجلي�ش � -2صفر.
 بتاريخ  ،2011/9/15لعب فريقا اجلي�ش ونادي ال�شبابالغازية� ،ضمن الدورة نف�سها ،وفاز الفريق الأخري بنتيجة .1-3
املربة
 بتاريخ  ،2011/9/20تبارى فريقا اجلي�ش وناديّ
املربة  -طريق املطار ،وجاءت النتيجة ل�صالح
وديا على ملعب
ً
ّ
فريق اجلي�ش .1-2
 بتاريخ  ،2011/9/28لعب فريق اجلي�ش مباراة ودية �ضدفريق نادي
املربة الريا�ضي على ملعبه ،وانتهت بفوز فريق
ّ
اجلي�ش بنتيجة .1-2
• كرة الطاولة:
 بتاريخ � ،2011/9/4أقيم لقاء ودي يف قاعة الإر�شاد -النبطية� ،شارك فيه فريق اجلي�ش �إىل جانب العبني من عدة فرق.
ويف النتيجة ،حلّ الرقيب الأول م�صطفى الدقدوقي يف املركز
الثاين ،تاله الرقيب الأول وائل �سيف الدين يف املركز الرابع
وكالهما من مو�سيقى اجلي�ش.

متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية متفرقات ريا�ضية
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400.000
لرية لبنانية

اال�سم:

..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان:

.....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

�أفقياً:
� -1إ�سم مناورة �أجراها اللواء
ؤخرا� ،سياج
الثاين يف اجلي�ش م� ً
الوطن ،جي�ش كثري.
 -2عا�صمة �أوروبية ،ت�سرتد،
مطرب م�رصي راحل.
 -3ي��وا���ص��ل��ون ،ف��ري��ق ك��رة
خل�ص ِمن.
�إنكليزي،
َ
 -4ج � ّدد البنيان ،لدغاتها،
�ص ّوت الوطواط ،قمر� ،أخو الأب.
 -5منطقة يف ك�رسوان� ،شاعر
عراقي راحل.
 -6زاحمنا وفاخرنا ،نوع من
البلوط� ،شهر م�رصي.
 -7يعرب ،مطربة م�رصية ،بلدة
لبنانية ،ذهب.
 -8ق�رشت وك�شطت ،افرحي.
 -9روائ��ي��ة �أم�يرك��ي��ة راحلة،
�أ�ضاء الربق.
� -10إ���س��م لكل عمل مبدع،
ول���د ال��ف��ر���س ،ج��ه��د نف�سه يف
العمل ،حزنوا وحت�سرّ وا.
 -11ج��واب� ،رضبتي بقب�ضة
ال��ي��د� ،إ���ش��ت��اق �إىل ،ط��ائ��ر ح��ا ّد
الب�رص.
� -12ضمري مت�صل ،فيلم
لبناين� ،رصاعها وحربها مع.
� -13شتم ،مت�شابهان� ،رشب،
رجل �ضعيف.

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال��ك��ل��م��ات املتقاطعة
ت��ق��دم��ه��ا «اجل��ي�����ش» ل��ق��رائ��ه��ا
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على
اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري
مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط
وا�ضح داخل املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة -
مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  10ت�رشين الثاين .2011
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

عمودياً:
 -1دول����ة �أوروب����ي����ة ،دول���ة
�أوروبية ،دولة �أوروبية.
 -2م��ن �أك�بر م��راف��ئ العامل،
ممثلة لبنانية راحلة.
�سارا ،يعاون.
� -3أداة �رشطً ،
 -4عامل فلكي فرن�سي� ،أديب
�صحفي لبناين راح���ل ل� ّق��ب بـ
«�أمري الق�صة العربية» ،مات من
الربد.
� -5أبط�أ اخلرب ،جنيء ،مدينة
بلجيكية.
 -6م���ه��� ّددان ،ح��م��ام��ة ب��ري��ة،
ن�ضجر ،ق�صد املكان.
 -7مدينة م�رصية� ،أديب وعامل
�أملاين راحل ،ت�رضبونه بال�سيف.
 -8نفخ منخره غيظً ا ،قطع،

و�صح.
 -14للتف�سري ،برئ
ّ
 -15رواية لألك�سندر دوما�س
الأب.
 -16ل�ل�إ���س��ت��ف��ه��ام ،ك��ات��ب،
جنار ،مو�سيقي من�ساوي.
ّ
 -17رئي�س �أم�يرك��ي راح��ل،
كرروا� ،أمر معدود.
ّ
م�����س ،ب��ل��دة لبنانية،
-18
ّ
لزموا و�سط املعركة �شجاعة،
زاد ومنا املال.
حره،
 -19نت�ساوى مع� ،شدة ّ
عا�صمة �أوروبية ،ورك.
 -20يكتب ع��ل��ى امل��غ� ّل��ف،
مدينة فرن�سية ،الإ�سم الثاين
لرئي�س تنزاين راحل.
� -21إ ّت�سع العي�ش� ،صنعة،
ج�س بيده.
مطار يف �ستوكهوملّ ،

عا�صمة �أوروبية� ،ضلّ الطريق.
 -9م��ل��ك �أع��ظ��م ،ط��وي��ل من
طرية.
الزمان ،مدينة يف ال�صنيّ ،
 -10دول���ة �آ���س��ي��وي��ة ،تنهي
العمل ،لقب هندي.
� -11رضب باليد ،ماء العني،
ق ّوتي ،بني جبلني� ،أطعم.
 -12عطائي� ،سفره ،نح�سن
الثناء على ،ال يباح به.
 -13ي�����س� ّوف��ون وي��راوغ��ون،
مدينة فرن�سية.
 -14ق��ط��ع ون��قّ��ى �أغ�����ص��ان
ال���ك���رم ،ط����اب ،ت�����ص��ادف��ي��ن��ه،
طبيب.
� -15ضمن� ،آهات ،يد الثوب،
ريح بالأجنبية.
 -16م��ط��رب م����صري ،خبيث
�شديد اخلبث ،دولة �أوروبية.
� -17رسب� ،شجر معروف ،ولد
الناقة ،قلب ،يجذب يف عجلة،
من املقايي�س.
� -18أقوات و�أطعمة ،ي�أكالنه
ويبتلعانه ،من �صفاته تعاىل،
بحر.
 -19عائد ،يقطع بال�سيف،
مدينة ومرف أ� يف رو�سيا.
 -20نالت مع زوجها جائزة
نوبل� ،سحب� ،إرت��ف��اع ،عا�صمة
�أوروبية.

الفائزون
• املعاون الأول جورج خليل
فوج التدخل الأول.

• املعاون عبداهلل �صفا
لواء امل�شاة الثاين  -الكتيبة .36

• اجلندي ح�سن العوطة
فوج احلدود الربية الأول.

• روال داوود
�ساحل علما  -جونية.
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احلفرة
يحتدم اجلدال بني جهات ال�سيا�سة اللبنانية ،من دون �أن تع َد َم � ّأي منها و�سيلة
لب ِّز الأخرى ،ونعتها بالغريب والطريف من النعوت.
نحن نعلّل ال�سبب بالقول :هذا هو لبنان ،وطن احلرية والدميقراطية .يحق لكل
�إن�سان هنا ،ولكل جمموعة ،التعبري عن ال��ر�أي و�صوالً �إىل ال�رصاع مع الآخ��ر� ،إمنا
�ضمن �رشوط احللبة العامة التي تت�سع للجميع ،والتي ت�ستمر قائمة �صامدة ،كائنة
ما كانت الكلمات واللكمات.
وال� ّ�رك��ون ،يف ذل��ك� ،إىل من يكون؟ �إىل جي�ش لبنان بالت�أكيد .وجي�ش الوطن
هو من الوطن� ،إن�سانا ً وعقيدة وتربية .الكل يثق باجلي�ش،
وت�صل الأمور ببع�ض هذا الكل �إىل دعوته �إىل عدم الإكتفاء
بكونه الطرف امل�س�ؤول ،والطرف الأقوى� ،إمنا �إىل ت�سلّم الأمور
وحتمل الأعباء كاملة ،وذلك ملا يعرف عنه من التزام القوانني،
لكن
َ�سم ،و�إخ�لا���ص للمبادئ والقيم.
ّ
وارت��ب��اط بالوعد والق َ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تعرف متاما ً حدود امل�س�ؤولية ،وفحوى
� يف الأداء واملتابعة ،وال ه��ي تغايل
املهمة ،ف�لا ه��ي تق صرّ
باملقابل يف تكثيف اخلطوات وتو�سيع مداها.
وت ��ؤ ّدي التقلبات بالبع�ض الآخ��ر� ،إىل ت�صويب ال�سهام نحو امل�ؤ�س�سة نف�سها �أحيانا ً،
متنا�سيا ً � ّأن هذا اجلي�ش هو من الوطن ،وقد ان�ضوى �إليه متطوعون من املناطق كلّها،
على اختالف مذاهبها وثقافاتها وميولها واجتاهاتها ال�سيا�سية ،ليكون ب�إطالق �صورة عن
الوطن كامالً ،ولينظر �إىل اجلميع على قاعدة �أنهم مت�ساوون� ،سواء يف م�آثرهم و�إجنازاتهم،
�أو يف كبواتهم و�أخطائهم.
وت�صل الأمور بالقوى ال�سيا�سية �إىل االن�شغال ب�إعداد احلفر املتبادلة يف ما بينها ،ويف
�أمنيات كلّ فريق �أن ي�سقط خ�صمه فيها .لكن يغيب عن بال الفريقني �أن � ًّأيا منهما لن
خية واحدة ينريها القمر وال�شم�س
ي�سقط يف احلفرة مبفرده ،فالإثنان حتت�ضنهما �أر�ض رِّ
لكن لبنان،
�أنف�سهما ،ولو كان لكيان ما �أن ي�سقط فال�سقوط �سيكون من ن�صيب الوطنّ .
ب��دوره ،لن ي�سقط يف حفرة � ًّأي��ا كانت ،وكائنا ً من كان من�ش�ؤها .قد ت� ِزلُّ القدم عند تلك
احلفرة ويكبو الوطن� ،إال �أنه كبري وعريق .فلو حلّت ظلمة يف زاوية من زواياه لأطل النور
يف احلال حم ّوالً �إياها �إىل جمرد ظل عابر .لبنان كبري ور�أ�سه �شامخ ،ينظر دائما ً بعيداً نحو
الأمام .وهكذا هي م�شية جنوده يف العر�ض واال�ستعرا�ض ،كما يف �ساحات الوغى .وكذلك
هي خطوات قيادته يف الداخل واخلارج ،يف الإعداد واال�ستعداد ،والتدريب ،كما يف التفتي�ش
عن م�صادر العتاد ب�أنواعه �أينما كانت .ويعرف اجلميع � ّأن املطلوب من موا�صفات ال�سالح
لي�س كونه ف ّعاالً وح�سب يف الدفاع عن الوطن ،و�إمنا كون احل�صول عليه يجب �أن يرتافق مع
احلرة امل�س�ؤولة.
�شموخ الر�أ�س،
ّ
وحرية اتخاذ القرارات ّ
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