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ال�شهادة قدرنا

يف دائرة ال�ضوء

وقفة وفاء

ال�شهادة قدرنا

يف �سياق متابعة الأو�ضاع ال�سائدة يف

20

البالد نتيجة تباين املواقف والآراء ،عقد قائد

�ضم �أركان
اجلي�ش العماد جان قهوجي اجتماعاً
ّ
القيادة وقادة الوحدات الكربى والأفواج امل�ستقلة،

وعر�ض �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة والأو�ضاع ال�سائدة حملياً
و�إقليمياً ودولياً ،و�أعطى توجيهاته يف ما يتعلق
مبهمات اجلي�ش.

22

نظّ مت وزارة الدفاع الوطني احتفاالً يف

قاعدة رياق اجلوية ،حيث جرى عر�ض العلم اللبناين

الذي ك�رس الرقم القيا�سي لأكرب علم يف العامل،
ومت ت�صنيعه مببادرة هدفها تكرمي اجلي�ش اللبناين
ّ

يف الذكرى اخلام�سة وال�ستني لت�أ�سي�سه.

كانا يف غمرة الواجب ،كما �سائر رفاقهما

29

الع�سكريني .كان من املفرت�ض �أن ينجزا املهمة

طبع من هذا العدد 68.000 :ن�سخة
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• �سعر املجلة:
3000

لرية لبنانية

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

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�ي�رة لبنانية

• ام�يرك��ا واوق��ي��ان��ي��ا 300 :دوالر امريكي

•
•

للأفــــــــراد 100.000 :ل�ي�رة لبنانية

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

اسستقباالت
و
ز
ي
ر
ا
لدف عا
ت�رشين الثاين

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل املبعوث الأمريكي
لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر ،يف مكتبه يف الريزة،
املبعوث الرئا�سي الأمريكي لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط ال�سيد
جورج ميت�شيل ،يف ح�ضور �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية اجلديدة
ال�سيدة مورا كونللي ،وتناول البحث جمريات عملية ال�سالم يف املنطقة.

 ...وال�سفري
الرو�سي

�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري رو�سيا ال�سيد �سريغي بوكني يف
زيارة وداعية ،ملنا�سبة انتهاء مهماته يف لبنان.

 ...وال�سفري
الإيطايل

�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري �إيطاليا ال�سيد غربيال كيكيا يف
زيارة وداعية ,ملنا�سبة انتهاء مهماته يف لبنان.

 ...وال�سفرية
الباك�ستانية

�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفرية باك�ستان ال�سيدة رنا رحيم
وجهت اليه دعوة لزيارة بالدها ،كما جرى
التي ّ
عر�ض للعالقات الثنائية بني البلدين.

 ...وال�سفري
الإيراين

�إ�ستقبل وزير الدفاع اليا�س املر ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري �إيران ال�سيد غ�ضنفر ركن
�أبادي الذي �أعلن �أنه �سلّمه دعوة من نظريه
الإيراين العميد �أحمد وحيدي لزيارة طهران.
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 ...وم�ساعدة وزير الدفاع الأمريكي
ووفد ًا مرافقاً
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الريزة ،م�ساعدة وزير
الدفاع الأمريكي ل�ش�ؤون ال�سيا�سة ال�سيدة مي�شيل فلورنوي ،يف ح�ضور
�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا كونللي ووفداً مرافقا ً.
مت بحث مو�ضوع امل�ساعدات الأمريكية للجي�ش اللبناين.
و ّ

 ...واملن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة

 ...ووفد ًا من حزب الطا�شناق

�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر ،يف مكتبه يف الريزة ،املن�سق اخلا�ص للأمم
املتحدة يف لبنان ال�سيد مايكل وليامز.

�إ�ستقبل الوزير املر ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من حزب الطا�شناق
برئا�سة �أمينه العام ال�سيد هوفيك خميرتيان يرافقه النائب �آغوب
بقرادونيان ومارديك بوغو�صيان.

 ...ويعر�ض �أو�ضاعاً عامة مع قائد اجلي�ش

 ...ومدير املخابرات

�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر ،يف مكتبه يف الريزة،
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعر�ض معه التطورات يف البالد
وموا�ضيع تتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومهماتها.

�إ�ستقبل الوزير املر ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير املخابرات يف اجلي�ش
العميد الركن �إدمون فا�ضل وبحثا الأو�ضاع الأمنية.
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اسستقباال

ت قائ
د
ا
جل
يشش

ت�رشين الثاين

قائد اجلي�ش ي�ستقبل
ال�سفري الإيطايل مودعاً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
�إيطاليا ال�سيد غربيال كيكيا ،يف زيارة وداعية ملنا�سبة انتهاء مهماته
الدبلوما�سية يف لبنان.

 ...واملبعوث الأمريكي
اىل ال�رشق الأو�سط
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املبعوث الأمريكي اىل
ال�رشق الأو�سط ال�سيد جورج ميت�شيل ،يرافقه املن�سق اخلا�ص ل�ش�ؤون
املنطقة ال�سيد فريديريك هوف ،وال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مورا
كونللي وجرى بحث الو�ضع العام.

 ...وم�ساعدة وزير الدفاع الأمريكي ووفد ًا مرافقاً  ...واملن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً
�أمريكيا ً برئا�سة م�ساعدة وزير الدفاع الأمريكي ال�سيدة مي�شيل
فلورنوي ،ترافقها �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا
كونللي .وجرى بحث التعاون بني اجلانبني ،و�سبل تعزيز قدرات اجلي�ش
اللبناين يف �إطار امل�ساعدات الأمريكية املخ�ص�صة له.
اجلي�ش  -العدد رقم 305

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

7

ت�رشين الثاين 2010

 ...ووفد ًا �أملانياً

 ...والنائب العماد مي�شال عون

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً �أملانيا ً برئا�سة القائم
ب�أعمال ال�سفارة الأملانية ال�سيد مايكل بريهوف .وقد تطرق البحث اىل
عالقات التعاون بني جي�شي البلدين.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س تكتل
التغيري والإ�صالح النائب العماد مي�شال عون ،وتناول البحث الأو�ضاع
العامة يف البالد.

 ...والنائب عا�صم قان�صوه

 ...والنائب نعمة طعمة

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب عا�صم قان�صوه،
وجرى بحث ال�ش�ؤون املحلية.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب نعمة طعمة
وتداوال ال�ش�أن العام.

 ...والنائب �سامي اجلميل
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �سامي
اجلميل وجرى بحث ال�ش�ؤون املحلية.

اجلي�ش  -العدد رقم 305

8

ت�رشين الثاين 2010

 ...والأمني العام للمجل�س الأعلى
ال�سوري  -اللبناين
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،أمني عام املجل�س
الأعلى ال�سوري  -اللبناين الأ�ستاذ ن�رصي خوري ،وتداوال ال�ش�أن العام.

 ...ومدير عام وزارة اخلارجية واملغرتبني

 ...ورئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام وزارة اخلارجية
واملغرتبني الأ�ستاذ هيثم جمعة مع وفد مرافق.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س جمل�س الق�ضاء
الأعلى القا�ضي غالب غامن.

 ...ورئي�س ديوان املحا�سبة

 ...والرئي�س ال�سابق
لهيئة �صندوق وزارة املهجرين

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س ديوان
املحا�سبة القا�ضي عوين رم�ضان.
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الرئي�س ال�سابق لهيئة
ال�صندوق املركزي لوزارة املهجرين ال�سيد �شادي م�سعد.
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 ...ومدير عام �أمن الدولة

 ...واملطران �أنطوان العنداري

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام �أمن الدولة
اللواء جورج قرعة ،وبحثا �سبل تعزيز التعاون الأمني امل�شرتك بني
امل�ؤ�س�ستني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب البطريركي العام
ملنطقة جونية املطران �أنطوان العنداري على ر�أ�س وفد مرافق.

 ...وال�شيخ غ�سان اللقي�س

 ...ورئي�س جمعية املر�سلني اللبنانيني املوارنة

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مفتي جبيل ف�ضيلة
ال�شيخ غ�سان اللقي�س.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س جمعية املر�سلني
اللبنانيني املوارنة الأب ايلي ما�ضي يرافقه الأب ايلي ن�رص.

 ...ووفد ًا من الرابطة ال�رسيانية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من الرابطة
ال�رسيانية برئا�سة ال�سيد حبيب فرام ،وقد تناول البحث الأو�ضاع العامة.
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 ...ووفد ًا من جمعية �شباب لبنان

 ...ورئي�س م�ؤ�س�سة البطريرك �صفري

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من جمعية �شباب
لبنان.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س م�ؤ�س�سة
البطريرك �صفري الإجتماعية والثقافية والإن�سانية الدكتور اليا�س
�صفري.

 ...ووفد ًا من اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل ،برئا�سة الدكتور �ألبري متى .وقد �شكر قائد اجلي�ش
خالل الزيارة الوفد على دعمه املتوا�صل للجي�ش.

 ...والأمني العام لتيار امل�ستقبل

 ...ورئي�س حترير �صحيفة ال�رشق

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الأمني العام لتيار
تطرق البحث اىل �ش�ؤون عامة.
امل�ستقبل ال�سيد �أحمد احلريري ،وقد ّ

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام ورئي�س
حترير �صحيفة ال�رشق الأ�ستاذ عوين الكعكي.
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 ...ورئي�س جمل�س
امل�ؤلفني وامللحنني
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س جمل�س امل�ؤلفني
وامللحنني يف لبنان ال�شاعر هرني زغيب ،يرافقه وفد من �أع�ضاء
املجل�س.

ال�رصافني
 ...ووفد ًا من جمعية
ّ

 ...وال�صحايف نقوال نا�صيف

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من جمعية ال�رصّافني.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�صحايف نقوال
نا�صيف.

 ...ووفد ًا من نقابة الكيميائيني

 ...ورئي�س �رشكة «ني�سان»

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من نقابة
الكيميائيني برئا�سة ال�سيد جهاد عبود.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س �رشكة
«ني�سان» يف لبنان ال�سيد فادي ر�سامني وال�سيد غابي ديب .وقد تناول
البحث �ش�ؤونا ً �إجتماعية و�إمنائية.
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 ...ووفد ًا من جمعية
بريوت ماراتون
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من جمعية بريوت
ماراتون برئا�سة ال�سيدة مي اخلليل.

 ...ووفد ًا لبنانياً

 ...وال�سيد عبداهلل جمال

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً من ال�سادة :ويل�سون
عي�سى ،كميل قرعان وندى �أبي �صالح.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيد عبداهلل جمال ،وتداوال
�ش�ؤونا ً عامة.

 ...ورئي�س بلدية �إهمج

 ...ووفد ًا من بلدية تر�شي�ش

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س بلدية �إهمج
ال�سيد نزيه �سمعان.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من بلدية تر�شي�ش،
يتق ّدمه ال�سيد غابي �سمعان.

اجلي�ش  -العدد رقم 305
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ت رئ
يسس ألا

ت�رشين الثاين

ر

كان

 ...ومديرة م�رشوع احل ّد من خماطر الكوارث

رئي�س الأركان ي�ستقبل
النائب جوزف املعلوف
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف
الريزة ،النائب جوزف املعلوف ،وتداوال الأو�ضاع العامة يف البالد.

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،مديرة م�رشوع احل ّد من
خماطر الكوارث ال�سيدة ناتايل زعرور يرافقها اخلبري الدويل الباك�ستاين
وتطرق البحث ملو�ضوع �إن�شاء
زوبري مر�شد واخلبري اللبناين فوزي كباره.
ّ
اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث ودور اجلي�ش يف هذا املجال.

 ...ونائب رئي�س �أركان الدفاع الإيطايل

 ...ووفد ًا ع�سكرياً فرن�سياً

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف
وتطرق
الريزة ،نائب رئي�س �أركان الدفاع الإيطايل ال�سيد باولو ماغرو.
ّ
البحث للتعاون امل�شرتك بني اجلي�شني ،وحاجات اجلي�ش من التجهيزات
واملعدات.

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد املنطقة البحرية
للمتو�سط يف اجلي�ش الفرن�سي الأمريال يان تانغي ،يرافقه وفد من
ال�ضباط وامللحق الع�سكري العقيد فيليب باتريل .وتناول البحث
املوا�ضيع امل�شرتكة والتعاون بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي
خ�صو�صا ً يف املجال البحري.
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 ...وقائد القوات البحرية البنغالدي�شية
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوات
البحرية يف جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية الأمريال ظهري الدين �أحمد،
يرافقه وفد من ال�ضباط والقن�صل الفخري جلمهورية بنغالدي�ش يف
لبنان املهند�س حممد دندن .وجرى البحث حول م�شاركة القوات البحرية
البنغالدي�شية يف قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف لبنان ،وجماالت
التعاون بني قوات البحرية اللبنانية ونظريتها البنغالدي�شية.

 ...ومدير الهند�سة الع�سكرية العراقي
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير
الهند�سة الع�سكرية يف اجلي�ش العراقي .وتناول البحث تويل املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام تدريب وحدة من اجلي�ش العراقي
على م�سح املناطق املزروعة بالألغام وتنظيفها.

 ...وال�سيد �أ�رشف مكارم
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة،
ال�سيد �أ�رشف مكارم.

 ...ووفد ًا من حركة لبنان ال�شباب
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من حركة
مت بحث تنظيم �سباق خا�ص
لبنان ال�شباب برئا�سة الأ�ستاذ وديع حنا ،و ّ
مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل.
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تعيني
ت�رشين الثاين

اللواء الركن نقوال مزهر
ع�ضو ًا يف املجل�س
الع�سكري
مبوجب املر�سوم الإ�شرتاعي الرقم 102
ال�����ص��ادر بتاريخ  ،1983/9/16وبعد
موافقة جمل�س الوزراء ،عينّ العميد الركن
ن��ق��وال اب��راه��ي��م م��زه��ر ع�ضواً يف املجل�س
الع�سكري يف وزارة الدفاع الوطني ،ورقي
اىل رت��ب��ة ل���واء رك���ن ،مب��وج��ب املر�سوم
الإ�شرتاعي الرقم  5081ال�صادر بتاريخ
.2010/10/1
يف ما يلي نبذة عن ال�سرية الذاتية للواء
الركن نقوال مزهر:
 من مواليد  - 1954/5/2بلدة بق�سطة  -ق�ضاء �صيدا. يحمل �شهادة البكالوريا اللبنانية  -الق�سم الثاين ،وهو يتقن اللغة الفرن�سية بالإ�ضافة اىلالعربية.
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ .1973/10/1وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من
 رقي لرتبة مالزم اعتباراً من ،1976/7/1ّ
.2003/7/1
 تولىّ وظائف قيادية خمتلفة خالل خدمته الع�سكرية ،بالإ�ضافة اىل تعيينه رئي�سا ً للمكتبالإداري يف �أركان اجلي�ش للعديد.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج. نال عدة �أو�سمة بالإ�ضافة اىل تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته مرات عديدة. -مت�أهل من ال�سيدة �سعاد توما ولهما ثالثة �أوالد.

اجلي�ش  -العدد رقم 305

17

ت�رشين الثاين 2010

يف دائر

ة
الضض ءو

ت�رشين الثاين

�إجتماع لكبار ال�ضباط

ون�رشة توجيهية

� ّأكدت قيادة اجلي�ش للبنانيني
�أن رهانهم على جي�شهم هو يف
وتعهدت بحفظ الأمن
مكانه ال�صحيح.
ّ
والإ�ستقرار وبعدم ال�سماح بح�صول
فتنة يف �أي ظرف وحتت �أي �شعار،
كما دعت املعنيني اىل االرتقاء اىل
م�ستوى املرحلة بوعي وم�س�ؤولية.
ففي �سياق متابعة الأو�ضاع ال�سائدة
يف البالد نتيجة تباين املواقف
والآراء حيال الق�ضايا املطروحة ،عقد
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
�ضم �أركان القيادة وقادة
اجتماعاً
ّ
الوحدات الكربى والأفواج امل�ستقلة.
وعر�ض العماد قهوجي �ش�ؤون
امل�ؤ�س�سة والأو�ضاع ال�سائدة حملياً
و�إقليمياً ودولياً .و�أعطى توجيهاته
يف ما يتعلق مبهمات اجلي�ش،
ويف مقدمها الدفاع عن الوطن �ضد
التهديدات الإ�رسائيلية ومكافحة
الإرهاب واحلفاظ على ال�سلم الأهلي
يف البالد مهما بلغت ح ّدة
التطورات.
ّ
وتعهد بت�صدي اجلي�ش ،احلازم
ّ
التعر�ض
ملحاوالت �إثارة الفتنة �أو
ّ
لأمن املواطنني.
ويف ال�سياق نف�سه �أ�صدرت قيادة
اجلي�ش ن�رشة توجيهية بعنوان «ال
مكان للفتنة يف �أي ظرف وحتت �أي
ن�صها.
�شعار» ،هنا ّ

قيادة اجلي�ش :ال مكان للفتنة
يف �أي ظرف وحتت �أي �شعار
ت��ك��اث��ر يف الآون����ة
الأخ�����ي����رة �إط���ل��اق
ال�شائعات والتكهنات ،حول م�صري الأو�ضاع
يف البالد ،نتيجة انعكا�س ال�رصاعات الدولية
والإقليمية على ال�ساحة الداخلية ،واالحتماالت
التي �ستعقب �صدور القرار الظني للمحكمة
الدولية ،وما ي�ستتبع ذلك من �إمكان ح�صول
فتنة طائفية ،وتهديد ل��وح��دة امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية والأمنية.
ت�ؤكّ د قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه على ما
ي�أتي:
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�أوالً :تلفت هذه القيادة �إىل �أن ال م�ؤ�رشات يف
املرحلة الراهنة ،النعكا�س النزاعات املختلفة
يف املنطقة �سلبيا ً على ال�ساحة الداخلية ،وت�ؤكّ د
وجوب �سهر اجلميع على حت�صني هذه ال�ساحة،
وال��رك��ون �إىل اجلي�ش ال���ذي يعمل مل�صلحة
الوطن و�أبنائه كافة ،بعيداً عن كل التجاذبات
ال�سيا�سية والطائفية وغريها.
ثانيا ً� :إن تباين مواقف اللبنانيني و�آرائهم
جتاه الق�ضايا املطروحة ،هو يف الأ�سا�س ظاهرة
دميقراطية معروفة� ،إذا كان ال مي�س بالثوابت
وامل�سلّمات الوطنية ،لكن رب��ط ه��ذا التباين

مب�صطلحات الإنق�سام والت�رشذم والفتنة ،هو
ال���ذي ي�شكّ ل اخل��ط��ر على البلد ،ول��ن ن�سمح
بح�صوله على الإطالق ،كما �أن توغّ ل البع�ض يف
«فربكة» ال�شائعات �أو الرتويج لها ،ال �سيما ما
يتعلق بوحدة امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
ويف طليعتها اجلي�ش ،لدى �صدور القرار الظني

ثالثا ً� :إن اجلي�ش الذي ا�ستطاع احلفاظ على
وحدة الوطن و�سالمة م�ؤ�س�ساته يف �أوج حاالت
الإنق�سام ال�سيا�سي خالل ال�سنوات ال�سابقة،
هو يف �أ���ش� ّد ح��االت التما�سك كما ك��ان ،ال بل
�أك��ث�ر ،وذل���ك ي��ع��ود �إىل يقظة الع�سكريني
ووعيهم لدورهم و�صوابية مواقف قيادتهم،

املرتقب� ،إ�ضافة �إىل الت�شكيك مبواقف تلك
امل�ؤ�س�سات يف حينه ،هو دليل عجز ه��ؤالء عن
حتقيق مكا�سب �سيا�سية وم�صالح خا�صة،
وحم��اول��ت��ه��م ال��ن��ي��ل م��ن امل��ؤ���س�����س��ة الوطنية
الأوىل التي ت�شكّ ل خطا ً �أحمر بالن�سبة �إىل جميع
اللبنانيني ،فاجلي�ش �سيبقى �ضمانة وحدة
الوطن وا�ستقراره ،ولن ي�سمح حتت �أي �شعار
ويف �أي ظرف كان ،للم�صطادين باملاء العكر،
بالربط بني االختالفات ال�سيا�سية وم�سرية
الأمن واال�ستقرار ،بغية العبث بالأمن �أو �إ�شعال
نار الفتنة.

وا�ستعدادهم للت�ضحية �إىل �أق�صى احلدود
التزاما ً مبادئهم الع�سكرية والوطنية.
راب��ع�ا ً� :إن مهمتنا الأ�سا�سية يف ال��دف��اع عن
تعمدت
حدود الوطن �ضد العدو الإ�رسائيلي ،قد ّ
م ��ؤخ��راً ب��دم��اء ال�شهداء واجل��رح��ى الأب��ط��ال يف
العدي�سة ،وتلك املهمة لن ت�ؤثّر على ا�ستعداد
اجلي�ش للقيام بواجباته الأخ��رى ،ويف مق ّدمها
الإ���س��ت��م��رار يف تعقّب الإره��اب��ي�ين والعمالء،
وحماية ال�سلم الأهلي ،كما �أن قوة هذا اجلي�ش
و�إرادة ع�سكرييه كفيلتان مبواجهة جميع هذه
التحديات ،وحماية ال�شعب ومكت�سباته الوطنية.
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خام�سا ً :مل يكن ه��دف اجلي�ش يف م��ا م�ضى
ول��ن يكون م�ستقبالً ،تقوية فريق �سيا�سي
على ح�ساب فريق �آخر� ،إمنا هدفه الثابت كان
و�سيبقى حماية م�ؤ�س�سات الدولة واملواطنني
جميعا ً من عبث العابثني.
�ساد�سا ً :تدعو ه��ذه ال��ق��ي��ادة الع�سكريني
ر�ص ال�صفوف ،و�إىل املزيد من اجلهوزية
�إىل ّ
واال�ستعداد ملواجهة خمتلف االح��ت��م��االت يف
بداياتها ،بال�رسعة الالزمة وباالعتماد على روح
املبادرة والتقدير املبا�رش للموقف ،كما تدعو
املعنيني لالرتقاء �إىل م�ستوى املرحلة بوعي
وم�س�ؤولية ،وه��ي تطمئن اللبنانيني �إىل �أن
رهانهم على جي�شهم هو يف مكانه ال�صحيح،
وطاملا �أن هذا اجلي�ش بخري فالوطن
كله بخري.

وق ف
ة وفاء
ت�رشين الثاين

�إعداد :روجينا خليل

0
0
0
5
6
م
رت
مربـع

مييز
«� ّإن �أول ما
ّ
�أي دولة من دول العامل �أو �أي
م�ؤ�س�سة وجمموعة وحركة �سيا�سية وثقافية و�إجتماعية
هو علمها� .إنه العلم الذي يخفق يف الف�ضاء ويظلّل تراب البالد ويتق ّدم
م�سرية ال�شعب.»...
بهذه العبارات ا�ستهل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي كلمته ممثالً
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر وقائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف احتفال نظّ مته وزارة الدفاع الوطني
يف قاعدة رياق اجلوية ،حيث جرى عر�ض العلم اللبناين الذي
ومت ت�صنيعه
ك�رس الرقم القيا�سي لأكرب علم يف العامل،
ّ
مببادرة هدفها تكرمي اجلي�ش اللبناين يف
الذكرى الـ 65لت�أ�سي�سه.
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ل
ب
ن
ا
ن

مم��ث�لاً وزي���ر ال�سياحة
ف�������ادي ع���ب���ود،
م��ن���� ّ�س��ق��ة مكتب
الوكالة الوطنية
يف زح���ل���ة م��ري��ان��ا
احل���������اج ال���ع���وط���ة
ممثلة وزي���ر الإع�ل�ام
ط���ارق م�ت�ري� ،سفري
ل���ب���ن���ان يف ال���ك���وي���ت
ب�سام ال��ن��ع��م��اين ،ممثل
جمموعة غيني�س للأرقام
القيا�سية القا�ضي طالل
العمر ،مم ّول امل�رشوع ال�سيد
ودي����ع العب�سي وعقيلته،
���ص��اح��ب��ا ال��ف��ك��رة امل��غ�ترب
�أ��شرف مكارم والكويتي خالد
ع��ث��م��ان ،وح�����ش��د م���ن �ضباط
اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية
ومن ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري
وفاعليات.
الوقائع
ب���������د�أ الإح����ت����ف����ال
ب��ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي
ال��ل��ب��ن��اين ث���م ج��رى
ن�رش اجل��زء الأخ�ير من
العلم اللبناين على
وق��ع مو�سيقى اجلي�ش
ومب��واك��ب��ة م��روح��ي��ة من
ال��ق��وات اجل��وي��ة التابعة
ل��ل��ج��ي�����ش ال���ل���ب���ن���اين ،ت��ول��ت
الت�صوير من اجلو.

ي
د
خ
ل
غيني�س
ب َع َلمه

لبنان دخل كتاب غيني�س للأرقام القيا�سية.
فقد بلغت م�ساحة العلم  65970مرتاً مربعا ً
وم�ساحة الأرزة اخل����ضراء فيه  10452مرتاً
مربعا ً ،وطوله  325م�تراً وعر�ضه  202مرتاً
ووزنه � 8أطنان ،وقد توىل عر�ضه  250عن�رصاً
من اجلي�ش اللبناين.
�إن��ه العلم الأك�ب�ر يف ال��ع��امل بحيث جت��اوزت
م�ساحته م�ساحة العلم املغربي التي بلغت
60000م.2
ت���ولىّ ت�صنيع ه��ذا العلم ��شرك��ة «في�ستا»
( )Fiestaالكويتية برعاية وزارة الدفاع
اللبنانية وبتمويل من رج��ل الأع��م��ال اللبناين
ودي��ع العب�سي .وقد ا�ستغرق هذا العمل عدة
�أ�شهر وا�ستخدم فيه طن من احل�بر الأخ�رض،
ونقلته اىل لبنان �رشكة طريان ال�رشق الأو�سط.
تخللت احلفل كلمات لكل من اللواء الركن
�شوقي امل����صري وال�سيدين ودي���ع العب�سي
و�أ�رشف مكارم.
اللواء الركن امل�رصي
رئي�س الأرك����ان ا�ستهل كلمته بالرتحيب
ب��احل�����ض��ور ن��اق�لاً «حت��ي��ة دول���ة ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،وزير الدفاع الوطني ،الأ�ستاذ
اليا�س امل��ر ،وحمبته ،واع��ت��زازه بهذا الن�شاط
الوطني الذي يعبرّ خري تعبري عن حما�س وطني
عامر ،وم�شاعر �إن�سانية �سامية ت�ؤكّ د احلنني
اىل ال��وط��ن ،والإخ�لا���ص لأبنائه ،والإ�ستعداد
للت�ضحية يف �سبيل حقوقه امل�رشوعة على كل
�صعيد».
وقال:
�إن �أول ما مييز �أي دولة من دول العامل �أو �أي
م�ؤ�س�سة وجمموعة وحركة �سيا�سية وثقافية
و�إجتماعية ،هو العلم� .إنه رمز يخفق دائما ً يف

ح
ا
ك
ه
ا
ا
ل
و
ف
ا
ء
حت
ي
ة
ل
ل
ج
ي
�ش
احل�ضور
ت��ق � ّدم احل�����ض��ور رئي�س
الأركان يف اجلي�ش اللواء الركن �شوقي امل�رصي
ممثالً نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
الوطني الأ�ستاذ اليا�س امل��ر وقائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج��ان ق��ه��وج��ي ،وح����ضر وزي���ر ال�شباب
والريا�ضة علي عبداهلل ،ال�سيد نبيل الرباك�س

ب��ع��ده��ا ق���ام مكارم
بقيا�س العلم �أم��ام ممثل جمموعة غيني�س
للأرقام القيا�سية القا�ضي طالل العمر الذي
�أعلن �أن العلم اللبناين هو الأكرب يف العامل ،و�أن
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الف�ضاء الوطني ويظلّل تراب البالد ،ويتق ّدم
م�سريات ال�شعب على طريق املجد والإنت�صار.
وكانت للعلم اللبناين احلظوة بني �أعالم الدنيا
ب��أن زها ب�ألوان جميلة جت��اورت يف ان�سجام
وت ��آل��ف �أوح����ت بهما الطبيعة اجلميلة
لهذا الوطن ،و�أ�شارت اليهما ت�ضحيات
اللبنانيني بالعرق والدم ،اللذين بذال
على مدى التاريخ يف �سبيل احلرية
والإ�ستقالل والكرامة.
و�أ�ضحى علمنا الوطني عنوانا ً
ل��ه��ذه ال���ب�ل�اد ،ورم�����زاً لوحدتها،
وراح ي��رخ��ي بظالله
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على �صفحات تاريخها على الرغم من حداثته،
وي��رف��رف ف��وق م�ؤ�س�ساتها جميعا ً يف الداخل
ويف اخل���ارج ،ويلتحق ب�أبنائها �أينما ارحتلوا
وحلّوا ،وهذ ما جرى بالتحديد يف دولة الكويت
ال�شقيقة ،م�ؤخراً ،حيث غمر احلنني اىل الوطن
�أبناء اجلالية اللبنانية هناك ،فكانت فكرة هذا
العلم العمالق ال��ذي يثبت للعامل مرة جديدة
�أن هذا الوطن يتخطّ ى احلدود بطموحه ،و�إرادة
�أبنائه وانفتاحهم على احل�ضارات واملعارف،
وقدرتهم على الت�رصّف والت�آلف والتعاون ،ملا
فيه خري بالدهم ،وخري الب�رشية جمعاء.
املميزة لتزيد قدرة علمنا
وت�أتي هذه اخلطوة
ّ
الوطني على متتني وحدتنا ،وزيادة ت�ضامننا ،يف
مواجهة الأخطار اخلارجية التي تتمثّل
يف خم��ط��ط��ات العدو
الإ�رسائيلي و�أطماعه
ب���أر���ض��ن��ا وخ��روق��ات��ه
لأج����وائ����ن����ا ،ك��م��ا �أن��ه��ا
تعمق ال�سعي الداخلي
ّ
امل�����ش�ترك يف ال���ب�ل�اد ،من
�أق�صاها اىل �أق�صاها ،بهدف
دع��م امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
وتزويدها العتاد احلديث الذي
يوازي ت�ضحيات �أبنائها ،والذي
ميكّ ن وحداتها من ت�أدية املهمات
العمالنية على كل �صعيد ،خ�صو�صا ً
يف ���ش���ؤون امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأم���ن
والإ�ستقرار ،وحماية ال�سلم الأهلي،
وتر�سيخ الإنتماء الوطني والإرتباط
بالأر�ض واجلذور.
ويف اخل��ت��ام �شكر احل�ضور ومنظّ مي
القيمني على
الإح��ت��ف��ال« ،خ�صو�صا ً
ّ
�رشكة في�ستا على م�ساهماتهم الكبرية،
وال�سيد وديع العب�سي على دعمه املادي
واملعنوي ،وال�سيد �أ�رشف مكارم على دعمه
حيا «الوحدات
التقني والتنفيذي» ،كما ّ
الع�سكرية التي �شاركت يف تنفيذ هذا
الإحتفال و�إجناحه يف هذا ال�رصح الع�سكري
ال��ع��ري��ق ،ق��اع��دة ري���اق اجل��وي��ة» ،و«دول���ة
الكويت ال�شقيقة� ،إم��ارة وحكومة و�شعبا ً،
لوقوفها ال��دائ��م اىل جانب لبنان ودعمها
املتوا�صل لق�ضاياه الوطنية العادلة».

العب�سي
ال�سيد وديع العبـ�سي ا�ستهل كلمتـه بالقول:
«ها العلـم وقد �أبحـر على غرار �أج��داده وبلغ
ميناءه� ،صحيح �أنه مل يخـ�ض عباب اليم بل �أبحر
جواً لينتقل من م�سقط ر�أ�سـه اىل م�سقط قلبه...
ه��ذا ه��و ل��ب��ن��ان ،وه���ذا ه��و اللبناين �صاحب
املبادرات الفردية التي جتعل الر�ؤو�س ت�شمخ
وال��ق��ل��وب تنب�ض ف��خ��راً واع���ت���زازاً ،وه���ذا هو
املغرتب اللبناين ال��ذي قلبه يف وطنه وعينه
عليه ...وهذا هو الوطن الذي تذود عنه م�ؤ�س�سة
اجلي�ش ،امل�ؤ�س�سة الوطنية الوحيدة التي جتمع
كل اللبنانيني ،والوحيدة التي ق ّدمت وما زالت
وال��ت��ي ه��ي على ا�ستعداد �أن ت��ق� ّدم �شهداء
م����ن ك����ل الأدي��������ان
والطوائف� ،شهداء ،ال
ينتمون اىل �أديانهم
وطوائفهم ،بقدر ما
ينتمون اىل طائفة
الوطن الذي هو وطن
اجلميع ،كما اجلي�ش
ال��������ذي ه�����و ج��ي�����ش
اجلميع وال��ذي نحييه
اليوم ون�شكره».
و�أ����ض���اف العب�سي
حمذراً من «امل�سا�س
باجلي�ش لأنه م�سا�س
ب��ال��وط��ن .فاجلي�ش،
هذه الثابتة الكونية

هو رمز الوطن ،وطن ي��زول بزوالها ،وينتفي
فيه ال��وج��ود احل��ر ال�سيد وامل�ستقل .فلنقف
موحدين وراء جي�شنا ن�سانده بكل ما
جميعنا
ّ
�أوتينا من ع��زم وع��زمي��ة ،نلتف حوله ،وندعم
ت�سليحه ون�ستظل هذا العلم خيمة الأمان فوق
ر�ؤو���س��ن��ا جميعا ً ،يقينا م��ن ك��ل ط��ارئ وعدو
يرتب�ص بنا وبوطننا».
ّ
واق�ترح يف هذا ال�صدد متمنيا ً نيل موافقة
ق��ي��ادة اجل��ي�����ش «ب�����أن نفيد م��ن ه���ذا العلم
الكبري حجما ً ورم��زاً والذي تبلغ م�ساحته حواىل
65000م� 2أي ما يوازي �65000.000سم2
فيت�شارك اللبنانيون جميعا ً يف امتالكه ،عرب
امل�ساهمة بع�رشة دوالرات �أو ما يوازيها ،لقاء
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كل �سم ،2يح�صل املتربع لقاءه على �سهم
و�شهادة ر�سمية تفيد مبلكيته الرمزية مل�ساحة
م��ن علم ب�ل�اده ،و�سيعود ال��ري��ع بالطبع اىل
ت�سليح م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،بعد �أن يكون اللبناين
قد �ساهم عن رغبة وق�صد يف متويل جي�شه
وت�سليحه.»...
مكارم
يف كلمته �أعرب مكارم عن اعتزازه ببلده «بلد
احلرف والأبجدية ،بلدي «طائر الفينيق» بلد
الأدب��اء وال�شعراء واملبدعني واملخرتعني ،بلد
ال�شعب ال�شامخ �شموخ �أرزه ،ال�صامد �صمود
جباله ،بلد ال�شعب الذي يع�شق احلياة ،املتج ّدد
جت������� ّدد ال���رب���ي���ع يف
���س��ه��ول��ه ورواب����ي����ه،
بلدي ال��ذي ال تنفك
�إرادة �شعبه تتعاظم
تعاظم �أم���واج بحره،
بلدي الوطن اجلامع
احل��������ر امل�����س��ت��ق��ل
ّ
امل����ق����اوم لأع����دائ����ه
والويف لأمته».
وتابع« :ي�رشّفني �أن
�أق�� ّدم العلم اللبناين
الأك���ب��ر يف ال���ع���امل،
تكرميا ً جلي�ش بالدي،
مبنا�سبة م���رور 65
عاما ً على ت�أ�سي�سه،
ه����ذا اجل��ي�����ش ال���ذي
ي�����ش��كّ ��ل امل�ؤ�س�سة
اجل���ام���ع���ة ،ل���ك���ل ما
يرمز اليه لبنان من
�رشف وت�ضحية ووفاء،
ه����ذا اجل��ي�����ش ال���ذي
ي�ستحق منا كمقيمني
وك��م��غ�ترب�ين الدعم
ب�أ�شكاله كافة .اليوم
حتقّق حلمي كمواطن
لبناين� ،أعتز بهويتي
و�أحمل وطني يف قلبي
وعقلي� ،أن �أق� ّدم اىل
ب��ل��دي ه����ذا الإجن����از

ال����ع����امل����ي،
بعد عمل د�ؤوب
دام خ��م�����س��ة �أ����ش���ه���ر،
وب���دع���م م���ايل وم��ع��ن��وي من
رج���ل الأع���م���ال ال�����س��ي��د ودي���ع
العب�سي ،وتن�سيق كامل مع �سعادة
ال�سفري اللبناين يف الكويت الدكتور
ب�سام النعماين ،وتعاون مع وزارات
اخلارجية والداخلية وال�سياحة وبرعاية
وزارة الدفاع الوطني ،حيث �أنني �أ�ؤكد لكم
�أن جناح هذا العمل كان من ال�صعب حتقيقه،
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من دون م�ساندة اجلي�ش اللبناين .ففي هذا
املكان على مدى ع�رشين يوما ً ،كان العمل جاريا ً
ليالً ونهاراً على و�ضع اللم�سات الأخ�يرة لهذا
العمل اجلبار.»...
يف ختام الإحتفال ق ّدم اللواء الركن امل�رصي
با�سم قيادة اجلي�ش درع��ا ً تذكاريا ً لكل من
ال�سيد �أ��ش�رف م��ك��ارم وال�سيد ودي��ع العب�سي
عربون �شكر وتقدير ،وانتقل اجلميع اىل نادي
ال�ضباط يف قاعدة رياق اجلوية حيث �أقيم حفل
كوكتيل وتبادل �أنخاب باملنا�سبة.
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اىل جوار الرب
واملجرمون اىل العدالة
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هكذا � ّأدوا واجبهم
�صباح  2010/10/21ويف
�أثناء قيام دورية من ال�رشطة
الع�سكرية مبالحقة ع�سكريني
فارين يف بلدة جمدل عنجر،
تعر�ضت لإطالق نار من قبل
ّ
مت حتديد
عنا�رص م�سلحني ّ
هوياتهم ،ما �أ ّدى اىل ا�ست�شهاد
�ضابط برتبة رائد ورقيب .ر ّدت
الدورية على م�صادر �إطالق النار،
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وقامت قوة من اجلي�ش بدهم
املتورطني يف احلادث
�أماكن
ّ
لتوقيفهم و�إحالتهم اىل الق�ضاء
املخت�ص.
قيادة اجلي�ش حذّرت كل من
ي�أوي �أيا ً من املطلوبني �أو يت�سترّ
عليهم ،انه �سيتم التعامل معه
ك�أحد املطلوبني للعدالة.
اجلرمية لقيت ا�ستنكاراً عاما ً
و�إدانة من املراجع الر�سمية
وال�سيا�سية وال�شعبية وخ�صو�صا ً
من �أهايل بلدة جمدل عنجر.
وفيما ق ّدم العماد جان قهوجي
التعزية اىل عائلة ال�ضابط
�شيعت قيادة اجلي�ش
ال�شهيدّ ،
و�أهايل بلدتي �صغبني وبر اليا�س
ال�شهيدين.
الأهايل ورفاق ال�سالح حملوا
نع�شي ال�شهيدين و�ساروا خلفهما
يف مواكب مهيبة اىل املثوى
الأخري بعد �أن �أقيمت ال�صالة
لراحة نف�سيهما الطاهرتني.
تخلّل الت�شييع يف �صغبني ويف
بر اليا�س كلمة قائد اجلي�ش
العماد قهوجي الذي ن ّوه
مب�سرية ال�شهيدين ومناقبيتهما
وتفانيهما يف �أداء الواجب حتى
ال�شهادة.

اجلي�ش  -العدد رقم 305

31

ت�رشين الثاين 2010

املقدم ال�شهيد
عبدو روك�س جا�رس
 من مواليد  - 1969/2/8بريوت. تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابطاعتباراً من .1993/1/4
 رق�����ي اىل رت���ب���ة م���ل��ازم اع����ت����ب����اراً من.1995/8/1
���درج يف ال�ترق��ي��ة ح��ت��ى رت��ب��ة رائ���د اعتباراً
 ت� ّم��ن  ،2008/1/1ورق���ي اىل رت��ب��ة م��ق��دم بعد
اال�ست�شهاد.
 من عداد منطقة البقاع  -فرع املخابرات. حائز:• و�سام احلرب مرتني.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
• امليدالية التذكارية للم�ؤمترات
للعام .2002

• و��������س�������ام
الإ����س���ت���ح���ق���اق
ال����ل����ب����ن����اين م��ن
الدرجة الثالثة.
• و�����س����ام الأرز
ال��وط��ن��ي م���ن رتبة
فار�س.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش �سبع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  16مرة.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
• تهنئة قائد املع�سكر ثالث مرات.
• تهنئة قائد الفوج مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة ثالث مرات.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2010/10/21 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج. -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

املعاون ال�شهيد
زياد حممد �شامان املي�س
 م�������ن م����وال����ي����د 1978/5/10يف ب��ل��دة ب��ر ال��ي��ا���س -
ق�ضاء زحلة  -حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1997/12/15 من عداد منطقة البقاع  -فرع املخابرات. حائز:• و�سام احلرب مرتني.
• و�سام اجلرحى مرتني.
• و�سام التقدير الربونزي ثالث مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثماين مرات.
• تهنئة قائد الفوج.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2010/10/21 مت�أهل وله ولدان.اجلي�ش  -العدد رقم 305
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�إعداد :نينا عقل خليل

مترين لبناين  -فرن�سي
�إرهابيون يف �أدما
و�إنزال بحري يق�ضي عليهم
يف �إط���ار التدريب امل�شرتك ب�ين اجلي�شني
اللبناين والفرن�سي ،وتزامنا ً مع زي��ارة �سفينة
النقل والإن��زال « »TCD Foudreالتابعة
للأ�سطول البحري الفرن�سي لبنان ،نفّ ذت
وح�����دات م���ن ال��ب��ح��ري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة والبحرية
الفرن�سية ،مترين �إن��زال بحري وج��وي و�إغ��ارة
بالذخرية اخللبية قبالة �شاطئ املعاملتني
(جونية)� .شاركت يف التمرين ال�سفينة احلربية
« ،»TCD Foudreوعدد من القطع البحرية
اللبنانية ،بالإ�ضافة �إىل طوافات من القوات اجلوية ووحدات من �أفواج:
مغاوير البحر ،املجوقل واملدرعات الأول.
ح�رض التمرين رئي�س الأرك��ان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،القائم ب�أعمال ال�سفارة الفرن�سية ال�سيد
ديدييه �شابري وامللحق الع�سكري العقيد فيليب بيتلر ،نائب رئي�س
الأركان للعمليات العميد الركن رفعت �شكر ،قائد القوات البحرية العميد
البحري نزيه البارودي ،مدير العمليات العميد الركن مارون حتي ،قائد
فوج املدرعات الأول العميد جورج كيوان ،قائد الفوج املجوقل العميد
الركن جورج نادر وح�شد من ال�ضباط اللبنانيني والفرن�سيني والأجانب.
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ت�ضمن التمرين عمليات �إن��زال قوى و�آليات على ال�شاطئ وعمليات
غط�س ،وا�ستخدام متفجرات ورم��اي��ات بالذخرية اخللبية ،حيث نفّ ذ
امل�شاركون �إنزاالً وهاجموا جمموعة �إرهابية مفرت�ضة متركزت يف بلدة �أدما
وحميطها و�سيطرت على الطريق الدولية املمتدة بني بريوت وطرابل�س
وو�صوالً �إىل �شاطئ البحر ،بغية �إرباك الو�ضع الأمني وزعزعة الإ�ستقرار
الداخلي.
وقد ن ّوه كل من اللواء الركن امل�رصي وال�سيد �شابري بح�سن التعاون
املميز للمنفّ ذين ،و�أكدا موا�صلة هذا
والتن�سيق بني البحريتني ،والأداء
ّ
التعاون يف املراحل املقبلة.

35

ت�رشين الثاين 2010

تقييم ما نفذ من برامج امل�ساعدات الأمريكية للجي�ش

ع�����ق�����د يف امل���ج���م���ع
الع�سكري يف جونية ،لقاء
عمل ،يف ح�ضور رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مورا كونللي،
على ر�أ���س وف��د من ال�سفارة� ،إىل جانب امللحق الدفاعي الأمريكي
العقيد جوزف رانك ،وعدد من �ضباط اجلي�ش .جرى خالل الإجتماع تقييم
امل��راح��ل املنفّ ذة من برامج امل�ساعدات الأمريكية امل��ق��ررة للجي�ش
اللبناين ،خ�صو�صا ً يف جمايل التدريب واللوج�ستية.
وقد �ألقت ال�سفرية الأمريكية كلمة �شكرت فيها «ال�ضباط اللبنانيني
الذين تابعوا الربامج امل��ذك��ورة ،و�شاركوا يف تنفيذها» ،و�أك��دت يف
كلمتها «ثقة حكومة بلدها بدور اجلي�ش اللبناين ،وعزمها على موا�صلة

عتاد كوري هبة للجي�ش

دعمه وتفعيل التعاون
الع�سكري معه يف خمتلف

املجاالت».
بدوره� ،شكر اللــواء الركن املـ�رصي ال�سلطــات الأميــركية على «دعمها
امل�ستمر اجلي�ش اللبناين» ،و�أ�شــار �إىل �أن «هــذا اجلــي�ش الـذي مل يرتدد
للحظة واحدة يف القيام بواجبــه الدفاعي والأمني� ،إن كان يف مواجهة
العــدو اال�رسائيلي �أم يف مواجهــة الإرهــاب ،مل يكــن يف يــوم من الأيام يف
موقع الإعتداء على الغــري ،بل يف موقع الدفاع عن النــف�س ودرء الأخطار
عن وطنه ،وبالتايل ف�إن �أي م�ساعــدة ع�سكرية يت�سلّمها� ،إمنا تندرج يف
مكانها ال�صحيح وهي يف منطــوق املواثيــق وال�رشائــع الدولية ،عمل
�أخالقي و�إن�ساين ي�صـب يف خدمة الإ�ستقرار وال�سالم العامليني».

رعى قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ممثالً برئي�س جهاز الإرتباط بني قيادة اجلي�ش
اللبناين وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة وقائد قطاع جنوبي الليطاين
العميد الركن �صادق طلي�س ،احتفال ت�سليم هبة مق ّدمة من الكتيبة
الكورية العاملة �ضمن القوات املذكورة �إىل اجلي�ش ،قوامها فان و�أجهزة
كمبيوتر و�آالت ت�صوير� .أقيم الإحتفال يف مقر جهاز الإرتباط وح�رضه �إىل
رئي�س اجلهاز ووفد من �ضباط ،قائد الكتيبة الكورية والكولونيل كيم
ميونغ جونغ وعدد من �ضباطها .وللمنا�سبة ،اعترب العميد الركن طلي�س
�أن «الكتيبة الكورية �أثبتت �أنها قدوة حُتتذى يف جمال ن�رش ال�سالم يف
جنوب لبنان» ،وب���دوره� ،أب��دى الكولونيل كيم ميونغ جونغ تقديره
اجلي�ش معربا ً �أنه «لوال م�ساعدة اجلي�ش اللبناين ملا متكّ نت الكتيبة
الكورية من �إجناز مهماتها خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية».
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ثالث
طوافات
«بوما»
من دولة
الإمارات
العربية
املتحدة
ت�������س��� ّل���م اجل��ي�����ش
ال����ل����ب����ن����اين ث��ل�اث
ط����واف����ات م���ن ن��وع
«ب��������وم��������ا» ،مت��ث��ل
ال��دف��ع��ة الثانية من
ال����ط����واف����ات ال��ت��ي
قررت دولة الإمارات
ّ
العربية املتحدة تقدميها للجي�ش .و�شهدت قاعدة بريوت اجلوية حفل
ت�سلّم الطوافات ،يف ح�ضور العميد الركن القيم لوي�س حنا نائب رئي�س
الأرك��ان للتجهيز ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وع��دد من
ال�ضباط� ،إىل جانب ال�سفري الإماراتي يف لبنان ال�سيد رحمه ح�سني رحمه
الزعابي ووفد ع�سكري �إماراتي برئا�سة العقيد الطيار حممد احلب�سي.
القيم حنا ،نقل حتية العماد قهوجي و�شكره ال�سلطات
العميد الركن
ّ

الإماراتية على م�ساعداتها الأخوية للجي�ش اللبناين .من جهته� ،ألقى
ال�سفري الزعابي كلمة �أ���ش��ار فيها �إىل «�أن التعاون ب�ين اجلي�شني
اللبناين والإم��ارات��ي هو جت�سيد للعالقة التاريخية التي جتمع �شعبي
مت بنا ًء
البلدين ال�شقيقني» ،م�ؤكداً ب�أن «قرار تفعيل هذا التعاون قد ّ
على توجيهات �صاحب ال�سمو خليفة بن زايد �آل نهيان ومتابعة من ويل
العهد �سمو ال�شيخ حمد بن زايد �آل نهيان».

القيم
يف ح�ضور العميد ال��رك��ن
ت��خ��ل� ّل��ت الإح��ت��ف��ال كلمة ملمثل
ّ
اجلي�ش يت�س ّلم �أجهزة �إ�شارة فرن�سية
العماد قائد اجلي�ش� ،شكر فيها
لوي�س حنا ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،وامل�ست�شار الأول يف ال�سفارة الفرن�سية ال�سيد ديدييه ال�سلطات الفرن�سية على ثقتها ب��دور اجلي�ش اللبناين وم�ساعداتها
�شابرت وعدد من كبار �ضباط اجلي�ش ،جرى يف الريزة ،حفل ت�سلّم �أجهزة املتكررة له .كما كانت كلمة لل�سيد �شابرت الذي �أكد التزام بالده دعم
�إ�شارة مق ّدمة هبة من قبل الإدارات الإقليـمية للإنقاذ ومكافحة احلرائق اجلي�ش اللبناين ،م�شرياً �إىل �أن «تقدمي هذه امل�ساعدة من قبل م�ؤ�س�سات
يف حمافظتي « »Charentes Maritimeو « »La Sartheفرن�سية مدنية ،هو دليل على ثقة ال�شعب الفرن�سي باجلي�ش ،ورغبة
خمتلف �إدارات الدولة الفرن�سية موا�صلة دعمه بالإمكانات املتوافرة».
الفرن�سيتني.
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برنامج �إ�سرتاتيجي
ب�إ�رشاف بريطاين

�إ�ستقبل مدير مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية العميد الركن مي�شال املري ،امل�س�ؤول الأكادميي
يف جامعة « »Gran Fieldالربيطانية الدكتور دايڤيد �شوتر ،يف ح�ضور عدد من �ضباط املركز.
متت خالل اللقاء مناق�شة مراحل تط ّور الربنامج الوطني الأكادميي الإ�سرتاتيجي «National
وقد ّ
») Academic Strategic Programme (NASPيف لبنان ،والذي يتم حت�ضريه برعاية كل
من املركز املذكور واجلامعة اللبنانية ،وب�إ�رشاف من جامعة « »Gran Fieldالربيطانية.

تخريج الدفعة الثانية لدورة �ضابط توجيه
جرى يف مق�صف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان �إحتفال تخريج
الدفعة الثانية لدورة �ضباط التوجيه ،تر�أ�سه مدير التوجيه العميد الركن
�صالح حاج �سليمان وح�رضه قائد الكلية العميد الركن علي احلاج �سليمان
املدربون و�أ�ساتذة مدنيون.
املتخرجني وال�ضباط
وقادة قطع ال�ضباط
ّ
ّ
تخلل احلفل ،توزيع ال�شهادات على ال�ضباط املتخرجني ،وكلمة للعميد
الركن �صالح حاج �سليمان من
وحي املنا�سبة.

القـوات البحرية حتتـفل بعيدها الثامن واخلمـ�سني
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مبنا�سبة العيد الـ 58للقوات البحرية� ،أقيم يف املجمع
الع�سكري يف جونيه ،حفل ع�شاء ح�رضه قائد القوات البحرية
العميد البحري نزيه بارودي
و�ضباطها مع عقيالتهم ،و�ضباط
من �أجهزة القيادة وملحقون
ع�سكريون و�ضباط من قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
افتتح احلفل بالن�شيد الوطني،
ثم �ألقى العميد البحري بارودي
رحب فيها باحل�ضور،
كلمة
ّ
و�شكر فيها لقائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي اهتمامه وجهوده
امل�ستمرة يف دعم القوات البحرية.
ت�رشين الثاين 2010

متابعة دولية لأعمال نزع الألغام والقنابل العنقودية
زارت م�ساعدة رئي�س مكتب �إزالة الألغام يف
وزارة اخلارجية الأمريكية ال�سيدة كايت بويتون
ترافقها ال�سيدة دان��ي��ال ر�سلر م��ن جامعة
مادي�سون الأمريكية ،املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام واجتمعتا مع رئي�س املركز
العميد حممد فهمي الذي �أطلعهما على �سري
العمل يف الربنامج الوطني للعمليات الإن�سانية
لنزع الألغام والتحديات التي تواجه الربنامج
واخلطة امل�ستقبلية .كما تناول البحث م�رشوع
�إق��ام��ة دورة تدريبية يف جم��ال تقدمي العالج
النف�سي يف لبنان مل�صابي الأل��غ��ام يف بع�ض
الدول العربية.
�أعقب اللقاء ،زيارة اىل ثكنتي �سعيد اخلطيب
يف حمانا وعبد املجيد �شهاب يف بيت الدين
ل�ل�إ��شراف على من�ش�آت الثكنتني ،بالإ�ضافة
�إىل ج��ول��ة ع��ل��ى امل��رك��ز الإق��ل��ي��م��ي للأعمال
املتعلقة بالألغام يف النبطية ،وور���ش معاجلة
�ألغام وقنابل عنقودية تابعة لفوج الهند�سة
يف اجلي�ش يف بلدتي النبطية الفوقا و�سوق
الغرب و�أخرى تابعة لكل من جمعية امل�ساعدات
ال�شعبية الرنوجية وجمعية امل�ساعدات الكن�سية
الدامناركية ومنظمة املجموعة الإ�ست�شارية
لنزع الألغام «ماغ» ومركز منظمة «ماغ» يف عدة
بلدات.

تكرمي م�ست�شارين تقنيني

وكانت للوفد زي��ارة �إىل كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان ،اطلع خاللها
على من�ش�آت الكلية وو�سائل التدريب
ف��ي��ه��ا .ويف ب��ل��دة زف��ت��ا ،ح����ضر الوفد
م�رسحية حول التوعية من خماطر الألغام
ق ّدمها فريق من جمعية «فاميلي كاير
ليبانون» لتالمذة مدر�سة الطليعة
اللبنانية.
ويف خ��ت��ام ب��رن��ام��ج ال���زي���ارة ،ح�رض
ال��وف��د م����ؤمت���راً �صحافيا ً يف املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
ملنا�سبة ت�سلّم املجموعة الإ�ست�شارية
لنزع الألغام «ماغ» �شيكا ً ماليا ً لدعم
الربنامج اللبناين.
كذلك ،زار رئي�س ق�سم درا�سات العمليات
الإن�����س��ان��ي��ة ل��ن��زع الأل���غ���ام يف ج��ام��ع��ة جامي�س
مادي�سون الأمريكية الدكتور كني روثفورد،
امل��رك��ز اللبناين ل�ل�أع��م��ال املتعلقة بالألغام
واطلع على �سري العمل يف الربنامج الوطني
للعمليات الإن�سانية لنزع الألغام والتحديات
التي تواجهه واخلطة امل�ستقبلية.
بعد ذلك ،انتقل الدكتور روثفورد �إىل كلية
ف���ؤاد �شهاب للقيادة والأرك���ان ثم �إىل بلدة
روبني حيث اطلع على �أعمال معاجلة القنابل

العنقودية من ِقبل فوج الهند�سة يف اجلي�ش.
ويف الإطار نف�سه ،تفقّد مدير برنامج جمعية
امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية ال�سيد بيرت �إيدي
يرافقه مدير برنامج اجلمعية يف ال�رشق الأو�سط،
ور�شة معاجلة قنابل عنقودية تابعة للجمعية يف
بلدة تبنني ،وكان يف ا�ستقبالهما رئي�س الفريق
ال��ذي ق � ّدم �رشحا ً ح��ول كيفية العمل ،لينتقال
بعدها �إىل مدر�سة الرباعم النموذجية يف البلدة
نف�سها ويح�رضا ن�شاطا ً م�رسحيا ً حول التوعية من
خماطر الألغام والقنابل العنقودية.

�أقيم يف النادي الع�سكري املركزي ،حفل غداء تكرميا ً للم�ست�شار التقني لرئي�س املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( )UNDPال�سيد �آالن بو�سطن ،وذلك
مبنا�سبة انتهاء مهماته ومغادرته لبنان.
ح�رض احلفل رئي�س املركز العميد حممد فهمي ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،و�ضباط من
املركز وممثلون عن الربنامج املذكور ومدير �رشكة «داينكورب الأمريكية» يف لبنان .وللمنا�سبة،
ق ّدم العميد فهمي كتاب �شكر ودرعا ً تذكارية لل�سيد بو�سطن با�سم املركز.
كرم رئي�س املركز اللبناين لنزع الألغام العميد فهمي ،ال�سيد وليام بني امل�ست�شار التقني
كذلكّ ،
وخبري املتفجرات لدى �رشكة داينكورب الأمريكية مبنا�سبة انتهاء عمله ومغادرته لبنان ،وذلك
باحتفال �أقيم يف املركز يف الفيا�ضية ح�رضه
عدد كبري من ال�ضباط.
وتخلل احلفل ،تقدمي درع تذكارية اىل ال�سيد
وليام بني وهدية رمزية با�سم قائد املركز
و�ضباطه ،تقديراً لدعمه ق���درات اجلي�ش يف
معاجلة م�شكلة الألغام يف لبنان.
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افتتح املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
ور�شة عمل
بااللغام ور�شة عمل حول «عدم التفرقة بني
اجلن�سني ذكوراً و�إناثا ً ،ال �سيما املعوقني
للعاملني
منهم» ،بالتعاون م��ع «جامعة البلمند»
مع م�صابي
و«اجلامعة الكندية  -مونت موران�سي»
الألغام
و«م�رشوع الت�أهيل  -رهاب» .و�أتت الور�شة
بتمويل من «وكالة التنمية الكندية».
�شارك يف الور�شة ع�رشون �شابا ً و�شابة توزعوا بني مدنيني وع�سكريني،
معوقني وغري معوقني ،وب��د�أت ن�شاطاتها بتح�ضري امل�شاركني «لفهم
الأبعاد اجلندرية للإعاقة ،خ�صو�صا ً يف جمال عملهم» .وعلى الرغم من
عدم وجود نظم �إحالة منا�سبة يف لبنان يلج�أ �إليها مقدمو الرعاية� ،إال �أن
الإخت�صا�صي ب�إمكانه �أن ي�ؤدي دوراً �أ�سا�سيا ً يف حتديد معاجلة الأ�شكال
املختلفة للتمييز وتخفيفها وعدم م�ساواة القائمني على �أ�سا�س اجلندر.
عرفت ممثلة كلية ال�صحة
وقد انق�سمت الور�شة �إىل ثالت جل�سات :يف الأوىلّ ،
العامة يف جامعة البلمند  -مركز الألغام ال�سيدة حبوبة عون بالهدف ،م�شرية
اىل �أهمية تزويد العاملني مع م�صابي الألغام مهارات وقدرات ت�ساعدهم

�أطراف �إ�صطناعية مل�صابني
بالقنابل العنقودية والألغام
�أقامت منظّ مة ال��روت��اري ،وملنا�سبة الإعالن
عن �إختتام م�رشوعها يف م�ساعدة ع�رش �ضحايا
�ألغام ،حفل توزيع �أطراف �إ�صطناعية مل�صابني
بالقنابل العنقودية والأل��غ��ام والذخائر غري
املنفجرة ،وذلك يف نادي املنظمة يف النبطية
وب ��إ��شراف امل��رك��ز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام وبالتن�سيق مع جمعية امل�ساعدات
ال�شعبية الرنوجية وجمعية «متكني للعي�ش
با�ستقاللية».
وق��د ج��رى خ�لال الإح��ت��ف��ال تركيب الأط���راف
الإ�صطناعية وك��ان من بني امل�صابني ثالثة
فتية.

ع��ل��ى م��ع��رف��ة تقدمي
اخل����������دم����������ات اىل
امل�����ص��اب�ين وتبيان
ح��اج��ات��ه��م ،م��ن خالل
ت��ث��ب��ي��ت امل��ف��اه��ي��م
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��وع
الإج��ت��م��اع��ي وتكوين
الكادر الب�رشي القادر على تلبية تلك اخلدمات.
يف اجلل�سة الثانية ،بحثت احلاجات اجلندرية العلمية والإ�سرتاتيجية� ،أما
اجلل�سة الثالثة ،فتناولت امل�ساواة على �أ�سا�س النوع الإجتماعي.
ح�رض حفل افتتاح الور�شة التي عقدت يف قاعة �إجتماعات املركز يف
الفيا�ضية ،العميد حممد فهمي ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
امل�س�ؤول عن جلنة �ضحايا الألغام العقيد حممد ال�شيخ ،الإخت�صا�صية يف
اجلندرة لينا �أبو حبيب ،ممثلة «وكالة التنمية الكندية» ماري بارادي،
وممثلة «جامعة مونت موران�سي» ليلى ف��رج .ويف اخلتام ،جرى توزيع
ال�شهادات على امل�شاركني.

خماطر الألغام يف حملة تذكريية
تتوا�صل حمالت التوعية من خماطر الألغام التي ينظّ مها املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام على مدار ال�سنة ويف املناطق اللبنانية كافة.
ويف هذا الإطار� ،أطلقت خالل �شهر �أيلول املن�رصم ،حملة تذكريية للتوعية من خماطر الألغام
وذلك مع مطلع العام الدرا�سي اجلديد  .2011-2010وقد ا�ستهدفت احلملة حواىل 4500
تلميذ تراوح �أعمارهم بني  6و� 12سنة ،يف  33بلدة وقرية يف حمافظتي اجلنوب والنبطية
وق�ضاءي البقاع ورا�شيا .وجرى خاللها �إلقاء حما�رضات حول التوعية من خماطر الألغام والقنابل
العنقودية والذخائر غري املنفجرة ،تبعها توزيع قرطا�سية على التالمذة بالإ�ضافة اىل من�شورات
حتتوي على ر�سائل توعية.

تابع �ضباط وع�سكريون من بني العاملني يف
جم��االت �إت�لاف الذخائر ومعاجلة العبوات غري
النظامية والوقاية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل
و�إزال����ة الأل��غ��ام ،يف امل��رك��ز اللبناين للأعمال
املتعلة ب��الأل��غ��ام ،وف���وج الهند�سة و�أل��وي��ة
اجلي�ش ،حلقة درا�سية يف قيادة فوج الهند�سة
يف ال��وروار ،ب�إ�رشاف فريق تدريب من القيادة

�إتالف ذخائر ومعاجلة
عبوات غري نظامية

ال��و���س��ط��ى الأم�يرك��ي��ة ،وذل���ك ب��ه��دف تبادل
اخلربات يف املجاالت املذكورة.
وقد اطلع الوفد الأمريكي خالل فرتة التدريب

على عمل �رسية خ�براء ال��ذخ��ائ��ر واملتفجرات
و�رسية الوقاية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل كما
�أجروا تفجريات عملية يف حقل تفجري املغيتة.
ويف نهاية فرتة التدريب التي ا�ستمرت مدة
خم�سة �أي��ام ،وزعت �شهادة تبادل خربات على
الع�سكريني امل�شاركني ،وذلك يف نادي �ضباط
الفوج امليداين.

مناورة لوج�ستية
يف �أعايل ك�رسوان
ن��فّ ��ذ ال��ف��وج امل��ج��وق��ل م��ن��اورة
لوج�ستية يف منطقة �أعايل ك�رسوان
(مريوبا ،حراجل ،فاريا ،فقرا ،عيون
ال�سيمان وقناة باكي�ش) ،متحورت
حول قيام �رسية القيادة واخلدمة يف
الفوج بت�أمني امل�ساندة اللوج�ستية
ل����سراي��ا ال��ق��ت��ال امل��ج��وق��ل��ة ،التي
كلفت مبهاجمة ثالث ف�صائل من
العدو الإ�رسائيلي �أنزلت على ثالث
تالل .هدف املناورة مهاجمة هذه
الف�صائل العدوة بثالث �رسايا مع
ت��أم�ين ال��دع��م ال��ن��اري على عاتق
��سري��ة ال��دع��م والإب��ق��اء على �رسية
�إحتياط متركزت يف حميط �ساحة
فاريا.
ح�رض امل��ن��اورة ،وف��د ع�سكري م��ن الوحدات
اللوج�ستية يف اجلي�ش الأم�يرك��ي� ،ساهم يف
عملية تقييم التمرين ،اىل جانب قائد الفوج
العميد الركن جورج نادر و�ضباطه ،و�ضباط من
اجلي�شني الأمريكي والفرن�سي ور�ؤ�ساء بلديات،
و���ش��ارك فيها ع��دد م��ن الهيئات املدنية يف

بلدتي فاريا وحراجل ،ال�صليب الأحمر والدفاع
املدين ،ومدنيون �ساهموا بتقدمي �آليات مدنية
ا�ستخدمت كو�سائل نقل للم�ساهمة بعملية
التموين �أو م��ن��ازل وم�ستودعات ا�ستخدمت
كمراكز ونقاط متوين.
وخ�ل�ال امل��ن��اورة ،ج��ال ال�ضباط اللبنانيون
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والأجانب �ضمن بقعة العمليات حيث �أ�رشفوا على
التنفيذ ،والإ�سعافات الأولية و�إخالء امل�صابني
�إىل نقطة الفرز ومنها اىل امل�ست�شفى امليداين
فامل�ست�شفيات املدنية ،باال�ضافة اىل م�ساعفة
و�إخالء الآليات املعطّ لة وت�أمني دميومة الإت�صال
الال�سلكي يف خمتلف مراحل املناورة.

جتربة على ح�شوات متفجرة
مق ّدمة هبة للجي�ش
يف ح�ضور �صاحب �رشكة «مكارثي للمتفجرات»
ال�سيد ج��ون م��ك��ارث��ي و���ض��ب��اط متخ�ص�صني
وموظفني من املنظمات غري احلكومية وال�رشكات التجـارية العـامـلـة يف
جمال نزع الألغام يف لبنان� ،أجريت يف منطقة املغيتة جتربة على ح�شوات
نوع « »Thermits M 29املق ّدمة كهبة اىل اجلي�ش من قبل ال�رشكة

املذكورة ،وذلك ب�إ�رشاف املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.
وت�أتي هذه التجربة �ضمن �سياق اجلهود التي يبذلها املركز مع اجلهات
الدولية لت�أمني امل�ساعدات الالزمة للإ�رساع يف معاجلة م�شكلة الألغام.

اجلي�ش ي�ساهم يف اليوم
العاملي للحد من خماطر الكوارث
مبنا�سبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للحد م��ن خماطر
ال��ك��وارث وب��ال��ت��ع��اون م��ع وح���دة «»UNDP
للحد م��ن خماطر ال��ك��وارث يف رئا�سة جمل�س
الوزراء ،نظّ مت جمعية الرثوة احلرجية والتنمية
( )AFDCن�شاطني خالل �شهر ت�رشين الأول،
بهدف احلد من كوارث حرائق الغابات التي جتتاح لبنان �سنويا ً خملّفة
�أ�رضاراً فادحة يف ثروته احلرجية و�أرا�ضيه الزراعية.
جاء تنظيم هذين الن�شاطني �ضمن املخطط التنفيذي للإ�سرتاتيجية
أقرها جمل�س ال��وزراء يف �أيار العام
الوطنية لإدارة حرائق الغابات التي � ّ
تت�ضمن خم�سة حماور �أ�سا�سية هي :املعلومات والأبحاث
 ،2009والتي
ّ
والتحاليل ،تقلي�ص اخلطر �أو �إج��راءات الوقاية ،اجلهوزية ،الإ�ستجابة
والنهو�ض يف مرحلة ما بعد احلريق لت�أهيل امل�ساحات املت�رضرة.
�شارك يف الن�شاطني ممثلون عن وح��دة احلد من الكوارث يف رئا�سة
�أقامت م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد
�صبحي ال��ع��اق��وري ي��وم �ا ً ترفيهيا ً
لأوالد �شهداء اجلي�ش اللبناين الذين تراوح
�أع��م��اره��م ب�ين  16و� 20سنة يف ثكنة فوج
مغاوير البحر  -عم�شيت ،نزوالً عند رغبتهم يف
التعرف على هذا الفوج.
ّ
عند ال��و���ص��ول ،ك��ان يف ا�ستقبالهم �ضباط
توجهوا �إىل ن�صب ال�شهداء
ال��ف��وج وم��ن ث��م ّ
حيث و�ضعوا �إكليالً من الزهر و�أن�شدوا الن�شيد
الوطني اللبناين ،م��ن ث��م ت��وج� ّ�ه��وا �إىل قاعة

جمل�س الوزراء ووزارة البيئة وع�سكريون من لواء امل�شاة الثاين ع�رش وفوج
املدرعات الأول وعنا�رص من الدفاع املدين وال�صليب الأحمر ،ومتطوعون
من جمعية الرثوة احلرجية والتنمية ( )AFDCوعنا�رص ك�شفيون وعدد
من البلديات .وقد �شمل الن�شاط الأول تنظيف جوانب الطرقات يف �أحراج
بلدة دميت  -ملتقى النهرين يف ال�شوف ،ك�إجراء وقائي لتقلي�ص خطر
احلرائق يف الغابات� ،أما يف الن�شاط الثاين ف�ساهم املتطوعون بت�أهيل
مت حتريج
موقع مت�رضّر من جراء احلرائق يف بلدة غبالة  -ك�رسوان حيث ّ
م�ساحات كبرية لإعادتها خ�رضاء.

�أوالد ال�شهداء يلتقون يف فوج مغاوير
وتعرفوا من الرائد حممد �ضاهر،
املحا�رضات
ّ
على طريقة الـ ،Power Pointعلى الفوج
و�إجن��ازات��ه ومهماته وال���دورات التي يتابعها
امل��غ��وار البحري ...ثم كانت لهم جولة داخل
الثكنة.
بعد الغداء الذي �شاركهم فيه الفنان جورج
خباز ،انخرط الزائرون يف �أجواء املغاوير منفّ ذين
ع��دة ن�شاطات :در���س عقد  +هبوط باحلبال،

در�س بويل ،مبادئ الغط�س (الذين
البحر
يجيدون ال�سباحة غط�سوا على عمق
� 6أمتار) ،در�س يف القدرة على العوم  +الت�أقلم
مع املياه (للذين ال يجيدون ال�سباحة) ،كيفية
التعامل مع ال���زورق (مم��ي��زات ع��ام��ة) ،كيفية
�إنزال زورق يف �شاطئ رملي و�إ�صعاده وكيفية
اجللو�س داخله ،الإبحار واملناورة وغريها من
التمارين املائية.
ختام الزيارة هدايا تذكارية للزائرين ،و�شكر
للم�ضيفني.

�أبناء �شهداء اجلي�ش يف مغارة جعيتا

يف �إط��ار ن�شاطاتها الإن�سانية
والإجتماعية والثقافية ،نظّ مت جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء
اجلي�ش اللبناين برئا�سة ال�سيدة جوانا قهوجي وح�ضور جميع الأع�ضاء،
وبالتن�سيق مع �إدارة مغارة جعيتا ب�إ�رشاف املدير العام الدكتور نبيل
حداد ،يوما ً ترفيهيا ً لأبناء الع�سكريني ال�شهداء و�أمهاتهم ،زاروا خالله
مغارة جعيتا.
�شارك يف ه��ذا الن�شاط نحو  500طفل مع �أمهاتهم وجمموعة من
عقيالت �شهداء �ضباط اجلي�ش اللبناين مع �أوالدهنِ ،
قدموا من خمتلف
املناطق اللبنانية.
بداية ،نظّ مت �إدارة املرفق ال�سياحي ا�ستقباالً مميــزاً للمــدعويــن،
مف�صل ق ّدمه الدكتور حــداد حــول مغارة
الذين ا�ستمعــوا �إىل �رشح
ّ
جعيتا وجماالتها واملميزات الفريدة لهذا املعلــم الأجمــل يف ال�رشق
الأو�سط جلهة املغاور الطبيعية و�أعجوبة الطبيعة يف لبنان ،ثم
ج���ال امل���دع���وون يف �أح�����ض��ان
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الطبيعة وا���س��ت��م��ت��ع الأط��ف��ال
بحديقة احليوانات املميزة ،ليتناولوا بعدها طعام الغداء يف مطعم
املغارة.
رحب فيها ب�أبناء ال�شهداء
و�ألقى مدير املغارة الدكتور حداد كلمة ّ
و�أمهاتهم ،م�ؤكداً �أن «هذا الإحت�ضان هو �أقل واجب وطني تقوم به
�إدارة مغارة جعيتا جتاه من كانوا �أكرم من يف الدنيا و�أنبل بني الب�رش،
عنيت بذلك �آباءهم الذين ا�ست�شهدوا ليبقى هذا الوطن هوية وكيان
و�سالم».
ون � ّوه الدكتور ح��داد بت�ضحيات اجلي�ش اللبنـاين يف ال�سلم كما يف
احلرب ،م�ؤكداً على «الوقــوف الدائم اىل جانب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
التي ميكن �أن تكون �أمنوذجا ً يقتدى لباقي م�ؤ�س�سات الوطن».
وق��د ع�ّب�رّ الأه��ايل عن �شكرهم قيادة اجلي�ش و�أع�ضاء اللجنة ،على
التوا�صل الدائم مع عائالت ال�شهداء ورعاية �أو�ضاعها الإجتماعية
واحلياتية.
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«معركة نهر البارد � -إنت�صـار الأمل»
�صور فوتوغرافية ولوحات زيتية معبرّ ة
يف بلدة مزبود � -إقليم اخلروب� ،إنت�رشت ال�صور الفوتوغرافية واللوحات الزيتية
تكرميا ً ل�شهداء اجلي�ش اللبناين يف معركة نهر البارد من �أبناء منطقة �إقليم اخلروب.
حتت عنوان «معركة نهر البارد � -إنت�صار الأمل»� ،شارك حمرتفون وهواة يف
معر�ض نظّ مته �إدارة جمعية وخميم �أجيال  -مزبود التي ق ّدمت يف ختامه اجلوائز
لأ�صحاب �أجمل ثالث لوحات.

عمليات دهم
للجي�ش
يف بريتال
وحورتعال
وك�شف عمالء
ن����فّ ����ذت وح��������دات من
اجل���ي�������ش ح���م���ل���ة ده���م
وا�سعة يف بلدتي بريتال
وح��ورت��ع�لا ،بالتعاون مع
الأجهزة الأمنية ومب�ساندة
�سالح اجل��و� ،أ�سفرت عن
توقيف بع�ض املطلوبني
يف م�����ذك�����رات ت��وق��ي��ف
وم�صادرة �أ�سلحة وذخائر
و�أعتدة ع�سكرية متنوعة
وع�����دد م���ن ال�����س��ي��ارات
امل�رسوقة ،وكميات كبرية من مادتي الهريويني والكوكايني وح�شي�شة الكيف ،و�أدوات لتزوير
الأموال وامل�ستندات الثبوتية وعدد من الهواتف اخللوية و�أجهزة الكمبيوتر.
وقد بو�رش التحقيق مع املوقوفني متهيداً لإحالتهم مع امل�ضبوطات �إىل الق�ضاء املخت�ص.
كذلك ،متكّ نت مديرية املخابرات ،خالل ال�شهرين املا�ضيني ،من ك�شف وتوقيف ت�سعة عمالء
ثبت تعاملهم مع املو�ساد الإ�رسائيلي.
وفيما اكتمل التحقيق مع �أربعة منهم
و�أحيلوا �إىل الق�ضاء املخت�ص ،ما يزال
الق�سم الآخر قيد التحقيق جلالء بع�ض
اجلوانب املت�صلة مبلف التعامل ،فيما
ت�ستمر التحريات ملالحقة م�شتبه بهم
�آخ��ري��ن لتوقيفهم و�إج����راء التحقيق
معهم ،و�إحالتهم اىل اجلهات الق�ضائية
املخت�صة.
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زورق �إ�رسائيلي
يطلق النار بالقرب من
ر�أ�س الناقورة

�أقدم زورق حربي �إ�رسائيلي معاد بتاريخ
ليل  ،2010/10/3-2ومن داخل املياه
الإقليمية الفل�سطينية املحتلة ،على
�إط�لاق ع��دة ر�شقات نارية و�إح��دى ع�رشة
قذيفة ب�إجتاه املياه الإقليمية اللبنانية
بالقرب م��ن الطفافة الثانية والثالثة
(ر�أ�س الناقورة) ،من دون وقوع �إ�صابات.

جي�ش العلم والثقافة

دبلوم يف هند�سة
امليكانيك للنقيب البحري
ف�ضل �سليم
نال النقيب البحري ف�ضل عبا�س
�سليم من القوات البحرية دبلوما ً
يف هند�سة امليكانيك م��ن كلية
الهند�سة يف اجلامعة اللبنانية -
الفرع الثالث.

نالت مي احلاج �إبنة العميد
م
ربوك
علي احل��اج �شهادة الدكتوراه
يف جراحة الفم وط��ب الأ�سنان من جامعة
القدي�س يو�سف ،حيث ح� ّل��ت يف طليعة
رف��اق دورت��ه��ا خ�لال درا�ستها اجلامعية.
وقد �أ�شادت عميدة كلية الطب يف اجلامعة
الربوف�سور ندى نعمان ،مب�سرية املتخرجة
امل�رشّفة جداً وباجلهود التي بذلتها خالل فرتة التدرب.

�إجازة تعليمية يف العلوم
الإجتماعية للم�ؤهل الأول
فادي ال�شيخ

جمتمع اجلي�ش

�إجازة تعليمية يف
الفل�سفة للمعاون الأول
جاد خاطر

نال امل�ؤهل الأول فادي غازي ال�شيخ
م��ن ع��داد ف��وج مغاوير البحر� ،إج��ازة
تعليمية يف ال��ع��ل��وم الإجتماعية من
معهد العلوم الإجتماعية يف اجلامعة
اللبنانية.

وم�����ص��ورات الأرا����ض���ي اللبنانية ،با�ستثناء
اخلرائط التي ت�صدرها دوائ��ر امل�ساحة ،قبل
احل�صول على �إذن م�سبق من قيادة اجلي�ش،
وتعميم ذلك على جميع املعنيني حتت طائلة
تنفيذ العقوبات املدرجة يف القوانني.
تلفت ه��ذه ال��ق��ي��ادة ك��ل م��ن يعنيه الأم���ر،
�إ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات واملكاتب الهند�سية
والإ�ست�شارية والدرا�سات ذات الإخت�صا�ص
والنقابات املخت�صة ودور الن�رش واملكتبات
و�أ���ص��ح��اب الفنادق وامل�ؤ�س�سات ال�سياحية
ب��وج��وب رف��ع الطلبات �إىل ق��ي��ادة اجلي�ش -
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية للح�صول على �إذن

حاز املعاون الأول جاد خاطر من عداد
طبابة منطقة البقاع �إج���ازة تعليمية
يف الفل�سفة من كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية  -الفرع
الرابع.
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�إح��ت��ف��ل اجل��ن��دي رب��ي��ع القبوط
بعقد خطوبته على الآن�سة خديجة
في�صل.

جمتمع اجلي�ش

تذكّ ر قيادة اجلي�ش جم��دداً اجلهات املعنية
مبندرجات القانون الرقم  65/42ال�صادر
بتاريخ  24مت��وز �سنة  ،1965وال��ذي ين�ص
على عدم طبع ون�رش وبيع خرائط �أو م�صورات
من دون احل�صول على �إذن م�سبق من قيادة
اجلي�ش  -مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية ،وعلى
�إح��ال��ة امل��خ��ال��ف�ين �إىل امل��ح��اك��م الع�سكرية
ومعاقبتهم باحلب�س م��ن �شهر وح��ت��ى �سنة
على الأكرث ،وذلك منعا ً لإحلاق ال�رضر بالأموال
ال��ع��م��وم��ي��ة وب�����ص��ح��ة امل��ع��ل��وم��ات اجلغرافية
وقانونيتها .وت�شري هذه القيادة اىل �أنه تنفيذاً
للقانون املذكور� ،صدرت الحقا ً عدة تعاميم
عن مقام جمل�س ال��وزراء �آخرها التعميم الرقم
 9ت��اري��خ  ،2010/3/11وال���ذي طلب �إىل
جميع الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات
و�إحت�����اد ال��ب��ل��دي��ات ون��ق��اب��ت��ي املهند�سني
وال��ط��وب��وغ��راف��ي�ين ،ع��دم طبع ون����شر اخلرائط

اجلي�ش يحذر من طبع
اخلرائط وامل�صورات
من دون �إذن

م�سبق لطبع اخلرائط وامل�صورات للأرا�ضي
اللبنانية ،بعد �أن حتدد فيها النقاط الآتية:
 الهدف من و�ضع اخلرائط �أو امل�صورات. املقيا�س املطلوب. املنطقة املراد و�ضع خرائط �أو م�صوراتلها.
 امل�ستندات املنوي ا�ستعمالها. عدد الن�سخ والألوان. الإ����ص���ط�ل�اح���ات امل���ن���وي ا�ستخدامها،والإي�ضاحات التي تتعلق بو�ضع اخلريطة �أو
امل�صور.
كما يتوجب عليها �أن ت�رصّح عما لديها من
خرائط و�صور جوية وف�ضائية عائدة للأرا�ضي
اللبنانية مبختلف �أنواعها وط��رق حفظها �إىل
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية مبا�رشة ،بغية ت�سوية
و�ضعها ،وذل��ك قبل تاريخ 2010/12/20
كحد �أق�صى منعا ً للمالحقة القانونية.

من ال
صصحا ةف

ن�رشت �صحيفة «الأنباء» الكويتية
يف عددها ال�صادر بتاريخ � 23أيلول
م�صور ًا عن القوات
 2010حتقيقاً
ّ
البحرية يف اجلي�ش اللبناين عر�ضت
متطرقة
فيه مهماتها واحتياجاتها
ّ
اىل ملحة تاريخية عنها.
بعد متابعة ميدانية للجي�ش اللبناين
بقاعاً وجنوباً وعلى حماور الألوية يف
بنت جبيل وتبنني ومرجعيون ويف
القاعدة اجلوية يف رياق� ،سلّطت
«الأنباء» ال�ضوء على القوات البحرية
«ملا لهذا اجلزء الع�ضوي يف اجلي�ش
من مهمات تفوق قدراته الت�سليحية،
وملا يتطلّع اليه من طموحات �أعظم
من الإمكانات املتوافرة بني يديه»،
كما يقول التحقيق الذي �أعده
الزميالن عدنان الرا�شد وداوود رمال.

ت�رشين الثاين

�إعداد :ليال �صقر الفحل

�إ�ستعرا�ض البدايات
ا�ستهل التحقيق با�ستعرا�ض بدايات �سالح
البحر اللبناين الذي �أن�شئ العام  1950ومتركز
يف احلو�ض الأول ملرف�أ بريوت ،وانتقل العام
 1972اىل مرف�أ جونية بعد ت�سلم مباين قاعدة
جونية البحرية.
ال��ع��ام  1982ا�ستبدل �إ���س��م �سالح الدفاع
البحري بالقوات البحرية ا�ستناداً اىل قانون
الدفاع ،والعام � 1992أن�شئت قواعد بحرية يف
مرافئ �صيدا و�صور وطرابل�س ،و�آخر الإجنازات
ك��ان �شبكة راداري����ة حديثة
و�ضعت على ط��ول ال�شاطئ
اللبناين لتغطي املحطات
ال��راداري��ة للم�سطح املائي
الإقليمي برمته.
و�إذ ت�ضيء الأن��ب��اء على
عديد القوات البحرية الذي
ي��ق��ارب ال�����ـ 1500عن�رص،
ت�����ش�ير اىل ن��ي��ل امل��ل�ازم
البحري �أ�سعد الرتك �سيف

امللكة �إليزابيت ،لتق ّدمه على �ست دورات
تدريبية ل�ضباط من خمتلف اجلن�سيات يف �إحدى
الكليات الع�سكرية يف بريطانيا.
وتنقل ال�صحيفة عن قائد القوات البحرية
اللبنانية العميد البحري نزيه ب��ارودي ،قوله
ب ��أن الإم��ك��ان��ات العمالنية للبحرية اللبنانية
لبت احتياجات مراقبة
ب��د�أ ب�أعتدة متوا�ضعة ّ
ال�����س��واح��ل ،لكن ال��و���ض��ع تغري ال��ي��وم بحيث
باتت هذه القوات حتتاج اىل عدد من ال�سفن
واخلافرات ومراكب الدعم اللوج�ستي ،لتتمكن
م��ن احل��ل��ول م��ك��ان ال��ق��وات البحرية التابعة
لقوات الأمم املتحدة العاملة يف لبنان .وي�ضيف
العميد ب���ارودي �إن القيادة الع�سكرية ومن
خلفها القيادة ال�سيا�سية ،تبذالن جهوداً حثيثة
لت�أمني حاجات البحرية اللبنانية ،وي�شري اىل
اخلطة الع�رشية التي تعمل البحرية اللبنانية على
تنفيذها ،وقوامها جتديد املعدات واملراكب
على اختالف �أنواعها .وقد بد أ� تنفيذ املرحلة
الأوىل منها ،من خالل افتتاح مركزين بحريني.
وي��ح��دد العميد البحري ب���ارودي احتياجات
البحرية العمالنية وفق اخلطة املو�ضوعة وهي
حتقيق الأ�سطول البحري امل�ؤلف من  9قطع
تتجاوز حجم ال��ـ 60م�تراً وقطع �أخ��رى من 40

اىل  60مرتاً� ،إ�ضافة اىل جمموعة من اخلافرات
مت
وم��راك��ب دع���م ل��وج�����س��ت��ي .وه���ذه ال��ق��ط��ع ّ
حتديدها وفق حجم املهمات املطلوبة لت�أمني
ح�ضور على م���دار ال�ساعة يف ع��ر���ض البحر.
كما ت�سعى اخلطة لبناء قاعدتني بحريتني
ت�ستوعبان القطع البحرية املتوافرة حاليا ً،
والقطع التي �ستتحقق اعتباراً من العام 2011
حتى العام  .2016كذلك �أ�شار قائد القوات
البحرية اىل احلاجة لبناء مدر�سة بحرية لإعداد
ال�ضباط والرتباء والعنا�رص وت�أهيلهم ،و�أمل يف
رفع عديد القوة البحرية اىل  3000عن�رص.
مهمات البحرية اللبنانية
يف �إط��ار �آخ��ر ،عر�ض العميـد الركـن البحري
ب��ـ��ارودي للمـهمـات البحريـة ال��ت��ي يـقــوم
بـهـا عـنا�رص ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة الأك��ف��ي��اء يف
ظـل الإم��ك��ان��ـ��ات التقنـية املتـوا�ضعة التي
ميـتلكـونـها .ومـن هذه املهمات حماية خطوط
امل��وا���ص�لات البحرية على امل��راف��ئ البحرية،
وفر�ض �سلطة الدولة يف البحر ،حماية الواجهة
البحرية وف��ر���ض تطبيق ال��ق��رارات ال �سيما
القرار  1701بالتن�سيق مع قــوات اليونيفـيل،
�إ���ض��اف��ة اىل مكافحة الإره����اب وال��ه��ج��رة غري
ال�رشعية والتهريب وجت��ارة
امل��خ��درات وتبيي�ض الأم��وال
يف ال��ب��ح��ر ،وت���أم�ين الدعم
ال���ب���ح���ري ل���ق���وى اجلي�ش
اللبناين والأج��ه��زة الأمنية،
اىل م�����ش��ارك��ة ال�������وزارات
والوكاالت البحرية يف تنفيذ
مهماتها وحماية الرثوات
وامل�صالح الوطنية
على ال�شاطئ.

«الأنباء» الكويتية
عن القوات البحرية اللبنانية

يتخطى الإمكانات
الطموح
ّ
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�إعداد :روجينا خليل

�أقامت قيادة اجلي�ش اللبناين احتفاالً
يف ثكنة اليا�س �أبو �سليمان يف �أبلح
م�شبه الرمي
ملنا�سبة �إفتتاح مركز
ّ
 EST 2000املق ّدم من احلكومة
الأمريكية .ح�رض الإحتفال نائب رئي�س
الأركان للتجهيز العميد القيم لوي�س
حنا ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،و�سفرية الواليات املتحدة
الأمريكية يف لبنان مورا كونللي ،وعدد
من ال�ضباط و�أع�ضاء من مكتب التعاون
الدفاعي الأمريكي ووفد من ال�سفارة
الأمريكية.
ال�سفرية الأمريكية
ال�سفرية م��ورا كونللي �أ���ش��ارت يف كلمتها
اىل الأث��ر الكبري ال��ذي ترتكه الربامج و�أجهزة
ال��ت��دري��ب امل��ت��ط��ورة ع��ل��ى ج��ه��وزي��ة القوات
امل�سلحة اللبنانية وعلى �أداء مهماتها ،وذكّ رت
م�شبه
يف هذا ال�سياق �أن الـ« »EST 2000هو ّ
الرمي الأح��دث والأك�ثر تطوراً ،للتدريب على
الرماية ،وت�ستخدمه القوات امل�سلحة الأمريكية
وهو ما يجعل التدريب على ا�ستخدام الأ�سلحة
�أكرث �أمانا ً و�أقل كلفة.
وقالت �إن الواليات املتحدة تفتخر بالعالقة
التي بنتها مع القوات امل�سلحة اللبنانية وهي
تتطلع اىل تعميقها يف ال�سنوات القادمة.
و�أكدت �أن «هذا احلقل هو جزء من الدعم الذي
تق ّدمه الواليات املتحدة للجي�ش اللبناين منذ
العام  2006والذي تفوق قيمته  720مليون
دوالر وي�شمل جتهيزات وم�ساعدات �إن�سانية،
من �ضمنها برنامج �إزالة الألغام والذخائر غري
املنفجرة».

و�أ�ضافت« :منذ �آذار  ،2010ق ّدمت الواليات
امل��ت��ح��دة م��ع��دات ع�سكرية وذخ���ائ���ر فاقت
قيمتها  18مليون دوالر للجي�ش اللبناين ،منها
�صواريخ م�ضادة للدبابات ،وقاذفات قنابل،
وقذائف هاون ،ونظارات ليلية ،ودروع واقية
للبدن وبنادق.
ويف الأ�شهر الثالثة املقبلة� ،سوف نر�سل
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م��ع��دات �أخ���رى بقيمة  22مليون دوالر منها
خمتربات للغة الإنكليزية ،و�سيارات هامفي
ومدافع هاوتزر  155ملم وت�شكيلة وا�سعة من
الذخائر».
و�أعربت عن «نية بالدها موا�صلة دعم عمليات
التدريب يف اجلي�ش اللبناين يف ك��ل احلقول
البحرية واللوج�ستية والطبية والهند�سية

وال�صيانة والإخالء الطبي اجلوي ،بالإ�ضافة اىل
التخل�ص من الذخائر املنفجرة و�أ�سلحة الدمار
ال�شامل وتدريبات �أخ��رى» ،م�شرية اىل «تعهد
الواليات املتحدة م�ساعدة اجلي�ش اللبناين يف
تطوير قدراته ،وموا�صلة دعم احلكومة واجلي�ش
اللبنانيني ،طاملا يوا�صالن جهودهما حلماية
الإ�ستقرار والوحدة وال�سيادة يف لبنان».

ممثل قائد اجلي�ش
يف كلمته ممثالً قائد اجلي�ش ،ر�أى العميد
القيم لوي�س حنا �أن «امل��ب��ادرات الأمريكية
املتكررة جت��اه اجلي�ش اللبناين ،ال �سيما يف
جم��ايل التدريب واللوج�ستية ،وال��ت��ي ن�شهد
مت�سك
ال��ي��وم واح����دة م��ن��ه��ا ،خ�ير تعبري ع��ن
ّ
ال��والي��ات املتحدة بعالقات ال�صداقة التي
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تربطها بلبنان ،ورغبتها يف موا�صلة م�سرية
التعاون مع اجلي�ش اللبناين مبن�أى عن الظروف
واملتغريات ال�سيا�سية ،وهذا خري دليل على
�إدراك ه��ذه ال�سلطات �أهمية دور اجلي�ش يف
احلفاظ على الإ�ستقرار املحلي والإقليمي،
وعلى دوره كذلك يف مواجهة الإره��اب الذي ال
ح��دود يف الزمان واملكان لأعماله التخريبية.
ويف املقابل ف�إن قيادة اجلي�ش اللبناين حتر�ص
كل احلر�ص ،على مبادلة ه��ذه الثقة باملثل،
وبذل �أق�صى اجلهود لتطوير عالقات التعاون
الع�سكري يف خمتلف املجاالت».
و�شكر با�سم قائد اجلي�ش ال�سلطات الأمريكية،
حمييا ً ال�سفرية مورا كونللي� ،إزاء ما تبذله من
جهود حثيثة لتفعيل برنامج امل�ساعدات .ثم
انتقل الطرفان لق�ص ال�رشيط وافتتاح املوقع،
حيث قام �سبعة جنود ب�إجراء رماية تدليلية على
توجه
�أه��داف ثابتة و�أه��داف متحركة .وبعدها ّ
احل�ضور اىل ن��ادي ال�ضباط حيث قطع قالب
حلوى وتبادل احلا�رضون الأنخاب.

ندوة
ت�رشين الثاين

�إعداد :روجينا خليل

تفعيل عمل ف�صائل ال�صحة يف اجلي�ش

�رضورة يفر�ضها واقع احلال
عقدت يف كلية ف ��ؤاد �شهاب للقيادة والأرك��ان
ندوة توجيهية عر�ض خاللها العميد الركن موري�س
�سليم رئي�س الطبابة الع�سكرية عمل ف�صائل
متطرقا ً اىل �رضورة
ال�صحة وم�س�ؤوليات �آمريها،
ّ
تفعيلها وا�ستكمال العديد الالزم لها وتخ�صي�صها
باملعدات والتجهيزات وامل�ساعدة على �صقلها
باملهارات التقنية.
ا�ستعر�ض العميد الركن �سليم يف بداية الندوة
�صوراً عن الدورات التي يقوم بها امل�سعف امليداين
يتخرج من مدر�سة ال�صحة .ثم تناول ما �آلت
قبل �أن
ّ
اليه عملية تفعيل عمل ف�صائل ال�صحة يف اجلي�ش
متهيداً ال�ستكمال مراحل حت�ضريها لتمكينها من
الإنطالق باملهمات والأعمال املرتقبة منها.
وق��ال �إن ع��دد املتخرجني م��ن مدر�سة ال�صحة
الع�سكرية يف اخت�صا�ص م�سعف ميداين متقدم بلغ
لغاية تاريخه حواىل  700متخرج موزعني على عدد
من الوحدات العمالنية يف اجلي�ش .وخالل هذا العام
جرى تخريج دفعتي �ضباط يف اخت�صا�ص �آمر ف�صيلة
طبية وعددهم � 35ضابطا ً ،ومن املرتقب تخريج
دفعة �إ�ضافية من الرتباء يف الإخت�صا�ص نف�سه خالل
�شهر كانون الأول القادم.
و�أو���ض��ح �أن الهدف من التدريب يف ه��ذا احلقل
هو �إع��ادة تفعيل عمل ف�صائل ال�صحة يف الألوية
والأف����واج وامل��ع��اه��د وال��ن��وادي والقطع الثابتة،
بالإ�ضافة اىل �إع���داد وت��أه��ي��ل طواقمها وتنمية
مهاراتها للتمكّ ن من القيام باملهمات الأ�سا�سية
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املتعلقة بالوقاية ال�صحية والإ�سعافات الأولية
والإخالء الطبي يف �أثناء العمليات الع�سكرية.
كذلك ،ف�إن واقع احلال يف الطبابة الع�سكرية ال
ميكّ نها يف ظل الظروف احلالية ،و�أقلّه يف املدى
القريب ،من العمل على ت�شكيل �أو تطويع �ضباط
�أطباء لتكليفهم �إمرة ف�صائل ال�صحة يف الوحدات
ب�سبب النق�ص الكبري يف هذه املوارد الب�رشية ،وعليه
تنظر الطبابة الع�سكرية اىل تفعيل عمل ف�صيلة
ال�صحة يف الأل��وي��ة والأف����واج وال��وح��دات الثابتة،
بحيث ي�صبح لديها ال��ق��درات واجلهوزية التامة
من عديد ومعدات و�آليات �صحية و�إ�سعاف لتنفيذ
املهمات الروتينية مثل ،و�ضع �صحية مع ممر�ض
للن�شاطات الريا�ضية وال��رم��اي��ات وامل��ن��اورات،
ور�ش مبيدات ،والك�شف على املياه و�سالمة الغذاء
وغريها ،بالإ�ضافة اىل تنفيذها املهمات اخلا�صة
خالل العمليات الع�سكرية مثل ،جتميع امل�صابني،
الإ�سعافات الأولية للجرحى وتنفيذ الإخالء ال�صحي
اىل مراكز الفرز وامل�ست�شفيات.
و�ش ّدد العميد الركن �سليم على وج��وب اختيار
العنا�رص الأف�ضل ملتابعة هذه الدورات والتدريبات،
بحيث ي�شكّ ل �آمر الف�صيلة الطبية مع عنا�رصه وحدة
�أ�سا�سية �ضمن هيكلية الوحدات الع�سكرية .ويجب
الإ�شارة اىل �أن العملية التي قام بها اجلي�ش اللبناين
يف نهر البارد �أظهرت احلاجة الق�صوى اىل �إن�شاء
الف�صيلة الطبية وتفعيل دورها يف وحدات اجلي�ش
كافة ،وخ�صو�صا ً يف الألوية والأفواج املقاتلة.
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بح ث
ت�رشين الثاين

�إعداد :ندين البلعة احلاج مو�سى

�ضمن البحوث الع�سكرية التي تق ّدم يف �إط��ار خطة التعليم
والتدريب للعام  ،2010قامت الطبابة الع�سكرية ومقر عام اجلي�ش
بتقدمي درا�ستني حتت عنوان« :الطبابة الع�سكرية :خطة التطوير
على �ضوء احلاجات والتحديات املرتقبة» ،وذلك يف قاعة العماد
جنيم يف وزارة الدفاع الوطني بح�ضور عدد من �ضباط الطبابة
الع�سكرية من خمتلف املناطق ،و�ضباط من مقر عام اجلي�ش.
وجهتي نظر،
�أهمية هذا البحث يف معاجلته املو�ضوع من خالل
َ
الأوىل متثّل امل�ستفيد من اخلدمات والثانية متثّل الطبابة
الع�سكرية.
النقيب الطبيب رامي ال�ص ّديق ،من مقر عام اجلي�ش تولىّ
عر�ض وجهة النظر الأوىل ،بينما عر�ض العميد ال�صيديل الدكتور
�سعيد �أ�سمر (املعاون التقني لرئي�س الطبابة الع�سكرية) وجهة
نظر الطبابة.

خطة تطوير
الطبابة الع�سكرية
على �ضوء احلاجات
والتحديات
املرتقبة

امل�ستفيد ...احلكم
الأول
ا�ستهل النقيب الطبيب
رام���ي ال�����ص � ّدي��ق عر�ضه
بلمحة �شملت اخلدمات
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي تق ّدمها
الطبابة الع�سكرية والآلية
الإدارية املعتمدة لتقدمي
ه�����ذه اخل�����دم�����ات .وم���ن
خالل هذا العر�ض انتقل
ل�ي�ركّ ���ز ع��ل��ى امل�شاكل
ال��ت��ي تعانيها الطبابة
الع�سكرية بالتف�صيل،
م��ق� ّدم�ا ً اق�تراح��ات حلول
لكل م�شكلة.
�أوىل امل�شاكل التي عر�ضها النقيب الطبيب
ال�����ص� ّدي��ق مت��ح��ورت ح���ول الإن��ت��ظ��ار الطويل
للح�صول على املعاينة الطبية ،ما ي�ستوجب
التقيد باملواعيد وتنظيم الأدوار
�إلزام الأطباء
ّ

ب�شكل �صارم ،بالإ�ضافة اىل زيادة عديد الأطباء
وخ�صو�صا ً الإخت�صا�صيني منهم .كما � ّأن
عدم متكّ ن الأطباء الإخت�صا�صيني من متابعة
مر�ضاهم يتطلّب �إل��زام امل�ستفيدين متابعة
�أو�ضاعهم ال�صحية عند طبيب �إخت�صا�صي
اجلي�ش  -العدد رقم 305
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التنبه اىل م�س�ألة فر�ض بع�ض الأطباء
واحد ،مع
ّ
على امل�ستفيدين الإن��ت��ق��ال اىل عياداتهم
اخلا�صة.
ي�سببها عدم
وهناك م�شكلة �أ�سا�سية �أخ��رى
ّ
توافر الأدوية يف ال�صيدليات املجانية املركزية
�إال خالل فرتات حمددة فقط ،لذا يجب ال�سعي
اىل ت�أمينها على مدار ال�سنة.
��رق ال��ب��ح��ث اىل م�����ش��ك��ل��ة الإم��ك��ان��ات
وت���ط� ّ
املحدودة والآالت الطبية القدمية (كالت�صوير
ال�شعاعي وغ�ي�ره) ،م��ا يتطلّب ت��دخ�لاً �رسيعا ً
لتحديثها وتوفري معدات طبية و�إخت�صا�صيني
لها ملجاراة التط ّور العلمي ومتطلباته .كما
� ّأن ال�ضغط الكثيف على املختربات الطبية
ي�ستلزم تو�سيعها ...اىل ذل��ك من امل�شاكل
الأ�سا�سية التي حت ّتم بناء م�ست�شفى ع�سكري
ح��دي��ث ،وال��ت��ن� ّ�ب��ه اىل م��اه��ي��ة امل�ست�شفيات
املدنية التي يتم التعاقد معها ،وتفعيل دور
جهاز مراقبة الإ�ست�شفاء وتفعيل دور ال�ضباط
الأطباء من خالل تكثيف معارفهم ومتابعتهم
دورات يف الداخل واخلارج.
�أم��ا على �صعيد امل�شاكل الإداري���ة ،ف�أ�شار
يكبد
املحا�رض اىل تباعد من�ش�آت الطبابة مما ّ
امل�ستفيد ع��ن��اء �إجن���از امل��ع��ام�لات .ل��ذا يجب
النظر يف الروتني الإداري وتفعيل الالمركزية
الإدارية وتطبيقها ،بالإ�ضافة اىل �إن�شاء مكتب
مراجعات.
خال�صة �أوىل
�إن عدد امل�ستفيدين من الطبابة الع�سكرية يف
تزايد م�ستمر ،وعلى الرغم من ال�صعوبات التي
تعانيها ،ت�سعى هذه الطبابة اىل تقدمي �أف�ضل
اخلدمات �ضمن �إمكاناتها .من هنا خرج النقيب
الطبيب ال�ص ّديق ببع�ض التو�صيات التي ترتكز
يف الأ�سا�س على :درا�سة الهيكلية التنظيمية
للطبابة الع�سكرية وتطويرها� ،إنتهاج �سيا�سة

جديدة يف حتقيق ال���دواء ،حترير امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي من البريوقراطية الإدارية
املعتمدة يف اجلي�ش ،حت�سني ��شروط التعاقد
مع الأطباء املدنيني وتطوير العالقات الطبية
بني هذا امل�ست�شفى وامل�ست�شفيات املدنية
وخ�صو�صا ً اجلامعية منها .فالطبابة الناجحة
هي عامل �أ�سا�سي يف بناء اجلي�ش وتطوره يف
�أوقات ال�سلم ،ويف رفع م�ستوى اجلهوزية لدى
الوحدات وقدراتها القتالية يف �أثناء احلرب.
الطبابة عامل �آخر
العميد ال�صيديل �سعيد �أ�سمر ق � ّدم البحث
من وجهة نظر خمتلفة ،وتناول بنظرة �إيجابية
واقع الطبابة يف اجلي�ش مركّ زاً على �أنها م�ؤ�س�سة
عامة ر�سالتها ت�أمني اخلدمات وال تبغي الربح.
بدورين
تتميز بخ�صو�صية ت ّت�سم
وهي بالتايل
َ
ّ
ومتناق�ضني :فهي يف الوقت عينه
متكاملَني
َ
جهاز منتج للخدمات و�ضامن للمر�ضى.

� ّإن التحديات التي تواجه الطبابة الع�سكرية
عديدة� ،أولها ت�أمني الإدارة الذاتية للمجتمع
الطبي الع�سكري �ضمن ا�ستقاللية �إداري���ة
ومالية ،يتبعها درا�سة حتليلية للموارد الب�رشية
التي �أظهرت قلة عدد �أطباء ال�صحة العامة،
ونق�صا ً يف الأط��ب��اء الإخت�صا�صيني الأكفياء،
واي�ضا ً نق�صا ً يف عدد املمر�ضني الذكور.
واحلل بر�أيه يف تطويع تالمذة �ضباط و�ضباط
متمرنني م��ن كليات ال��ط��ب يف لبنان .وهذا
يتطلب مقاربة داخلية من خالل الرتكيز على
ن��ق��اط ال��ق��وة مل��واج��ه��ة ال��ف��ر���ص والإغ�����راءات
املوجودة يف ال�سوق و�إيجاد احلوافز لل�شباب
للإنت�ساب اىل اجلي�ش.
و�أ�شار اىل �رضورة تطوير الطب الت�شخي�صي
واملعاينات والفحو�صات ،مما يقت�ضي مزيداً
من الأطباء الإخت�صا�صيني والتقنيني ،علما ً
�أن الإ�ستغناء عن القطاع اخلا�ص يف هذا املجال
م�ستحيل.
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البعد التوفريي
ُيف�صح العميد ال�صيديل �أ�سمر عن م�شاريع
م�ستقبلية ل��ت��أم�ين اخل��دم��ات الطبية خ��ارج
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ،بدءاً بتطويع
�أطباء وا�ستحداث �ألوية طبية ل�صالح القطع
والأف�����واج الع�سكرية ك��اف��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة اىل
ا�ستحداث ج��ه��از الإ���س��ع��اف الع�سكري الذي
ي�سمى حاليا ً فرع الإخالء والإنقاذ ،والذي ما زال
حرباً على ورق وال ي�ستطيع القيام حاليا ً ب�أي
دور .ولكنه �سي�ؤمن م�ستقبالً جهوزية مطلقة
لتوفري تغطية طبية يف زمني احل��رب وال�سلم
(مثل ال�صليب الأحمر)...
وخ�لُ�����ص امل��ح��ا��ضر اىل ع��دة تو�صيات تبد�أ
جممع طبي ع�سكري مركزي،
ب��وج��وب �إن�شاء
ّ
واعتماد �سيا�سة تطويع طلبة جامعيني من
اجل�سم الطبي والتمري�ضي وتطويع �ضباط
�إداري�ين ورتباء �إخت�صا�صيني والرتكيز على
ت�أمني املوازنة الالزمة.

دورة ت
دريب ةي
ت�رشين الثاين

�إعداد :با�سكال معو�ض بو مارون

تقنيات ومعدات حديثة
لإطفاء حرائق الغابات البعيدة
يف �إطار الن�شاطات التي ينفّ ذها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي� ،أقيمت دورة تدريبية حول «نظام �إدارة احلوادث
ملكافحة احلرائق يف الغابات البعيدة ،والذي يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على تن�سيق جهود القوى العاملة يف هذا املجال».
توىل التدريب فريق فرن�سي م�ؤلف من  3عنا�رص من الدفاع املدين الفرن�سي � -إخت�صا�ص �إطفاء احلرائق ،وتابع الدورة
وتعرفوا اىل املعدات
 30عن�رصاً من الدفاع املدين تدربوا خالل ع�رشة �أيام على تقنيات جديدة لإطفاء حرائق الغابات
ّ
والأجهزة احلديثة يف هذا املجال ،كانت �سبقتهم جمموعة �ضباط من القوات اجلوية تابعت يف فرن�سا دورة للتعرف على
التقنية احلديثة لإطفاء حرائق الغابات وحماولة تطبيقها على الأرا�ضي اللبنانية.
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وتعتمد الطريقة اجلديدة على التن�سيق بني قوات الرب واجلو لإطفاء
احلرائق حيث تقوم طوافات القوات اجلوية بنقل التجهيزات واملعدات
وفريق الدفاع املدين� ،إ�ضافة اىل خ ّزان مياه مقفل �سعة �ألف ليرت يتم
�إنزاله يف �أقرب نقطة اىل احلريق �أو اىل م�صدر املياه .وبينما يقوم عنا�رص
ي�ضخ بدوره املياه اىل
الدفاع املدين برتكيب معداتهم على اخلزان الذي
ّ
خراطيمهم ،تنقل الطوافة خزانا ً �آخر من �أقرب م�صدر للمياه .وهكذا تنقل الطوافة اخلزانات املقفلة جيئة وذهابا ً م�ؤمنة
لعنا�رص الدفاع املدين �سبل ال�سيطرة على احلريق ب�أف�ضل الو�سائل املتاحة.
ختاما ً للدورة �أجريت مناورة ميدانية يف حميط بلدة بيت مارع قرب بحرية القرعون  -البقاع� ،شارك فيها عنا�رص القوات
اجلوية والدفاع املدين حيث ت�ضافرت جهودهم بتن�سيق دقيق ،للتو�صل اىل �أف�ضل النتائج.
ويف احتفال خا�ص للمنا�سبة �سلّم الفريق الفرن�سي �شهادات للم�شاركني يف الدورة ،بح�ضور العميد الركن الطيار ماجد
كرامة معاون رئي�س الأركان للعديد يف القوات اجلوية ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وذلك يف مبنى �سالمة
الطريان املدين يف مطار بريوت الدويل.
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إإقرت
احات

مع تزايد اخلطر الناجم عن
والتلوث وبالتزامن
م�شاكل البيئة
ّ
عممت ثقافة
مع العوملة التي ّ
وافرة يف جمال الغذاء ،و�أخ ّلت
بالنظم الغذائية ال�سليمة� ،أ�صبح
الإهتمام بالنظم الغذائية يف �س ّلم
�أولويات قيادة اجلي�ش ملواجهة
الأخطار النا�شئة ،والعمل على تطوير
الو�سائل التي ت�ضمن احل�صول على
غذاء �صحي و�سليم .ويف هذا الإطار
�ألقيت حما�رضة يف قاعة العماد
جنيم يف وزارة الدفاع الوطني
عر�ضت للبحث الذي �أع ّده كل من
لواء امل�شاة الثاين ولواء امل�شاة
الثامن بعنوان« :حلقة التغذية يف
اجلي�ش على �ضوء املعايري العلمية
وال�صحية والع�رصية واقرتاح منوذج
للحل على م�ستوى لواء».

ت�رشين الثاين

�إعداد :ليال �صقر الفحل

بح�ضور لفيف من ال�ضباط من خمتلف القطع
والألوية� ،ألقى املحا�رضة كل من العميد الركن
خالد طرابني رئي�س �أركان لواء امل�شاة الثاين
والعميد الركن �سمري القزي رئي�س �أركان لواء
امل�شاة الثامن والعقيد الركن �أ�سعد الدويهي
�آمر ال�رسية  201يف لواء امل�شاة الثاين.
هدف البحث �إلقاء ال�ضوء على حلقة التغذية
يف اجلي�ش من خالل ا�ستعرا�ض خمتلف مراحلها،
ومن جهة ثانية در�س �إمكان حتديث املعايري
املعتمدة وتطبيق املعايري الع�رصية للو�صول
بالتغذية اىل م�ستويات �أف�ضل� .شمل
ت�ضمن
البحث مقدمة وثالثة ف�صول
ّ
�أولها كيفية حتقيق املواد الغذائية،
وكيفية حت�ضري الطعام وتوزيعه
على امل�ستفيدين ومعايري التغذية
املعتمدة يف اجلي�ش ،بينما عر�ض
الف�صل الثاين املعايري الع�رصية
ل��ل��ت��غ��ذي��ة امل��ع��ت��م��دة يف اجلي�ش
والأ�س�س العلمية الع�رصية لإنتاج
ال��غ��ذاء ،وت�صميما ً للمطبخ املثايل
ب��اع��ت��ب��اره رك��ي��زة �أ���س��ا���س��ي��ة يف عملية
التغذية� ،إ�ضافة اىل عر�ض املجاالت املتاحة
للتحديث والتطوير.

يف الف�صل الثالث والأخ��ي�ر ،اق�ترح البحث
منوذجا ً للتغذية على م�ستوى لواء.
ولفت املحا�رضون اىل �أن ال�سعي لتحديث
نظم التغذية يف اجلي�ش اللبناين وتطويرها،
ير ّتب �أعباء مالية ومادية قد يتعذّر توفريها
يف فرتة زمنية ق�صرية .واقرتحوا اعتماد خطة
مربجمة تعطي الألوية دوراً �أ�سا�سيا ً يف تطوير
نظم التغذية ،وبالتايل يف عملية �إنتاج الغذاء
لع�سكرييها باعتبارها وحدات كربى.
وركّ ����ز احل���ل امل��ق�ترح ع��ل��ى ت���أم�ين امل���واد
الغذائية الأولية على عاتق جلان التغذية يف
املناطق الع�سكرية ،وف��ق الآل��ي��ات والأ�س�س
الإداري����ة املتبعة ،و�إن�����ش��اء مطابخ ع�رصية يف
م��واق��ع ثابتة منتقاة جغرافيا ً ،تغطي كامل
الأرا�ضي اللبنانية وتتو�سط قطاعات انت�شار
الألوية ،ف�ضالً عن ت�شكيل ف�صيلة تغذية تتبع
�رسية التموين والنقل يف الكتيبة اللوج�ستية،
تكلف مبهمة حت�ضري الطعام وطهيه وتوزيعه
على ع�سكريي اللواء ،و�أخ�يراً تخ�صي�ص مطبخ
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لكل لواء يتالءم موقعه مع قطاع انت�شاره ،تعمل
فيه ف�صيلة تغذية اللواء على حت�ضري الطعام
وطهيه بعد ت�سلّم املواد الغذائية الأولية من
جلنة التغذية يف املنطقة .ور�أى املحا�رضون
�أن اع��ت��م��اد ه���ذا احل���ل ال���ذي يتطلّب �إع���ادة
�صياغة لتعليمات التغذية ،يفر�ض تعديالت
على الإج���راءات التنفيذية للطهي والتوزيع،
مع مراعاة عدم امل�سا�س بالأطر والتعليمات
الإدارية املعتمدة حاليا ً يف الغذاء.
وخل�ص املحا�رضون اىل تو�صيات ،جممعني
على �أهمية حت�سني واق��ع التغذية يف اجلي�ش
وجم����اراة ال��ت��ط��ور العلمي وال��ن��ظ��م الغذائية
الع�رصية ،وال�سعي اىل �إيجاد منوذج حل للتغذية
على م�ستوى اجلي�ش ،وجاء يف التو�صيات:
 �إبقاء حتقيق املواد الغذائية الأولية علىحاله لعدم وجود مالحظات �أ�سا�سية حوله كونه
من�سجما ً مع الأطر الإدارية الر�سمية ،و�إبقاء عمل
جل��ان التغذية يف املناطق على م��ا ه��و عليه،
بحيث ت�ؤمن امل��واد الغذائية الأول��ي��ة للقطع
وب�شكل من�سجم ومتكامل مع النظام الراهن.
 تفعيل �آليات املراقبة والتدقيق والت�ش ّدديف تطبيق التعليمات املعمول بها واملتعلقة
مبوا�صفات امل��واد الغذائية ،والت�ش ّدد
اي�ضا ً يف تطبيق الإج���راءات الوقائية
امل��ح��ددة يف التعليمات واملرافقة
لعمليات خزن امل��واد وحت�ضريها
وطهيها ونقلها وتوزيعها على
املتغذّين.
 �إدخ��ال تعديالت جديدة علىحلقة التغذية واملتعلقة بعملية
حت�ضري الطعام وطهيه وتوزيعه يف
مواقع متركز املتغذّين وانت�شارهم،
تزامنا ً مع �إن�شاء مطابخ جديدة وحديثة
ذات جتهيزات متطورة وبحيث يعطى اللواء
دوراً �أ�سا�سيا ً يف عملية تغذية عنا�رصه.

ما هو م�ستقبل �إ�رسائــــ
جتتاح كيان العدو بني حني و�آخر
موجة من التحليالت والتعليقات
وال���درا����س���ات امل��ن�����س��وب��ة جلملة
م��ن امل��ف��كّ ��ري��ن وال��ك � ّت��اب وحتى
امل�������س����ؤول�ي�ن ال���ذي���ن ي���ركّ ���زون
يف ك��ت��اب��ات��ه��م ع��ل��ى �سل�سلة من
التنب�ؤات الت�شا�ؤمية يف ما يتعلق
مب�ستقبل هذا الكيان .وامللفت �أن
�أ�صحاب هذه التنب�ؤات لي�سوا جمرد
نخب تعبرّ عن الهوام�ش الفكرية يف
املجتمع بل �إنهم من ال�شخ�صيات
التي كان لها دور بارز يف عملية
�صنع ال��ق��رار� ،أو م��ن الذين
ارت��ب��ط��وا ط��وي�لاً بامل�ؤ�س�سة
احل��اك��م��ة ،وم���ن ب�ي�ن ه����ؤالء
الربوف�سور �أمنون روبن�شتاين
ال��ذي �شغل يف املا�ضي من�صبي
وزي���ر ال��ع��دل ووزي����ر التعليم يف
حكومتي راب�ي�ن وب����اراك �سابقا ً
تفرغ للكتابة حول م�ستقبل
والذي ّ
الدولة ،بالإ�ضافة اىل عمله كمحا�رض
يف القانون يف جامعة تل �أبيب .وهو
ي��رى يف ه��ذا ال�سياق �أن �إ�رسائيل
ت��ت��ع� ّ�ر���ض ل��ن��وع�ين م��ن التهديد
الإ���س�ترات��ي��ج��ي� :أول��ه��م��ا خارجي
ميثّله ف�شل �إ�رسائيل يف ردع العرب
وامل�سلمني عن موا�صلة تهديدها
والرتب�ص بها ،وثانيهما التهديد
ّ
ال��داخ��ل��ي امل��ت��م � ّث��ل يف الف�ساد
وت�آكل ما ي�سميه «منظومة القيم
ال�صهيونية».
ويف م���ق���اب���ل���ة م�����ع �صحيفة
«ه�آرت�س» يقول روبن�شتاين �إنه
على الرغم من انت�صار �إ�رسائيل
يف ح��روب��ه��ا ال��ك��ب�يرة م��ع ال���دول

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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العربية� ،إال �أن تلك االنت�صارات
ف�شلت يف اجتثاث روح املقاومة
وال��ت��ح� ّدي ل��دى اجلمهور العربي
يف حماربة �إ�رسائيل ،وه��و ي��رى �أن
م��ا ميكن �أن يجعل الأم����ور �أك�ثر
�صعوبة وتعقيداً يف وجه م�ستقبل
�إ�رسائيل وم�صريها �إمن��ا يكمن يف
�أ�سلمة ال�رصاع واكت�سابه بعداً دينيا ً
عقائديا ً ي��زي��د م��ن رق��ع��ة العداء
والكراهية لإ�رسائيل ويجعله �أكرث
ت�صميما ً .ويعترب روبن�شتاين �أنه
من احلماقة الإنطالق من افرتا�ض
مفاده �أن الأنظمة العربية احلالية
�ستبقى م�ستقرة اىل الأبد ،م�ؤكداً
�أن �إ�رسائيل قد ت�ستيقظ يف يوم
من الأيام وقد ط ّوقت ب�أنظمة حكم
ذات توجهات �إ�سالمية �أ�صولية
�أو رادي��ك��ال��ي��ة ،ال ترف�ض وج��ود
�إ��سرائ��ي��ل م��ن �أ�سا�سه فح�سب بل
جت ّند كل طاقاتها لإزالتها .وي�سخر
روب��ن�����ش��ت��اي��ن م��ن �أول���ئ���ك الذين
يراهنون على التف ّوق التكنولوجي
احل��رب��ي الإ��سرائ��ي��ل��ي ،حم����ذّراً من
�أن العرب وامل�سلمني ب�إمكانهم
امتالك مثل هذه التقنيات يف حال
توافر الإرادة ال�سيا�سية لذلك.
من ناحية �أخرى ير�صد روبن�شتاين
م��ظ��اه��ر حت��ل��ل «م��ن��ظ��وم��ة القيم
ال�صهيونية» مثل ميل ال�شباب
الإ�رسائيلي اىل عدم الت�ضحية من
�أجل الدولة ،والذي يعك�سه تهاوي
الدافعية يف �صفوفهم للإلتحاق
يف �صفوف ال��وح��دات املقاتلة يف
اجل��ي�����ش ،الأم����ر ال���ذي ج��ع��ل عبء
العمل الع�سكري يقع على كاهل

ـــــــيل يف ظـل �أفكار �سوداويـة؟
ن�����س��ب��ة ق��ل��ي��ل��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع وال
�سيما يف �صفوف النخب الدينية
وال�شوفينية املتطرفة.
ويتفق ايريز اي�شل ،مدير مدر�سة
�إع���داد ال��ق��ادة مع روبن�شتاين يف
�آرائ��ه امل��ذك��ورة �آن��ف�ا ً ،م�برراً ذلك
بحقيقة �أن قادة الدولة مل يعودوا
مثاالً يقتدي به ال�شباب الإ�رسائيلي.
وقد حت ّولت ال�شبهات والإدان��ات
ت��ورط �شخ�صيات قيادية
ب�ش�أن
ّ
عليا م��ن رئي�س ال��دول��ة ورئي�س
الوزراء وحتى �آخر جندي يف اجلي�ش
يف الف�ساد املايل �أو الأخالقي ،اىل
مادة د�سمة يتناولها ال�صحافيون
وامل��ع��ل��ق��ون و�أ����ص���ح���اب ال����ر�أي
يف و���س��ائ��ل الإع��ل�ام الإ�رسائيلية.
وكانت �رصخة وزيرة التعليم ليمور
ليفنات م��دوي��ة وغ�ي�ر م�سبوقة
عندما قالت �إن جماعات الإج��رام
املنظم يف طريقها لل�سيطرة على
ح��زب الليكود احل��اك��م .والأنكى
��ورط ال�سيا�سيني
م��ن ه��ذا �أن ت� ّ
يف ق�ضايا الف�ساد املختلفة مل
ي�شكّ ل حائالً دون عودتهم لتبوء
م��ن��ا���ص��ب ح�����س��ا���س��ة م���رة �أخ����رى.
وامللفت للإنتباه �أن درا�سة �أعدها
ال��دك��ت��ور ن��ح��م��ي��ا���س م��ن «مركز
هرن�سليا امل��ت��ع��دد الإجت��اه��ات»
�أثبتت �أن  ٪50من الإ�رسائيليني
ي��ع��ت��ق��دون ح��ال��ي �ا ً �أن ع�صابات
الإج�������رام امل��ن��ظ��م ق���د ت�سلّلت
بالفعل اىل داخ���ل م��راك��ز احلكم
يف الدولة العربية .كما و�أن كبري
املعلقني يف �صحيفة «ه�آرت�س»
يونيل ماركو�س يقول �إنه توجد يف

الف�ساد هذه من �ش�أنه «�أن ي�ضخ
املزيد من الكولي�سرتول ال�سيىء
اىل الأوردة ال��دم��وي��ة للمجتمع
الإ�رسائيلي».
يف امل��������أزق ال�����س��ي��ا���س��ي ر�أى
اجل�نرال �شلومو غازيت ،الرئي�س
الأ���س��ب��ق جل��ه��از الإ���س��ت��خ��ب��ارات
الع�سكرية الإ�رسائيلية «�أم���ان»،
�أن رف�ض �إ��سرائ��ي��ل ال��ت��ج��اوب مع
ال��رغ��ب��ة ال��ع��رب��ي��ة والفل�سطينية
حلل ال�رصاع يحمل يف طياته دمار
ووج���ه غ��ازي��ت انتقاداً
�إ��سرائ��ي��لّ .
ح��اداً للم�ست�رشق الأمريكي برنارد
لوي�س ال���ذي دع��ا الإ�رسائيليني
اىل ع��دم ال��ت��ف��او���ض م��ع العرب،
معترباً �أن تخليد الو�ضع القائم هو
ال��ذي �سي�ؤدي اىل ت�صفية وجود
�إ�رسائيل� .أم��ا ناحوم بارنياع كبري
املعلقني يف �صحيفة «يديعوت
�أحرونوت» فر�أى �أن �إ�رسائيل قوية
م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة وذات
منعة من الناحية الإقت�صادية� ،إال
�أن النا�س فيها يفقدون الثقة
ت��دري��ج �ا ً مب�ستقبلها وبقدرتها
على البقاء والإ�ستمرار ،لأنها تعجز
ع��ن توفري الأم���ن لليهود الذين

�إ�رسائيل اليوم �سلطتان يحر�سهما
ح���را����س ���ش��خ�����ص��ي��ون« :ر�ؤ����س���اء
ال�سلطة ور�ؤ�ساء ع�صابات اجلرمية
امل��ن��ظ��م��ة» .وي�����ض��ي��ف �أن ه��ذه
الع�صابات قامت مبحاوالت ناجحة
لل�سيطرة على م��راك��ز ال��ق��وى يف
الدولة ،الأمر الذي �أدى اىل انهيار
منظومة فر�ض القانون .وي�شري
اىل �أن كبار الأثرياء يح�صلون على
العديد من الإمتيازات من احلكومة
ووزرائ��ه��ا بحيث �أن «العطاءات
تف�صل ع��ل��ى قيا�س
احل��ك��وم��ي��ة
ّ
مانحي ال��ر���ش��ى ،وب��ال��ت��ايل تبذل
اجل��ه��ود امل�لائ��م��ة ل��ل��ت��أث�ير على
التعيينات يف املنا�صب احل�سا�سة
مبا يف ذلك املنا�صب الق�ضائية».
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ب���رزت ظاهرة
يتوجه
«مقاويل الأ�صوات» حيث
ّ
ال�سا�سة الطاحمون لتبوء مقاعد
يف الربملان ع�شية كل انتخابات
متهيدية اىل ه����ؤالء الأ�شخا�ص
املعروفني بنفوذهم الوا�سع ل�رشاء
�أ�صوات الناخبني ل�صاحلهم لقاء
منحهم �أم���واالً وم��واق��ع وظيفية.
وقد حذّر الكاتب دان مرغليت يف
«ه�آرت�س» من �أن ا�ست�رشاء ظاهرة

�أثبتت درا�سات علمية تراجع ن�سب
الهجرة الوافدة اىل الكيان وتزايد
الهجرة العك�سية من �إ�رسائيل اىل
اخلارج ،مع �سعي �أعداد متزايدة من
الإ�رسائيليني للح�صول على جوازات
�سفر �أوروبية ال�ستخدامها يف الفرار
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يعي�شون فيها وعن منحهم احلياة
الطبيعية .وي�ؤكد �أن �إ�رسائيل هي
ال��دول��ة الوحيدة يف العامل التي
جم���رد وج���وده���ا م��ث��ار للجدل.
�أم���ا رئي�س الكني�ست الأ�سبق
اب��راه��ام ب��ورغ ف���ر�أى �أن �إ�رسائيل
هي جم��رد قلعة تختنق بدروعها
وحت�صيناتها وجمتمعها يفرت�سه
الذعر ويعاين �إعاقة نف�سية �سببها
ال�����ص��دم��ة النف�سية امل�ستدامة
ويقول« :ال�صدمة النازية �أفقدتنا
توازننا .ونحن نعي�ش ب�شعور �أن
ال��ع��امل كله ينفر م��ن��ا ...الت�ش ّدد
ي�سيطر على هويتنا ...ثم �ألي�س
ج����دار ال��ف�����ص��ل ال����ذي ن��ق��ي��م��ه يف
الأرا�ضي الفل�سطينية خري دليل
على انف�صام ال�شخ�صية ال��ذي
نعانيه؟» ،ويختم ب��ورغ بالقول:
«�إن �إ�رسائيل دولة فا�شية بلطجية
وم�ستقوية وقا�سية وامربيالية
و���س��ط��ح��ي��ة وف����اق����دة �أ����ص���ال���ة
ال���روح ومنطوية على نف�سها...
�إن ال���دع���وات امل��ت��ت��ال��ي��ة لقتل
الفل�سطينيني وه���دم منازلهم
وترحيلهم� ...إمنا هي دالئل دامغة
ع��ل��ى جت���ذّر ال��ف��ا���ش��ي��ة» .وي�سخر
ب����ورغ اي�����ض �ا ً م��ن ادع����اء احلركة
ال�صهيونية ب�أن �إ�رسائيل هي دولة
يهودية ودمي��وق��راط��ي��ة ،معترباً
�أنه ي�ستحيل اجلمع بني اليهودية
والدميوقراطية .يف اخلتام يجدر
بالإ�شارة �أن درا�سات علمية �أثبتت
تراجع ن�سب الهجرة ال��واف��دة اىل
الكيان وتزايد الهجرة العك�سية
من �إ�رسائيل اىل اخل��ارج ،مع �سعي
�أع��داد متزايدة من الإ�رسائيليني
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ج������وازات �سفر
�أوروبية ال�ستخدامها يف الفرار من
الدولة عندما تقت�ضي احلاجة.

دراسس

★ من غري املنطقي �أن تكون الواليات املتحدة
زعيمة العامل وقائدته نحو ال�سالم ،وهي زعيمة
العامل يف �إنتاج الأ�سلحة وبيعها».
الرئي�س الأ�سبق جيمي كارتر
يف حملته الرئا�سية العام 1976

ت�رشين الثاين

�إعداد :د� .أحمد َع ّلو
عميد متقاعد

جتارة ال�سالح

كلما ازداد �شعور الإن�����س��ان بعدم
الأم����ان ،ازدادت رغبته يف اقتناء
ال�سالح للدفاع عن نف�سه وعائلته،
�أو ماله .وما ظهر ويظهر يف الآونة
الأخرية يف جمتمعات ودول كثرية،
من فقدان الأمن الإجتماعي ،و�سقوط
هيبة القانون ،واحت�ضار العدالة،
وبطئها ،وان�شغال �أج��ه��زة الأمن
بالأمن ال�سيا�سي �أكرث من الأمن
الإجتماعي ،دفع باملواطن اىل
التفتي�ش عن و�سائل احلماية
الذاتية ،ومبعزل عن �أجهزة ال�سلطة.
كما �أن �سيا�سات بع�ض الدول يف
ت�صنيف الب�رش وح�ضاراتهم ،وجلوء
املتطرفة اىل
بع�ض املنظمات
ّ
القيام ب�أعمال �إنتقامية �أو �إرهابية
�ضد بع�ض املجتمعات والفئات� ،أدى
اىل ات�ساع ظاهرة الت�سلح وتناميها،
على م�ستوى العامل .هذا ،ف�ضالً عن
احل��رك��ات الثورية والإ�ستقاللية يف
بع�ض ال��دول التي ت�سعى للإنف�صال،
�أو تغيري �أن��ظ��م��ة احل��ك��م ،والدور
املهم ال��ذي ت�ؤديه بع�ض املافيات
ال�رسية على م�ستوى العامل ،وجتار
املخدرات ،وبع�ض الع�صابات العاملية،
يف الرتويج ،وبيع الأ�سلحة لطالبيها.

ات و أأب
ح
ا
ث

جتارة علنية و�أخرى �رسية
ميكن تعريف جتارة ال�سالح ب�أنها بيع ال�سالح
ب��أن��واع��ه و�أ�شكاله املختلفة م��ن ال�صانع اىل
امل�شرتي مبا�رشة� ،أو بوا�سطة طرف �آخر ،ب�شكل
علني �أو �رسي� ،أو قد تكون ما بني �أطراف �آخرين
وتتم بطريقة �رسية وغري �رشعية.
يقودنا ه��ذا التعريف اىل التمييز م��ا بني
نوعني من جتارة ال�سالح :جتارة علنية ،متعارف

الأغنياء يبيعون
والفقراء ي�شرتون
عليها م��ا ب�ين ال���دول ،و�ضمن �رشعة القانون
التجاري وال���دويل ،وف��ق ��شروط وعقود ما بني
البائع وامل�شرتي ،وب�أ�سعار متفق عليها عامليا ً،
�أو وفق �صفقات معينة تخ�ضع لقانون العر�ض
وال��ط��ل��ب وال�سيا�سات وامل�صالح الدولية،
وا�سرتاتيجياتها القريبة �أو البعيدة� .أما التجارة
ال�رسية فتتم بطرق خمتلفة ،وه��ي غري �رشعية
وغري قانونية� ،إمنا ميكن �أن يتوافر لها الدعم
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يف بع�ض ال��دول ومراكز القرار مما ي�سهم يف
جناحها وازدهارها.
الأغنياء يبيعون
تعترب جت��ارة ال�سالح م��ن الأع��م��ال املربحة،
كذلك ف�إن م�صانع ال�سالح هي من امل�ؤ�س�سات
التي ت�ؤمن دخالً كبرياً لأ�صحابها وللدول التي
ت��رع��اه��ا ،فعدا ع��ن كونها ت��ؤم��ن دخ�لاً قوميا ً

كبرياً ،وترفع م�ستوى �صادرات البلد امل�ص ّنع،
ف�إنها توفر فر�ص عمل كثرية لأبناء هذا البلد
مما يخف�ض من م�ستوى البطالة ،ويرفع من
م�ستوى املعي�شة فيه .وما ميكن ذكره هنا �أن
الدول الع�رش الأوىل يف العامل يف �صناعة ال�سالح

وت�����ص��دي��ره ه��ي ك���الآت���ي :ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية ،رو�سيا� ،أملانيا ،فرن�سا ،بريطانيا،
�إ�سبانيا ،ال�صني� ،إ�رسائيل ،هولندا� ،إيطاليا،
وبعدها ال�سويد والربازيل.
ونالحظ �أن هذه ال��دول هي ما يعرف بالدول
امل��ت��ق� ّدم��ة وخم�س منها ه��ي ال���دول �صاحبة
الع�ضوية الدائمة يف جمل�س الأمن الدويل.
وق��د ذك��ر تقرير «م�صلحة الأب��ح��اث» التابع

للكونغر�س الأم�يرك��ي�« :أن جت��ارة ال�سالح قد
انخف�ضت العام  2009بن�سبة  ،٪8.5نتيجة
الأزمة الإقت�صادية العاملية ،ولكنه ي�ضيف �أن
تعبري «�إنخف�ض» هو تعبري «ن�سبي» ،فما زالت
قائمة الأ�سعار ت�شري اىل الرقم  57.5مليار
دوالر ،كانت ح�صة الواليات املتحدة منها ٪39
�أي ما يعادل  22.6مليار دوالر وحلت رو�سيا
ثانية ب���ـ 10.4مليار دوالر ،وفرن�سا ثالثة
بـ 7.4مليار دوالر ،وتقا�سمت الدول الباقية ما
تبقى من كعكة مبيع الأ�سلحة».

وكوريا اجلنوبية ،ف�إنها يف واقع الأمر ت�سلّح حلفاء
لها تعتمد عليهم �ضد �أخ�صامها الإقليميني
ك��إي��ران ،و�سوريا ،وال�صني ،وفنزويال .كذلك
ف ��إن بيع ال�سالح لليمن وال�صومال هو لدعم
حلفائها يف احلروب الأهلية يف هذين البلدين.
يف املقابل فهي متنع ال�سالح لأي من خ�صومها
�أو �أع��دائ��ه��ا م��ن م�صانعها ال��ذات��ي��ة ،كما �أنها
تفر�ض ذلك على حلفائها وحتظّ ر عليهم بيع
ال�سالح للخ�صم �سواء كانت م�صانعها م�صدر
هذا ال�سالح �أو دول �أخرى حليفة لها.

 ...والفقراء ي�شرتون
�أ�شار التقرير اىل �أن  45.1مليار دوالر من
جت��ارة ال�سالح دفعتها ال��دول النامية ،وعلى
ر�أ�سها الهند ،ماليزيا ،باك�ستان واجلزائر ،كذلك
فقد احتلت الربازيل وفنزويال وم�رص وفيتنام
م��وق��ع�ا ً متقدما ً يف قائمة ال����دول امل�شرتية
ال�سالح العام � ،2009أم��ا العراق ،فقد و�ضع
خمططا ً ل�رشاء الأ�سلحة بقيمة  13مليار دوالر من
الواليات املتحدة الأمريكية .واجلدير باملالحظة
�أن هذه الدول تعاين الفقر ،وم�ستوى املعي�شة
املتدين.
وهكذا نرى �أن الواليات املتحدة ت�سيطر على
ال�سوق العاملي لتجارة ال�سالح ،فمن ٪68.4
من حجم ال�سوق العام  2008اىل  ٪45.1العام
 ،2009وق��د �أب��رم��ت منذ ف�ترة �إتفاقية لبيع
�أ�سلحة اىل اململكة العربية ال�سعودية بقيمة
 60مليار دوالر ،ميكن �أن ت�صل اىل  120مليار
دوالر بعد �إ�ضافة قطع الغيار وال�صيانة ،كذلك
وقّ عت �إتفاقا ً مع �إ�رسائيل لبيعها  20طائرة
« ،»F-35قيمتها �أك�ثر م��ن  4مليار دوالر
(مطلع ت�رشين الأول .)2010

دور املجمعات ال�صناعية الع�سكرية
ال�صناعة الع�سكرية هي �أ�سا�س جتارة ال�سالح،
فامل�صانع �إمن���ا ت��ق��وم ب��ذل��ك وت��دف��ع ر�ؤو����س
الأم��وال ال�ضخمة يف الأبحاث والتطوير لإنتاج
�سلعة ،مبوا�صفات معينة لتبيعها يف ما بعد
ب�أ�سعار تع ّو�ض نفقاتها ،وت�ؤمن لها الأرب��اح
ال��ت��ي ت��ري��د ،ل��ذل��ك ف����إن جم��م��ع��ات ال�صناعة
الع�سكرية يف الدول الليربالية �أي غري اململوكة
من قبل الدولة ،تبذل جهوداً كبرية ،وم�ستمرة
لإن��ت��اج الأ�سلحة امل��ت��ط��ورة��� ،س��واء �أك���ان ذلك
بطلب من احلكومات� ،أم بدافع ذات��ي يتعلق
ب�إنتاج �سلعة ع�سكرية متفوقة ،تدفع احلكومات
واجليو�ش ل�رشائها ،حلاجتها� ،أو لت�أمني تفوقها
الع�سكري النوعي على م�ستوى امل�رسح العاملي.
وهنا يكمن تواط ؤ� غري معلن� ،أو تناغم �ضمني
ما بني ال�سيا�سي والع�سكري وال�صناعي ،وهذا
�أكرث ما يظهر يف الواليات املتحدة الأمريكية،
حيث العالقة املتبادلة  -املرجتعة م��ا بني
ال�سيا�سة وال�صناعات احلربية ،ت�ؤمن ا�ستمرار
تف ّوق الواليات املتحدة وقيادتها العاملية.

�سيا�سة البيع
ق��د ت��ع��م��د ال����دول امل�صنعة الأ���س��ل��ح��ة اىل
انتهاج �سيا�سات خا�صة يف بيعها ،وذلك وفق
ا�سرتاتيجياتها وعالقاتها الدولية� ،أو وفق
ت�صنيفها بع�ض ال��دول كحليف �أو خ�صم� ،أو
عدو ،لذلك فهي تبيع حلفاءها للوقوف بوجه
خ�صومها .فعندما تبيع الواليات املتحدة مثالً
�أ�سلحة مل�رص ،و�إ�رسائيل ،والأردن ،وال�سعودية� ،أو
الإمارات العربية املتحدة ،كولومبيا ،واليابان،
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�إ�سرتاتيجية ال�رشكات امل�صنعة لل�سالح
تعمد ال�رشكات الكربى ل�صناعة ال�سالح ،يف
ترويج �سلعها وبيعها ،اىل الو�سائل التي تتيح
ا�ستمرار �صناعتها ،وهي:
 تنمية م�شاعر اخلوف لدى حكوماتها لتب ّني�سيا�سات ع�سكرية لزيادة ت�سلحها.
ر�شى مل�س�ؤويل حكوماتها �أ�صحاب
 تقدميً
ال��ع�لاق��ة بالت�سلح وك��ذل��ك لبع�ض م�س�ؤويل
حكومات الدول الأخرى.
 -تقدمي بع�ض ال�رشكات �أحيانا ً تقارير كاذبة

عن ت�سلّح بع�ض ال��دول املتنازعة اىل البع�ض
الآخر ،لزيادة مبيعاتها للطرفني.
 ��شراء بع�ض و�سائل الإع�ل�ام� ،أو ال�سيطرةعليها للت�أثري يف جمهور بلدانها والدول الأخرى
خللق تيار يدفع ال�سلطة اىل �رشاء الأ�سلحة.
كذلك تعمد هذه ال�رشكات اىل �إقامة «دوائر
مقفلة» تعمل على حتري�ض دول �ضد دول �أخرى
لزيادة �سباق الت�سلح.
كما تعمل على �إن�شاء جمموعات دولية تعمد
اىل رفع الأ�سعار عند بيع ال�سالح اىل احلكومات
الأخرى.
وامل�لاح��ظ �أن �إ�سرتاتيجية عمل املجمعات
ال�صناعية الع�سكرية ال�ستمرار عملها ،تعتمد
على خطة ب�سيطة تقوم على ما ي��أت��ي :مثالً،
عندما ت�صنع امل�صانع الع�سكرية الأمريكية
�سالحا ً وتبيعه اىل اخلارج ،يلج�أ �أ�صحاب امل�صانع
اىل �إقناع ال�سيا�سيني الأمريكيني والع�سكريني
بالطلب من احلكومة �أن تعمل على �صناعة
�سالح جديد �أك�ثر تفوقا ً من ال�سالح املباع،
وهكذا تلج أ� امل�صانع اىل �صناعة �سالح جديد،
ولكن عند بيعه اىل اخلارج يطلب اليها من
جديد �صناعة �سالح �آخر �أكرث تفوقا ً ،وعند
بيعه اي�ضا ً اىل اخلارج تعاود امل�صانع عملها
لإنتاج �سالح جديد خمتلف ،وهكذا ت�ستمر
هذه امل�صانع يف عملها ،يف �سل�سلة مت�صلة،
ودائمة اىل ما ال نهاية ،وذلك ل�ضمان تفوق
الواليات املتحدة الع�سكري ،نوعا ً ،وكما ً،
وبالتايل �ضمان هيمنتها على العامل� ،أو قيادته
ان�سجاما ً مع �سيا�ساتها وا�سرتاتيجيتها.
جتارة ال�سالح وال�سوق ال�سوداء
من املعروف �أن جتارة ال�سالح ال تقت�رص على
مر معنا ،ولكن
التجارة الر�سمية ما بني الدول كما ّ
هناك جتارة �رسية تتم يف اخلفاء� ،سواء ما بني
بع�ض الدول �أو ما بني بع�ض الدول ومنظمات
ع�سكرية� ،أو �إرهابية� ،أو غري ذلك� ،أو ما بني بع�ض
ال�رشكات املنتجة وهذه املجموعات واملنظمات،
وبوا�سطة عمالء متخ�ص�صني يف هذا املجال ،وقد
يكون ذلك مبعرفة ال�سلطات الر�سمية يف البلد
امل�ص ّدر �أو بدون معرفتها ،لذلك فقد ن�ش�أت
�سوق م��وازي��ة لتجارة الأ�سلحة الر�سمية هي
«ال�سوق ال�سوداء» ،حيث ميكن ��شراء الأ�سلحة

املختلفة (دون الثقيلة) وب��أ���س��ع��ار تخ�ضع
لقانون العر�ض والطلب ،وق��د يتواط أ� فيها
ر�سميون مع م�صانع ال�سالح وعمالء عامليون،
حيث يتم تهريب ال�سالح اىل ال��زب��ون بطرق
�رسية ،ويتم الدفع �إما بالعملة ال�صعبة �أو لقاء
بدل معني قد يكون املخدرات �أو بع�ض املعادن
الثمينة �أو �أي بدل �آخر يتفق عليه� ،سيا�سيا ً كان
�أم �أمنيا ً� ،أو �أي �سلعة �أخرى موازية .تعترب جتارة
الأ�سلحة اخلفيفة من �أن�شط �أنواع هذه التجارة،
ل�سهولة نقلها ،وتهريبها ،ورخ�ص ثمنها ولكنها
تقدر �سنويا ً ب�أكرث من  6مليارات دوالر ،و�أهم
مكوناتها هي :البنادق الر�شا�شة (كال�شينكوف)،
�آر .بي .جي � -صاروخ �ستنغر (املحمول على
الكتف) ،امل�سد�سات ،البنادق م 16و 15و،18
وغريها من الأ�سلحة ،وتعترب ال���دول الكربى
امل�صنعة هي املورد الأ�سا�سي لها� ،أو ما يعرف
بالدزينة القذرة ( )Dirty Dozenوهي 12
دول����ة ذك��رن��ا

ع�رشة منها وميكن �أن ت�ضاف اليها كل
من جنوب �أفريقيا ،وبلجيكا.
وف��ق هيئة « ،»Control Armsوهي
هيئة ملراقبة ال�سالح يف العامل ،ف�إن هناك حواىل
 650مليون قطعة �سالح خفيف و�صغري يف
العامل ،ويتم �إنتاج  8ماليني قطعة �سنويا ً ،وهذه
الأ�سلحة تقتل �أل��ف �شخ�ص كل ي��وم!! وتطرح
هذه الهيئة �رضورة عمل احلكومات لتنظيم نقل
الأ�سلحة وبيعها ل�ضمان عدم وقوعها يف �أيدي
منتهكي حقوق الإن�سان.
ك��ذل��ك دع����ت «���ش��ب��ك��ة ال��ت��ح��رك ال�����دويل»
«»International Action Network
اىل و�ضع معايري دولية لتنظيم عمليات بيع
ال�سالح ونقله وو�صوله اىل �أي��دي املدنيني،
وتنظيم عملية «ال�سم�رسة على جت��ارة ال�سالح
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وو���ض��ع ق��وان�ين لها ،كذلك احل�� ّد م��ن تهريب
ال�سالح ،ومكافحة ال�سوق ال�سوداء يف جتارته».
الربح لي�س الهدف الوحيد
ال ميكن النظر اىل جت��ارة ال�سالح ب�أنها عمل
جت���اري ،ه��دف��ه ال��رب��ح فح�سب ،ولكنه يدخل
يف �سيا�سات وا�سرتاتيجيات ال��دول الكربى،
وحتالفاتها مع الدول التي ال تنتجه ،بل جتهد
ل�رشائه ،لذلك فهي متنحه لبع�ضها لقاء ت�أييد
�سيا�ساتها الإقليمية �أو الدولية ،وهي تبيعه ملن
يقدر على دفع ثمنه نقداً� ،أو على فرتات وعقود
طويلة الأج���ل ،وذل��ك ان�سجاما ً م��ع م�صاحلها،
وتوجهاتها ،حتت �شعارات �شتى ،منها ،حماية
التطرف،
الدميقراطية� ،أو حماربة الإره��اب� ،أو
ّ
�أو ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية ال��خ ...ولكن الهدف
احلقيقي هو حماية م�صالح هذه الدول الكربى،
عرب ت�شغيل م�صانعها الع�سكرية ،و�ضمان �أمنها
املحلي والإقليمي والدويل ،واملتمثّل يف ت�أمني
امل���وارد ،وخ�صو�صا ً الطاقة من الو�صول
ب�شكل دائ���م ال���س��ت��م��رار ت��ف� ّوق��ه��ا ،ورخ���اء
�شعوبها ،ولو كان ذلك على ح�ساب �شعوب
�أخرى ،وم�صالح دولها ،و�أرواح �أبنائها.

املراجع:
• Counterpunch: America's
best political News letter,
the global arms trade, by Conn
Halinan.
درا�سة • Arabic-military.com:
بقلم
اللواء �صالح �سويلم حول جتارة ال�سالح.
• www.Global issues.org: the
arms trade is big business.
• www.wikipedia.org.Arms
Industry.
 • www.Controlarms.orgcontrol arms compaign.
• «The World's wasted wealth
II» by J.W. Smith. Institute for
Economic Democracy 1994 .

سسالح
ت�رشين الثاين

�إعداد :العميد انطوان جنيم
ميل مي  24 -هي طوافة م�سلحة �ضخمة وناقلة جند خفيفة (تنقل � 8أ�شخا�ص)
ينتجها م�صنع ميل مو�سكو للطوافات وت�شغّلها القوات اجلوية الرو�سية منذ
العام  ،1972و�أكرث من ثالثني دولة �أخرى .ويف ت�رشين الأول � 2007أعلنت
القوات اجلوية الرو�سية �أنها �ست�ستبدل طوافاتها مي  24 -البالغ عددها
 250ب�أخرى ي�صل عددها �إىل  300من النوع نف�سه ولكن �أكرث حداثة من
طراز مي  28 -ورمبا من طراز  Ka-50مع حلول العام .2015
يف دوائر حلف �شمال الأطل�سي ،ن�سخ الت�صدير من الطوافتني مي 25 -
ومي  35 -ي�ضاف �إىل ت�سميتها فقط حرف واحد مثل
هيند دي  Hind Dوهيند �إي  Hind Eعلى التوايل.
ي�سمونها «الدبابة
الطيارون ال�سوفيات فكانوا
�أم��ا
ّ
ّ
الطائرة» .ومن �ألقابها الأكرث �شعبية وغري الر�سمية كان
«التم�ساح» نظر ًا �إىل �صورة متويهها اجلديد ،و«الزجاج»
امل�سطحة التي كانت حتيط باملقاعد
ب�سبب �صفائح الزجاج
ّ
الثالثة يف قمرة القيادة يف مي � 24 -أ.

م�رشوع �آخ��ر ،طوافة املنفعة يف V-22 22-
التي مل حتلّق البتة .وكانت الطوافة يف 24 -
� V-24شبيهة يف ال�شكل والت�صميم بالطوافة
��ه���زة مبق�صورة
 UH-1A HUEYوجم� ّ
متو�سطة للم�شاة قادرة على نقل ثمانية رجال

ميل مي 24 -

الدبابة الطائرة
مت�ساح من زجاج

التطوير
خالل �أوائل ال�ستينيات من القرن الع�رشين ،بدا
للم�صمم ال�سوڤياتي ميخائيل ليونت
وا�ضحا ً
ّ
يفيت�ش ميل �أن االجت��اه املتزايد �أك�ثر من �أي
وقت م�ضى نحو حركية يف حقل املعركة� ،سي�ؤدي
اىل �صنع مركبات طائرة لقتال امل�شاة �سوف

ت�������س���ت���ع���م���ل
ل��ت��ح�����س�ين ال���دع���م
الناري كما مهمات نقل امل�شاة .وكان التعبري
الأول عن هذا املفهوم منوذج باحلجم الطبيعي
كُ �شف النقاب عنه يف امل�صنع التجريبي الرقم
 329التابع لوزارة �صناعة الطائرات وحيث كان
امل�صممني .وا�ستند هذا النموذج،
«ميل» رئي�س
ّ
ال��ذي �أُطلق عليه �إ�سم يف  ،V-24 24 -اىل
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جال�سني الظهر اىل الظهر ،ومبجموعة الأجنحة
ال�صغرية املركبة يف �أع��ل��ى م ��ؤخ��رة مق�صورة
الركاب ،وقادرة على حمل حتى �ستة �صواريخ �أو
مذنبات مع مدفع ثنائي الفوهة GSH-23L
مثبت على مزلقة الهبوط.
اق�ت�رح م��ي��ل الت�صميم ع��ل��ى ق���ادة القوات
امل�سلحة ال�سوڤياتية ،ويف حني لقي دعم عدد
من ا�سرتاتيجيي هذه القوات عار�ضه عدد من
الأع�ضاء الكبار فيها والذين كانوا يعتقدون
�أن الأ�سلحة التقليدية هي �أف�ضل ا�ستخدام
للو�سائل .وعلى الرغم من املعار�ضة ،جنح ميل
يف �إقناع النائب الأول لوزير الدفاع املار�شال
ان��دري غري�شكو �أن يدعو خبرياً حملفا ً ليمعن
النظر يف امل�س�ألة .وعندما تن ّوعت �آراء اخلبري،
و�سيطر داع��م��و امل����شروع ،ظهر الطلب على

اقرتاحات ت�صميم لطوافة دعم يف حقل املعركة.
و�أقنع تطوير اجلي�ش الأمريكي لعربات املدفع
وال��ط��واف��ات الهجومية خ�لال ح��رب فيتنام،
ال�سوفيات مبميزات عقيدة الطوافة امل�سلحة
للدعم الأر�ضي .وكان لهذا الأمر ت�أثري �إيجابي
على الذهاب بعيداً مع تطوير مي .24 -
و�أع��د مهند�سو ميل ت�صميمني �أ�سا�سيني:
ت�صميم مبحرك مفرد زنة � 7أطنان ،وت�صميم
مبحرك مزدوج زنة � 10.5أطنان ،والت�صميمان
يعتمدان على املحرك اي��زوت��وف ISOTOV
 TV3-177Aالعنفي .والحقا ً� ،أنتجت ثالثة
من���اذج كاملة م��ع خم�سة من���اذج حقيقية من
قمرات القيادة ت�سمح بتجديد متناغم ملوقعي
الطيار وعامل الأ�سلحة.
واق�ت�رح مكتب غ��ام��وف ن�سخة ع�سكرية من
ط��واف��ت��ه��م  Ka-25 Homoneكخيار
قليل الكلفة� .أخذ هذا الإقرتاح بالإعتبار و�إمنا
مت التخلّي عنه الحقا ً مل�صلحة ت�صميم ميل
ّ
اجلديد مبحرك ثنائي .و�أجري عدد من التغيريات
عند �إحلاح الع�سكريني ومنها ا�ستبدال املدفع
 23ملم بر�شا�ش ثقيل �رسيع الإطالق ومركب يف
بريج على �شكل ذقن ،وا�ستعمال ما كان �آنذاك
قيد التطوير وهو ال�سالح امل�ضاد للدروع 9K
.)AT-6 Spiral( 114 Shturna
و�صدر توجيه يف � 6أي��ار ُ�� 1968شعرُ ع مبوجبه
بتطوير ت�صميم حمرك ثنائي .وا�ستمر العمل
حتت �إ��شراف املهند�س ميل حتى وفاته العام
 .1970ويف �آب  1968بد�أ العمل على الت�صميم
املف�ضل حتت ا�سم  .YELLOW 24وخ�ضع
ّ
من���وذج باحلجم احلقيقي ع��ن ه��ذا الت�صميم
للفح�ص واملوافقة يف �شباط  .1969وبد�أت
جتارب الطريان يف � 15أيلول  1969مع منوذج
مت
مقيد برباط ،وبعد �أربعة �أيام ّ
�أويل يف حتليق ّ
حر ،ثم �صُ نع منوذج �أويل ٍ
ثان ا�س ُتتبع
�أول حتليق ّ
باختبار دفعة من ع�رش طوافات.
يف حزيران 1970بد�أت جتارب قبول الت�صميم
وا�ستغرقت � 18شهراً .و�أجريت تغيريات على
الت�صميم طاولت املقاومة البنيوية وم�شاكل
الكاللة ،وتقلي�ص م�ستويات التذبذب .وكذلك
�أُدخ��ل جناح ذو زاوي��ة زوجية �سالبة بقيمة 12
درج��ة على الأجنحة لتوجيه انحناء الطائرة يف
حركة دات�ش رول  Dutch Rollعند �رسعة

تفوق  200كلم�/ساعة ،ونقلت �أعمدة ال�صاروخ
فاالنغا ( )AT-2 Swatterمن البدن �إىل
طرف اجلناح ،وه��ذا ما مينح الطوافة �أجنحتها
امل��م� ّ�ي��زة .ون��ق��ل دوار ال��ذي��ل م��ن اليمني اىل
الي�سار ،وقُلب بالتايل اجتاه الدوران .وبات دوار
الذيل يدور يف �أعلى اجلانب نحو مقدم الطوافة
�ضمن احرتافه ال�سفلي ما يزيد فعالية دوار
الذيل .وثمة عدد من التغيريات عرفها الت�صميم
قبل �إنتاج النموذج مي � 24 -أ (ايزداليف )245
ال��ع��ام  ،1970ال��ذي قبل ر�سميا ً يف تر�سانة
الدولة العام .1972
وط�� ّورت رو�سيا طوافتي مي  28 -هافوك
وكا  50 -الهجوميتني واللتني كانتا �أ�صغر
جمهزتني
حجما ً و�أك�ثر قابلية للمناورة وغ�ير
ّ
مبق�صورة وا�سعة لنقل اجلنود .من ناحية �أخرى،
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لي�س للقوات البحرية �أي خمطط ل�سحب العدد
ال�صغري من طوافاتها مي  .24 -كذلك الأمر
بالن�سبة اىل القوات اجلوية الرو�سية التي تفتقر
اىل الأم��وال الكافية فتحتفظ ل�سنوات عديدة
قادمة بطوافاتها مي  24 -كروكودايل.
ت�صميم الطوافة
ا�شتق قلب الطوافة من ميل مي ( 18 -هيب
ح�سب ت�سمية الناتو) :حمركان عنفيان مركّ بان
يف الأعلى يحركان دواراً رئي�سا ً من خم�س �شفرات
بطول 17.3م مركزاً يف الو�سط ،ودوار ذيل
م��ن ث�لاث ���ش��ف��رات .ويعطي ت�صميم املحرك
الطوافة ميزة املدخل املزدوج للهواء .وللن�سخ
الأ�صلية قمرة قيادة م��ز ّواة ب�أ�سلوب الدفيئة
(البيت الزجاجي) ،وللنموذج دي  Dوما تبعه

قمرة قيادة ترادفية (مقعدان واحد خلف الآخر)
م��ع غ��ط��اء منزلق على �شكل فقاعتني .وثمة
مكونات يف هيكل الطائرة �أتت من الطوافة مي
 «14هايز» .وي�ؤمن جناحان �أبرتان متو�سطانحمطات �أ�سلحة ت��ق� ّدم ك��ل واح���دة منها ثالثا ً
�أخرى بالإ�ضافة اىل توفريهما الإرتفاع .وترتبط
احلمولة اخلارجية املختلطة باملهمة ،فالطوافة
مي  24 -تنفّ ذ مهمات الدعم اجلوي القريب،

والعمليات امل�ضادة للدروع �أو القتال اجلوي.
هيكل ال��ط��واف��ة ع���ايل ال��ت��دري��ع ق���ادر على
مقاومة الر�صا�ص عيار  12.7ملم من جميع
الزوايا ،وكذلك �شفرات ال��دوار امل�صنوعة من
التيتانيوم� .أم��ا قمرة القيادة فهي عبارة عن
حو�ض من التيتانيوم عايل التدريع وقادر على
مقاومة قذائف املدفعية عيار  37ملم .من ناحية
ثانية ،القمرة ومق�صورة الطاقم زائدة ال�ضغط
حلماية الركاب يف الظروف النووية والبيولوجية
والكيميائية.
مي
الطوافة
جلعل
ف
��ُص�رُ
كبري
اهتمام
24
�أ��سرع .فهيكلها ُجعل ان�سيابي ال�شكل ،و ُج ّهز
بجهاز هبوط م�ؤلف من ثالث عجالت ُي�ضم اىل
بدن الطائرة وذلك لتقلي�ص املقاومة .وتوفّ ر
الأجنحة ارتفاعا ً مهما ً يف ال�رسعة العالية حتى

رب��ع االرت��ف��اع الكلي .ومييل ال���دوار الرئي�س
 2.5درجة اىل ميني الهيكل وذلك ملعادلة ال
متاثل االرتفاع يف ال�رسعة العالية وتوفري من�صة
�أكرث ا�ستقراراً لإطالق النار .وكذلك �أُميل جهاز
الهبوط اىل الي�سار بحيث يبقى الدوار م�ستويا ً
عندما تكون الطوافة على الأر�ض ما يجعل باقي
الهيكل مائالً اىل الي�سار .وال��ذي��ل ال متماثل
يحرر
ليوفر قوة جانبية عند ال�رسعة الأمر الذي ّ
دوار الذيل.
ا�ستعملت طوافة
مي  24 -يف املعدلة
وامل�سماة �أ A 10 -
 - 10يف عدة �أوقات
و�رسعات لتبلغ الرقم
القيا�سي العاملي.
و ُع���� ّدل����ت ال��ط��واف��ة
لتقلي�ص ال��وزن قدر
الإم��ك��ان ،وك���ان بني
ال���ت���داب�ي�ر امل��ت��خ��ذة
�إزالة الأجنحة البرتاء.
وك����ائ����ت��ل�اف بني
مركبة مدفع وناقلة
جند تبقى الطوافة
م��ي  24 -م��ن دون
�أي ن�����س��خ��ة مطابقة
لها عند حلف الناتو.
وع���ل���ى ال����رغ����م من
�أن البع�ض ك��ان قد ق��ارن الطوافة مي 24 -
بالطوافة ) UH - 1 (HUEYالأمريكية
فالأمر غري دقيق .ففي حني �أن ه��ذه الأخرية
ق��د ا�ستعملت يف ڤيتنام �إم���ا لنقل اجلند �أو
كمركبة مدفع ،فهي مل تكن قادرة على القيام
باملهمتني يف �آن واح��د .ولتحويل طوافة UH
 - 1اىل مركبة مدفع فالأمر يعني �إخ�لاء كامل
امل�ساحة املخ�ص�صة للركاب م��ن �أج��ل �إي��واء
كمية الفيول الإ�ضافية والذخرية ما يجعل منها
غري قابلة للإ�ستعمال كناقلة جند� .أما الطوافة
م��ي  24 -فقد �صُ ّممت لتنفيذ املهمتني،
وق��د ا�ستغلت ب�شكل كبري م��ن قبل القوات
املحمولة جواً يف اجلي�ش ال�سوفياتي خالل احلرب
ال�سوفياتية يف �أفغان�ستان بني العامني 1980
و .1989وكانت الطوافة الغربية الأق��رب اىل
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الطوافة ال�سوفياتية� ،سيكور�سكي �س 67 -
بالك هوك ،التي ا�ستعملت العديد من مبادئ
الت�صميم نف�سها و�صُ ّنعت كطوافة هجومية
عالية ال�رسعة ،وفائقة احلركة ،مع قدرة حمدودة
على نقل اجلند ،كانت ،كما الطوافة مي ،24 -
�صُ ّممت اي�ضا ً م�ستخدمة عدة مكونات من الإنتاج
املوجود � -سيكور�سكي �س  61 -نف�سها -
لتكون الأقرب اىل الطوافة مي  /8 -مي.14 -
ومع ذلك مل ت�ؤخذ هذه اىل اخلدمة البتة .وثمة
طوافة �أخ��رى غربية معادلة هي MH - 60L
 Direct Action Penetratorالأمريكية
التي هي ن�سخة �أخرى من الطوافة UH - 60
 Black Hawkالقادرة على حمل ت�شكيلة
من الأ�سلحة على �أجنحتها البرتاء ،ومن بينها
ال�����ص��واري��خ ،AGM - 118 Hellfire
واملذنبات  Hydra 70بالإ�ضافة اىل كونها
قادرة على نقل  14جنديا ً.
اكت�شفت هذه الطوافة مي  24 -اجلديدة التي
يق ّدمها م�ستخدموها كدبابة طائرة ،للمرة الأوىل
على �أر�ض مطار يف �أملانيا ال�رشقية ال�سابقة العام
 .1974و�أُطلق عليها �إ�سم «هيند» ،Hind
لكن الإخت�صا�صيني انتبهوا ��سري��ع�ا ً اىل �أن
الأمر يتعلق يف الواقع بن�سخة حمدودة معدومة
�سمي النموذج
�أعمدة حمل ال�صواريخ .ولهذا ّ
القيا�سي «هيند �أ»  ،Hind Aيف حني عرفت
ن�سخة حمدودة �أخرى با�سم  .Hind Bو�أطلقت
جمهزة
الت�سمية  Hind Cعلى ط��واف��ة غ�ير
ّ
بال�سالح وال مب�س ّدد الأنف ،والعام � ،1975شهد
اخت�صا�صيو الناتو ظهور ن�سخة جديدة من مي
  24م��ز ّودة مقدم بدن �أعيد ت�شكيله بهدفالقتال ،وهكذا بدا وا�ضحا ً جداً �أن الرو�س جل�أوا
منذ بداية �سبعينيات القرن املن�رصم ،اىل حت ّول
جذري يف طوافتهم .وكما يرى اخلرباء الغربيون،
غ��دت هيند دي (� )Hind Dرسيعا ً النموذج
الأ�سا�سي يف الإنتاج املت�سل�سل.
مناذج مي 24 -
• مي  24 -هيند � -أ:
�أول ن�سخة لنقل اجلنود ،دخلت الإنتاج العام
 1970و�شوهدت للمرة الأوىل العام  1973يف
�أملانيا ال�رشقية .وهي تتمتع بقمرة قيادة وا�سعة
ويت�ضمن
زجاجية ت�ستقبل طيارين متجاورين
ّ

�سالحها مدفعا ً ر�شا�شا ً عيار  12.7ملم يف
�أنفها ،و�صواريخ م�ضادة للدبابات «�سواتر»
 ،AT - 2 Swatterو�سالت �إطالق مذنبات.
وقد �أنتج من هذا النموذج حواىل  250طوافة.
• مي  24 -هيند  -ب:
منوذج �أويل مع دوار ذيل كما يف طوافة غازيل
الفرن�سية (�أي ثمة فتحة دائرية يف الذيل ت�ؤوي
دواراً) ،ولكنه مل ُيحفظ.
• مي  24 -هيند � -سي:
من���وذج ت��دري��ب ،غ�ير م�سلحة ظ��ه��رت العام
 1972و�أنتجت ب�أعداد قليلة.
• مي  24 -دي هيند  -دي:
م�صمم ب�شكل خ��ا���ص للدعم
من���وذج ج��دي��د
ّ
الناري .و�أوكلت مهمة نقل اجلنود اىل الطوافة
م��ي  8 -الأك�ث�ر �أه��ل��ي��ة ل��ه��ذه امل��ه��م��ة ،ولكن
مي  24 -حافظت مع ذلك على قدرتها على
نقل اجلنود .وقد �أعيد ر�سم مقدمها بالكامل
لتقلي�ص االع�����ورار .وجل�س ال��ط��ي��ار وامل�لاح
مدرع :الطيار
مرتادفني يف «مغط�س» حقيقي ّ
يف م�ؤخرة القمرة و�أم��ام��ه ال�ضابط م�لاح نظام
وتت�ضمن الأنظمة املحمولة كامريا
ال�سالح.
ّ
ڤيديو ،كوا�شف �إن���ذار م��ن ال����رادار ،م�ش ّو�ش
بالأ�شعة ما دون احلمراء ،قواذف م�ضلّالت ،نظام
 IFFللتمييز بني الطوافة العدوة وال�صديقة،
�أج��ه��زة �إت�����ص��االت ...وك��ذل��ك ُج� ّ�ه��زت يف بريج
الطوافة مي  24 -دي  Mi - 24Dمبدفع
جديد رباعي الفوهة من عيار  12.7ومن طراز
ياك ب  .Yak Bكما حتمل � 4صواريخ م�ضادة
للدروع من طراز �( AT - 2إثنان من كل جهة
من طرف اجلنيح) ،و�سالت لرمي املذنبات حتمل
كل واحدة  16مذنبة عيار  57ملم (اثنتان من
كل جهة حتت اجلنيحات) .بد أ� تطوير هذا النوع
العام  1971ليدخل الإنتاج العام  .1973وقد
�صُ نع منها بني العامني  1973و 1977حواىل
 350طوافة بانتظار و�ضع النموذج مي 24 -
ڤي هيند �إي .Mi - 24 V Hind E
• مي :Mi - 25 25 -
من��وذج للت�صدير من الطوافة مي - 24 -
هيند دي.
• مي  24 -ڤي هيند �إي Mi - 24 V
:Hind E
وريثة مي  24 -هيند دي ،مبحركات عنفية

�أك�ثر ق��وة ( 2190ح�صانا ً ب��خ��اري�ا ً) م��ن طراز
 ،TV3 - 117Vوجمهزة ب�صواريخ م�ضادة
موجهة راديويا ً و�أكرث فعالية.
للدروع ّ AT - 6
وميكنها �أن حتمل �صواريخ جو  -جو من طراز
( AA - 8 Aphiٍ d - (R - 60وا�ستبدل
فيها م�س ّدد الرمي بنظام ر�ؤي��ة وال��ر�أ���س ٍ
عال
( .)HUDوقد �صُ نع منها بني العامني 1976
و 1986حواىل �ألف ن�سخة .ودخلت �أوىل مناذجها
اخلدمة العام .1976
• مي :35 -

املدفع  12.7ملم بدا غري ٍ
كاف) خالل املعارك
يف �أفغان�ستان ،اىل تطوير النموذج مي  24 -بي
 Mi - 24Pمنذ العام  .1974وقد ّج ّهز مبدفع
 GSH - 30 - 2ثنائي الفوهة من عيار
 30ملم ( 750طلقة) ،يركّ ب اىل ميني مقدم
البدن كبديل عن املدفع يف بريج .و�سي�ستعمل
هذا النموذج يف ت�شكيالت خمتلطة مع الطوافات
مي  24 -هيند دي وهيند �إي .وبني العامني
1981و� 1990صنع منها حواىل  620ن�سخة
دخلت �أوالها اخلدمة العام .1982

ن�سخة للت�صدير من مي  24 -يف هيند � -إي.
• مي  24 -بي هيند �إف Mi 24 P -
:Hind F
أ� ّدت احلاجة اىل �سالح ثقيل من عيار �أكرب (كون

• مي  35 -بي :Mi - 35 P
ت�سمية م��ي  24 -ب��ي هيند � -إف املع ّدة
للت�صدير.
•مي � 24 -أر  -هيند  -جي Mi - 24
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:R Hind G
ت�����س��م��ى ك��ذل��ك  ،Mi - 24 RKRوه��ي
ال�ستطالع  NBCبوا�سطة لواقط خا�صة .وقد
ُج ّهز الطاقم امل��ؤل��ف من � 4أ�شخا�ص بلبا�س
خا�ص .ا�ستعملت طوافات  Mi - 24 Rعقب
كارثة ت�رشنوبيل العام  .1986وقد �صنع منها
بني العامني  1983و 1989حواىل  150ن�سخة.
ز ّودت كل فرقة �ستا ً منها.
• مي  24 -ك هيند  -جي Mi - 24
:K - Hind G

 .Mi - 24Vواقرتح النموذج Mi - 24PS
للت�صدير حتت �إ�سم .Mi - 35PS
• مي � 35 -إم :Mi - 35 M
من���وذج م��ط� ّور م��ن م��ي  35 -على م�ستوى
الكرتونيات الطريان ،املحرك :عنفي من طراز
كليموف ف ك Klimov VK - 2500 -
 2500بقوة  2400ح�صان بخاري ،اللواقط
 ،Goe S - 342والأ�سلحة� :صواريخ م�ضادة
للدروع AT - 6, AT - 12 Ataka, AT
� - 9 Shturmصواريخ جو  -جو 5A - 18

وهي م�شتقة من مي � 24 -آر Mi - 24 R
وم���ز ّودة كامريات ا�ستطالع و�ضبط الرمايات
املدفعية .واحتفظت باملدفع و�سالت قواذف
مت
املذنبات .وب�ين العامني  1983وّ 1989
ت�صنيع  150طوافة مي  24 -ك Mi - 24K
تو ّزعت على كل فرقة �سوفياتية �ست منها.
• مي  24 -بي �إ�س جي Mi - 24 PS
:G
من���وذج متعدد ال���دور (ن��ق��ل ،بحث و�إن��ق��اذ،
دوري��ة) امتلكته ب�شكل خا�ص وزارة الداخلية
الرو�سيةُ .ح � ّول �أول من��وذج �أويل منها انطالقا ً
م��ن ال��ن��م��وذج م��ي  24 -ب��ي .Mi - 24P
واحتفظ باملدفع عيار  30ملم واجلنيحات.
وت�ضمنت التجهيزات اخلا�صة بهذا النموذج
ّ
مكرب �صوت ،م�صباح بحث ،رادار مناخ ،ملفاف ًا
املرمز
(�آلة لرفع الأثقال) ،جتهيزات لالت�صال
ّ
بالراديو والأقمار ال�صناعية ،الخ ...وثمة منوذج
�أويل ثان ُنفّ ذ انطالقا ً من طوافة مي  24 -ڤي

 ،Grouseمدفع ثنائي الفوهة GSH -
 23Vعيار  23ملم مع عنا�رص طوافة القتال
 Mi - 28Nمثل ال��دوار وجهاز نقل احلركة.
و ُخفّ ف وزن الطوافة فارغة اىل � 8.09أطنان
و ُح ّ�سن �أدا�ؤها .وط ّورت القوات اجلوية الرو�سية
طوافاتها من طراز  Mi - 24D/V/Pوفق
معايري خمتلفة متتالية ولكن يبدو �أن هذه
القوات احتفظت بتحديث حمدود وفق النموذج
 Mi - 24 PNبانتظار دخول Mi - 28N
و KA - 50152اخل��دم��ة .و�أ ّدت �أع��م��ال
التحديث التي ُنفّ ذت حل�ساب اجلي�ش الرو�سي
بني العامني  1990و( 2000مع بع�ض النماذج
الأولية ومناذج ما قبل الإنتاج املت�سل�سل) اىل
�إن��ت��اج الطوافة  Mi - 35 Mالتي اقرتحت
للت�صدير.
• مي  24 -بي �إن :Mi - 24 PN
برنامج حتديث طوافة  Mi - 24Pيف اجلي�ش
ال��رو���س��ي ملنحها ق���درة القتال الليلي .وقد
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ُج ّهزت الطوافة  Mi - 24PNب��رادار الأ�شعة
ما دون احلمراء  ،FLIRوبنظام حتديد املواقع
ال��ع��امل��ي  GPSون��ظ��ام معلوماتية لربجمة
املهمة ،ومبقيا�س بعدي اليزري جديد ،وبنظام
ت�سديد  Raduga IIIوبقمرة قيادة متوافقة
مع ا�ستعمال مناظري الر�ؤية الليلية ،وحمركات
كليموف Klimov TV3 - 117MA -
.SB3
وج����رت ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى ه���ذه ال��ط��واف��ة بني
و�سلّمت �أوىل الن�سخ
العامني  2000وُ 2003
العام  .2004و�أعقبت الطوافة Mi - 24PN
برنامج ( Mi - 24XMمنوذج �أويل نفّ ذ �أول
طريان العام  )1999الأكرث طموحا ً ولكن الأكرث
كلفة بالن�سبة اىل اجلي�ش الرو�سي.
• �آي تي �إي �سوبر هيند م ك ATE 3
:Super Hind MK III
برنامج حتديث كامل للطوافات MI - 24
اجل��زائ��ري��ة م��ن خ�لال �أن��ظ��م��ة ج��دي��دة و�أ�سلحة
وت�ضمنت الأنظمة اجلديدة
جنوب �أفريقية.
ّ
كرة ( Flir/TVرادار بالأ�شعة ما دون احلمراء
وتلفزيون) م�ستقرة جريو�سكوبيا ً مع عر�ض عرب
خ��وذة الطيار وم�ساعده ،وقمرة قيادة مت�آلفة
مع ا�ستعمال مناظري ال��ر�ؤي��ة الليلية ،ونظام
حتديد املواقع العاملي ،ورادار دوبلر ،ونظام
متييز الطوافات ال�صديقة من ال��ع��دوة وفق
معيار الناتو ،وقواذف م�ضلّالت و�أفخاخ ،الخ...
وتت�ضمن الأ�سلحة اجلديدة ال�صاروخ امل�ضاد
ّ
للدروع اجلنوب �أفريقي كنرتون زد تي � 3إنغوي
 Kentron ZT3 Ingweومدفع عيار 20
ملم يف بريج ( 840طلقة) .ونفّذ النموذج الأويل
من الطوافة �سوبر هيند م ك Super Hind 3
� MK IIIأول طريان له العام � 1999أطلق بعده
حتديث  45طوافة تولّته �رشكة  ATEانطالقا ً
من ال�سنة ذاتها .وقد �سلّمت هذه جميعها مطلع
العام .2005
قيمة �أكيدة
منذ انهيار الإحتاد ال�سوفياتي ،تبقى الطوافة
«هيند» قيمة �أكيدة يف ال�سوق العاملية لل�سالح
�إن بالن�سبة اىل احلكومات �ضحية املتمردين،
�أو اىل تلك الراغبة تعزيز قواتها امل�سلحة ب�أقل
كلفة ممكنة .وقد انطلق العديد من ال�رشكات

يف حتديث الطوافات امل��وج��ودة ومنها �رشكة
 SAGEMالفرن�سية و��شرك��ة Aviakon
الأوك��ران��ي��ة .كما تنتج �رشكة ميل  Milن�سخا ً
مط ّورة من هذه الطوافة وببع�ض جناح :الطوافة
مي  24 -بي ان  Mi - 24 PNالتي تز ّودها
اجلي�ش الرو�سي ب�أعداد قليلة ،والطوافة مي -
� 35إم التي ا�شرتتها حديثا ً الربازيل وفنزويال.
تدخّ لت الطوافة مي  Mi - 24 24 -يف عدة
�رصاعات ،اجل�سيمة منها والب�سيطة� .سنذكر منها
الأهم وح�سب.
• �أفغان�ستان :1987 - 1976
�أدخ���ل الإحت���اد ال�سوفياتي بفعالية كربى
طوافاته مي  24 -يف احل��رب الأفغانية .وقد
نفّ ذت ه��ذه عمليات الدعم ال��ن��اري ،ومواكبة
القوافل (وال �سيما فتح امل�سالك) ،والبحث،
والتدمري ،والإغ��ارات .ومع ذلك ،و�ضع تف ّوقها
على الأر���ض مو�ضع ال�شك العام  1986عقب
ت�سليم الواليات املتحدة الثوار الأفغان ،عرب
باك�ستان� ،صواريخ �أر�ض  -جو من طراز �ستينغر
( .)Stingerوع��ل��ى ال��رغ��م م��ن جتهيزها
بقواذف م�ضلّالت و�أفخاخ وغريها من و�سائل
الدفاع الذاتي ،فقد ُفقدت  115طوافة مي -
 24هيند يف املعارك (�أ�سقطت �أو نتيجة حادث)
من �أ�صل حواىل  800طوافة فقدت خالل هذا
ال�رصاع.
• نيكاراغوا:
خ�ل�ال احل����رب الأه��ل��ي��ة ن��ه��اي��ة �سبعينيات
وثمانينيات القرن املن�رصم ،ا�ستعملت نيكاراغوا
 18طوافة مي  24 -ت�سلّمتها من ال�سوفيات
ملقاومة ال��ث��ورة امل�����ض��ادة لل�شيوعية .وبعد
انتخابات العام  1990التي �شهدت انك�سار
ال�ساندينيني ،كانت ثمة  7مي  24 -عمالنية
وح�سب ،بيع منها �ست للبريو و ُعر�ضت الأخرية
عند مدخل قاعدة ع�سكرية يف نيكاراغوا.
•حرب �أوغادين (:)1978 - 1977
�أول ا�ستعمال لطوافة مي  24 -يف القتال كان
مع اجلي�ش الأثيوبي (على الرغم من �أن الطيارين
كانوا من ال�سوفيات) خالل حرب �أوغادين �ضد
ال�صوماليني .و�شكّ لت هذه الطوافات جزءاً من
اجل�رس اجلوي الكثيف الذي نقل العتاد الع�سكري
من االحتاد ال�سوفياتي .وكانت الطوافات مفيدة
يف الهجوم الأر�ضي واجلوي امل�ؤتلف الذي �أ ّدى

اىل طرد القوات ال�صومالية من �أثيوبيا مع بداية
العام .1978
• �أنغوال:
ب�شكل مكثّف ا�ستعملت طوافات مي 24 -
هيند  -دي وهيند � -إي Mi - 24 Hind
 D, Hind Eث��م م��ي  25 -وم���ي 35 -
ت�سلّمتها �أنغوال منذ ا�ستقاللها العام 1975
وبف�ضل امل�ساعدة ال�سوفياتية والكوبية (حتى
�أن بع�ض هذه الطوافات قادها طيارون رو�س
وكوبيون) �ضد ث��ورة يونيتا ( )Unitaحتى

�أ�رشكت العراق طوافاتها من طراز مي 24 -
�ضد �إيران يف ال�رصاع الذي دار بينهما .وجنحت
طوافة منها العام  1982يف �إ�سقاط مقاتلة
�إيرانية من ط��راز ف  4 -فانتوم  2بوا�سطة
���ص��اروخ م�ضاد ل��ل��دروع  .AT - 6Iوكذلك
واجهت هذه الطوافات مثيالتها الإيرانية من
طراز  AH - 1عدة مرات .ويف املجموع �أ�سقطت
 6طوافات مي  24 -هيند مقابل  10طوافات
� AH - 1إيرانية.
• حرب اخلليج العام :1991

نهاية احلرب الأهلية يف العقد الأول من القرن
احلادي والع�رشين .وقد �أ�سقطت مقاتالت جنوب
�أفريقية العام  ،1985على الأق��ل 3 ،طوافات
مي  ،Mi - 24 24 -واع��ت�برت �ست مدمرة
ب�صواريخ �أر�ض  -جو �أطلقتها يونيتا.
• ت�شاد:
�ضمت ليبيا اجل��زء ال�شمايل من ت�شاد العام
ّ
 1973ما �أ ّدى اىل مواجهات خالل الثمانينيات
م��ن ال��ق��رن ال��ع����شري��ن .ف ��أدخ��ل��ت عندها ليبيا
طوافاتها من طراز  .Mi - 24وق ّدمت القوات
الفرن�سية دع��م�ا ً للت�شاديني ف�أ�سقطت عدة
مقاتالت وطوافات ليبية منها مي  24 -ومي
  25و�أحيانا ً داخل الأرا�ضي الليبية .وكذلكو�ضعت فرن�سا يدها على طوافات مي 24 -
وه��ي على الأر����ض و�أخرجتها للك�شف عليها
واملعاينة �أو �سلّمتها لدول حليفة (طوافة مي
 � 24أر�سلت اىل الواليات املتحدة بالتحديد).• �إيران  -العراق :1988 - 1980

 5طوافات مي  24 -هيند عراقية ُد ّمرت من
دون �أن ي�سمح لها بالقتال .وعلى �سبيل الطرفة،
�أ�سقطت طوافة مي  24 -يف �أث��ن��اء حتليقها
موجهة اليزريا ً �أُنزلت عليها حني
بقنبلة �أمريكية ّ
كانت يف طريان ثابت.
• ال�شي�شان :1996 - 1994
�أ�رشكت رو�سيا يف �رصاع ال�شي�شان ،وبكل جناح،
حواىل خم�سني طوافة مي  24 -وذلك يف مهمات
الدعم الناري .و�أ�سقط منها على الأق��ل �أربعا ً.
وكانت �آن��ذاك تفتقد ب�شكل كبري اىل قدرات
القتال الليلي.
• كو�سوفو :1999
ن�رشت  4طوافات مي  24 -بي هيند � -إف
 Mi - 24P Hind - Fرو�سية من خمتلف
وح���دات منطقة مو�سكو الع�سكرية انطالقا ً
من مطار بري�ستينا دعما ً لعمليات قوات حفظ
ال�سالم يف كو�سوفو  .KFORوق��د اختريت
طواقمها من بني الأكرث تدريبا ً على القتال يف
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اجلبال وعمليات حفظ ال�سالم.
• ال�شي�شان :2000 - 1999
من جديد ،ا�شرتكت طوافات مي  24 -بني
العامني  1999و ،2000خالل احتالل الثوار
ال�شي�شان داغ�ستان وح��رب ال�شي�شان الثانية.
وعملت ك��ذل��ك ،ب�شكل ع��ام ،داخ��ل جمموعات
ط�يران تكتي �ضُ مت اىل وح��دة خا�صة �أو �أكرث
(من م�ستوى فرقة مثالً) متمتعة مبراقب جوي
متق ّدم .وميكن �أن ت�ضم جمموعة طريان تكتي
من  2اىل  4مي  24 -و 1اىل  2مي  .8 -ووفق

و�أخ�يراً ،كانت مي  24 -تواكب مي  8 -خالل
عمليات النقل املجوقلة الوا�سعة النطاق،
ال �سيما يف جبال ال�شي�شان ،وعمليات البحث
والإنقاذ .واجلدير بالذكر �أن طوافات مي 24 -
كانت ق��د ُح� ّدث��ت يف حالة ط��ارئ��ة لتتمكن من
القتال ليالً يف عودة اىل جتربة احلرب ال�شي�شانية
املرمزة
الأوىل .وطرح نق�ص االت�صاالت الرادوية
ّ
على م�تن ال��ط��واف��ات �إ�شكاليات عندما كان
الثوار ين�صبون كمائن حقيقية توقعا ً لو�صول
الطوافات الرو�سية .كذلك كان عائقا ً النق�ص

بع�ض امل�صادر ،كُ ّر�ست حتى  ٪30من الطلعات
اجلوية ملهمات «القتال احل��ر» بت�شكيلة من
طوافتي مي  .24 -وك��ان كل ه��دف منا�سب
يدمر ف��وراً يف بقعة م�س�ؤولية الدورية.
ُي ْع َتلَم ّ

يف تدريب الطيارين ،كما غياب �أنظمة حتديد
امل��واق��ع العاملي ،الأم��ر ال��ذي يلزم الطيارين
االعتماد على معرفتهم ب��الأر���ض .وقد فقدت
خ�لال ه��ذه احل��رب ب�ضع ط��واف��ات م��ي ،24 -
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ولكنها �أثبتت �صالبتها وقوتها حيث كانت عدة
طوافات مت�رضرة جداً (�أحيانا ً م�صابة بحواىل 30
طلقة) تنجح يف العودة اىل قواعدها حيث كانت
ت�صلّح �رسيعا ً لتعود من جديد اىل القتال.
• �سرياليون :2001 - 2000
قاد مرتزقة بع�ض طوافات مي  .24 -والعام
 2000اعتمدت ق��وات الأمم املتحدة الدولية
وي��روى �أنه
على  3طوافات مي  24 -هنديةُ .
كان ال�ستعمال الطوافات مي  24 -ت�أثري نف�سي
مهم على املتمردين .ويف الواقع ،وخالل قيام
متمردين مبهاجمة نقطة ا�سرتاتيجية �أطلقت
طوافة مي  24 -ر�شقة من مدفعها قتلت 30
وفر الباقون.
منهمّ ،
• �رسي النكا :2001 - 1996
ا�شرتكت طوافات مي  24 -هيند �رسيالنكية
بالقتال للمرة الأوىل العام � 1996ضد متمردي
منور التاميل .ومذ ذاك �أ�سقطت على الأقل 4
طوافات مي .Mi - 24/35 35/24 -
• مقدونيا :2001
ا�ستعملت طوافات مي  24 -مقدونية العام
 2001يف ال�رصاع �ضد املتمردين.
• �أفغان�ستان :2001
خ�ل�ال الت�سعينيات م��ن ال��ق��رن الع�رشين،
ا�ستعمل «طالبان» الطوافات مي  24 -الناجية
من احلرب الأفغانية ال�سابقة �ضد قوات القائد
الأف��غ��اين م�سعود .وك��ان ه��ذا ميتلك اي�ضا ً 4
طوافات مي  .24 -ويف ليل � 13 - 12أيلول
 2001نفّ ذت  4مي  24 -من حتالف ال�شمال
مدمرة
�إغ���ارة ليلية جريئة على مطار كابول
ّ
طائرتني للطالبان .ويف احلملة اجلوية �ضد بن
الدن وطالبان التي قادتها القوات الأمريكية
بعد اعتداءات � 11أيلول ُ ،2001د ّم��رت جميع
طائرات الطالبان وهي جاثمة على �أر�ض املطار
يف حني كانت مو�سكو قد �سلّمت حتالف ال�شمال
طوافات �أخرى من طراز مي .24 -
• �ساحل العاج :2003
ا�شرتكت طوافات مي  24 -ا�شرتتها �ساحل
العاج وقادها مرتزقة يف العديد من عمليات
الهجوم على ق��رى
املتحررين .وكانت كذلك
ّ
حديث ال�ساعة بانتهاكها خ��ط التما�س عدة
م��رات قبل �أن ي�ضعها اجلي�ش الفرن�سي خارج
القتال العام  2004عقب ق�صف �أحد مواقعها

بطائرة  SU - 25UBتابعة ل�ساحل العاج.
وق���د ه��وج��م��ت  5ط��واف��ات م��ي  24 -عاجية
مبدفع عيار  20ملم من عربات VAB
املدرعة
ّ
وطوافات غازيل.
ميزات الطوافة مي 24 -
• الدولة امل�صدرة :رو�سيا.
• ال�صانع :ميل .Mil
• تاريخ ال��دخ��ول يف اخل��دم��ة1976 :
(الن�سخة هيند  -دي).
امل�شابهة:
• ال��ط��واف��ات
ك��وب��را (بجميع
مناذجهــا)  ،AH1 - Cobraبـــالك هــوك
� ،UH - 60 Black Hawkأبات�شي
 ،AH - 64 Apacheمانغو�ستا أ� 129 -
.Mangusta A 129

• ال�شفرات:
 يف الدوار الأ�سا�سي.5 : يف دوار الذيل.3 :• قطر الدوار:
 الدوار الأ�سا�سي 17.3 :م. دوار الذيل 3.9 :م.• باع اجلناح� 6.5 :أمتار.
• الطول:
  21.6م (الدواران يعمالن).  17.5م (البدن).• العلو� 6.5 :أمتار (ناقل احلركة ممدوداً).
• �أبعاد مق�صورة احلمولة:
 طول الأر�ضية 2.5 :م. العر�ض 1.5 :م. -الإرتفاع 1.2 :م.

الدول امل�ستخدمة
�أفغان�ستان ،اجلمهورية
ال��ت�����ش��ي��ك��ي��ة ،موزمبيق،
�أوزب��ك�����س��ت��ان ،اجل��زائ��ر،
�أثيوبيا ،ب��اب��وا ،فيتنام،
�أن���غ���وال ،امل��ج��ر ،ال��ب�يرو،
اليمن ،بيالرو�سيا ،الهند،
بولونيا ،بلغاريا ،العراق،
���س�يرال��ي��ون ،كمبوديا،
كوريا ال�شمالية ،رو�سيا،
كرواتيا ،ليبيا� ،رسيالنكا.

• الوزن:
 الأق�صى 11500 :كلغ. عند الإقالع 11000 :كلغ. فارغة 8500 :كلغ.• الوقود:
ليرت
1840
الداخلي:
اً.
 اخل��ارج��ي( :خ��زان��ات �إ�ضافية يفكابني) 1227 :ليرتاً.
 خزان وقود خارجي 500 :ليرت.• م�رصوف الوقود:
  360ل�/ساعة (على الأر�ض).  350ل�/ساعة (يف الهواء).• امل��ح��رك :حم��رك��ان  2200 x 2ح�صان
بخاري  Isotov TV-3-117عنفيان.
• ال�رسعة الق�صوى335 :كلم�/ساعة.
اجلي�ش  -العدد رقم 305

80

ت�رشين الثاين 2010

• �رسعة التحليق295 :كلم�/ساعة.
• املدى:
 حمولة عادية 450 :كلم. مع وقود �إ�ضايف 950 :كلم.• �سقف الإرتفاع4500 :م.
• التحليق يف اجلو:
 خ���ارج ت���أث�ير الأر����ض على القوةاحلاملة للأجنحة1500 :م.
 مع ت�أثري الأر�ض2200 :م.• معدل ال�صعود العمودي15 :م/ثانية.
• الأ�سلحة الداخلية:
 ر�شا�ش 12.7ملم يف بريج Yakushev- Borgovمبختلف مناذجه .و 1470طلقة كحد
�أق�صى.
 مدفع ثنائي الفوهة طراز GSH - 30Kمثبت على الطوافة مي  24 -بي Mi - 24P
ّ
وعياره
أق�صى،
�
كحد
طلقة
750
مع
165 *30
ملم.
 مدفع ثنائي الفوهة ط��راز GSH-23Lمثبتة على بريج يف الطوافة مي  24 -ثي بي،
وم��ي 24-ڤي �إم مع  450طلقة كحد �أق�صى
عياره  23ملم.
 ر�شا�ش  PKTعيار  7.62ملم مركب علىنافذة مق�صورة الركاب.
• املخازن اخلارجية:
 احلمولة الكاملة  1500كلغ.حتى
حتمل
 نقاط حمل داخلية وميكن �أن50
كلغ.
 نقاط حمل خارجية وميكن �أن حتمل حتى 250كلغ.
 �أع��م��دة ط��رف اجل��ن��اح وميكنها �أن حتمل�صواريخ ( 9M17 Phalangeعلى الطوافة
� )Mi - 24A-Dأو 9k114 Shturn
(على الطوافة .)Mi-24V-F
• حمولة القنابل:
اىل
وزنها
 قنابل ي�صل 500كلغ.
 قواذف مذنبات. املهمات :املطاردة ،الدعم التكتي ،النقلللإطباق.
 �إلكرتونيات الطريان :تدابري م�ضادةالكرتونية ،رادار ،بحث� ،أجهزة الأ�شعة ما دون
احلمراء.

�إعداد :الهام ن�رص تابت

فريوز يف البيال

ت�رشين الثاين

كل هذا
ال�شجن
وهذا
الفرح

َمن غريها ي�ستطيع اخرتاق امل�شهـد املغ ّلف ب�ألــــ
كيف ميكن لعنوان �أغنية عاطفية �أن يحتل
املان�شيت العري�ض ل�صحيفة �أو ع��دة �صحف
يومية يف بلد ُيطبق القلق واخلوف على �أيامه من
فجرها اىل �سواد ليلها؟!
قلق التوتر واخلوف من الآتي ،قلق وخوف من
�أن ال تكون اللقمة غ��داً متاحة ،قلق من �أن �أي
خروج اىل الطريق قد يكون �آخر حلظات احلياة؟!
َمن يقدر على ذلك؟ َمن غريها ي�ستطيع اخرتاق
امل�شهد املغلف ب�ألف لعنة؟ َمن غري فريوز قادر
و�سط كل هذا اجلنون �أن يقول «�إيه يف �أمل»...
فن�صدق جميعا ً ،ولو للحظات ...ن�صدق ومن�ضي
اىل اليومي املوتور اخلانق ،و�إمن��ا يف مكان ما

داخلنا �شيء ي�ضيء ويقول «�إيه يف �أمل».
�أي �رس ّ هو �رس ّ هذه املر�أة؟
�أهو ح�صتها يف وجداننا؟ رمبا� ...أهو ما مثّلته
لنا منذ بات �صوتها جزءاً من الكيان اخلا�ص لكل
َمن عرفه؟ رمبا ...لكن كيف اقتطعت ح�صتها يف
وجداننا؟
كيف �أ�صبحت هذا اجلزء الل�صيق جداً ،احلميم
جداً ويف الوقت عينه العام جداً؟ ب� ّأي �رسّ؟
كُ تب الكثري وقيل الكثري� ،أه���رق ال�شعراء
والك ّتاب ح�براً كثرياً ،واجتهد الباحثون .بني
م�أخوذ بال�سحر وبني �أكادميي متخ�ص�ص ،قد
ال ميكن �إح�صاء ما كُ تب عن فريوز ولها .وقد
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يظل مع ذلك ال�رس ّ �رساً .ال حتليل طبقات ال�صوت
وقدراته يفي باملطلوب ،وال حتليل م�سريتها
الإبداعية ونوعية فنها ،يعطي اجلواب.
ل��ك��ن م��ه�لاً ،فليبحث ال��ب��اح��ث��ون ،وليكتب
ال�شعراء ،ولنوا�صل نحن ما فعلناه دائما ً :نعمة
احليز
الإ�ستماع اىل فريوز نعمة الإحتفاظ بهذا
ّ
احلميم جداً ،اجلميل جداً ،القادر على �إعادة خلق
اللحظة وابتداع احلياة.
هذا جزء مما فعله �صوت فريوز مغنيا ً �أجمل
ق�صائد الأخ��وي��ن رحباين و�سعيد عقل و�أحمد
�شوقي ومي�شال ط���راد وج���وزف ح���رب ...هذا
ج��زء مما فعله �صوتها مع مو�سيقى الأخوين

حتية اىل فريوز من ال�شاعر طليع حمدان
وم������أم�����ور ي���ك���ت���ب وال���������ورق ع��ط�����ش��ان
������ص�����ورة وه�����وي�����ي ودف����ت���ر وع����ن����وان
ل����ك����ن م�����ا ف���ي���ه���ن ي���ع���م���ل���و �إن���������س����ان
ب����ي����ج����وز ف����ي����ه����ن ع�������احل�������دود جن����وز
م�������ش ب���ال�������ص���ور ع���احل���ي���ط وال����دك����ان
ل����ب����ن����ان ب���ي�������ص���ون ال�����ع�����دل ب���ي���ف���وز
��ب���ط���و احل���ي���ط���ان
م����ن ك��ت�ر م����ا ����ص���فّ ���ى �����ص����ور م������دروز
ف���زع���ن���ا ع���ل���ي���ن���ا ي���ه� ّ
ه����اجل����وه����رة �إحل���ن���ي���ت���ل���ه���ا ال���ت���ي���ج���ان
ل����ب����ن����ان ف�����ي����روز ال���ع���ط���ت���ن���ا ك���ن���وز
والب�����������س�����ة جم������د ال���������س����م����ا ف�������س���ت���ان
������ش�����احل�����ة جم�������د ال����ط����ب����ي����ع����ة ب����ل����وز
ع����ن����ا ت���������ص��ي�ري ب���ع���ت���م���ة ال���ن�������س���ي���ان
ه�����ال�����ق�����د ي�������ا ف�����ي�����روز م�������ا ب���ي���ج���وز
ِ
ِ
���رم����و الأوط�����������ان
����ص���وت���ك ال������و ال����ت����ك����رمي م�����ا ب��ي��ع��وز
ب���� ْل����م����ت����ل����ك ب����ي����ت����ك� ّ
ع����ا حل����ن ����ص���وت���ك ن����� ّ��س���ل���و اخل���ي���ط���ان
ي������ا ك������م زن�����ب�����ق ب�����ال�����ن�����دي م��������دروز
م����ن����و ط����ع����م ك�������ون وب�����ق�����ي ج����وع����ان
ي�����ا خ����ب����ز روح���������ي ع���ال���ط���ه���ر خم���ب���وز
ي�����ا ����ص���ي���ف دايف ي�����ا ����ش���ت���ي ب������ردان
ي������ا ������ص�����وت ل����� ّوح�����ل�����و ع����ن����ب مت����وز
�����ص����وت����ك ك�������أن������و ف���ق���ف���ق���ة رم������ان
ب����ي����ح����ب����ك ال��������رم��������ان زه���������ر وك�������وز
ب����ت����غ����ار م����� ّن�����ي م�������س���ب���ح���ة م����رج����ان
ب����ح����م����ل لأج������ل������ك م�������س���ب���ح���ة ف���ي��روز
ل�����ب�����ن�����ان ث���������اين م�����ن��ي��ن رح ي���خ���ل���ق
ان������ت������ي م�����ت�����ل ل�����ب�����ن�����ان ي�������ا ف���ي���روز
وم����ت����ل����ك م����ن��ي�ن ب���ي���خ���ل���ق ب���ل���ب���ن���ان

ــــــف لعنة وخوف؟
رحباين وفيلمون وهبي وحممد عبد الوهاب...
وه��ذا اي�ضا ً ج��زء مما فعله مع الده�شة التي
ابتدعتها كلمات زي��اد الرحباين ومو�سيقاه.
من «البو�سطة» اىل «عودك ر ّنان» و«�سلملي
عليه» ،واليوم «�إيه يف �أمل»...
�أما نحن فنفعل اليوم ما فعلناه دائما ً ،ن�ستمع
اىل ف�ي�روز ،نع�شق اللحظات ال��ت��ي تهدينا
�صوتها م��ن �أث�ي�ر �إذاع����ة .وه���ذا م��ا �سيفعله
�أوالدن��ا ،و�أوالده��م ،والآت��ون بعدهم ،يف لبنان،
والعامل العربي ،وحتى يف البلدان التي ال يفهم
�أهلها كلمة من كلمات �أغاين فريوز.
هل ن�ستطيع �أن نفهم كيف �أن �صوتها بات

ال�صوت ال�ساكن عري النفو�س �أم��ام خالقها،
املفتوح لكل الأ��سرار ،امل�رشّع لكل الإ�رشاقات،
احل���ا��ض�ر يف ك���ل ال��ل��ح��ظ��ات ،حل��ظ��ات ال��ف��رح
وال�شجن ،الإن�سحاق والغ�ضب ،الي�أ�س والأمل...
هل ميكن �أن نفهم كيف ل�صوت �إم���ر�أة �أن
يجعل ال��دم��وع حبات ن��دى على ع�شب طري؟
�أن ي�صبح حفيف �أجنحة حتر�س �أطفاالً يف بيت
ال �سقف له وال نوافذ؟ كيف ميكنه �أن ي�رسّب
الدفء اىل عظام ال يك�سوها جلد...
قد نفهم ذلك يوما ً� .إذا فهمنا قدرة �صوت
فريوز على حماورة ال�شعر واملو�سيقى يف ع ّز
ت�ألقهما ،وبالب�ساطة عينها قدرته على توليد
ال�شعر يف احلياة ومفرداتها...
وق��د نفهم ��سر ّ ه��ذه امل��ر�أة �إذا ا�ستطعنا �أن
نفهم ام��ت��داد موا�سم �صوتها وع��ب��وره بني
الأجيال وامل��راح��ل� ،أو �إذا ا�ستطعنا �أن ندرك
بغري الإح�سا�س ،ن�ضج ال�شجن فيه وتكثفه اىل
ذرة فرح.
هذا احلد ...من دون �أن يخ�رس ّ
�ت م��ن اخل��ب�راء وال ال��ن��اق��دي��ن ،وال من
ل�����س� ُ
ال�شعراء والأدب��اء� ،أنا فقط واح��دة من ماليني
يكفيهم من فريوز �أن ي�ستمعوا اىل �صوتها.
بالأم�س يف البيال ونحن خ��ارج��ون من حفل
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فريوز� ،سمعت �شابا ً يقول لآخر ي�سري اىل جانبه:
«يا زملي عارف �شو يعني انك ت�شوف فريوز
عم تغني َع امل�رسح؟» مل يتح يل �أن �أ�سمع بقية
احلوار ،لكنني فكرت بامر�أة كانت اىل جانبي يف
م�سحت الكثري من الدموع بينما كان
ال�صالة.
ْ
الآالف ي�صفّقون لفريوز .وعندما بد�أت حلظات
الوداع ،كانت تقول معجزة ،فريوز معجزة.
نعم يا �سيدتي يحتاج الإن�سان اىل فريوز
لي�صدق �أن املعجزات حت�صل يف �أيامنا ،و�أن
الرب �سخي� ،سخي.
�رت ال���رب على
و�إذ
ُ
م�سحت دم��وع��ي و���ش��ك� ُ
�أن��ن��ي ب�ين ه����ؤالء ال��ذي��ن ���ش��اه��دوا ف�ي�روز يف
البيال ،عادت ا ّ
يل كلمات دكتورة �إخت�صا�صية
يف الفولكلور واملو�سيقى من �إح��دى الدول
ال��ع��رب��ي��ة ،ك��ان��ت تتحدث اىل �إذاع����ة لبنانية
خ�ص�صت العام املا�ضي برناجما ً للإحتفال
ّ
بعيد ميالد ال�سيدة ف�يروز وه��و يقع ع�شية
ذكرى �إ�ستقالل لبنان .ن�سيت �إ�سم الدكتورة
لكنني �أذك��ر �أنها ختمت حديثها بالقول« :ال
ت�ؤاخذوين لكن يجب �أن �أقول �إنكم كلبنانيني
مل تدركوا بعد� ،أو مل ت�ستوعبوا ما يعنيه �أن
عندكم فريوز».

ت�رشين الثاين

�إعداد :جان دارك ابي ياغي

كرمت اجلامعة الأمريكية
ّ
للعلوم والتكنولوجيا AUST
يف الأ�رشفية عبقري لبنان
�سعيد عقل ،يف احتفال
�أقامته يف حديقة املبدعني
 حرم اجلامعة بعنوان«�سعيد عقل يرفع ال�ستارة
عن متثال �سعيد عقل».
ح�رض الإحتفال ممثل رئي�س
احلكومة ،ونواب ،ووزراء،
وفاعليات ر�سمية و�أمنية
وثقافية وفنية و�أدبية
و�إعالمية.

�سعيد عقل
يف «حديقة املبدعني»
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ترحيب وتعريف
ب��د�أ الإحتفال بالن�شيد الوطني
ال��ل��ب��ن��اين ،ث��م كلمة ت��رح��ي��ب من
امل�س�ؤولة عن الإع�لام يف اجلامعة
ماجدة داغ��ر ،تلتها كلمة رئي�سة
اجلامعة ال�سيدة هيام �صقر التي
قالت�« :سعيد عقل بيننا اليوم،
كل لبنان معنا اليوم .يف مثل هذه
املنا�سبات نبد�أ بتقدمي وتعريف
املحتفى ب��ه ،ول��ك��ن كيف نق ّدم
ونعرف َمن هو غني عن التعريف؟
ّ
عرفنا
إن
�
و
نا،
صرّ
�
ق
مناه
د
ق
إن
ف ��
ّ
ّ

به كان من باب لزوم ما يلزم ،وكيف
نعرف �أو نق ّدم َم��ن عا�ش ث��ورة �شعر
ّ
وحرف وفكر و�شموخَ ،من �إذا كتب حلّق
ومن �إذا فكّ ر
مع ن�سور ال�شعر العامليَ ،
ا�سرتجع جمد لبنان عرب التاريخ ،ومن
�إذا م�شى الم�ست كتفاه ال�سحب .لذلك
نكرم �شاعرنا الكبري
�س�أخت�رص و�أقول ،ال ّ
يكرمنا ،وال نحتفل
اليوم ،بل هو من ّ
اليوم بتمثاله يف حديقة النبوغ اللبناين
اىل جانب جربان خليل جربان ومايكل
دبغي ،بل نحتفل لكونه اختار جامعتنا
لتكون حا�ضنة لذاكرة لبنان له».
نكرمك� ،أنت الذي
وختمت قائلة« :كيف لنا �أن ّ

كرمتنا ...و�أنت َمن قال «نتح ّدى الدنيا �شعوبا ً
ّ
و�أم�صارا ونبني �أ ّنى ن�ش�أ لبنانا».

«�أمري القوايف»
ال�شاعر جورج �شكور �ألقى با�سم «�أ�صدقاء �سعيد عقل» ،ق�صيدة بعنوان «�أمري القوايف �أنت»:
����س���ع���ى اخل����ل����د مت�����ث�����االً ال�����ي�����ك ،جم�������س���داً
�أم����ي����ر ال������ق������وايف �أن����������ت ،رب�������ك ����ش���اه��� ٌد
ح����ب����اك ف�����أع����ط����ى م����ا ال����ن����واب����غ ت�شتهي
وروح�����������ا ً ك���ن���ف���ح الأرز ع�����ط�����راً م��ط��ي��ب��ا ً

ف�����ع�����اد مب����ج����د م����ن����ك �أخ�������ل�������دا� ،أخ�����ل�����دا!
وم�����ن م���ث���ل رب ال����ك����ون ك�����ان ل��ي�����ش��ه��دا؟!
روائ������������ع �إب��������������داع ت����������ردك �أوح����������������دا...
����س���رى يف ن����ف����و�����س امل���ل���ه���م���ي���ك م����ب���� ّددا

وم������ن �أن��������ت م�����ن ل����ب����ن����ان؟ �أن��������ت ك���ب�ي�ره
ط���ل���ع���ت ع����ل����ى الأي������������ام ����ش���م�������س م�����ودة
ط����م����وح����ا ً ،وي����غ����ري����ك امل�����ث�����ال ،وب�����ادع�����ا ً
«وم�������ا َه������م �أن م���ت���ن���ا ت����ق����ول ،ومل ننل
«غ�����داً يف خ��ط��ان��ا ي��ج��ب��ه ال�����ص��ع��ب وال�ضنى
ي����������������ذودون ع�������ن ل�����ب�����ن�����ان ك�������ل م���ل���م���ة
«وق����ل����ت :احل����ي����اة ال����ع����زم ح���ت���ى �إذا �أن����ا
مل�������ن خ�����ط�����ر من���������ض����ي لآخ������������ر �أخ�����ط�����ر

وت����ب����ق����ى حم������كّ ������ا ً ل��ل���أ������ص�����ال�����ة �أج����������ودا
ت����دو�����س ال���ل���ي���ايل ال����ده����م ،ت��ب��ت��ك��ر ال���غ���دا
ت�����رود دروب ال�����ص��ع��ب ،ي��ح��ف��زك امل���دى
م����ن����ان����ا ،ك���ف���ان���ا �أن م�������ش���ي���ن���ا م�������س��� ّددا
�������ردا»
ب�����ن�����ون ،ه�����م ن���ح���ن احل���������س����ام ،جم� ّ
ي�����ن�����ادون :ي����ا ل���ب���ن���ان ،ن���ح���ن ل����ك ال���ف���دى
ان���ت���ه���ي���ت ،ت�����وىل ال���ق�ب�ر ع���زم���ي جم������ ّددا»
��ي���دا...
ك�����أ ّن����ا ت���خ���ذن���ا ال����ه����ول ب���ي���ت���ا ً م�������ش� ّ

م����ع����ل����م ،ك������م ع����ل����م����ت ،ك�����رم�����ت م���ب���دع���ا
ت���������ص����ب����اك وه���������ج ل����ل����ج����م����ال ه���وي���ت���ه
و�أع����ل����ي����ت ����ش���ع���ر احل������ب ح���ت���ى غ������دا ل��ه
ن����ب����ت ب�����رو������ض ال����ف����ك����ر ن����ب����ت����ا ً ،غ���ري���ب���ه

���ردا
وك�������م ك����ن����ت ذا ر�أي ور�ؤي�����������ا ت����ف� ّ
�����ردا...
و�أغ����ل����ي����ت �أل����������وان اجل�����م�����ال ،م������غ� ّ
م������ق������ام ،و�أ������ض�����ح�����ى امل�����ن�����اب�����ر ����س���ي���دا
ت�������س���ام���ى ب�����ه �����س����ح����ر ،و������ص�����ار مم���� ّج����دا
اجلي�ش  -العدد رقم 305

89

ت�رشين الثاين 2010

يكرمون الكبار
الكبار
ّ
يكرمون
على قاعدة «الكبار ّ
ال��ك��ب��ار» ح�رض ودي���ع ال�صايف
بقامته الفنية و�صوته ال�شجي،
وغ� ّن��ى لكبري الكلمة مقطعا ً
«رب ُر ّد الأه����وال» ...من
من
ّ
الرائعة اخلالدة «قدمو�س».
مت��ك ي��ا ودي���ع» قال
«ي�سلم ّ
�سعيد عقل ،وكان عناق م�ؤثر
بني الرجلني.
ال�سفري ف����ؤاد ال�ترك الذي
ت��ت��ل��م��ذ ع��ل��ى ���س��ع��ي��د عقل
«منذ مقاعد الكلية ال�رشقية
يف زح����ل����ة» ،اع��ت��ل��ى املنرب
ليقول�« :سعيد عقل وكفى،
وه����و امل���ج���رد م���ن الأل���ق���اب
والت�سميات والنعوت لي�صبح
الإ�سم وحده النعت والت�سمية
وال��ل��ق��ب ،وامل��ع��ت��ذر ع��ن ت��ق� ّ�ب��ل ال��دك��ت��ورات
الفخرية التي �شاءت جامعات عديدة منحه �إياها،
تقبل الأو�سمة الرفيعة اللبنانية والأجنبية
وعن ّ
التي عر�ضت عليه من العديد من ال��دول ،هذا
املرتبع على عر�ش ال�شعر والنرث وه��ذا الأمري
ّ
على املنرب ،هذا العامل والفيل�سوف والالهوتي،
املتع ّدد املعرفة والنبوغ والعبقرية ،هذا الذي
من القيم وال�شيم ،هذا املفتون بثالوث احلق
واخلري واجلمال ،هذا الذي �أخذت عنه الأجيال
�أن لبنان ال يقا�س بالدميوغرافيا واجلغرافيا
بل بالتبادع واجلودة والنوعية والإ�شعاع ومبدى
قدرته على الإ�سهام احل�ضاري ،وبالطموحات
وال���ر�ؤى ...و�أخ��ذت عنه كيف نتجاوز الطائفية
والأنانية وامل�صالح لنلتقي جميعا ً عند الإله
الواحد الأوح��د ال�صمد وعند هذا الوطن الذي
�إ�سمه لبنان ( .»)...وختم ال�سفري الرتك بق�صائد
ل�سعيد عقل يف لبنان.
ختام ال�برن��ام��ج ك��ان م��ع ال�سيدة ل��ور عب�س
وف��رق��ت��ه��ا امل��و���س��ي��ق��ي��ة «Ladies in
 »Harmonyالتي غ ّنت من �شعر �سعيد عقل
«من �أين يا ذا الذي ا�ست�سمته �أغ�صان» ،و«يا
طالب اي��دي» ،و«عم بحلمك يا حلم يا لبنان»
و«حلوي» ....ومن ثم �أزاح �سعيد عقل ال�ستارة
عن متثاله الذي نحته الإخوة ع�ساف.

املتاحف و�سيلة للتوا�صل
بني احل�ضارات
والإن�سجام الإجتماعي
م�ؤمتر دويل يف البلمند
مب�شاركة �إخت�صا�صيني
عامليني
«امل�������ت�������اح�������ف:
و�سيلة للتوا�صل بني احل�ضارات والإن�سجام
الإجتماعي» هو عنوان امل��ؤمت��ر ال��دويل الذي
نظّ مته «املنظمة العربية للتنمية الإداري���ة»
التابعة للجامعة العربية بالتعاون مع جامعة
البلمند وم�شاركة منظمة «�إي��ك��وم» العربية،
وبرعاية وزارت���ي الثقافة وال�سياحة وجريدة
وجممع «�إده �ساندز» ال�سياحي.
«النهار»
ّ
���ش��ارك يف امل ��ؤمت��ر �إخت�صا�صيون يف علم
املتاحف وعلماء �آث���ار وخ�ب�راء دول��ي��ون عرب
و�أجانب يف جماالت الإرث الثقايف و�إعالميون من
 14بلداً هي� :إيطاليا وتون�س والإمارات العربية
املتحدة و�سوي�رسا والأردن وبلجيكا والكويت
وال�سعودية وم�رص وبريطانيا وكندا و�سوريا
وباك�ستان ولبنان .اما املحا�رضون فكانوا من

تكرم دريد حلام
رواد ال�رشق ّ
�سفري الكلمة ال�ضاحكة والدامعة

برعاية دول��ة رئي�س جمل�س ال���وزراء �سعد
احلريري ممثالً بالنائب نهاد امل�شنوق� ،أقامت
جلنة تكرمي رواد ال�رشق يف لبنان حفالً تكرمييا ً
للفنان الكبري دريد حلام يف اجلامعة الأمريكية
يف ب�يروت بح�ضور ال�سفري ال�سوري يف لبنان
علي عبد الكرمي علي ،ون��واب ووزراء وممثل
قائد اجلي�ش العميد الركن �صالح ف�ضل اهلل
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�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
م�ؤ�س�سات علمية وجامعية وم��دي��ري��ات �آث��ار
ومتاحف دولية هي :منظمة «�إيكوم» العربية،
جامعة البلمند ،م�ؤ�س�سة «�آغا خان الثقافية» يف
�سوي�رسا ،ق�سم الرتاث العمراين يف بلدية دبي،
املتحف الوطني يف الريا�ض ،ال�صندوق الكويتي
للتنمية الإقت�صادية ،متحف اللوڤر يف �أبو ظبي،
برنامج «�أوروم���ي���د» ل�ل��إرث الثقايف ،مديرية
املتاحف يف ال�شارقة ،مديرية الآثار يف الأردن،
املجل�س الأع��ل��ى ل�ل�آث��ار يف م�رص ،ق�سم البيئة
وال�تراث يف جريدة «النهار» ،ق�سم الهند�سة
املعمارية يف جامعة دم�شق ،مكتب الأوني�سكو
يف الأردن« ،م�ؤ�س�سة لورد للموارد الثقافية»
يف كندا« ،م�ؤ�س�سة غاردوم» الربيطانية ،متحف
قرطاجة يف تون�س ،ومتحف اللوڤر يف فرن�سا.
�إفتتح امل�ؤمتر بالن�شيد الوطني ون�شيد جامعة
البلمند ،فكلمة ترحيب من ال�سيدة نادين هارون
(من جامعة البلمند) والدكتورة خديجة اللقي�س

(من املنظمة العربية للتنمية الإدارية) ،فكلمة
رئي�س املنظمة الدكتور رفعت فاعوري الذي
�ش ّدد على �أن املتاحف «لي�ست ذاك��رة جامدة
وحم ّنطة ،بل �أداة توا�صل ح�ضاري وح��وار بني
الأديان والثقافات».
واعترب الدكتور جورج نحا�س يف الكلمة التي
�ألقاها با�سم رئي�س اجلامعة الدكتور �إيلي
�سامل �أن املتاحف «ت�شكّ ل يف �أي بلد ركيزة
ثقافية وح�ضارية مميزة ،وهي ركن من �أركان
ا�ستمرارية الأوط��ان ،و�صيانة بنائها ،ومتتني
وحدتها» .الفتا ً اىل «�أن يف البلمند ،ويف معهد
التاريخ والآثار والدرا�سات امل�رشقية بالتحديد،
ق�����س��م�ا ً خم��� ّ��ص�����ص�ا ً ل�ل��آث���ار وامل��ت��اح��ف يطمح
للإ�ضطالع ب��دور مميز يف ا�ستنها�ض اجلهود
اللبنانية والعربية لدعم اجلهد البحثي يف جمال
الآثار ،وجلعل املتاحف معاقل خدمة وطنية اىل
جانب وجهها الفني والتقني».

وممثلي م���دراء الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة وفاعليات
نقابية وحزبية و�إجتماعية وفكرية و�إعالميني.
بعد الن�شيدين اللبناين وال�سوري عزفتهما
مو�سيقى اجلي�ش اللبناين وكلمة ترحيب من
عريفة الإحتفال الإعالمية رانيا �س ّواح ،ن ّوهت
ّ
اللجنة يف م�ستهل الإحتفال بامل�سرية الإبداعية
الفنية للفنان حلام وروت �ضمن �رشيط متلفز
ج�سدت
م�سرية �أعماله الفنية الغنية والتي ّ
هموم امل��واط��ن العربي وق�ضاياه ،وتن ّوعت
بني م�رسحيات و�أعمال تلفزيونية و�سينمائية.

وعر�ضت ال��دك��ت��ورة �إك���رام الأ���ش��ق��ر �أمينة
�رس جلنة تكرمي رواد ال�رشق يف كلمتها بع�ضا ً
من �إجن��ازات الفنان حل��ام وم�رسحياته الفنية
الناقدة وتفاعلها مع املجتمع والوطن وقالت:
«�إن الفنان حلام ر�سم �صورة الوطن بب�سمته
وحفر الفرح يف وجوه املحبني وامل�شاهدين».
كما ن� ّوه الدكتور ربيع الدب�س ع�ضو �إحتاد
ال��ك � ّت��اب اللبنانيني مب�����س�يرة ال��ف��ن��ان حلام
ج�سدها يف م�سرية
الإبداعية وال�شخ�صيات التي ّ
عطائه الفني ابتدا ًء من «غوار الطو�شة» اىل
«�أب����و ال��ه��ن��ا» وم�رسحياته
ال��ت��ي ت�����ص � ّدى م��ن خاللها
تعر�ض ل��ه ال��ع��رب من
مل��ا ّ
اح��ت�لال ومم��ار���س��ات العدو
الإ�رسائيلي ،وق��ال �إن��ه من
هنا ال مكان للف�صل بني ما

من جهته� ،أ���ش��ار ممثل ال�صندوق الكويتي
للتنمية الإقت�صادية العربية يف لبنان الدكتور
حممد ال�صادقي اىل �أن «ال�صندوق الذي يدعم
ال���دول ال�صديقة وال��ن��ام��ي��ة ،يعلم �أن �إن�شاء
يحمل الدولة �أعباء مالية كبرية ،ولكن
املتاحف ّ
والتعرف عن قرب
من خالل جتربتنا يف لبنان
ّ
اىل امل��خ��زون الثقايف الكبري وامل��ت��ن� ّوع الذي
ميكن الإ�ستفادة منه يف دعم الإقت�صاد الوطني
والتنمية ال�شاملة� ،أ�صبحنا ن�ؤمن ب�أن للمتاحف
�أبعاداً تنموية» .و�رشح «م�ساهمات ال�صندوق
يف خدمة القطاع الثقايف ،ومنها يف املناطق
الأث��ري��ة كالبقاع واجلنوب وطرابل�س وترميم
قلعة ال�شقيف ال�شاخمة م��روراً مب�شاريع �إن�شاء
متحفني �أحدهما يف �صيدا والآخر يف بريوت».
و�ألقى الدكتور ح��ارث ب�ستاين كلمة الوزير
�سليم وردة ال��ذي لفت اىل �أن��ه «بتنا يف حاجة
تكمل املتحف الوطني.
اليوم اىل عدة متاحف ّ

ت�شيد يف املواقع
وبتنا اي�ضا ً يف حاجة اىل متاحف ّ
الأثرية يف لبنان ،وت�شكّ ل نوعا ً من الالمركزية
الثقافية ،وتزيد من اهتمام النا�س برتاثهم
الأث��ري والتاريخي ،اىل جانب املتاحف الأكرث
قدما ً كمتحف اجلامعة الأمريكية ومتحف اجلامعة
الي�سوعية واملتاحف اخلا�صة الأخرى».
���رق رئ��ي�����س Lord Cultural
وت����ط� ّ
 Resourcesيف كندا باري لورد اىل �أهمية
ال�سياحة الثقافية وخ�صو�صا ً يف املنطقة العربية
«ملا تختزنه من موروث غني ومت�ش ّعب».
وركّ ��زت رئي�سة «�إيكوم  -العرب» �شاذلية
عنابي على �أهمية و�ضع هيكل �إداري للمتاحف
يف املنطقة العربية «حيث يوجد ت��راث ثقايف
غني وعريق».
ويف ختام الإفتتاح ،ت�سلّم غا�س ب�إ�سم جامعة
البلمند والزميلة م��ي عبود �أب��ي عقل ب�إ�سم
«النهار» و�ألي�س �إده ب�إ�سم «�إده �ساندز» دروعا ً
تقديرية من «�أرادو».
امل�ؤمتر ال��ذي امتد على مدى يومني تناول

ع��ن��اوي��ن خمتلفة� ،أب���رزه���ا :ال��ن��ظ��رة العاملية
للحفظ يف القرن احل��ادي والع�رشين ،املتاحف
انعكا�س للمجتمع املحلي وثقافته ،املتاحف
عامل جت � ّدد و�إدارة للتغيري الإجتماعي ،دور
الإع�لام يف ن�رش ثقافة املتاحف والتوعية على
الإرث الثقايف ،املتاحف والتغيري الثقايف يف
العامل العربي ،املتاحف يف خدمة الإن�سان اليوم
وغداً :دورها الرتبوي والثقايف ...كذلك عر�ض
امل�شاركون واملحا�رضون خرباتهم وجتاربهم
وق�� ّدم��وا درا���س��ات��ه��م واق�تراح��ات��ه��م ليخرجوا
وت�ضمن برنامج
يف اخلتام بورقة تو�صيات.
ّ
امل�ؤمتر زي��ارات اىل املتحف الوطني ومتحف
«بيت املعزة» يف جامعة البلمند الذي يعر�ض
كل ما يتعلّق بال�ضيعة واحلياة فيها ،وجوالت
يف الأ�سواق القدمية يف مدن طرابل�س والبرتون
وجبيل وب�يروت وزي���ارات اىل بع�ض املواقع
الأثرية.

هو فني و�سيا�سي وال مكان للحياد وال للون
الرمادي.
و�أ���ض��اف�« :إن امل��ط��ل��وب تعميق الثقافة
الفنية والهادفة التي تخدم املجتمع والأمة
ؤ�س�سني
وا�صفا ً الفنان حلام ب�أنه �أحد الر ّواد امل� ّ
للدراما ال�سورية ،وب�أنه �شكّ ل ح�ضوراً �إيجابيا ً
يف املجتمع من زاوية خدمة الق�ضية القومية
بالوعي القومي ،م�شرياً اىل ال�رشاكة الإبداعية
امل�رسحية بني الفنان حل��ام والكاتب املبدع
حممد املاغوط».
ب��دوره��ا ق��ال��ت الفنانة �سمرية ال��ب��ارودي
رئي�سة نقابة الفنانني املحرتفني يف لبنان،
�إن الفنان املبدع دريد حلام ا�ستطاع خماطبة
العقول والقلوب فا�ستحق ع��ن ج���دارة قمة
النجومية وه���و «���س��ف�ير الكلمة ال�ضاحكة
والدامعة واحلارقة» ،وو�صفته ب�أنه �شخ�صية

ن����ادرة �أع��ط��ت اجل��م��ه��ور ال��ع��رب��ي م��ن زاده���ا
الإبداعي التي لن يعرفها الن�سيان.
نقيب ممثلي امل����سرح وال�سينما والإذاع���ة
�ضمن
وال��ت��ل��ف��زي��ون يف لبنان ج��ان ق�سي�س
ّ
كلمته ق�صائد �شعرية م�����ش��ي��داً بامل�سرية
الإبداعية للفنان حلام و�أعماله الفنية التي
حازت الإعجاب والتقدير داخل الوطن العربي
وخارجه .وختم كلمته بالقول« :يف غمرة هذا
ال�����س��واد املخيف ،وق��ف رج��ل يحمل م�شعالً،
يحمل �شمعة� ،أ�ضاء بها قب�سا ً من نور يف ليلنا
الطويل .رجل �سلّمه اهلل �صوجلان الفن ،ف�أقام
يف مملكته ي��زرع فيها الأم��ل واحل��ب والفرح،
ويعلّمنا كم يحتاج الوطن اىل �أمل وحب وفرح،
كما يحتاج اىل دمع وعرق ودم ،لكي يكون فعالً
وطنا ً ن�ستحقه».
بدوره قال ال�سفري ال�سوري علي عبد الكرمي

ع��ل��ي�« :إن الفنان دري���د حل��ام �أغ��ن��ى احلياة
الإبداعية يف �سوريا والوطن العربي كله وكان
وم��ا ي��زال مبدعا ً متجدداً ن��اق��داً يحمل هموم
الوطن».
بالفنا
ون ّوه
َنني نهاد قلعي وحممد املاغوط
اللذين اغتنيا بالفنان حل��ام واغتنى بهما
اي�ضا ً� ،شاكراً اللجنة على �إقامة هذا الإحتفال
والتكرمي.
وت��خ��ل��ل الإح��ت��ف��ال م�����ش��ارك��ة فنية للفنانة
عبري نعمة ومو�سيقى اجلي�ش بقيادة العقيد
��رو ف��اج � أ� فيها الفنان
املو�سيقي ج���ورج ح� ّ
دريد حلام ب�أغنية «فطوم فطوم» التي �أعاد
توزيعها فاعتلى امل�رسح وغ ّناها مع الفرقة مما
�أ�ضفى جواً من الفرح على الإحتفال.
ويف اخلتام ق ّدم رئي�س اللجنة �أنطوان عطوي
درعا ً تكرمييا ً للفنان املبدع دريد حلام.
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حجـر الأ�سـا�س
ملتحـف يحت�ضـن
تـراث مهرجـانـات
بعـلبـك ويـ� ّؤرخ
ن�شاطـاتهـا

حمرتف را�شيا يحاول دخول
غيني�س ب�أكرب لوحة مبنا�سبة
العيد الوطني ال�سعودي

ب��رع��اي��ة وزي����ر الثقافة
�سليم وردة ممثالً بال�سيدة
�آن م��اري عفي�ش ،و�ضعت
جلنة مهرجانات بعلبك الدولية حجر الأ�سا�س لإن�شاء متحف يحمل �إ�سمها ويخلّد �أعمالها الفنية
والثقافية واملو�سيقية على مدى �أكرث من ن�صف قرن على انطالقتها .ح�رض حفل الإفتتاح الذي
�أقيم يف القلعة ،ال�سفري الرتكي يف لبنان ،رئي�س بلدية بعلبك و�أع�ضاء املجل�س البلدي� ،أع�ضاء
جلنة مهرجانات بعلبك الدولية وفاعليات ثقافية و�إجتماعية و�إعالمية .بد أ� الإحتفال بالن�شيد
الوطني اللبناين ،ثم �ألقت ع�ضو «جلنة م�ؤ�س�سي متحف مهرجانات بعلبك الدولية» خديجة
اللقي�س كلمة �شكرت فيها الوزير وردة ،ور�أت �أن «امل�رشوع �أ�صبح واقعا ً ولي�س حلما ً ملرحلة
ثقافية يف بعلبك ،وبد�أ الع ّد العك�سي ليكون منارة للفن والفلكلور وال�سياحة يف املدينة»،
مثمنة التعاون مع املجل�س البلدي للمدينة.
ّ
بدوره طالب رئي�س بلدية بعلبك ها�شم عثمان �أن يكون لبلدية بعلبك دور �أكرب يف جلنة
ومتوجها ً بال�شكر اىل رئي�سة اللجنة
مهرجانات بعلبك الدولية ،مق ّدراً كل َمن يعمل لأجل املدينة
ّ
ال�سيدة مي عري�ضة.
ولفتت ال�سيدة �آن ماري عفي�ش يف الكلمة التي �ألقتها ب�إ�سم الوزير �سليم وردة اىل �أن
«امل�رشوع �أتى ثمرة تعاون بني جلنة م�ؤ�س�سي املتحف واملديرية العامة للآثار ،م�ؤكداً اهتمام
وزارة الثقافة ب�إن�شاء املتاحف ملا لها من �أهمية يف احلفاظ على الرتاث الذي ي�شكّ ل جزءاً من
ح�ضارتنا من خالل �إن�شاء عدد من املتاحف بف�ضل الهبات املق ّدمة من جهة الدول ال�شقيقة
وال�صديقة و�أبرزها دولة الكويت التي ت�ساهم حاليا ً يف �إن�شاء متحفني رئي�سني يف لبنان هما:
يتم
متحف �آثار مدينة �صيدا ومتحف مدينة بريوت التاريخي .و�ضمن م�رشوع الإرث الثقايف ّ
ا�ستحداث متحف يف موقع �صور  -الب�ص و�آخر يف قلعة طرابل�س على مثال املتحف الذي �أن�شئ
�سابقا ً يف قلعة بعلبك بتمويل من احلكومة الأملانية».
املن�سقة التنفيذية مل�رشوع املتحف ال�سيدة هيام غندور �شكرت فيها كل
كلمة اخلتام �ألقتها
ّ
َمن �ساهم يف و�ضع حجر الأ�سا�س خ�صو�صا ً الوزير وردة ،واملجل�س البلدي ،ورئي�سة مهرجانات
بعلبك الدولية مي عري�ضة و�سامية �صعب التي قامت ب�أر�شفة مواد املتحف وترتيبها .وتخلل
احلفل عر�ض هند�سي للم�رشوع ق ّدمه ع�ضو جلنة م�ؤ�س�سي املتحف املهند�س جو فرح ،ثم �أزاح
اجلميع ال�ستارة عن لوحة حجر الأ�سا�س و�أقيم غداء يف فندق باملريا  -بعلبك على �رشف احل�ضور.
وكانت جلنة مهرجانات بعلبك الدولية قد كلّفت املهند�سة الربيطانية العراقية زها حديد
ال�شهرية مب�شاريعها البارزة يف العامل �إجناز درا�سة للمتحف متزج فيها بني احلداثة املعا�رصة
والعراقة التاريخية .وق� ّدرت كلفة امل�رشوع مبليون ون�صف مليون دوالر �أمريكي ،ويندرج
املتحف �ضمن تو�صيات الأوني�سكو والبنك الدويل لتفعيل ال�سياحة الثقافية يف املناطق
الأثرية.
�سوف ي�ضم املتحف جمموعة من الثياب وال�صور واملل�صقات ،نتاج خم�سني عاما ً من تاريخ
امل�رسح املو�سيقي اللبناين واحل�ضور الفني العاملي على �أدراج مدينة ال�شم�س ،وت�شكّ ل املواد
ق�سما ً من الرتاث الوطني املوثّق الذي ال بد من الك�شف عنه.
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بدعوة من «جمعية حمرتف الفن الت�شكيلي
للثقافة والفنون» را�شيا لبنان ،وبالتعاون مع
ملتقى الإب���داع الثقايف ال�سعودي ،وملنا�سبة
العيد الثمانني للمملكة العربية ال�سعودية،
�أقيمت يف باحة املدر�سة اللبنانية الكندية
 را�شيا �إحتفالية ر�سم �أط��ول لوحة يف العامل( 800مرت) املر�شحة للدخول يف كتاب غيني�س
للأرقام القيا�سية ،بعد �إخ�ضاعها للتدقيق من
قبل جلنة متخ�ص�صة يف هذا املجال� .شارك يف
الإحتفالية �صاحب اجلدارية الفنان ال�سعودي
عبد العظيم ال�ضامن وم�ست�ضيف العمل رئي�س
«جمعية حم�ترف را�شيا» الفنان الت�شكيلي
�شوقي دالل وف��ن��ان��ون و���ش��ع��راء �سعوديون
وجتمع البيوتات الثقافية
ولبنانيون وقطريون
ّ
يف لبنان ،وح�رض ممثلون ل�شخ�صيات �سيا�سية
وع�سكرية .ب��داي��ة م��ع الن�شيدين الوطنيني
ال��ل��ب��ن��اين وال�����س��ع��ودي وم���ن ث��م كلمة رئي�س
اجلمعية �شوقي دالل الذي �أمل �أن تبقى �أوا�رص
الأخ���وة متجذّرة بني لبنان وال�سعودية «كما
تربينا عليها منذ ع�رشات ال�سنني.»...
بعده كلمة ملدير املدر�سة اللبنانية الكندية
مرحبا ً بهذا احلدث العربي الذي
طه الد�سوقي ّ
ت�ست�ضيفه املدر�سة ،متمنيا ً �إ�ستمرار هذه
الن�شاطات النوعية بني بلدينا ال�شقيقني».
واىل كلمة ال��وف��د ال�����س��ع��ودي ب��إ���س��م �إب���داع
للفنون يف اململكة �ألقاها الباحث والأديب علي
ال���درورة حيث ق��ال «ن�أتي اليوم من اململكة
العربية ال�سعودية اىل ه��ذه الأر����ض الطيبة
يف را�شيا ...لنج ّدد م�سرية الأخ��وة واحل��ب بني
�شعبينا ال�شقيقني.»...
ويف اخلتام ق ّدم رئي�س اجلمعية �شوقي دالل
درع املحرتف التكرميي لرئي�س ملتقى الإبداع
الثقايف عبد العظيم ال�ضامن ،و�شارك احل�ضور
الفنانني الت�شكيليني بالتوقيع والر�سم على
اجل��داري��ة .ي��ذك��ر �أن ملتقى الإب����داع الثقايف
ال�سعودي ك� ّ�رم يف اختتام فعاليات الأ�سبوع
الثقايف ال�سعودي يف لبنان الفنان �شوقي دالل
وق ّدم له �شعلة امللتقى.

ت�رشين الثاين

�إعداد :ليال �صقر الفحل
برعاية وزير الثقافة ممثالً بال�شاعر
نعيم تلحوق ،وقّ ع ال�شاعر وجدي عبد
ال�صمد ديوانه ال�شعري اخلام�س «بوح
ال�سنابل» يف ق�رص الأوني�سكو بح�ضور كل
من العقيد الطيار زياد هيكل ممثالً العماد
قائد اجلي�ش والعقيد �أحمد ب��دران ممثالً
رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي،
وممثلني عن كل من املديرية العامة لقوى
الأم��ن الداخلي وحاكم م�رصف لبنان ،وعدد من
الفنانني وال�شعراء والأدباء.
ق ّدمت الإعالمية رانيا ال�سواح الإحتفال الذي
تخللته كلمات لكل من الأديب �سهيل مطر نائب
رئي�س جامعة �سيدة ال��ل��وي��زة ،وال�شاعر الأمري
�صالح علي حرفو�ش رئي�س دوحة البقاع الثقافية،
والدكتورة �سلوى الأمني رئي�سة ديوان �أهل القلم،
اىل ق��راءات من الديوان للفنانني �ألڤريا يون�س
وجهاد الأطر�ش.

وجدي
عبد ال�صمد
يف

«قارورة ال�شهد»
الن�ضار
جمي ٌل �أن ي�ش َّع بها
ُ
اخلمار
يطيب بها
جمي ٌل �أن
َ
ُ
ِ
املجد يحكي
�أقولُ وبي �صلي ُل
املدار
قلي ٌل لو ي�ضاءُ لها
ُ
ٍ
ٍ
و�شوق
�شغف
يهي ُج الوج ُد من
�سوار
ك�أقما ٍر يظلّلها
ُ
ويحت�ش ُد اجلمالُ  ،وفيه حلظٌ
ويف قارورة ال�شهد
البذار
ُ
ٍ
و�سالم ٍ
عود
ربابة،
حديثُ
ُ
طفح
اخلدين
على
وانتظار
ٌ
ُ
ٍ
بعيد
تراقب من
أهداب
و�
ُ
ٌ
تثار
�شفاهي ترجتي قبالً ُ
ِ
الكون �س ّوى
رب
وجي ٌد منه ُّ
تغار
قنادي ُل الهوى منها ُ
وك ُّل ال�سح ِر يف �أحلى �إزا ِر
طياته الن�شوى
�شعار
ُ
ففي ّ
ِ
ويف بال
تنام حلنا ً
احلروف ُ
ِ
ال�صبح يبتدئ
وعند
النهار
ُ
ِ
منابت الذكرى تالقي
وعند
ِ
الليل ملّا
جنون
ي�ستثار
َ
ُ
ِ
العي�ش �رس ًا
لقد كان الهوى يف
وافتخار
يجملها �صفا ٌء
ّ
ُ
ألت جاللَ عينيها بزه ٍو
�س� ُ
عن الأعطا ِر يف ٍ
زار
حقل ُي ُ
ِ
القلب لهفٌ
�أجابت يف �صمي ِم
واعت�صار
ُ
ويف نب�ضي هديرٌ
أنت ال�شه ُد ِ
فيه
كرم ،و� َ
�أنا ٌ
ِ
ار
خوابي
الع�شق ميلأها ال�شرّ ُ
بعد هذه القراءات� ،ألقى املحتفى به
رحب
ال�شاعر وجدي عبد ال�صمد كلمة ّ
فيها باحل�ضور ،وختم اللقاء بق�صيدة
تغ ّنى فيها بال�شاعر اللبناين
الكبري �سعيد عقل.

«
ب
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عبد ال�صمد يف �سطور
وج���دي عفيف ع��ب��د ال�صمد �شاعر
لبناين ول��د العام  1963يف عماطور
 ال�شوف يف منطقة جبل لبنان ،هاجروزوجته �آمال غامن اىل �أ�سرتاليا عقب
الأحداث املريرة التي ع�صفت بلبنان
�أواخر الثمانينيات ،ثم ما لبث �أن عاد
وعائلته اىل الإ�ستقرار نهائيا ً يف لبنان
العام .1999
ت��خ� ّ�رج جم���ازاً يف �إدارة الأع��م��ال من
كلية العلوم املالية والإقت�صادية يف
ب�يروت ،وه��و ع�ضو يف �إحت��اد الك ّتاب
اللبنانيني ومنتدى ديوان �أهل الكلمة،
ودوحة البقاع الثقافية واللقاء الثقايف
يف عماطور.
عمل يف ميدان ال�صحافة خالل فرتة
وجوده يف �أ�سرتاليا فكان مدير مكتب
جملة الفرا�شة الفنية والإجتماعية
ال�شهرية يف جنوب �أ�سرتاليا ،وعمل
ع��ل��ى �إدارة حت��ري��ر ج���ري���دة البريق
ال�سيا�سية ،كما �شارك يف العديد من
الأم�سيات ال�شعرية واملحا�رضات ،وكان
من �أب��رز امل�ؤ�س�سني حلركة احل�ضارة
العربية ،و�صالون الأرب��ع��اء الثقايف
وامل��ن��ت��دى الأدب���ي للبنان واملهجر،
كما �شارك يف معظم ن�شاطات اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل ،وهو حاليا ً
مدير يف �أحد امل�صارف اللبنانية.
لل�شاعر وج��دي عبد ال�صمـد خم�سة
دواوي����ن ه���ي« :ح��ن�ين يف هم�سات»
(« ،)1994رذا ٌذ ع��ل��ى الع�شب»
(�« ،)2003أن����ت وال ك��ل الن�ساء»
(« ،)2005قطرات �شوق» (،)2008
و«بوح ال�سنابل» (.)2010

بقلم :حممد �سلمان
التعبئة والتوجيه والرت�شيد بالعلم واملعلومات الكا�شفة
�أوراق وموجات احلرب النف�سية على الر�أي العام ،في�سقط
اخلداع ،والت�ضليل ،والعبث بال�سلم الأهلي.

• جميل �أن تكون خالقاً ال خمتلقاً يف الأفكار ،و�أن تكون
�صانع الطريق اىل النجاح ال �سارقه ،و�أن تكون حماور ًا ال
مناور ًا يف الكالم ،و�أن تراجع بع�ض مواقفك ال �أن ترتاجع
عن ثوابتك يف املهمات وامل�س�ؤوليات.

• املواطنية رقم يف التعداد ال�سكاين ،والوطنية قيمة يف ت�أدية
املهمات والواجبات .فكم من �أرقام راكدة قاعدة على الهام�ش يف
احلياة ،وكم من قيمة واحدة تعلو معها احلياة.

• جميل �أن تر ّدد الق�صائد ب�أنغامها ،وترى الدروب مبنائرها،
والأ����ش���واك ب��وروده��ا ،و�أن حتر�س وطنك مب��ب��ادئ��ك ،و�أن حترث
�أر�ضك بهمتك ،و�أن يكون خبزك من �سنابل قمحك.
وبهذا ،تغتني احلياة ،والعك�س هو ا�ستقالة من احلياة.

• التقليد :مهارة م�رسوقة.
والإبداع :مهارة م�صنوعة.
وال�رصاحة� :صدق يف املكا�شفة.
والباطنية :خداع يف امل�ؤان�سة.

• حجم ال�سطور لي�س يف عدد كلماتها ،بل يف حجم معانيها.
والعك�س يف ذلك ،هو عري لل�سطور من الكلمات ،وعري
للكلمات من معانيها.

• خري لك� ،أن تكون �آخر الوا�صلني ج��دارة ،ال �أن تكون �أول
الوا�صلني �شفاعة ولهاثا ً .ففي احلالة الأوىل� :إرتقاء ،ويف احلالة
الثانية :ا�سرتقاق.

• الدعاية ال�سوداء ،حرب نف�سية على ال��ر�أي العام� :سالحها
الإح��ب��اط ،وغ�سل الأدم��غ��ة باملغالطات ،وتزوير الوقائع ،وترويج
ال�شائعات ،والدعوة اىل الفتنة والإ�ضطراب والإخالل بالأمن.

• �آخر الكالم:
يف الب�صرية :مر�آة الأفكار .ويف الب�رص :مر�آة الأ�شياء.
ويف احلالتني :ذاكرة تفكر ،وذكاء يب�رص.

• املناعة املعنوية ،واملمانعة الفكرية ،هما ال�سالح لإ�سقاط
�أدوات و�آليات حرب الدعاية ال�سوداء ،عن طريق
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�سيفنا و القلــم
حبيبي

العقيد
اليا�س �أبو خليل

ويحك
نف�سي!...

املقدم
توفيق نعيم يزبك

�سيف احلق

املعاون الأول
حيان �سليمان

ح����ب����ي����ب����ي ح�������ن واظ��������ه��������ريل ب�������ش���ا����ش���ي
و�إذا ف���ي���ل���م ال����ع����م����ر م���������ارق ب�����ش��ا���ش��ي

ع���ل���اج ال����ق����ل����ب م���������ش م�����ره�����م ب�������ش���ا����ش���ي
����م�����ل�����و ق�����ب�����ل ال����غ����ي����اب
ي��������ا ري����������ت ن�����ك� ّ

ب��������ح����ل���ايل م�����ق�����ت�����ن�����ع ل�������ك�������ن ح�������رام�������ي
�أن���������������ا ب�����������������ردان ر ّدي����������ل����������ي ح������رام������ي

ح����ب���������س����ت����و م�����ت�����ل جم����������رم �أو ح�����رام�����ي
ال����ع���������ش����ق خ���ل���ا �������ص������واب������ي ب���ل���ا ت����ي����اب

�إذا �������ش������ح������رورت������ك ب���ت��ري������د و����ص���ل���ي
م�������ا ب���ي���ن ق�����ب�����ورن�����ا رح ح�������ط و����ص���ل���ي

لأح�������م�������ل دب������ق������ة الأ�����������ش����������واق و�� ِ���ص����ل����ي
������رق�������ن�������ا ال������ت������راب
حت�������ت�������ى م����������ا ي�������ف� ّ

ث�������غ�������رك ي��������ا ول����������ف ف�������ات�������ن وب�����������س�����ام
م��������ا ب����������دي غ������������راد ب����������دي ب�����������س �����س����ام

������س �����س����ام
دوا ل��������ل��������روح ه������������� ّوي ب��������� ّ
ال������ه������دف م���������ض����م����ون م������ا ب�����ده�����ا ح�������س���اب

ب������غ������رام������ك ي�������ا ول���������ف زكّ �������ي�������ت ع�������ش�ري
ع����ل����ى ع����ي����ون����ك �أن����������ا م������ا ب����ح����ب ع�����ش�ري

وي��������ا ري�����ت�����ك ب�����ال�����ه�����وى ب����ت����ح����ب ع�����ش�ري
ل�������و م����ه����م����ا ال���������س����م����ا ب���ت�������ش���ت���ي ح����ب����اب

ت�������ا ن����ت����ح����ا�����س����ب ف��������ات��������ورة ق���� ّدم����ي����ل����ي
و�إذا خ��������ص��رك ده��������ب ب�����ال�����ق����� ّد م��ي��ل��ي

ح���������س����اب����ي م�����ي�����ل ،ح���������س����اب����ك ق�������� ّد م��ي��ل��ي
خ�����ب��ي��ر و�������ش������اط������ر ب����ف����ح���������ص ال�����ده�����ب

أذوب
ب��������ي�������ن ذات��������������������������ي وال�����������ع�����������ي�����������وب ��������ص������رت �أخ�����������������ش��������ى �أن � ْ
�����������دروب
رب��������������������ي خ��������������������لِّ م���������������ن ح�������ي�������ات�������ي ذك����������رى ل����ي����ل داه����������م ف��������وق ال�
ْ
ه�������������ذه الأي�����������������������ام مت�������ح�������و ع����ط���������ش����ي ل�����ل�����ق�����������س�����اوة وال�����ت�����غ�����ن�����ي
ب�������احل�������روب
ْ
�����روب
رب����������اه ال �����ش����ي �أ��������س�������ود ال����غ����ي����م �أت������ى ق����ب����ل �أن ي���ده���م���ن���ي ي�������أ�������س ال������غ�
ْ
أذوب
��������ص������رت �أخ�����������������ش��������ى �أن � ْ
�����������دروب
ذك����������رى ل����ي����ل داه����������م ف��������وق ال�
ْ
ل�����ل�����ق�����������س�����اوة وال�����ت�����غ�����ن�����ي
ب�������احل�������روب
ْ
�����روب
ق����ب����ل �أن ي���ده���م���ن���ي ي�������أ�������س ال������غ�
ْ
ي����ا ����س���اك���ب ال����دم����ع ف���ي���م���ا احل�������زن والأمل
ه������ل ع��������اد ب�����ال�����ن�����وح م����ف����ق����ود ل����ف����اق����ده
دع ع����ن����ك و ّد ال����������ذي ه�����ان�����ت م����ودت����ه
و�أ����س���ب���ق خ��ط��ى امل�����وت واع���ل���م �أن�����ت م��درك��ه
ف������������زارع احل�����ق�����د ������ش�����وك ال������ك������ره غ��ل��ت��ه
ال ي���ب���ل���غ ال���ق�������ص���د م�����ن الن�������ت ع���ري���ك���ت���ه
ل�����ن ي��������درك امل����ج����د م�����ن م����ات����ت ع���زمي���ت���ه
�أج���ل���ل���ت يف ال���ن���ا����س م����ن ت��ع��ل��و ب���ه���م همم
ط����ل���اب ث����������أر �إذا دي���������س����ت ك���رام���ت���ه���م
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�أم ب���ال���ب���ك���اء ي��������ر ّد ال���ظ���ل���م م�����ن ظ��ل��م��وا
��رم
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ت�رشين الثاين 2010

�سيفنا و القلــم
يا تاركني
الوطن

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

ي����ا ت����ارك��ي�ن ال����وط����ن ال ت���ه���ج���رو الأوط�������ان
م���ه���م���ا ت�����روح�����و وجت�������و وت������غ ��ّي��رّ و ب����ل����دان

ل�����ب�����ن�����ان ج�����ن�����ة ع���������دن ب������اخل���ي��ر م���ل���ي���اين
ب��ت��ب��ق��ى ���ش�رو�����ش الأرز ب��ال�����ص��خ��ر ع��ل��ق��اين

ب��ل��ادي ي���ا ع��ط��ر ال���زه���ر ي���ا ع��ب��ق��ة ال��ري��ح��ان
�إن�����ت�����ي م���ل��اك ال�����وح�����ي ل���ل�������ش���اع���ر ال���ف���ن���ان

ف���ي���ك���ي ف����������ؤادي �إن�����غ�����رم وازداد �إمي�����اين
���رخ غ���ن���اين
ان������زرع������و ت�����راب�����ك ح����ك����ي ب����ي����ف� ّ

رح ����ض���ل ب���اق���ي م���ع���ك ي����ا م���وط���ن���ي ل��ب��ن��ان
ع���ن���دي ت�����راب الأر��������ض �أغ���ل���ى م���ن امل���رج���ان

����ش���و ن���ف���ع م������ال ال��������دين ل�����و راح ل��ب��ن��اين
وم��ه��م��ا ع���ط���وين ذه����ب م���ا ب�����س��ي��ب �أوط�����اين

ي�����ا ري������ت م���ث���ل���ي �أن�������ا ب���ي���ف���كّ ���رو االخ�������وان
وم�����ا دام ع����ن����دي وف�����ا م����ا ب���ف���ق���د االمي�����ان

����ص���اب���ر ع����ا غ�����در ال����زم����ن م����ا ب���خ���ون وج�����داين
ب���اق���ي ع����ا ح����ب ال����وط����ن ت����ا ي������دوب ج��ث��م��اين

اجلرح املكابر
مل ج��������روح��������ك ي��������ا ل����ب����ن����ان
وع������ن خ������دك ����ش���ي���ل ال���دم���ع���ة
وان��������ط�������� ّول ل����ي����ل الأح������������زان
م���ن�������ض���وي ب���ع���ت���م���ك ���ش��م��ع��ة
�أر�������ض������ك م�������ش���ت���اق���ة ل����زن����ود
و������س�����واع�����د �����س����م����را ب���ت���ج���ود
وب������ك������را ل����ي����ال����ي����ن����ا ب���ت���ع���ود
وم���ن���ن�������س���ى امل����ا�����ض����ي ب����سرع��ة
وال����غ����ي����م����ة ال�����������س�����ودا ب��ت��م��ر
وم����ن����ك����ف����ي ع��������ش��رة ه���ال���ع���م���ر
������ص��ب��رن�����ا ع�����احل�����ل�����و ع����امل����ر
ورب�����ح�����ن�����ا ط����ي����ب ال�������س���م���ع���ة
واي�������������دك خ����ل����ي����ه����ا ب�����اي�����دي
ب���ت���ب���ق���ى ه���امل���ح���ن���ة ب���ع���ي���دي
م������ا ب�����دن�����ا ح���������روب ج����دي����دي
ت�������رح�������ل ع������ن������ا ب����ل���ا رج����ع����ة
حممد
عبد الرحمن دمج
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«جندي» ال�صورة
رئي�سه يف الك�شافة الذي كان مثاله الأعلى يف
احلياة تط ّوع يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وتلقائيا ً
وجد كامرياته تتجه اىل الطريق نف�سه.
كان حا�رضاً اىل جانب اجلي�ش يف عدة منا�سبات
وباتت عد�سته رفيقة الع�سكريني.
امتالكه معدات متط ّورة ،مكّ نه من تقدمي
خدماته للم�ؤ�س�سة من خ�لال تزويدها �صوراً
فوتوغرافية دقيقة ومم��ي��زة يف الكثري من
املهمات .ت��راه يرك�ض ويقفز من مكان اىل
�آخر ،يتابع تفا�صيل كل مهمة تقوم بها الأفواج
والقطع الع�سكرية ،حتى �أ�صبح متطوعا ً مي ّد
يد امل�ساعدة للم�ؤ�س�سة ب�إ�رشاف قيادة اجلي�ش
وموافقتها.
وح�ي�ن ���س ��أل��ن��اه �إذا ف��كّ ��ر ب��االن��ت�����س��اب اىل
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،أجاب بالقول:
كانت الفكرة واردة ولكن الظروف مل تكن
م�ؤاتية لذلك ...هي م�ؤ�س�سة مق ّد�سة بنظري،
و�أ�شعر بالفخر خلدمتها على طريقتي اخلا�صة
و�ضمن �إمكاناتي.
وي��ت��اب��ع ق��ائ�لاً :ح��ب��ي اجل��ي�����ش ك��ان م��ن بني
الأ�سباب الأ�سا�سية التي دفعتني وزوجتي
اىل
التم�سك بالبقاء يف لبنان ،على الرغم من
ّ
جم��االت العمل الوا�سعة يف اخل��ارج ،وزوجتي
التي ت�شاركني هذا ال�شغف دعمت خياري.
�إذا �أت��ي��ح��ت يل الفر�صة� ،س�أقيم معر�ضا ً
ل�����ص��وري ال��ت��ي التقطها للجي�ش كما �أراه.
عد�ستي تركّ ز على امل�شقات وامل�صاعب التي
يعانيها الع�سكري ،والتي ال يعرفها �إال قلّة من
النا�س.
الرحالة
الأ�ستاذ
ّ
ب��د أ� مي�شال الأ�سطا حياته املهنية قبل �أن
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تخ�ص�صه يف جمال الت�صوير الفوتوغرايف.
ينهي
ّ
ع��م��ل م�ست�شاراً ل��ع��دد ك��ب�ير م��ن ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات الإع�لان��ي��ة ،وق��ام بتغـطية عدة
�أحـداث ومنـا�سـبات ون�شاطـات ،ما جعله ميتلك
ميزه يف عامل الت�صوير.
�أر�شيفـا ً ت�صويــريا ً غنيـا ً ّ
يعلّم الأ�سطا تقنيات الت�صوير والإعالنات يف
جامعة «�ألبا» (Académie Libanaise
 )Des Beaux Artsويف جامعة القدي�س
يو�سف (.)USJ
من هواياته الأ�سا�سية التنقّل وال�سفر من
منطقة اىل �أخ���رى وم��ن ب��ل��د اىل �آخ���ر برفقة
الكامريا.
ن��ظّ ��م الكثري م��ن امل��ع��ار���ض ال��ت��ي تناولت
موا�ضيعها مناطق لبنانيـة خمتلفة وعدة
بلدان.
جوالته الت�صويرية ت�سبقها �أبحاث وا�سعة
ح���ول ت����راث ك��ل م��ن��ط��ق��ة وع�����ادات �أهلها
وتقاليدهم وتفا�صيل احلياة اليومية فيها،
ليت�سنى للكامريا توثيق كل ذلك.

حول هذه النقطة يقول :ت�س ّنى يل �أن �أجت ّول
ومتيز
يف كل مناطق لبنان و�أكت�شف جماله
ّ
والتعمق يف
�أهله عن قرب .ومن خالل الأبحاث
ّ
ا�ستطعت تنظيم معار�ض خمتلفة
املوا�ضيع،
ُ
كان �آخرها معر�ض على نطاق وا�سع مو�ضوعه

ت�ضمن هذا املعر�ض حواىل � 88صورة
الهند.
ّ
(افتتحه ممثل قائد اجلي�ش العقيد عدنان
دروي�ش يف نادي الريزة  -بعبدا) من بلد عدد
�سكانه �أكرث من مليار ن�سمة.
ويتابع ق��ائ�لاً :م��ن اجليد �أن ننظر بطريقة
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ج���دي���دة اىل
الثقافات املختلفة ،والنا�س
وعاداتهم و�أ�سلوب عي�شهم .فعلى الرغم من
الفقر ال��ذي ي�سود هذه البالد ،تبقى الب�سمة
على وج��وه النا�س ،فقد ت�أقلموا مع واقعهم
وتعلّموا كيف يرون ال�شعاع يف الظلمة ،وهذا
ما ال ميكن لأح��د معرفته ور�ؤيته �إال من خالل
الزيارة �أو ال�صور.
أح��ب مي�شال الأ�سطا
يف ختام لقائنا معهّ � ،
�أن ي��ن � ّوه ب��دع��م ��شري��ك��ة ح��ي��ات��ه وف�ضلها يف
وج��ه حتية اىل اجلي�ش معربا ً عن
جناحه ،كما ّ
ا�ستعداده لتنظيم دورات خا�صة للع�سكريني
يف جم��ال الت�صوير م�سديا ً ن�صيحة :فلتز ّود
القطع وال���وح���دات ،م��ع��دات ت�صوير كافية،
وليتم الرتكيز على رفع م�ستوى االح�تراف يف
الت�صوير...

ت�رشين الثاين

�إعداد :غري�س فرح
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هل �صحيح �أن كل ما
ونتفوه به ي�صدر عن �إرادتنا،
نفعله
ّ
�أم �أنه مرتبط بخلفيات متجذّرة يف
الوعينا؟ و�إذا كان الإفرتا�ض الأخري
ه��و الأق���رب اىل ال��واق��ع العلمي
يف الوقت احلا�رض ،ف�إىل �أي ح ٍد
ميكن للوعي �أن ي�ؤثر يف الالوعي
والعك�س بالعك�س؟
�أ���س��ئ��ل��ة ك��ان��ت ق��ب��ل ع��ق��ود ،ما
تزال �ألغاز ًا حميرّ ة ،وخ�صو�صاً قبل
اخرتاع تقنيات الت�صوير احلديثة،
ويف مق ّدمها الت�صوير بالرنني
املغنطي�سي ( ،)IRMوهي تقنية
ت�سمح حالياً مبتابعة ن�شاط الدماغ
يف �أث��ن��اء االن��ف��ع��االت املختلفة،
وهو ما �أتاح م�ؤخر ًا حتقيق الدمج
بني علم الأع�صاب والعالج النف�سي
التحليلي� ،أو العالج بالكالم.
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كيف حدث ذلك؟
باعتبار �أن التقنية امل�شار اليها ت�ؤمن قيا�س
�أن�شطة الدماغ ب�شكل مبا�رش ،واختباراتها على
امل��ر���ض��ى والأ���ص��ح��اء� ،أت��اح��ت م���ؤخ��راً مراقبة
التفاعل بني مناطق الدماغ ،وحتديداً يف �أثناء
يتم خاللها قمع الذكريات الأليمة
املراحل التي ّ
وا�سرتجاعها .وهذا ما �أعاد اىل الأذهان مفاهيم
التحليل ال��ف��روي��دي� ،أي تلك امل��رت��ك��زة على
القوى الداخلية اخلارجة عن الوعي ،وامل�ؤثرة يف
التفكري وال�سلوك.
مت الأخ��ذ باالعتبار �أن
وعلى ه��ذا الأ���س��ا���سّ ،
املحركة للوعي هي عملية دفاعية،
العملية
ّ
تطغى على النزوات االنفعالية ،وتتمثّل بر ّدات
فعل متنع الأفكار غري املرغوب فيها من الت�رسّب
اىل الوعي� .إنها مبعنى �آخ��ر �آلية دف��اع قوامها
القمع والكبت والتفكك.
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القمع والكبت وت�أثريهما على
ال�سلوك
ال��ق��م��ع ك��م��ا ف�����ّس�ررّ ه امل��ح��ل��ل النف�ساين
�سيغموند ف��روي��د ال��ع��ام  ،1892ه��و كبت
�إرادي .وهو يح�صل عندما يدفع الوعي الأفكار
والأحا�سي�س والذكريات ،و�أح�لام اليقظة غري
املرغوب فيها اىل خارج دائرة الوعي.
ويعترب القمع �أكرث ارتباطا ً بالتجارب ال�ضابطة،
�أي التي تجُ رى للت�أكد من �صحة جتارب �أخرى.
وهو بعك�س الكبت ال��ذي يحقّق هدفا ً مماثالً،
ولكن بطريقة ال �إرادية.
لن�أخذ على �سبيل امل��ث��ال احل��زن على موت
عزيز �أو قريب� ،أو ب�سبب �إنقطاع عالقة حميمة.
يف حال كهذه ،يتمكّ ن � ّأي منا ب��إرادت��ه قمع �أو
حتييد الأف��ك��ار الأل��ي��م��ة ليتمكّ ن م��ن متابعة
حياته العادية .وهذا ما يح�صل اي�ضا ً بالن�سبة
اىل امل�شاعر والنزوات مبا فيها احلب واحل�سد
والكراهية و�سواها .لكن للأ�سف ،ف�إن النب�ضات
�أو الدوافع امل�سيرّ ة لهذه امل�شاعر والنزوات قد
خفية اىل العلن ب�أ�شكال ُي�ساء فهمها،
تظهر
ّ
حتى من قبلنا.
فالكبت اجلن�سي م��ث�لاً ،ق��د يظهر ب�شكل
زلت ل�سان تف�ضح مكنوناتها .وقد
ت�رصّفات �أو اّ
ت�ؤثر الأفكار املن�سية والدوافع املكبوتة على
ال�سلوك� ،أو تظهر ب�شكل عوار�ض َم َر�ضية� ،أو
حتى �أمرا�ض عقلية.
وعلما ً �أن الكثريين كانوا يعتقدون �أن الأمرا�ض
جمرد خرافة ال
التي تنجم عن القمع والكبت ،هي ّ
يعرف بها الطب� ،إالّ � ّأن املعطيات التي �سبق
و�أ�رشنا اليها �أكّ دت العك�س.
ت�أثري القمع والكبت يف اجلهاز الع�صبي
�أهم هذه املعطيات كانت تلك التي �أفرزتها
جت���ارب �أج���راه���ا امل��ع��ال��ج النف�ساين مي�شال
�أندر�سون م�ؤخراً يف جامعة كاليفورنيا .وكانت

ه���ذه ال��ت��ج��ارب ق��د �أخ�����ض��ع��ت جم��م��وع��ات من
املتط ّوعني للت�صوير الدماغي ،من �أجل درا�سة
ت�أثري قمع الأفكار والذكريات على الوعي .ويف
مت الت�أكّ د من �أن عملية القمع الإرادية
�أثناء ذلكّ ،
ت�سببت بزيادة
التي كان ميار�سها املتط ّوعونّ ،
ن�شاط الدماغ ب�شكل الف��ت ،الأم��ر ال��ذي جتلّى
ت�أثريه بو�ضوح يف اجلهاز الع�صبي .وهي حقيقة
تعرف اليها �سيغموند فرويد منذ �أكرث
كان قد ّ
من قرن .واملعروف �أن فرويد كان طبيبا ً نف�سيا ً
واخت�صا�صي �أع�صاب باملمار�سة.
و�إذا ما �أخذنا باالعتبار العالقة بني عمليتي
ال��ت��ح��كّ ��م الإرادي وال���ل���ا�إرادي بالأحا�سي�س
والنزوات ،وبني �آلية الدفاع املتحكّ مة بال�سلوك،
والتي �أكّ دتها التجارب العلمية الأخرية ،ي�سهل
علينا االن��ت��ق��ال ب��ه��ذا امل��ف��ه��وم ،م��ن املجال
التحليلي الفرويدي ،اىل احلقل الفيزيائي� ،أو
حتديداً اىل عمل اخلاليا الع�صبية الدماغية.
فاحلقائق امللمو�سة التي �أكّ ��دت��ه��ا ال�صور
احلية لأدمغة املتط ّوعني يف �أثناء عملية القمع،
ّ
�أثبتت �أن بع�ض �أق�سام الدماغ املتعلقة بالتحكّ م
التنفيذي ،والواقعة يف الق�رشة الدماغية الأمامية
( )Pre Frontal Cortexيحول دون
و�صول املعلومات املكبوتة كافة اىل مراكز
ال���ذاك���رة ،وخ�صو�صا ً اىل منطقة ق��رن �آم��ون
(.)Hippo - Campus
هذا يعني �أن الدماغ يف مرحلة قمع الذكريات
�أو كبتها والأف��ك��ار والأحا�سي�س ،يكون �أن�شط
من املراحل التي يتذكّ رها فيها .وهو ما ي�رض ّ
يت�سبب بتفكّ ك عملية
بالتوا�صل الع�صبي ،وقد
ّ
الوعي ،و�صوالً اىل مر�ض الف�صام �أحيانا ً .وهنا
ال بد من الإ�شارة اىل دور الإ�ستعداد الوراثي
امل��ق��رون بال�ضغوط البالغة الق�سوة ،والتي
تت�سبب ب�إ�شعال فتيل املر�ض.
ّ
بعيد ًا عن امل�شاعر
ح�سب ت�أكيد الطبيب النف�ساين الفرن�سي
بيري جانيت ،وال��ذي �أ�شارت اليه جملة العلوم
الأمريكية ،ف�إن انف�صام ال�شخ�صية يح�صل يف
حال انف�صال امل�شاعر والأحا�سي�س والذكريات
عن باقي املقومات النف�سية� ،أو الإدراك��ي��ة.
وبر�أيه ،ف�إن الأ�شخا�ص الأ�صحاء يعانون �أحيانا ً
حاالت من الف�صام ،تتجلّى بال�ضياع �أو التفكّ ك

�أو الت�رشذم .والنماذج على ذلك كثرية ،منها على
مت
�سبيل املثال :ن�سيان الهدف الذي من �أجله ّ
الذهاب اىل مكان ما �أو الت�رصّف ب�شكل غري وا ٍع يف
منا�سبات تفر�ض الوعي واجلدية ،اىل ما هنالك
من �سلوكيات غريبة حترج �أ�صحابها وال يعلمون
ملاذا ح�صلت.
لكن املعروف �أن �أق�صى حاالت الف�صام هي
التي تتمثّل باملر�ض العقلي املعروف بانف�صام
ال�شخ�صية� ،أو ا�ضطراب الهوية الف�صامي .وهو
مر�ض ذه��اين �أب��رز �أعرا�ضه ظهور �شخ�صيتني
منف�صلتني ،مي� ّ�ي��زه��م��ا اخ��ت�لاف يف امل�شاعر
ور ّدات الفعل وامل���زاج ور�ؤي���ة ال��ذات والغري.
وهي مبجملها انفعاالت مت�ضاربة ت�سيطر على
وعي املعنيني بها و�سلوكهم ب�أ�شكال خمتلفة.
وح�سب الطبيب جانيت ،ف��إن ال�سبب الرئي�س
لهذا املر�ض هو تفكّ ك الهوية ولي�س كما هو
معتقد ،تع ّدد ال�شخ�صيات.
كيف يح�صل تف ّكك الهوية؟
ح�سب نتائج الأبحاث التي �أ�شارت اليها جملة
العلوم الأمريكية ،ف�إن مر�ض الف�صام البيولوجي
املن�ش�أ ،وال���ذي يعالج ب��الأدوي��ة الكيميائية،
ي�صيب ب�شكل ع��ام الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن �سبق
وتعر�ضوا لأحداث و�صدمات طفولية منها على
ّ
�سبيل املثال :الإهمال والعنف العائلي ،والإ�ساءة
اجلن�سية ،ويف مق ّدمها االغت�صاب .وهي �أحداث
قد تكون م�ؤملة اىل درجة ي�صعب االحتفاظ بها
يتم قمعها �إراديا ً
يف الوعي .وعلى هذا الأ�سا�س ّ
من �أجل الهروب من م�ؤثراتها .والالفت �أن عملية
الهروب هذه ،ت�سمح للمعنيني مبتابعة حياتهم
ب�شكل م����زدوج .فهي م��ن ناحية ت ��ؤم��ن كبت
الذكريات املخيفة واملقلقة �أو قمعها ،ومن
ناحية ثانية تتيح لأ�صحابها االحتفاظ مبنفذ ال
وا ٍع ي�سمح مبوا�صلة التفاعل مع ما تفرزه هذه
الذكريات من �رصاعات ور ّدات فعل دفاعية.
واملعروف �أن ر ّدات الفعل الدفاعية املرافقة
ملر�ض الف�صام ،ال تظهر عموما ً �إالّ بعد �سنوات
من ح�صول التجارب الأليمة.
وكانت الدرا�سات البيولوجية التي �أجريت على
مر�ضى الف�صام ،قد جاءت م�ساندة للت�شخي�صات
العيادية النف�سية .وه��ي ت�شخي�صات �سبق
و�أخ���ذت باالعتبار �أن الدماغ النا�شط يف �أثناء
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مرحلة القمع ،يحدث حالتني منف�صلتني من
الوعي ال��ذات��ي ،لكل منهما طريقة خا�صة يف
التفكري والر�ؤية والتذكّ ر.
وقد ترافق هاتني احلالتني �أعرا�ض بيولوجية
ف��ارق��ة منها :ت�سارع دق���ات القلب ،وت�ش ّنج
الع�ضالت� ،إ�ضافة اىل �أمرا�ض ج�سدية يف مق ّدمها
ارتكا�سات احل�سا�سية وت��غ�ّيترّ ات يف �إف���رازات
الغدد ال�صماء .وقد تنعك�س ب�شكل �أمرا�ض بالغة
اخلطورة يف مق ّدمها فقدان الب�رص.
بالن�سبة اىل ف��ق��دان الب�رص� ،أ���ش��ارت �إح��دى
الدرا�سات اىل �أن �إح��دى ال�سيدات ا�ستعادت
ب�رصها بعد حواىل خم�سة ع�رش عاما ً من فقدانه،
وذل���ك ع��ل��ى �أث���ر خ�ضوعها ل��ل��ع�لاج النف�سي
التحليلي.
ما هو اجلديد يف هذا املجال؟
بح�سب الإخت�صا�صيني ،ف�إن مر�ض الف�صام
ال يرتبط بن�شاط منطقة دماغية معينة ،بل
بتقاطع ن�شاط عدة مناطق .و�إ�شارة هنا اىل �أن
الدمج الوظيفي بني منطقة الق�رشة الدماغية
امل�س�ؤولة عن امل�شاعر والأحا�سي�س والأفكار،
وب�ين املناطق امل��ج��اورة لها ،يعترب �رضوريا ً
من �أجل متا�سك جتربة الوعي .وما يهم يف هذا
املجال ،هو �صحة الرتابط والتوا�صل الع�صبي
بني مناطق الدماغ املختلفة .وعلى هذا الأ�سا�س
ف ��إن مر�ض الف�صام قد ينجم عن �إنعدام هذا
الرتابط لعدة �أ�سباب ،يف مق ّدمها اال�ستعداد
البيولوجي املقرون بالظروف ال�ضاغطة .ومن
هنا العودة اىل نظريتي فرويد وجانيت ،وبالتايل
اىل الت�شديد على العالج النف�سي التحليلي� ،أو
العالج بالكالم ( ،)Talking Cureوالذي
يتيح للمعنيني ا�ستعادة الذكريات املكبوتة
ومعاجلة م�ؤثراتها.
وتوجد حاليا ً ت�أكيدات على ابتكار طرق عالجية
م�ستحدثة بالكالم اىل ج��ان��ب الأدوي����ة .وهي
ط��رق ت�ؤمن اختبار عملية ال�لاوع��ي الدفاعية،
والتي تختزن �ضمنيا ً م�ؤثرات القمع والكبت،
وم��ا يتبعهما م��ن تفكك يف ق��واع��د التوا�صل
الع�صبي ،وبالتايل الوعي الذاتي .وهذه اجلهود
�ستقود حتما ً اىل عالجات �أكرث فعالية بالن�سبة
اىل املر�ضى النف�سيني ،و�ست�ساعد الأ�شخا�ص
تفهم ذواتهم ب�شكل �أف�ضل.
العاديني على ّ
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�إعداد :ناديا متى فخري

التن�شئة الإجتماعية تك�سب الإن�سان �إن�سانيته

الأ�رسة من
�أهم م�ؤ�س�سات
التن�شئة الإجتماعية ،وهي
�أقوى اجلماعات ت�أثري ًا يف
�شخ�صية الفرد .فاملعروف �أن الأ�رسة ت�ش ّكل الرتبة الأوىل
التي ين� أش� فيها الفرد ومنها يكت�سب �شخ�صيته وهويته وفيها
تتم �أوىل خطوات �أهم عملية تربوية يف حياة الإن�سان ،وهي
ّ
عملية التن�شئة الإجتماعية والنف�سية والأخالقية والروحية والعلمية،
تلك العملية التي حتيل الطفل من جمرد كائن بيولوجي اىل كائن
�إجتماعي �إن�ساين ،فالتن�شئة الإجتماعية هي التي ُتك�سب الإن�سان
�إن�سانيته.

حذار الإ�رساف
يف التدليل والق�سوة
�أمناط وخربات
�إن للأ�رسة �أهمية كبرية يف جمال
الوقاية من حدوث �أخطاء يف عملية
التن�شئة لأن خ�ب�رات الطفولة
املبكرة وما يتعلمه الطفل يف �سني

حياته الأوىل ،يح�صل عليه يف نطاق
�أ�رسته .فللأ�رسة ت�أثري عميق يف رفد
التكيف،
قدرات الولد وكفاءته يف
ّ
وهي التي يعود اليها �سبب تدهور
احلياة االنفعالية للأبناء وجنوحهم
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ال�سلوكي.
بيد �أن الأ��س�ر تنتهج
�أمناطا ً خمتلفة يف تن�شئة �أبنائها
تراوح بني ال�ش ّدة الزائدة واللني
الزائد ،ومن هذه الأمناط:
 الإ���س��راف يف تدليل الطفل،والإذع�����ان ملطالبه مهما كانت
غريبة ،من دون م��راع��اة الظروف
الواقعية �أو عدم توافر الإمكانات...
ت�رشين الثاين 2010

وه���ذا م��ن الأمن�����اط ال�سيئة غري
املقبولة �سلوكيا ً.
 الإ�رساف يف الق�سوة وال�ش ّدة معالطفل ،و�إنزال العقاب به ب�صورة
م�ستمرة ،و�ص ّده ،كلما �أراد �أن يعبرّ
عن نف�سه.
 البع�ض من الآب��اء يتعامل معالطفل ب�أ�سلوب يراوح بني ال�ش ّدة
واللني ،حيث يعاقب الطفل مرة يف
ويثاب مرة �أخرى يف املوقف
موقف ُ

نف�سه.
وه���ن���اك �أي�������ض���ا ً ،الإع���ج���اب
الزائد بالطفل ،حيث يعبرّ الآباء
والأمهات ب�صورة مبالغ فيها عن
�إعجابهم بالطفل ومدحه واملباهاة
ينمي لدى
به ...ومثل هذا االجتاه ّ
الطفل الغرور و�شيئا ً من الالمباالة
حيال ر�أي الآخرين به.
وم���ن اخل��ب�رات اخل��ط�يرة التي
ق��د ي��ت��ع� ّ�ر���ض ل��ه��ا ال��ط��ف��ل� ،سوء
معاملته �أو ���س��وء التعامل معه،
ذلك �أن �إ�ساءة التعامل مع الطفل
تختلف م��ن حيث ال��ن��وع والدرجة
بينا ً بني �أ�رسة
�أو ال�ش ّدة اختالفا ً ّ
و�أخ���رى؛ وه��ذا الإجت���اه يف الرتبية
والتن�شئة ي�ترك ت���أث�يراً �سلبيا ً
على الأطفال ومن ّوهم ،فالت�سلّط
الوالدي �أو الإهمال �أو الإف��راط يف
احل��ب وال����دالل ،وك��ذل��ك التمييز
يف املعاملة بني الطفل و�شقيقه،
معطيات و�سلوكيات �أبوية حتدث
�رشخا ً يف �شخ�صية الأبناء ،وت�شعرهم
بالف�شل والإح��ب��اط وع��دم القدرة
على الإعتماد على النف�س ،وكثرياً
التكيف.
ما ت�ؤدي اىل �سلبية
ّ
ي�ضاف اىل ما ذكر �إ�ساءة التعامل

العاطفي والإنفعايل مع الأطفال،
بينت ال��درا���س��ات النف�سية
وق��د ّ
يف ه���ذا الإط����ار �أن الآب����اء الذين
ي�سيئون التعامل م��ع �أبنائهم،
هم �أكرث عدوانا ً واندفاعا ً وتوتراً
و�أق���ل ن�ضجا ً وذك���ا ًء وثقافة من
الآباء الذين يتعاملون مع �أوالدهم
ب��ن�����ض��ج ويف ح������دود امل��ع��اي�ير
الأ�سا�سية للتن�شئة ال�صحيحة.
�إن خ�ي�ر م�����ص��در ي�ستقي منه
الطفل الف�ضائل وال�سلوكيات
احلميدة هو البيئة الأ��سري��ة التي
ين�ش�أ ف��ي��ه��ا ...ول��ذل��ك ال ب�� ّد من
غر�س الف�ضائل يف نفو�س النا�شئة
وت�أمني القدوة احل�سنة واملثال
الطيب ل��ه��م ...فالرتبية الأ�رسية
م�س�ؤولة عن رعاية الطفل وتن�شئته
وفق ظروف �صحية ونف�سية تتيح
له النمو ال�سليم ،وتعمل على �إ�شباع
احتياجاته اجل�سمية والوجدانية.
�إن ال����دور ال���ري���ادي للتن�شئة
الإجتماعية هو يف كونها تك�سب
ال��ول��د الأخ��ل�اق ال��ق��ومي��ة وح�سن
ال�����س��ل��وك وال��ت��ه��ذي��ب والأم���ان���ة
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والإ�ستقامة وال�صدق والإعتماد
على الذات وامل�شاركة الإيجابية.
فبقدر ما يح�صل الأبناء على تن�شئة
�صافية وب ّناءة ،بقدر ما يكت�سبون
�شخ�صية م��ت��واف��ق��ة تكفل لهم
النجاح يف �صناعة م�ستقبل م�رشق.
وال تفوتنا الإ�شارة اىل �أن الطفل
ال��ذي ال تتمثّل فيه متانة اخللق
وح�سن ال�سلوك ،وامل ّت�صف ب�شيء
من العناد وامل�شاك�سة والالمباالة
و�سلبية ال��ت����صرّف� ،إمن��ا ه��و طفل
ن� أش� يف بيئة �أ�رسية مل تتح له تن�شئة
�إجتماعية �سليمة.
التن�شئة الإجتماعية وت�أكيد
الذات
الطفل ك��ائ��ن �إجتماعي ت�ش ّده
ال��رواب��ط الإجتماعية وم�ؤثراتها
القوية اىل بيئته ،وه��ذه الروابط
ت��ت��وطّ ��د ك��ل��م��ا ق��ط��ع ���ش��وط��ا ً يف
م��دارج النمو والتطور� .أم��ا خربته
التي يكت�سبها من ات�صاله ب�سواه
فتجعله �أك�ثر ق��درة على تر�سيخ
113
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م��ع��امل ف��ردي��ت��ه ال��ت��ي يلزم
احل��ر���ص ع��ل��ى تثبيت �أرك��ان��ه��ا.
فتن�شئة ال���ول���د ال ت��ع��ن��ي بحال
من الأح���وال �أن ذاتيته ت��ذوب يف
الكيان الإجتماعي بحيث تنطم�س
معامل �شخ�صيته التي يجب العمل
على تنميتها وتعهدها بالرعاية.
وتطور الذات عند الطفل ينطوي
على ع��وام��ل �شتى ،لعل �أبرزها:
التمايز الذي يجعله فرداً له معامله
اخل��ا���ص��ة ،وخ�صائ�صه املالزمة
ل��ف��ردي��ت��ه ال��وا���ض��ح��ة؛ وب��ق��در ما
يتوافر اال�ستقرار النف�سي للطفل
بقدر ما ُيتاح للذات �أن تتكامل
وي��ك��ت��ب لها ال��ب��ن��اء ال�سليم منذ
ُ
البداية.
وم���ن م��ق��وم��ات ت ��أك��ي��د ال���ذات
ومنائها الب ّناء ،الإلتفات اىل وجوب
التن�شئة الروحية و��ضرورة تقومي
الأخ�ل�اق لتعزيز الن�ضج اخللقي
وال����وج����داين و�إن���ع���ا����ش ال�سمات
الطبيعية لل�شخ�صية الإن�سانية.
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�إعداد :رميا �سليم �ضومط
 ...يف لبنان
يف لبنان ،لي�س هناك �إح�صاءات
دق��ي��ق��ة ح����ول ه����ذا امل��و���ض��وع،
لكن امل��ؤك��د �أن ن�سبة عالية من
امل��راه��ق�ين ب��ات��ت مت��ل��ك هاتفا ً
نقاالً ،وتت�سع الدائرة حاليا ً لت�شمل
الأوالد ما دون �سن املراهقة.
يف ه���ذا الإط�����ار ي���ؤك��د �أ�ستاذ
���در�����س يف �إح������دى امل���دار����س
م� ّ
اللبنانية �أن جميع تالميذه الذين
ت��راوح �أعمارهم ما بني  12و14
ع���ام���ا ً مي��ل��ك��ون ه���وات���ف نقالة
يحملونها معهم اىل املدر�سة.
وه��م ي�ضعونها يف خزائن خا�صة
يف �أثناء احل�ص�ص الدرا�سية بنا ًء
على تعليمات الإدارة ،وم��ا �أن
ينتهي ال����دوام امل��در���س��ي حتى
يهرع الطالب اىل اخلزائن لتفقّد
ه��وات��ف��ه��م و�إج�����راء م��ك��امل��ات �أو
�إر�سال «� »SMSأو حتى اللعب،
ملجرد التباهي بحداثتها
�أو حملها
ّ
وب��الإم��ت��ي��ازات ال��ت��ي تتمتع بها.
وي�ضيف الأ���س��ت��اذ« :ن��ح��ن ل�سنا
�ضد التط ّور التكنولوجي ولكننا
نطلب م��ن الأه���ل التفكري مليا ً يف الأ���س��ب��اب والعوامل
التي ت�ستدعي تزويد املراهق هاتفا ً نقاالً ،ويف حماذير و�ضع هذه
التقنية املتط ّورة بني �أيدي ال�صغار».

ال�صغري يريد هاتفا ً نقاالً!

مع اجتياح التكنولوجيا
منازلنا وتوافر تقنياتها
بني �أيدي اجليل النا�شئ،
�أ�صبح الهاتف اخللوي
ملحاً للمراهقني
مطلباً
ّ
وحتى للأوالد ما دون �سن
املراهقة ،الأمر الذي خ ّلف
عدة ت�سا�ؤالت لدى الأهل:
هل يجب الإ�ستجابة
ملطلب املراهق �أو
جتاهله؟
هل ي�صح �أن يحمل
املراهق هاتفاً وما
املخاوف الواجب �أخذها
بعني االعتبار؟

فما

حمالت الت�سويق ت�ستهدف ال�صغار
ت�ؤكد الدرا�سات احلديثة �أن الهاتف املحمول �أ�صبح جزءاً
ال يتجز أ� من حياة املراهقني والأوالد ما دون �سن املراهقة.
وبح�سب �إح�صاءات �أمريكية ف�إن ن�سبة الأوالد الذين يحملون هو ا تف
نقالة يف الواليات املتحدة تبلغ  22يف املئة بني �سني  6و� 9سنوات
و 60يف املئة بني  10و� 14سنة ،و 84يف املئة بني  15و 18عاما ً.
وت�ؤكد الدرا�سة �أن حمالت الت�سويق التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات التجارية
ت�ستهدف حاليا ً ال�صغار بتقدميها جمموعة هواتف حممولة ذات �ألوان
يرجح �إرتفاع عدد الأوالد الذين يحملون
جذابة و�سهلة الإ�ستعمال ،كما ّ
هاتفا ً نقاالً بني عمر  8و� 10سنوات اىل  54يف املئة يف ال�سنوات الثالث
املقبلة.
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مل؟

الع

خماوف �صحية وتربوية
�إن حماذير الهاتف النقال كثرية ،منها ال�صحية ومنها الإجتماعية
املعمقة
والرتبوية .فمنذ دخول الهاتف اخللوي الأ�سواق ،بد�أت الدرا�سات
ّ
حول خماطر الإ�شعاعات الكهرومغناطي�سية الناجتة عنه ومن بينها خطر
بتورم �رسطاين .وقد ذكر الباحثون يف عدة تقارير �أن و�ضع الهاتف
الإ�صابة ّ
الت�سبب
اخللوي على الأذن قريبا ً من الدماغ يتيح للإ�شعاعات ال�ضارة
ّ
التورم يف الع�صب الذي يربط الأذن بالدماغ.
مب�شاكل فيزيائية من بينها
ّ
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الهاتف اخللوي من هذا املنظار ،والبع�ض الآخر قد ينطلق من العنجهية
متيز ال�رشقيني واللبنانيني ب�شكل خا�ص� ،إذ يعتربون التكنولوجيا
التي ّ
و�سيلة للظهور و�إب��راز الطاقات و�إعطاء النف�س الب�رشية حجما ً �أكرب من
حجمها الفعلي .ويف كال احلالتني يلج�أ الأه��ل اىل تزويد الأوالد هواتف
نقالة بحجة متابعتهم حيث يكونون والإ�رشاف عليهم والإطمئنان ،واحل ّد
من الو�ساو�س واملخاوف التي يثريها وجودهم خارج املنزل لوقت طويل.

ويف تقرير حديث للمجل�س الوطني الربيطاين للحماية من الإ�شعاعات،
�صدرت تو�صيات ب�ش�أن عدم ال�سماح للأطفال ما دون الثامنة من العمر
با�ستخدام الهاتف اخللوي ،واحل � ّد من ا�ستعماله ق��در امل�ستطاع بني
الأطفال الذي تراوح �أعمارهم ما بني  8و 13عاما ً.
التكنولوجيا جزء من حياة املراهقني

ئح
�صا
ن

�إذا ك��ان ال ب��د من
ت���زوي���د املراهقني
ه������وات������ف خ���ل���وي���ة
يقول اخل�ب�راء ،فمن
ال����ضروري �أن يح ّدد
الأه��ل قواعد ا�ستعماله ،و�أن
يحر�صوا على التزام �أوالدهم
بها.
من بني هذه القواعد ين�صح
اخلرباء بالآتي:
• اخللوي و�سيلة توا�صل
ي�ستخدم عند ال�رضورة فقط
وال ي��ج��وز ا���س��ت��ع��م��ال��ه ل��ل��م��ح��ادث��ات الطويلة
والدرد�شة مع الأ�صحاب.
• مينع ا�ستعمال اخللوي يف �ساعة مت�أخرة
ليالً ،كما مينع ا�ستخدامه داخل املدر�سة .من
املمنوعات �أي�ضا ً ال��رد على �أرق��ام جمهولة �أو
ر�سائل جمهولة امل�صدر.

• ا���س��ت��خ��دام اخل��ل��وي مب�����س ��ؤول��ي��ة ،فمن
ال�رضوري فر�ض الرقابة الذاتية عند ا�ستعماله
للدخول اىل الإن�ترن��ت ،ن��ظ��راً اىل الإحتماالت
الالمتناهية التي يتيحها.
• التح ّدث عرب اخللوي بطريقة الئقة ،وعدم
التكلم ب�صوت ٍ
عال يف الأماكن العامة.

ما احلل؟
�إن التفكري ال��واق��ع��ي يفر�ض علينا
عدم حرمان مراهق من و�سيلة يتن ّعم بها
�أترابه� ،أج��اب الدكتور خ��وري .ف��إذا كان
جميع التالمذة يف ال�صف يحملون هاتفا ً خلويا ً ،لن يفهم املراهق خماوف
مربراتهم املنطقية يف عدم ال�سماح له بالتماثل مع رفاقه .على
�أهله �أو ّ
العك�س ،ف�إن رف�ضهم �سوف يولّد لديه عقدة نق�ص وحالة من العدائية
والإ�ستفزاز وهذا ما ال نريده لأوالدنا.
فاحلل �إذاً يق�ضي ب�رشاء هاتف خلوي وتنبيه املراهق اىل �أخطاره ،وتنمية
ح�س امل�س�ؤولية لديه ،ولفت نظره اىل �أهمية الثقة التي منحها �إياه ذووه
ّ
وعواقب عدم احلفاظ عليها.

اىل جانب املخاطر ال�صحية ،يطرح وجود اخللوي بني �أيدي املراهقني
واملربني .فهل ي�صح �أن يحمل املراهق
خماوف تربوية ت�شغل الأه��ايل
ّ
هاتفا ً نقاالً ،وما املخاوف التي يطرحها وجود هذه التقنية يف متناول
�صغار ال�سن؟
�س�ؤال حملناه اىل الدكتور نبيل خ��وري الإخت�صا�صي يف علم النف�س
العيادي.
بدايةً� ،أكّ د الدكتور خوري �أن التكنولوجيا جزء من حياتنا اليومية وهي
املحطة الأبرز يف النمو الفكري والتفاعل الإجتماعي ويف قدرات الإن�سان
على مواكبة ركب احل�ضارة.
و�أ���ض��اف :ج��زء من ه��ذه التكنولوجيا هو الهاتف املحمول ،وه��و مثل
الإنرتنت �أ�صبح جزءاً من حياتنا يف خمتلف جوانبها ودوره �أ�سا�سي ومهم،
�إذ من دون ه��ذا ال��دور ن�شعر بنق�ص لي�س يف مكوناتنا فح�سب بل يف
قدراتنا التفاعلية وتوا�صلنا مع الآخرين ،ومتكّ ننا من جمابهة �إلتزامات
احلياة وفرائ�ضها .و�أو�ضح الدكتور خوري �أن بع�ض الأهايل قد يتطلع اىل
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�أبعد من التوا�صل
�إن م��ا ي���راه الأه���ل كو�سيلة �إ��ش�راف،
يعتربه الولد يف املقابل و�سيلة لإظهار
�شخ�صيته ،لفتح �أجنحته ،ولإعطاء نف�سه
احلجم املعنوي الذي يحلم به ،وللت�شابه
مع �أهله وال�ستقالله .وهنا تكمن امل�شكلة
يف تزويد امل��راه��ق هاتفا ً خلويا ً .فهذا
الهاتف مل يعد و�سيلة �إت�صال تقليدية،
بل �أ�صبح جهاز كمبيوتر م�صغّراً يتيح
للمراهق ت�صفّ ح الإنرتنت ودخول الأمكنة
التي يرغبها و�إر���س��ال �أو تلقّي �صور
التلهي
�إباحية ب�رسية تامة� .إ�ضافة اىل
ّ
عن ال��درو���س يف حم��ادث��ات �أو �أل��ع��اب �أو
ر�سائل ق�صرية .و�أكّ د الدكتور خوري �أن
الهاتف اخللوي �أخطر من الإنرتنت نظراً
اىل �صعوبة مراقبته و�ضبط ا�ستعماله.

�أ�سئلة
بني �إحل��اح الأوالد يف احل�صول على هاتف خلوي وخ��وف ذويهم من
عواقب هذه اخلطوة ،ما تزال �أ�سئلة كثرية يطرحها الأهل بر�سم املعنيني.
�أين دور املدر�سة والوزارات املخت�صة؟ ملاذا ي�سمح بحيازة هاتف داخل
املدر�سة؟ كيف جنابه منفردين �أخطاء جمتمع ب�أ�رسه؟ وم��اذا عن الأهل
الذين ال ت�سمح لهم ظروفهم املادية ب�رشاء هاتف خلوي لأوالدهم؟
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ثمة
يف الكثري من الدول ّ
حماوالت حثيثة للعودة �إىل
الزراعة الع�ضوية التي تتيح
�إنتاج غذاء طبيعي �سليم من
دون �أن ت�رض بالبيئة.
يف لبنان بد�أت منذ منت�صف
الت�سعينيات حماوالت مماثلة
و�إمنا على نطاق �ضيق.
فما هو واقع الزراعة
الع�ضوية يف لبنان ،و�أي
�آفاق لها ،وما هي ال�رشوط
الواجب مراعاتها للح�صول
فعالً على منتجات ع�ضوية
�سليمة؟
يف ما يلي �إ�ضاءة
على املو�ضوع.

ت�رشين الثاين

�إعداد :تريز من�صور

ا

لز
ر
ا
ع
ة

ما هي الزراعة الع�ضوية؟
ال��زراع��ة الع�ضوية نظام زراع��ي يعتمد على
ا�ستخدام املواد الطبيعية البيولوجية يف الزراعة
بدالً من الأ�سمدة الكيماوية واملبيدات ومواد
املكافحة ال�ضارة بال�صحة العامة .كما ال ي�سمح
فيه با�ستخدام ال�سالالت والكائنات املح ّورة
وراث��ي �ا ً ،والإ���ش��ع��اع امل ��ؤي��ن وامل���واد احلافظة
وذلك يف عمليات الت�صنيع والإعداد �أو التعليب،
وبالتايل ت�صل املواد الغذائية اىل امل�ستهلك
بحالتها الطبيعية.
ويحتاج الإنتاج الع�ضوي اىل فرتة حت ّول من

ا
ل
ع
�
ض
و
ي
ة

يف

ل
ب
ن
ا
ن

قطاع
ينمو بخفر

الزراعة الكيماوية اىل الزراعة الع�ضوية على
�أن تخ�ضع �أماكن الإنتاج اىل عمليات تفتي�ش
وت�صديق وذل���ك للت�أكد م��ن ت��واف��ر ال�رشوط
واملعايري يف املنتج الع�ضوي ول�ضمان حقوق
اجلي�ش  -العدد رقم 305
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املنتج وامل�ستهلك .وي��ت� ّ�م ذل��ك وف��ق �رشوط
حم ّددة و�ضعتها جهات رقابية دولية وخ�صو�صا ً
الأوروبية منها.
ب��د�أت الزراعة الع�ضوية يف �أوروب��ا (�أملانيا)

�أ�سباب
ارتفاع �أ�سعار
املنتجات الع�ضوية

واقع الزراعة الع�ضوية
يف لبنان
ي�ضيف ال��دك��ت��ور زري����ق�« :إن
الزراعة الع�ضوية منط من الإنتاج
الغذائي يعتمد النظام الأيكولوجي
الطبيعي .وم��ن نتائجه منتجات
ع�ضوية حتتوي على العديد من
الڤيتامينات واملعادن ،بالإ�ضافة
اىل امل���واد امل�����ض��ادة للأك�سدة،
التي ت�ساعد على حماربة ال�رسطان،
ف�����ض�لاً ع��ن الأح��م��ا���ض الدهنية
ال����ضروري��ة للج�سم .وي��و���ض��ح �أن
ال���ه���دف الأ���س��ا���س��ي ل��ل��زراع��ات
ال��ع�����ض��وي��ة �أو الـ«Organic
ي�سبب �أقل �رضر ممكن
 »Foodهو �إنتاج غذاء
ّ
للطبيعة والبيئة ،وبالتايل للإن�سان باعتباره
جزءاً من الطبيعة .وال ميكننا �إطالق �إ�سم منتج
ع�ضوي� ،إال على ذلك احلائز �شهادة ع�ضوي �أو
تطبق
« »Organic Certificateالتي
ّ
ال����شروط وامل��وا���ص��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة ،وحت��دي��داً
الأوروب��ي��ة منها ،والتي متنحها �رشكتان فقط
يف لبنان ،علما ً �أنه ال يوجد قانون لبناين يرعى
الدكتور رامي زريق

العام  ،1972مع ت�أ�سي�س الإحتاد
الفدرايل الدويل للحركة الزراعية
(� ،)IFOAMأم��ا يف لبنان فقد
ب���د�أت ه��ذه ال��زراع��ة يف منت�صف
ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ،مب����شروع نظّ مته
اجل��ام��ع��ة الأم�يرك��ي��ة يف ب�ي�روت،
م���ع جم��م��وع��ة م���ن امل��ه��ت��م�ين يف
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين وم ��ؤ���س�����س��ات
بيئية ،وبالتعاون مع وزارة الزراعة
وجمل�س الإمن���اء والإع��م��ار .يهدف
امل����شروع اىل احل��ف��اظ على البيئة
ون�رش فكرة ال��زراع��ة البيولوجية،
وت����أم�ي�ن م��ن��ت��ج��ات زراع���ي���ة ذات
قيمة م�ضافة �سواء جلهة جودتها
�أو مردودها امل��ادي ،عرب �آلية عمل وت�سويق،
�سميت «.»Healthy Basket
ّ
يجمع امل�ستهلكون على �أن ال�سبب الذي يكمن
وراء �رشائهم املنتجات الزراعية الع�ضوية يرتبط
بخل ّوها من املواد الكيميائية واملبيدات ،التي
ت�سبب ال�رسطان .تعريف لي�س يف غاية الدقة
ّ
بح�سب الإخت�صا�صيني ،فهذا النوع من الزراعة
ي�ستعني �أي�ضا ً باملواد الكيماوية ،ولكن «لي�س

تلك امل�ص ّنعة منها ،بل الع�ضوية املوجودة
يف الطبيعة واملقاومة للح�رشات (مثالً �شجرة
الزنزخلت حتتوي على هذه امل��واد) ،...وكذلك
الأ�سمدة الطبيعية الناجتة عن دورة احليوانات
امل�سبخ
الطبيعية ك��روث احل��ي��وان
واملخمر،
ّ
ّ
كما �أكد الأ�ستاذ اجلامعي الدكتور رامي زريق
الباحث يف كلية الزراعة والعلوم الفيزيائية يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
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• عدم وجود كميات كافية من
املنتجات الزراعية الع�ضوية يف
الأ�سواق املحلية.
• ن�سبة كبرية من املمتلكات
الع�ضوية ه��ي م�شاريع �صغرية
(�أقل من  30دمنا ً).

تنظيم ه��ذه ال��زراع��ة حتى ال��ي��وم ،لكن وزارة
الزراعة وم�ؤ�س�سة املقايي�س واملعايري «لبنور»
و�ضعتا م����شروع ق��ان��ون ي��رع��ى ه��ذه ال��زراع��ة،
بالتعاون مع منظمة الأغذية العاملية «الفاو»
التي م ّولت التكاليف ،وه��و اليوم يف جمل�س
النواب بانتظار در�سه واقراره».
وحتدث الدكتور زريق عن م�شاريع الزراعات
الع�ضوية التنموية ،ال��ت��ي نفّ ذتها اجلامعة
الأم�يرك��ي��ة ب ��إ��شراف��ه ،ب����دءاً م��ن منطقة عكار
و�صوالً اىل جبل عامل ،وذلك بطلب من وزارة
• ع�����دم ت����واف����ر امل���دخ�ل�ات
ال��زراع��ي��ة ال��ع�����ض��وي��ة (مكافحة
الأم����را�����ض وت��خ�����ص��ي��ب ال�ترب��ة)
ويف ح��ال وج��وده��ا ت��ب��اع ب�أ�سعار
مرتفعة.
• ع��دم ت��واف��ر �أ���س��واق جملة

م��ن خ�لال �إ���ش�تراك �شهري �أو ف�صلي يدفعه
امل�ستهلك م�سبقا ً ملزارع �أو ملجموعة مزارعني،
مقابل احل�صول على �سلة �أ�سبوعية حتتوي على
نحو � 15صنفا ً من املنتجات الع�ضوية (خ�ضار
وفواكه و�ألبان و�أجبان وبي�ض وحليب...الخ)
مت �إن�شاء
ت�صل اىل منزل امل�شرتك جمانا ً .كما ّ
الطيب الذي يعر�ض
�أ�سواق للمنتجني مثل �سوق
ّ
منتجاته كل يوم �سبت يف حملة ال�صيفي ،و�سوق
الأر�ض الذي يعر�ض منتجاته كل يوم ثالثاء يف
منطقة احلمرا.

(�شعبية) للمزروعات الع�ضوية
ال��ت��ي ت�����س��اع��د يف ب��ي��ع كميات
ك���ب�ي�رة ومب���وا����ص���ف���ات ج����ودة
خمتلفة.
• كلفة احل�صول على ال�شهادة
مرتفعة بالن�سبة اىل ع��دد غري

الزراعة اللبنانية وبتمويل من ال�صندوق الدويل
للتنمية الزراعية (� ،)IFADإ�ضافة اىل مم ّولني
�آخرين ،حيث جرى العمل مع �صغار املزارعني
يف الأ�صناف كافة (خ�ضار ،فواكه ،حم�ضيات)،
ومربي احليوانات وال��دواج��ن ،...ف ّتم تزويدهم
ّ
التجهيزات التكنولوجية املتطورة ،وخ�ضعوا
ل���دورات تدريبية .ولكن بعد الإن��ت��اج واجهوا
عقبات الت�سويق ،ف�أن�ش�أت اجلامعة الأمريكية
ما ي�سمى بنظام «�سلة ال�صحة» (Healthy
 )Basketالعام  ،2002وهو نظام انطلق يف
�أمريكا و�أوروبا ولبنان معا ً ،مدعوم من املجتمع،
مبا معناه �أن كلفة ت�سويق املنتجات م�ؤمنة

قليل من املزارعني.
• متركز الأ���س��واق الع�ضوية
يف ب�يروت مما يزيد كلفة النقل
على املزارع.
• ح�رص املنتجات الع�ضوية
ب��ط��ب��ق��ة م��ع��ي��ن��ة م���ق���ت���درة من
امل�ستهلكني.

واع���ت�ب�ر ال��دك��ت��ور
زري���ق «�أن منتجات
ال���زراع���ة الع�ضوية
م���ا زال�����ت منتجات
نخبوية ،و�سوقها ال
ي�شكّ ل ���س��وى ن�سبة
���ص��غ�يرة م���ن قيمة
الإن�����ت�����اج ال����زراع����ي
والإ�����س����ت����ه��ل�اك����ي
التقليدي .مما يعني
�أن الزراعة الع�ضوية هي جزء من حلّ مل�شاكلنا
البيئية وال�صحية ،و�إمنا علينا و�ضع ا�سرتاتيجية
تت�ضمن مروحة من املقاربات واخلطط لإبقاء
ّ
املزارعني يف �أر�ضهم ،وتوفري الفر�ص �أمامهم،
من �أجل بناء حياة كرمية .كما �أنه علينا حترير
الزراعة الع�ضوية من فخ النخبوية ،كي يت�س ّنى
للفقري كما للغني احلفاظ على �صحته».
ويف نظرة حتليلية ،يرى الدكتور زري��ق «�أن
هناك لغزاً ي�صعب فهمه يف عامل الغذاء� ،إذ جتتاح
العامل �أو بالأحرى بع�ض طبقاته املرفّ هة ،موجة
«العودة اىل اجل��ذور» و�إىل امل�أكوالت املحلية
التي تنتج باالعتماد على تقنيات حتافظ على
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�صحة البيئة والإن�سان مثل الزراعة الع�ضوية.
م��ن ناحية �أخ���رى ،ي�شهد ال��ع��امل حت���والًَ �رسيعا ً
نحو ال��زراع��ة الر�أ�سمالية التي يواكبها مت ّدد
�أخطبوطي ل�رشكات الغذاء ال�صناعية العابرة
للقارات .حتت �ضغط هذه التناق�ضات ،ي�شهد
الريف حت ّوالت �سلبية على ال�صعيدين البيئي
يفرغ من �أهله الذين
والإجتماعي .فهو الآن
ّ
�صاروا يتناولون الغذاء امل�ستورد واملعلّب.
�أم��ا امل��زارع ال�صغرية ،فتقفل �أبوابها واحدة
تلو الأخ��رى �أم��ام م�ضاربة امل��زارع الر�أ�سمالية
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• عدد املزارعني الع�ضويني
يف لبنان حتى �آواخ��ر �سنة 2009
ال يتعدى ال���ـ .327وكذلك ف�إن
املخ�ص�صة للزراعات
امل�ساحات
ّ
الع�ضوية حمدودة...

الكبرية ،وتقع �أرا�ضيها فري�سة للم�ستثمرين
الذين يح ّولونها اىل م�شاريع جتارية مفرغة من
احلياة .جميع املعنيني بالق�ضايا الإجتماعية
ينظرون اىل هذه الكارثة التي تقع �أمام عيونهم،
ورمبا مب�ساعدتهم ،وال يرونها .فلم ن�سمع يوما ً
عن حملة �شعبية تخاطب اجلماهري عن �رضورة
املطالبة بحق �صغار املزارعني يف �إنتاج الغذاء
من دون اللجوء اىل الأ�سواق الر�أ�سمالية التي ال
تخدم �إال الأغنياء و�أ�صحاب النفوذ.»...
معايري وموا�صفات
يقول مدير �رشكة  LibanCertاملهند�س
ال��زراع��ي خليل ح�� ّداد� ،إن ال�رشكة قد ت�أ�س�ست
ال��ع��ام  2005برعاية اجلامعة الأم�يرك��ي��ة يف
ب�ي�روت نتيجة احل��اج��ة اىل م��راق��ب��ة ال��زراع��ات
الع�ضوية ،ال��ت��ي ب���د�أت تنمو يف لبنان .وقد
ق� ّدم��ت وزارة ال��دول��ة لل�ش�ؤون الإقت�صادية
ال�سوي�رسية ل��وزارة الإقت�صاد اللبنانية ،قر�ضا ً
لتمويل �إ���ص��دار �شهادات للزراعة الع�ضوية
يف لبنان ،ولتنمية الأ�سواق وت�سويق الإنتاج،
حيث ميكن امل��زارع وبنا ًء على هذه ال�شهادة،
ت�سويق منتجاته يف الأ���س��واق الأوروب��ي��ة .وقد

اقرتاحات
• خلق �أ�سواق �شعبية يف
ب��ي�روت وخ��ارج��ه��ا ،وتوعية
امل�ستهلكني.
• م�����س��اع��دة امل������زارع يف
ت ��أم�ين ح��اج��ات��ه م��ن مدخالت
ع�ضوية ت�����س��اع��ده يف �إدارة
مزرعته الع�ضوية.
• ت����أم�ي�ن �إ���س��ت�����ش��ارات

املهند�س خليل حداد

منحت ال�رشكة لغاية اليوم 327
رخ�صة ملزارعني ع�ضويني ،يرتكّ ز
معظمهم يف ال�شمال واجلنوب� .أما
امل�ساحة املزروعة ع�ضويا ًَ يف لبنان
فما تزال �ضئيلة.
وم���ن �أج����ل �إع���ط���اء الرتاخي�ص
وامل����راق����ب����ة �أكّ �������د ح������� ّداد «�أن
 LibanCertت��ع��ت��م��د على
م��ع��اي�ير وم���وا����ص���ف���ات الإحت�����اد
الأوروب�������ي ل���ل���زراع���ة الع�ضوية
و
EC834/2007
( EC889/2008ال����شرك��ة
ت��ع��م��ل م���ع م���زارع�ي�ن يف الأردن
و�سوريا والعراق).
تتطلّب الزراعة الع�ضوية بدرجة
�أوىل تربة خالية من الأ�سمدة واملبيدات
التي ت�ستعمل يف ال��زراع��ات التقليدية،
وبالتايل ه��ذه الرتبة يجب �أن مت� ّ�ر بفرتة
حتويلية مدتها ث�لاث �سنوات للأ�شجار
واملعمرة ،وفرتة �سنتني للخ�ضار،
املثمرة
ّ
وق��د ُتخت�رص اىل ع��ام واح���د �إذا ا�ستطاع
املزارع �أن يثبت �أنه مل يكن قد عالج �أر�ضه
مب��واد كيميائية ،منذ ث�لاث �سنوات قبل
الرغبة بتحويلها� ،أو �أنها �أر�ض ه�شري (�أي
ب��ور)� .أم��ا يف ما يتعلق باملراقبة ،فتجري
ال�رشكة زي��ارات فجائية للأرا�ضي وتدر�س
عينات من الرتبة واملياه.
ّ
�
ح
قال
ال�رشوط
وعن
ّداد :يحق للمزارعني
��رب���ي احل��ي��وان��ات وال��ن��ح��ل وال���دواج���ن
وم� ّ
وال��ف��ط��ري��ات ،وجامعي النباتات الربية،
واملو�ضبني والتجار ،احل�صول
وامل�ص ّنعني
ّ
طبقوا ال�رشوط
على �شهادة الإنتاج الع�ضوي �إذا ّ
اخلا�صة بقانون الزراعة الع�ضوية وهي:
 ��ضرورة وجود الأر���ض املزروعة ،بعيداً عنمكب للنفايات...
�أماكن التل ّوث مثل املطارّ ،
 ���ض�رورة �أن ت��ك��ون ح���دود �أر�����ض ال��زراع��ةال��ع�����ض��وي��ة منف�صلة ع��ن الأر������ض ال��زراع��ي��ة
التقليدية التي ت�ستعمل املبيدات الزراعية،
وعلى املزارع عزل �أر�ضه ب�سياج طبيعي (�أ�شجار،
خ��ن��ادق )...و�إذا تعذّر ذل��ك ،عليه عزل م�ساحة
ب�سيطة من ح��دود �أر�ضه ،ميكن زرعها زراعة
تقليدية.
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�أرقام ودالالت

 يجب �أن تكون البذور ع�ضوية وغري معدلةوراثيا ً.
 يجب �أن تكون ال�شتول ع�ضوية �أي�ضا ً .كمايتم من م�صادر
�أن تخ�صيب الأر���ض يجب �أن ّ
ع�ضوية (نباتية �أو حيوانية) ومن الأف�ضل �أن
م�سبغة.
تكون ّ
 ���ض��رورة م��راق��ب��ة الأم����را�����ض واحل�����ش�راتومكافحتها بوا�سطة الأدوية الطبيعية امل�سموح
ن�ص عليها
بها يف ال��زراع��ة الع�ضوية وال��ت��ي ّ
القانون.
ولفت ح��داد اىل �أن «ال��زراع��ة الع�ضوية هي
نظام �شامل يبد أ� من مرحلة التعامل مع الأر�ض

ل��ل��م��زارع�ين الع�ضويني عن
ط��ري��ق وزارة ال����زراع����ة مما
ي�����س��اع��ده��م يف رف����ع قيمة
�إنتاجهم وتخفيف كلفته.
• �إق����رار ق��ان��ون ال��زراع��ة
ال��ع�����ض��وي��ة يف ل��ب��ن��ان وال���ذي
ي��ح��م��ي ك�ل� ًا م���ن امل�ستهلك
وامل�����زارع و��شرك��ات الرقابة
املانحة ال�شهادة.
• م�ساعدة امل��زارع عينيا ً
حتى ي�ستطيع الإ�ستمرار يف

ال��زراع��ة الع�ضوية وت�شجيع
�آخ��ري��ن يف حتويل �أرا�ضيهم
للزراعة الع�ضوية.
• م�����س��اع��دة امل������زارع يف
حت� ّ�م��ل كلفة ال�����ش��ه��ادة على
الأقل خالل فرتة التح ّول.
• خ��ل��ق �أ����س���واق خارجية
للمنتجات ال��ع�����ض��وي��ة التي
يتميز بها لبنان يف حميطه
ّ
(تفاح ،موز ،منتجات م�ص ّنعة
تقليدية وغريها.)...

اىل العالقة مع النبات والت�صنيع والإن�سان...
وميكن القول �إن تطبيقه بنجاح يف لبنان
�صعب للغاية ،لأن العديد من املزارعني،
ال يتم ّتعون بثقافة زراعية وافية» .وقال:
«ن�شهد تهافتا ً من امل�ستهلكني على هذه
الزراعة التي تكاثرت �أ�سواق منتجاتها ولكن
الإن��ت��اج �ضعيف عامليا ً ولبنانيا ً ،حيث ال
ي�شكّ ل يف لبنان �سوى �أقل من واحد يف املئة،
من قيمة الإنتاج الزراعي التقليدي ،فكلفته
باهظة واملزارع يحتاج اىل الدعم املادي»،
ودعا اىل �رضورة �إقرار القانون الذي ينظّ م
الزراعة الع�ضوية يف لبنان ويعالج العقبات
التي تعيق من ّوها وتطورها».
• ق ّدرت قيمة املبيعات من الأغذية الع�ضوية بـ  23بليون دوالر العام .2002
• ازداد الطلب على املنتجات الع�ضوية بن�سبة  ٪20منذ العام .1990
• تباع الأغذية الع�ضوية يف  20.000خمزن يف الواليات املتحدة.
• �إزداد �سعر مبيعات املواد الع�ضوية يف الواليات املتحدة من  1بليون اىل  7.8بليون خالل 10
�سنوات.
اىل
وال�سويد
أملانيا
�
يف
ع�ضوية
بحقول
املزروعة
امل�ساحات
ن�سبة
و�صلت
•
 ٪20من امل�ساحات
الزراعية بحلول العام .2010
ت�ضم
هكتار
مليون
5.6
أوروبا
�
يف
الع�ضوية
• تبلغ م�ساحة احلقول
 143000مزارع.
• تبلغ امل�ساحة املزروعة ب�شكل ع�ضوي يف ا�سرتاليا  10مليون هكتار.
• معظم غذاء الأطفال يف �أملانيا ع�ضوي و ٪30من اخلبز امل�ستهلك يف مدينة ميونخ هو ع�ضوي.
• �أقرت �إيطاليا العام  2005قانونا ًَ بجعل الغذاء يف املدار�س ع�ضويا ً.
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املهند�سة رانيا توما و ّنا

«�سلة ال�صحة»
فارق ال�سعر بني منتجات الزراعة
الع�ضوية وت��ل��ك التقليدية ،ال
ي�ستهان ب��ه� ،إذ ي���راوح ب�ين 20
اىل 50يف املئة .وعلى الرغم من
تكبد
ذلك
ّ
تف�ضل فئة من النا�س ّ
الكلفة الأعلى حر�صا ً على �صحتها.
وه���ذه الفئة تلج أ� اىل الأ���س��واق
اخل��ا���ص��ة ب��امل��ن��ت��ج��ات الع�ضوية
ومنها �سوق نظام «�سلة ال�صحة»،
الذي حدثتنا عنه مديرته املهند�سة
الزراعية رانيا توما و ّنا ،التي �أو�ضحت �أن م�رشوع
«الزراعة املدعومة من املجتمع» �أو ما يعرف
بـ«�سلة ال�صحة» ( )Healthy Basketبد�أ
بهدف توفري �سوق للمنتجات الع�ضوية التي
ن�ش�أت يف �أواخ��ر الت�سعينيات ب�إ�رشاف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت ،على غرار ما هو �سائد يف
العديد من الدول الأمريكية والأوروبية ،ولكننا
ع ّدلنا بع�ض بنودها يف لبنان».
و�أ�شارت و ّن��ا اىل عدة عقبات واجهت م�رشوع
«�سلة ال�صحة» �أبرزها ن�رش الوعي لدى امل�ستهلك
اللبناين والو�صول اليه« ،ولتحقيق هذه الغاية
مت �إع����داد حملة توعية ع�بر و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
ّ
�ساهمت اىل ح� ّد كبري يف �إجن��اح ه��ذا امل�رشوع،
الذي بد أ� منذ نحو ع�رش �سنوات ،وهو م�ستمر يف
ت�أدية دوره ويف �إي�صال املنتجات الع�ضوية اىل

املاء والكهرباء ،اىل �إعداد دورات
تدريبية و�إر�شادية للمزارعني».
ولفتت املهند�سة و ّن���ا اىل �أن
فكرة «�سلة ال�صحة» التي تعتمد
يف الأ�سا�س على دعم امل�شرتكني،
ت��ط � ّورت و�شملت البيع املبا�رش
وامل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ار���ض التي
ت��ق��ي��م��ه��ا ب��ع�����ض الأ�����س����واق مثل
��ي���ب ،وك����ذل����ك عرب
����س���وق ال���ط� ّ
الإن�ترن��ت على العنوانwww. :
،healthybasket.org
كما ميكن ت�أمني الإ�شرتاك من خالل الإت�صال
مب��رك��ز �سلة ال�صحة ع��ل��ى الأرق�����ام التالية:
.03/794438 - 01/747831
تواجه قطاع الزراعة الع�ضوية عدة عرثات بدءاً
من كلفة الإنتاج و�صوالً اىل عمليات الت�سويق،
ي�ضيق حلقة امل�ستهلكني الذين ميلكون
ما
ّ
ال��ق��درة ال�رشائية على ا�ستهالكها .ومب��ا �أن
الهدف الأ�سا�سي للزراعة الع�ضوية هو �أن تكون
لكل النا�س ،فالتحدي الأكرب �أمام وزارة الزراعة
يكمن يف نقل املنتجات ال��زراع��ي��ة الع�ضوية
من النخبة اىل عامة ال�شعب ،وقد يكون الأمر
م�ستحيالً ،يف ظلّ طلب كثيف وكميات عر�ض
قليلة .لكن م�ضاعفة الإنتاج الع�ضوي ودعم
الدولة ملزارعيه من �ش�أنه و�ضع الأم��ور على
ال�سكة ال�صحيحة.

امل�شرتكني ،الذين تنامى عددهم يف ال�سنوات
االخ��ي�رة» .و�أ���ض��اف��ت« :ن�شهد ال��ي��وم ن�شوء
بع�ض الأ�سواق التي ت ّدعي ب�أنها تبيع منتجات
ع�ضوية ،ل��ذا علينا التو�ضيح �أن املنتجات
البلدية لي�ست بع�ضوية ،لأنها ال تطبق ال�رشوط
واملوا�صفات املعتمدة .ومن هنا �رضورة �إقرار
قانون املزروعات الع�ضوية املوجود يف املجل�س
النيابي ،بغية تنظيم ه��ذا القطاع وتطويره
وتكبري حجمه ،الذي ال يتجاوز الـ 1يف املئة من
قيمة حجم القطاع الزراعي التقليدي .وهنا ال
ب ّد لنا من الإ�شارة اىل �أن �أكرب �سوق للمنتجات
الع�ضوية هو يف �أملانيا ،وال ي�شكّ ل حجمه �سوى
 2يف امل��ئ��ة م��ن ���س��وق املنتجات التقليدية.
كما �أنه على الدولة دعم هذا القطاع لأن كلفة
�إنتاجه عالية ،وذلك من خالل تخفي�ض ر�سوم

حجم �سلة ال�صحة
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تتم �إما �شهريا ً �أو �سنويا ً ،ولكن نتيجة
عملية الإ�شرتاك يف �سلة ال�صحة ّ
لظروف لبنان الإقت�صادية يف�سح يف املجال �أمام الإ�شرتاك الأ�سبوعي،
كما �أن �أ�سعار املنتجات مدرو�سة وهي قريبة جداً من �أ�سعار املنتجات
التقليدية.
ل�سلة ال�صحة ثالثة �أحجام:
خم�ص�صة ل�شخ�ص واحد،
 احلجم الأول (� )Premium Priceسلةّ
وتت�ضمن ت�سعة �أ�صناف من
يبلغ �سعرها � 25ألف لرية لبنانية �أ�سبوعيا ً،
ّ
اخل�ضار والفواكه (ح�سب املو�سم) ،وت�صل اىل منزل امل�شرتك جمانا ً.
خم�ص�ص لعائلة �صغرية،
 احلجم الثاين �أو الو�سط ( ،)Regularوهوّ
ويت�ضمن � 13صنفا ً من الفواكه
�سعره � 32ألف لرية لبنانية �أ�سبوعيا ً،
ّ
واخل�ضار.
خم�ص�ص لعائلة كبرية،
 احلجم الثالث �أو الكبري ( ،)Largeوهوّ
�سعره � 46ألف لرية لبنانية،
ّ
يت�ضمن � 13صنفا ً ولكن بكمية �أكرب ،وتتغيرّ
الأ�صناف مع تغيرّ املوا�سم.
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�إعداد :الدكتور ح�سني حمود
�أ�ستاذ حما�رض يف كلية الزراعة  -اجلامعة اللبنانية
الع�ضوي تعتمد على م�صدره
(ن����وع احل���ي���وان) وع��ل��ى ن��وع
ال���غ���ذاء ال���ذي يعطى ل���ه .من
هنا ن��رى �أن روث الغنم غني
بالربوتينات وامل��واد القابلة
ل���ل���ت���ف���ك���ك ،وف����ق��ي�ر مب����ادة
ال�����س��ل��ول��وز ع��ل��ى عك�س روث
اخل��ي��ل ال��ف��ق�ير بالربوتينات
والغني بال�سلولوز� ،أم��ا روث البقر فيقع من
حيث تركيبته الع�ضوية يف نقطة و�سط بني
الأول والثاين� .أما من حيث تركيبته الكيميائية
ف�إن ال�سماد الع�ضوي ال يختلف كثرياً من حيوان
لآخر وهو يحتوي ب�شكل عام على ن�سبة - 0.3
 ٪0.6من الآزوت ون�سبة  ٪0.4 - 0.1من
الفو�سفور ون�سبة  ٪1 - 0.3من البوتا�س.

الأ�سمدة الع�ضوية �أ�سا�س الزراعة

الحظت �شعوب احل�ضارات القدمية
مر ال�سنني ومن خالل جتاربها
على ّ
احل�سية� ،أهمية الأ�سمدة الع�ضوية
ّ
يف منو النبات الذي ينمو ب�شكل
�أف�ضل يف الأمكنة التي ترعى فيها
وتتجمع عليها ف�ضالت
املوا�شي
ّ
هذه الأخرية من روث وبول ،مقارنة
مع الأمكنة اخلالية منها .وت�ؤكد
الوثائق التاريخية �أن ال�صينيني
وامل�رصيني القدماء والعرب
�أدركوا �أهمية تخمري
هذه الأ�سمدة
قبل �إ�ضافتها
اىل الأرا�ضي
الزراعية.

ما هي الأ�سمدة الع�ضوية؟
هي كل املواد من �أ�صل نباتي �أو حيواين والتي
ت�ضاف اىل الرتبة بهدف حت�سني خ�صائ�صها
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وتوفري
ن�سبة �أعلى من امل��واد الغذائية التي حتتاجها
النبتة كالنيرتوجني والفو�سفور والبوتا�س

والغذاء ال�صحي الآمن
والكال�سيوم والعنا�رص النادرة� .أم��ا �إذا �شئنا
ربطها ب��الأ���ص��ل ال���ذي تتحدر منه فيمكننا
تق�سيم هذه الأ�سمدة اىل خم�سة �أنواع هي:
 -1خملفات املا�شية ،وهو ما ي�سمى بالروث
�أو الرباز �أو ال�سواد ،ومنها روث البقر واخليل
والغنم واملاعز والطيور الداجنة.
 -2الأ�سمدة الع�ضوية املك ّونة
من حوافر احليوانات وقرونها
ودم���ه���ا و���ص��وف��ه��ا وحلمها
وعظمها.
 -3الأ���س��م��دة الع�ضوية النباتية
امل���ك��� ّون���ة م���ن �أوراق الأ����ش���ج���ار
امل��ت�����س��اق��ط��ة والأغ�������ص���ان
وخملفات احلدائق.
 -4الأ���س��م��دة الع�ضوية
الناجمة عن ت�صنيع خملفات
ال����صرف ال�صحي ،وال��ت��ي ت�ستعمل
يف ت�سميد امل��زروع��ات وري الأ�شجار،
�أو الناجمة عن �إع��ادة ا�ستخدام املخلفات
وتدويرها.
�
 -5الكومبو�سيدت ،وهو ال�سماد الذي يح ضرّ
م��ن ن��اجت حتلّل امل���واد الع�ضوية حت��ت ت�أثري
ن�شاط امليكروبات يف حميط رط��ب ،مما يزيد
من حمتوى الفو�سفور والنيرتوجني واملواد
الغذائية الأخرى ويجعلها قابلة للإمت�صا�ص من
قبل النبات.
تفيد التحاليل املخربية �أن تركيبة ال�سماد
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فوائد الأ�سمدة الع�ضوية
جمة
للأ�سمدة الع�ضوية
املخمرة جيداً فوائد ّ
ّ
نذكر �أهمها:
حت�سني ق��وام الرتبة من خ�لال زي��ادة املادة
ال��غ��روي��ة ب�����ص��ورة تدريجية ،امل�ساعدة على
امت�صا�ص الأ�سمدة الكيميائية ،امل�ساهمة يف
جعل الرتبة الطينية والكل�سية �أخ��ف و�أط��رى
والرتبة الرملية �أكرث قابلية على �إحتجاز املاء،
تزويد النبات ب�شكل تدريجي وم�ستمر كميات
قليلة من املواد الغذائية متت�صه النبتة خالل
جميع م��راح��ل من��وه��ا ،ت ��أم�ين خ�صوبة الرتبة
و�إ�ستدامتها من خالل �إع��ادة �إنعا�ش عمليات
التحليل امليكروبيولوجي وتوفري مادة الدبال
(ال��رم��اد الأ���س��ود) ذات ال��ق��درة الهائلة على
امت�صا�ص امل��ي��اه وتخزين امل���واد الغذائية.
باملنا�سبة ف�إن ت�صنيف الأرا�ضي الزراعية على
�أ�سا�س خ�صوبتها يقوم على ن�سبة حمتواها
من املواد الع�ضوية ،وعليه هناك ثالث فئات،
الأوىل ه��ي ال�ترب��ة التي حتتوي على  ٪2وما

فوق من وزنها مادة ع�ضوية (الأرا�ضي الغنية
ب��امل��ادة الع�ضوية) ،الثانية هي الرتبة التي
حتتوي  ٪ 2 - 1من وزنها مادة ع�ضوية (ذات
حمتوى و�سط من املادة الع�ضوية)� ،أما الثالثة
فهي الرتبة التي حتتوي على �أقل من  ٪1من
وزنها مادة ع�ضوية.
تخمري الأ�سمدة الع�ضوية
�إن املعيار النهائي للحكم على �سماد ع�ضوي
خممر هو عدم انبعاث روائ��ح كريهة منه
ب�أنه
ّ
وع���دم ت��ل� ّوث الأي���دي عند مل�سه� .أم���ا طريقة
تخمري الأ�سمدة الع�ضوية فتق�ضي بو�ضع بقايا
النبات على الأر����ض يف طبقة �سماكتها 50
�سم ،ثم نرث الأ�سمدة الع�ضوية فوقها ب�سماكة
مرت واحد تقريبا ً ،ور�شها باملاء ثم قلبها كل
ع�رشة �أي��ام مع احلفاظ على الرطوبة املنا�سبة.
وبهذه الطريقة يكون ال�سماد جاهزاً بعد حواىل
ال�شهرين .خ�لال عملية التخمري ت�صل حرارة
ال�سماد اىل درجة عالية جداً ( 75درجة مئوية)،
هي كفيلة بالق�ضاء على بذور الأع�شاب ال�ضارة
وامليكروبات واحل�رشات وبيو�ضها� .أما الأ�سمدة
الع�ضوية غري املخمرة فت�شكل ب���ؤرة خ�صبة
لتكاثر امليكروبات والنيماتود وبذور الأع�شاب
ال�ضارة واحل�رشات.
يف م��ا يتعلق بتخمري الأ���س��م��دة الع�ضوية
الورقية ،ب�إمكان كل م��زارع �أو مواطن ميلك
ب�ستانا ً �أو حديقة �صغرية� ،أن ينتج بنف�سه
�أ�سمدة ورقية خم� ّ�م��رة ،وه��ذا الأم��ر ال يتطلب
�سوى حفر حفرة بعمق ح��واىل 1.70م وقطر
حواىل مرتين تكون ذات �أر�ضية مائلة لت�رصيف
ي�سبب تعفّ ن
الفائ�ض من املاء الذي ب�إمكانه �أن ّ
تخمرها ،ثم تلقى يف احلفرة
املحتويات بدل ّ
بقايا الطعام م��ن اخل�ضار و�أوراق الأ�شجار
املت�ساقطة و�أغ�����ص��ان الأ���ش��ج��ار الرفيعة بعد
تقطيعها اىل قطع �صغرية ال يتعدى طولها 3

�سم لت�سهيل عملية التخمري .كلما تك ّونت طبقة
ب�سماكة � 30 - 25سم ي�ضاف اليها قليل من
اليوريا (�أو �سوبر فو�سفات نيرتات) والكل�س
احل��ي وت���روى ب��امل��اء ث��م تخلط وتقلّب ويتم
ر�صها ب�شكل قوي ليتم تفريغها من الهواء
ّ
لكي تتحلّل ب�شكل �أ�رسع ،وفوق كل طبقة جديدة
نكرر العملية نف�سها اىل �أن متتلئ احلفرة.
ّ
ت�ستمر هذه العملية حواىل ال�شهرين حيث يتم
الك�شف عن احلفرة ويو�ضع ال�سماد يف �أكيا�س
حمكمة الإغ�لاق بهدف �ضمان النوعية اجليدة
وت�أمني التعقيم الكامل.
الأ�سمدة الع�ضوية �أ�سا�س الزراعة
الع�ضوية يف لبنان
متا�شيا ً مع مقت�ضيات الزراعة الع�ضوية التي
باتت اليوم مالذاً من�شوداً يف دول العامل املتطور
لتج ّنب �أخطار الزراعة التقليدية وتوفري غذاء
�صحي وخ��ال من املبيدات وو�ضع ح� ّد لتلوث
الرتبة واملياه ،رفع وزير الزراعة احلايل م�رشوع
قانون خا�ص اىل جمل�س ال��وزراء ب�ش�أن الزراعة
الع�ضوية يقوم على �إن�شاء هيئات رقابية متنح
�شهادات للعاملني يف جمال الزراعة الع�ضوية.
تنت�رش هذه الزراعة اليوم يف العديد من املناطق
اللبنانية ويعمل فيها مئات امل��زارع�ين على
م�ساحة تزيد ع��ن  400هكتار .ه��ذه الزراعة
و�إن ات�سمت بارتفاع �أ�سعار منتوجاتها بن�سبة
 ٪50 - 20مقارنة ب�أ�سعار منتوجات الزراعة
التقليدية ،ف��ذل��ك ي��ع��ود اىل ���ض��آل��ة الإنتاج
وارت��ف��اع التكاليف� ،إال �أن ع��دد امل�ستهلكني
لهذا النوع من الإن��ت��اج هو يف ازدي���اد م�ستمر
وذلك بف�ضل الوعي املتزايد لأخطار الزراعة
التقليدية على ال�صحة والبيئة ،كما وبف�ضل
القناعة بالأ�س�س التي تقوم عليها الزراعة
الع�ضوية ،وهي ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية يف
تغذية النبات والإدارة املعتمدة على ا�ستغالل
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املخلّفات النباتية واحليوانية.
ت�سميد الرتبة بالأ�سمدة الع�ضوية
�سبق و�أ��شرن��ا اىل �أن الأ�سمدة الع�ضوية من
�أ�صل حيواين (ال�سواد احليواين) هي غري �صاحلة
لت�سميد الرتبة ،بل ينبغي �إخ�ضاعها م�سبقا ً
لعملية التخمري �أي للعمليات امليكروبيولوجية
وبالتايل ملا ي�سمى بعملية «�إحرتاق ال�سواد» ،ال
�سيما �أن ال�سواد احليواين الطازج يحتوي على
كمية كافية من الرطوبة والأوك�سجني واملواد
الغذائية ال�رضورية لتكاثر جمموعات خمتلفة من
امليكروبات التي تقوم بعملية التخمري .نتيجة
املخمر
لذلك ،ي�أتي الت�سميد بال�سواد احليواين
ّ
ليزيد من ن�شاط العمليات امليكروبيولوجية يف
الرتبة مما يزيد من كمية الآزوت والفو�سفور
والبوتا�س وثاين �أوك�سيد الكربون فيها ،وبدوره
املخمر واملحلل بزيادة
ي�ساهم ال�سواد احليواين
ّ
يح�سن من نوعيتها.
كمية الدبال يف الرتبة مما ّ
تختلف كميات ال�سواد احل��ي��واين وتوقيت
و�ضعها باختالف ن��وع املحا�صيل الزراعية.
فالبن�سبة اىل احلبوب (القمح والذرة وال�شعري
وغ�يره��ا) يتم ن�ثر الأ���س��م��دة يف مرحلة جتهيز
الأر����ض مبعدل  10مرت مكعب تقريبا ً للدمن
الواحد.
يف ما يتعلق باخل�ضار ت�ضاف الأ�سمدة نرثاً
قبل الزرع مبعدل  5 - 2.5مرت مكعب للدمن
فيف�ضل و�ضع
ال��واح��د� .أم��ا الأ�شجار املثمرة
ّ
ال�سماد قبل زرعها مبعدل  3 - 2كلغ يف احلفرة،
ويف�ضُ ل �إ�ضافة هذه الأ�سمدة قبل فرتة كافية
وريها حتى تتمكن هذه الأ�سمدة من
من الزرع ّ
التحلّل .وحني تكون ال�شجرة يف مرحلة الإنتاج،
ي�ضاف خالل اخلريف حول جذعها وح�سب عمرها
كمية تراوح بني  3و 10كلغ.
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ماراتون «�شجرة
العدي�سة»
تكرمياً ل�شهداء
اجلي�ش وال�صحافة

�إعداد :نينا عقل خليل

ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش
العماد جان قهوجي ممثالً
ب��ال��ع��ق��ي��د ال���رك���ن زي���اد
ن�رص� ،أقامت �إدارة جمعية
وخم��ي��م �أج���ي���ال يف بلدة
م��زب��ود ،م��ارات��ون �شهداء
اجلي�ش وال�صحافة حتت
عنوان «�شجرة العدي�سة»
وذل�����ك وف�����اء وت��ق��دي��راً
ل��ل��ع�����س��ك��ري�ين ال���ذي���ن
واجهوا العدو الإ�رسائيلي
يف الثالث م��ن �شهر �آب
املن�رصم.
ح�رض امل��ارات��ون النائب
حم��م��د احل���ج���ار ،ممثلون
ل��ل��ن��واب :ول��ي��د جنبالط،
م�������روان ح����م����ادة وع��ل�اء
ت��رو ،ال�سيد وائ��ل �سيف
الدين ممثالً رئي�س احتاد
ب��ل��دي��ات �إق��ل��ي��م اخل��روب
ال�����ش��م��ايل ،رئي�س دائ��رة
الإحت���������ادات ال�شبابية
وال��ري��ا���ض��ي��ة يف وزارة
ال�شباب والريا�ضة حممد
�سعيد ع��وي��دات ،رئي�سة
اجلمعية ور�ؤ�ساء بلديات
وخم��ات�ير ور�ؤ���س��اء �أندية
وجمعيات وعائالت ال�شهداء.
�شارك يف ال�سباق مل�سافتي  5و10كلم ع��دا�ؤون وع��داءات من اجلي�ش
والأجهزة الأمنية والأندية الريا�ضية واجلمعيات .وقد انطلق العدا�ؤون من
خميم �أجيال « »LAMPالكائن يف بلدة مزبود م��روراً بطرقات منطقة
ّ
�إقليم اخل��روب يف ال�شوف ثم العودة �إىل نقطة الإن��ط�لاق ،وقد ق�سموا
اىل ثالث فئات :فئة العماد القائد للمحرتفني ،فئة ال�شهداء الأبرار
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للهواة وفئة �إقليم العطاء للأطفال.
وحقق العدا�ؤون الع�سكريون بنتيجة ال�سباقني
املراكز الأوىل ،وهنا النتائج:
• �سباق  10كلم (فئة العماد القائد):
 اجلندي عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري،الأول.
 الرقيب �أح��م��د ال��درك��و���ش��ي م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 اجلندي حمزة حمود من اللواء الأول ،الثالث.• �سباق  5كلم (فئة ال�شهداء الأبرار):
 العريف ح�سني احلاج ح�سن من لواء امل�شاة التا�سع ،الأول. اجلندي بالل عوا�ضة ،من لواء امل�شاة الأول ،الثاين. العريف ح�سني قي�س ،من لواء امل�شاة الأول ،الثالثويف اخلتام ،ق ّدمت ال��دروع التذكارية �إىل ممثل العماد قائد اجلي�ش
وعائالت ال�شهداء الذين �سقطوا يف معركة العدي�سة ،بالإ�ضافة اىل
الك�ؤو�س وامليداليات للرابحني يف املاراتون.
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ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش للألعاب الع�سكرية
للواء احلر�س اجلمهوري
�أق���ام امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية ،بطولة ك�أ�س العماد
قائد اجلي�ش للألعاب الع�سكرية،
والتي �شملت� :سباق ال�ضاحية
مل�����س��اف��ة  8ك��ل��م ع��ل��ى ط��ري��ق
عم�شيت  -البرتون ،جولة املقاتل
يف ث��ك��ن��ة م��ي�لاد ال���ن���داف ،قذف
رمانات �صلودية يف املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية� ،سباحة حرة
50م يف م�سبح النادي الع�سكري
املركزي ،ورماية بالبندقية م16
يف حقل رم��اي��ة ال��دام��ور ،وتوجه
بالبو�صلة.
�شارك يف كل لعبة �أربعة العبني
م��ن ك��ل قطعة �أو ف��وج �أو ل��واء،
ويف الت�صنيف النهائي للفرق،

ح��لّ ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري يف
املركز الأول ،ت�لاه ف��وج مغاوير
البحر يف املركز الثاين ،ثم اللواء
اللوج�ستي يف املركز الثالث.
�أما الت�صنيف الإفرادي للأوائل
يف �أل���ع���اب ك���أ���س ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش فجاء على النحو الآتي:
• �سباحة حرة  50م :حلّ كل
من امل�لازم الأول رواد القراب،
الرقيب الأول توفيق احلد�شيتي،
الرقيب ميالد جرم�ش والعريف
الأول حممود ابراهيم ،جميعهم
م��ن ل��واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،يف
املركز الأول.
مل�سافة
• رك�����ض
 8كلم:
الرقيب �أحمد الدركو�شي من لواء

احلر�س اجلمهوري ،الأول.
• رم��اي��ة بالبندقية م:16
املعاون الأول مو�سى �أبو زغيب
من فوج املغاوير ،الأول.
• ج��ول��ة امل��ق��ات��ل :ف���از كل
م��ن اجل��ن��ود� :أح��م��د ط��ال��ب ،حممد
دروي�ش ،حممد �إ�سماعيل و�أحمد
حممد ط��ال��ب جميعهم م��ن فوج

املقدم الإداري مازن زهرة بطل اجلي�ش يف كرة امل�رضب
ج��رت على ملعب اجلامعة اللبنانية يف منطقة احل��دث،
وبتاريخي  16و ،2010/9/17بطولة اجلي�ش يف كرة
امل�رضب للعام احلايل ،ح�رضها قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية العميد الركن جورج بطر�س و�ضباط .ويف النتيجة
النهائية فاز املقدم الإداري م��ازن زه��رة من ن��ادي �ضباط
الأرز يف املركز الأول ،تاله العميد الركن �شارل �شيخاين من
مقر عام اجلي�ش يف املركز الثاين ،والرقيب الأول م�صطفى
الدقدوقي من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز الثالث.
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مغاوير البحر ،باملركز الأول.
• ق��ذف رم��ان��ات :الرقيب
الأول �أحمد العلي من لواء امل�شاة
اخلام�س ،الأول.
• توجه بالبو�صـلة :املعاون
ح�سن م�رصي من اللواء اللوج�ستي،
الأول.

اللواء اللوج�ستي بطل اجلي�ش للعام  2010يف التوجه بالبو�صلة
�أح��رز اللواء اللوج�ستي لقب بطل اجلي�ش يف
التوجه بالبو�صلة للعام .2010
فبتاريخي  7و� ،2010/10/ 8أقام املركز
ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة اجلي�ش
للتوجه بالبو�صلة يف منطقة بجة ،مب�شاركة
العبني من كل قطعة �أو فوج �أو لواء .وا�ستناداً
�إىل نتائج ال�سباقني الفردي الق�صري والطويل،
ح � ّدد الت�صنيف النهائي للبطولة على النحو
الآتي:
• �سباق الفردي الق�صري:
 الت�صنيف الإفرادي: املعاون ح�سن م�رصي من اللواء اللوج�ستي،الأول.
 املعاون علي �أيوب من اللواء اللوج�ستي،الثاين.

 املعاون الأول خمايل جربان من لواء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
• �سباق الفردي الطويل:
 الت�صنيف الإفرادي: املعاون ح�سن م�رصي ،من اللواء اللوج�ستي،الأول.
 املعاون الأول �أحمد نا�رص ،من لواء امل�شاةالثاين ،الثاين.
 امل���ع���اون و���س��ي��م �إب���راه���ي���م ،م���ن ال��ل��واءاللوج�ستي ،الثالث.
 الت�صنيف االج��م��ايل للبطولة يفال�سباقني:
حل يف املركز الأول اللواء اللوج�ستي ،ويف
امل��رك��ز ال��ث��اين ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري ،ويف
املركز الثالث فوج املغاوير.

اجلي�ش بطل
اليوم العاملي لل�سالم
ملنا�سبة اليوم العاملي لل�سالم� ،أقامت
منظمة لبنان ل�ل�أمم املتحدة ،وجريا ً على
عادتها يف كل عام ،لقاء وديا ً يف كرة ال�سلة
بتاريخ  2010/1/21وذلك على ملعب
جممع الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي
الع�سكري يف منطقة مار روكز.
ا�ستهل الن�شاط ،بو�ضع �إكليل من الزهر
على ن�صب اخلالدين يف الريزة ،يف ح�ضور
ممثل العماد قائد اجلي�ش ،العقيد حممد
�شهاب ،ورئي�س املنظمة ال�شيخ �سمري
ال�ضاهر يرافقه وفد من املنظمة والفريق
الريا�ضي التابع لها.
�أما اللقاء الودي ،فقد جمع فريقي اجلي�ش
واملنظمة وان��ت��ه��ى ب��ف��وز ف��ري��ق اجلي�ش
بنتيجة  ،62 - 71وقد �سلّم بنهايته رئي�س
املنظمة ال�شيخ ال�ضاهر ك�أ�سا ً �إىل رئي�س
الفريق الع�سكري ومن ثم امليداليات �إىل
الالعبني.

بطولة لبنان يف كرة الطاولة
�أق��ي��م��ت بطولة لبنان يف ك��رة الطاولة
اعتباراً من  2010/9/20ولغاية  25منه،
على ملعب امل��ون ال�سال  -عني �سعادة،
�شارك فيها العبون من الأندية املن�ضوية
للإحتاد اللبناين للعبة بينهم العبو فريق
اجلي�ش.
ويف الت�صنيف الفردي للع�سكريني يف
الفردي رجال ،حلّ الرقيب الأول م�صطفى
الدقدوقي يف املركز اخلام�س تاله الرقيب
الأول موري�س اليا�س يف املركز ال�سابع
ع����شر وال��رق��ي��ب وائ����ل ���س��ي��ف ال���دي���ن يف
املركز الثامن ع�رش� .أم��ا النتائج الفردية
للع�سكريني يف الزوجي رجال ،فقد حلّ كل
من الرقيبني الأولني م�صطفى الدقدوقي
ووائ���ل �سيف ال��دي��ن يف امل��رك��ز اخلام�س،
تالهما الرائد �أحمد ادلبي والرقيب موري�س
اليا�س يف املركز التا�سع.
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�سباق عني املري�سة
للجمعيات اخلريية

ن�شاط ريا�ضي
مب�شاركة لبنانية و�أجنبية
�شهد املركز الثقايف يف جبيل بني � 23أيلول
املا�ضي والـ 30منه ن�شاطا ً ريا�ضيا ً �شارك فيه
ريا�ضيون من اجلي�ش و�آخرون �سوي�رسيون ومن
جن�سيات خمتلفة.
الن�شاط �أقيم بدعوة من جمعية Poly liban
ال�سوي�رسية وبرعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً بنائب رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن رفعت
من�سقة على �صعيد اجلي�ش برئا�سة العقيد جورج الهد وجلنة
�شكر،
ّ
وت�ضمن الن�شاط الذي �أ�رشفت عليه جلنة ّ
�سوي�رسية� ،سباقات يف ال�سباحة ،التجذيف ،الدراجات الهوائية ،الرك�ض وال�سري ،بالإ�ضافة �إىل زيارات للأماكن
ال�سياحية والأثرية يف العديد من املناطق اللبنانية .ح�رض حفل الإفتتاح ،ال�سفرية ال�سوي�رسية ال�سيدة روث فنلنت
لندر جرير ورئي�سة اجلمعية ال�سيدة تينا قماطي وممثل عن جمعية  Poly Libanال�سيد رينيه بينيون ورئي�س
بلدية جبيل ال�سيد زياد حواط وح�شد من الريا�ضيني و�شخ�صيات ثقافية واجتماعية.
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين والن�شيد ال�سوي�رسي ،ثم �ألقى العميد الركن �شكر كلمة باحل�ضور،
�شكر فيها اجلمعية على مبادرتها من ّوها ً «بعالقات ال�صداقة التاريخية التي جتمع لبنان و�سوي�رسا ،والنموذج
حيت فيها تعاون اجلي�ش
احل�ضاري والإن�ساين الذي
يتميز به كل من البلدين» .و�ألقت ال�سفرية روث كلمة ّ
ّ
و�أ�شادت «بدور لبنان التاريخي يف ن�رش املعرفة والثقافة يف �أرجاء العامل».

فريق اجلي�ش يحتل املركز الثالث يف بطولة لبنان ال�صيفية لل�سباحة
�أق��ام الإحت��اد اللبناين لل�سباحة،
بطولة لبنان ال�صيفية يف اللعبة
وذلك اعتباراً من 2010/9/13
ولغاية  16منه� ،شارك فيها فريق
اجل��ي�����ش اىل ج��ان��ب ت�سعة ف��رق:
اجلزيرة ،كوليتا ،الأم��ن الداخلي،
الرمال ،ATCL ،رحاب ،اجلمهور
و.EBD
مباريات ال�سباحة جرت يف نادي
ال��رم��ال  -ذوق م�صبح ،وق��د حلّ
فريق اجلي�ش يف املركز الثالث يف
البطولة� .أما النتائج التي حقّقها
الع�سكريون امل�شاركون فجاءت

•  100مرت فرا�شة:
 الرقيب الأول رفعت اخلطيب،الثاين.
•  1500م حرة:
 الرقيب الأول رفعت اخلطيب،الثاين.
 الرقيب ميالد جرم�ش ،الثالث.•  400مرت متنوع:
 الرقيب رباح رباحي ،الثالث.•  50مرت فرا�شة:
 الرقيب الأول رفعت اخلطيب،الثالث.
100
*
•4
حرة:
ّ

على النحو الآتي:
•  200مرت �صدر:
 الرقيب رباح رباحي ،الأول. الرقيب جاك خمايل ،الثاين.• 100 * 4مرت متنوع:
 حلّ كل من امل�ؤهل علي زيعور،الرقيب الأول رف��ع��ت اخلطيب،
ال��رق��ي��ب رب���اح رب��اح��ي والعريف
الأول �رشبل نقوال يف املركز الثاين.
حرة:
•  200مرت ّ
 ال��ع��ري��ف الأول ��شرب��ل نقوال،الثاين.
 اجلندي وائل زيادة ،الثالث.اجلي�ش  -العدد رقم 305
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يف �إط��ار برنامج اللقاءات
ال��ري��ا���ض��ي��ة يف ���س��ب��اق��ات
الرك�ض للعام احلايل� ،شارك
ف��ري��ق اجل��ي�����ش يف �أل��ع��اب
القوى اىل جانب  700عداء
وع����داءة يف �سباق تكرميي
خا�ص باجلمعيات اخلريية،
ن��ظّ ��م��ت��ه ��ش�رك���ة ف�لاول�����س
للمنا�سبات الريا�ضية وذلك
بتاريخ  2010/10/10يف
منطقة عني املري�سة حتت
عنوان «ارك�ض لأجلهم».
وب��ن��ت��ي��ج��ة ال�����س��ب��اق ال���ذي
ب��ل��غ��ت م�����س��اف��ت��ه  10كلم،
حقق العدا�ؤون الع�سكريون
املراكز الأوىل ،وهنا النتيجة:
 اجل��ن��دي علي �سويدانم��ن ل���واء امل�����ش��اة ال�سابع،
الأول.
 اجلندي ح�سني قي�س منلواء امل�شاة الأول ،الثاين.

حل كل من املعاون جوزف مطر،
الرقيب ج��اك خمايل واجلنديني
وائل زيادة و�أحمد �شموا يف املركز
الثاين.
•  400مرت حرة:
 ال��ع��ري��ف الأول ��شرب��ل نقوال،الثالث.
•  100مرت �صدر:
 الرقيب رباح رباحي ،الثالث.•  50مرت �صدر:
 الرقيب جاك خمايل ،الثالث.•  100مرت حرة:
 اجلندي وائل زيادة ،الثاين. ال��ع��ري��ف الأول ��شرب��ل نقوال،الثالث.

ن�صف ماراتون كفرذبيان
�أحرز الرقيب الأول مالك ن�رص والآن�سة ماري
العلم املركزين الأولني يف �سباق ن�صف
ماراتون مل�سافة  21.1كلم الذي نظّ مته
جمعية عرب لبنان لع ّدائي الطرق بتاريخ
 ،2010/9/26حتت �إ�رشاف الإحتاد اللبناين
لألعاب القوى يف منطقة كفرذبيان على
ارتفاع �ألفي مرت.

�شارك فريق اجلي�ش بلقاء ودي يف �ألعاب
القوى نظّ مه الإحت��اد اللبناين لألعاب القوى
على ملعب املدينة الريا�ضية يف ب�يروت،
بتاريخ � ،2010/9/11إىل جانب العبني من
عدة �أندية.
وقد فاز ريا�ضيو اجلي�ش يف املراكز الأوىل� ،أما
النتائج الفنية فجاءت على النحو الآتي:
• �سباق  200مرت:
 اجلندي حممد �شعيب ،الثاين. اجلندي �أحمد حم�سن ،الثالث.• وثب طويل:
 الرقيب �أ�سامة النداف ،الأول. اجلندي حممد ابراهيم طريجي ،الثاين. العريف الأول ف�ؤاد يونان ،الثالث.•�سباق  800مرت:
 اجلندي ع�صمت غريزي ،الأول.كذلك� ،شارك فريق اجلي�ش لألعاب القوى
يف بطولة لبنان للقدامى التي ج��رت بتاريخ
 2010/9/17على ملعب ن��ادي اجلمهور،
و�أحرز الع�سكريون املراكز الأوىل� .أما النتائج

و�شارك يف ال�سباق الذي �أقيم لل�سنة ال�سابعة،
 125عداء وعداءة من النوادي االحتادية من
بينهم فريق اجلي�ش ،وقد اجتاز منهم  92عداء
خط الو�صول يف �ساحة «وردة»  -كفرذبيان.
�أما النتائج الفردية للع�سكريني فجاءت على
النحو الآتي:
• فئة � 39 - 20سنة:

ن�شاطات ريا�ضية يف �ألعاب
القوى مب�شاركة اجلي�ش
فجاءت على النحو الآتي:
• الفئة العمرية � 39 - 35سنة:
•وثب طويل:
 الرقيب الأول �أ�سامة النداف ،الأول. املعاون الأول وفيق خمي�س ،الثاين. العريف الأول جورج ها�شم ،الثالث.• �سباق  100م:
 الرقيب الأول �أ�سامة النداف ،الأول. املعاون نقوال مرتا ،الثاين.• �سباق  800م:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة ،الأول. الرقيب الأول مالك ن�رص ،الثالث.• �سباق  1500م:
 املعاون نقوال مرتا ،الأول. الرقيب �أحمد الدركو�شي ،الثاين. الرقيب الأول علي عو�ض ،الثالث.اجلي�ش  -العدد رقم 305
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 الرقيب الأول مالك ن�رص ،الأول ،بتوقيت� 1.15.29س.
 اجلندي حمزة حممود ،الثالث ،بتوقيت� 1.16.04س.
• فئة � 44 - 40سنة:
 الرقيب الأول عمر عبد اللطيف ،الأولبتوقيت � 1.25.48س.

• �سباق  5000م:
 الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة ،الأول. الرقيب الأول علي عو�ض ،الثاين. الرقيب �أحمد الدركو�شي ،الثالث.• رمي كرة حديدية:
 العريف جورج ها�شم ،الأول. املعاون الأول رفيق خمي�س ،الثاين.• الفئة العمرية � 44 - 40سنة:
• وثب طويل:
 الرقيب الأول طالب احل�سن ،الأول. الرقيب الأول حممد مراد ،الثاين. الرقيب الأول حممد اخلطيب ،الثالث.• رمي كرة حديدية:
 الرقيب الأول حممد اخلطيب ،الأول. الرقيب الأول طالب احل�سن ،الثاين. الرقيب الأول حممد مراد ،الثالث.• �سباق  1500م:
 الرقيب الأول عمر عبد اللطيف ،الأول.• �سباق  500م:
 -الرقيب الأول عمر عبد اللطيف ،الأول.
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�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة
تقدمها «اجل��ي�����ش» لقرائها
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف
ل�يرة لبنانية ،ت���وزع 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  25ت�رشين الثاين .2010
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

• عمودياً:
 -1والي��ة �أم�يرك��ي��ة ،ق�رش وك�شط ،ع��ازف ع��راق��ي راح��ل ن��ال ج��ائ��زة اليون�سيف

• �أفقياً:
� -1إجناز جديد للبنان �أدخله جمموعة غيني�س للأرقام القيا�سية ،حمافظة لبنانية
ُعر�ض فيها الإجناز الذي بلغت م�ساحته 65000م ،2وطننا احلبيب.
بان من بعيد ،نافع ،مئة عام ،بطل العامل يف املالكمة �سابقا ً.
َ -2
 -3دولة يف �أمريكا اجلنوبية� ،أتكلم ب�صوت منخف�ض� ،أحد ه ّدايف ك�أ�س العامل.
 -4يعي�ش يف املاء ،نن�شد �شعراً ،بذر الأر�ض ،حيوانات ال ثنايا لها.
 -5بلدة لبنانية ،مغن و�شاعر وم�ؤلف مو�سيقي ياباين.
 -6مدينة يف نيجرييا ،ي�صنع من العنب ،دولة �أوروبية� ،ضعفهُ.
يرب بوعده ،يخ�صني.
 -7عائلة ،مدينة يف نيجريياّ ،
 -8مدينة �سورية ،ماء عذب ،بيت العنكبوت ،نبات ي�ؤكل �أ�صله مطبوخا ً.
� -9شجر معروف ،قلقكم وعدم ارتياحكم من �أمر ما� ،أقام باملكان.
 -10ملك �إنكليزي قتله وليم الفاحت ،دواء ،عبور.
 -11نكامل ،عا�صمة �أفريقية� ،ص ّورته.
ي�سم ّر ،نبات ي�ستعملونه يف الطب.
� -12أ�صلح العمل،
َ
يتفرق ،كاتب ومفكّ ر لبناين� ،أحد ال�شهور.
-13
ّ
ٍ -14
بال ،يظهر ،منازل.
� -15أديب و�سيا�سي �إنكليزي �صاحب «املدينة الفا�ضلة» ،ب ّحار �إ�سباين �إكت�شف
فلوريدا.
 -16طريق نافذ� ،صهيل اخليل ،ذاع �رسّه� ،إ�شتاق
اىل ،تكبرّ ت.
 -17يطرده اىل بلد �آخر ،نبات ذو رائحة عطرة ،بلدة
يف اجلنوب.
 -18ماركة �شاحنات ،ن��وع من الدببة ،ف�صلَ يف
الأمر ،نخرج اىل بلد �آخر.
 -19والية �أمريكية ،نبت يتعلق على ال�شجر ،والية
�أمريكية.
ُ -20عنق ،يطلبون منهم� ،ضمري مت�صل ،عيب.
 -21بلدة يف البقاع� ،شح َذ ال�سكني ،نهر �أوروبي،
ين�سى.

للمو�سيقى ،ن�شط و�أ�رس َع.

وحادث ،من �أنواع الرق�ص� ،أخفى اخلرب ،ماركة �ساعات.
َ
 -2ناطقَ
� -3أغنية لفريوز ،ممثل �أمريكي �شقيق ممثلة.

 -4فيلم من بطولة فاتن حمامة و�إخراج بركات ،مياه جارفة.
 -5خمرج �إذاعي وممثل لبناين راحل ،للندبة� ،سط َع الغبار.
� -6رضب بالع�صا ،كنية اجلوع ،رجع اىل� ،إحدى القارات.
 -7طائرة مقاتلة ،مغنية كندية ،حبي�س ،مت�شابهان.
 -8برية� ،أقابل و�أقاتل ،مقاي�ضا ً .
ِ
مرتفعا ً ،مدينة فل�سطينية.
-9

� -10إ�ستقبلناهم ،مدينة م�رصية ،ركل� ،شكل وهيئة.
 -11ياب�سة ،جمل �صغري ،ح�صاين ،مو�سيقي بولوين.
 -12م�صابيح� ،إرتاب ،نلم�س ،فطنت للأمر.

� -13أق�صى نقطة يف جنوب �أمريكا اجلنوبية� ،أعلى رتبة ع�سكرية ،حرف جر ،مطربة

�إماراتية.

 -14كرثة ،رجع الفيء ،عامل كيميائي عربي قدمي �صاحب «الرحمة».

 -15ممثل كوميدي م�رصي راحل ،ق ّوونا ونا�رصونا،

يكره ال�شيء.

 -16حرف جزم� ،إ�سم يطلق على بوذا ،من الأزهار،
قرعوا اجلر�س.

 -17ع � َو���ض ،ناعم م��ن دقيق احلنطة وال�شعري،

قدوة ،يتوقّ د.

 -18نخا�صمه ،الوقت ،مغنية وممثلة �أمريكية.

 -19الأ�صل ،ن�رضب بال�سوط ،تع ّداه وتخطّ اه ،كثري.

 -20عا�صمة �آ�سيوية� ،أر�شده ،قمح ،مدينة �إيطالية.

الفائزون
• امل�ؤهل الأول علي منت�ش
اللواء ال�ساد�س.

• العريف اليا�س احلداد

• املجند املمددة خدماته عبد القادر ابو زيد

امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.
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• مرياي قبالن عجيمي
احلاكور  -عكار.

نهاية وبداية
كلمتي

بقلم:
العميد الركن
�صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

كلمتي

وهكذا توالت ال�سنون� ،سنة تلتها �سنة ،من جهد اىل جهد،
ومن موقع اىل موقع .يف املدر�سة احلربية كانت نهاية فرتة من احلياة املدنية ،وبداية
احلياة الع�سكرية كاملة .والآن ها هي نهاية هذه الفرتة وعودة اىل تلك ،ال بل بداية مرحلة �إ�ضافية
�أخرى ،هي يف احلقيقة والواقع مرحلة مزدوجة بني مدنية وع�سكرية� ،إذ لي�س من ال�سهل� ،أو الب�سيط� ،أن
يزول �أثر �أربعة عقود من اجلهد والعرق يف الدر�س والتح�صيل والتنفيذ والعمل.
الآن ،يف ختام خدمتي الع�سكرية املبا�رشة� ،أعود اىل حياتي املدنية مواطنا ً ال يتنكّ ر لب ّزته الع�سكرية ،وال
يجهل �أنه ع�سكري يف االحتياط ،دائم اجلهوز لدعم م�ؤ�س�سته ،وتو�ضيح مدى ا�ستعداد �أبنائها للت�ضحية يف
�سبيل الوطن ،ترابا ً وف�ضاء وماء ،د�ستوراً وم�ؤ�س�سات وقيما ً وكنوزاً ح�ضارية تزداد يوما ً بعد يوم.
نحن الع�سكريني ،مل نكن يف يوم من الأيام يف من�أى ،وال يف ُبعد ،عن احلياة املدنية بكل تفا�صيلها ،يف
�أو�ضاعنا ال�شخ�صية كما يف مهماتنا العامة ،ويتبع ذلك بالت�أكيد تلك العالقة املعروفة والرا�سخة بني اجلي�ش
واملواطنني اعتباراً من ع�رص االنتداب اىل ع�رص اال�ستقالل ،اىل اليوم ،يف احلرب كما يف ال�سلم على ال�سواء ،من
املهمات الدفاعية والأمنية ،اىل الأعمال الإمنائية والعمرانية ،و�صوالً اىل �ش�ؤون املجتمع كيفما تن ّوعت.
ويحييني خفري ،ف�أ�ستعيد �ألف ذكرى وذكرى.
أمر مبركز ع�سكري ،هنا وهناك ،وت�صادفني دورية،
ّ
�سوف � ّ
و�سوف ت�صلني مطبوعة ع�سكرية ،و�أدعى اىل لقاء جتريه القيادة مع املتقاعدين .و�سوف �أتابع بيانات مديريتي،
مديرية التوجيه ،و�أخبارها ،وتو�ضيحاتها و�رشوحاتها ،فتتو ّزع م�شاعري بني احلنني اىل املا�ضي ،والإ�رصار على
ت�أكيد الإنتماء امل�ستمر اىل امل�ؤ�س�سة الأم ،والكالم عنها ،واليها ،ال بل الكالم با�سمها اي�ضا ً� .سوف يعرفني الآخرون
من خالل مالحظتهم طبعي ،وت�رصّفاتي ،و�سوف يقولون يل� :أنت ع�سكري ،و�سوف �أجيب :نعم كنت ع�سكريا ً ،وما
زلت ،عرفت جغرافية وطني كاملة من خالل �صفويف املدر�سية الأوىل� ،أوالً ،ومن خالل خدمتي الع�سكرية ثانيا ً ،يف
ال�شمال واجلنوب ،ويف اجلبل والبقاع ،ويف بريوت ،ويف جميع االجتاهات� ،سواء مع ع�سكريي اخلدمة الفعلية يف اجلي�ش،
�أو مع ال�شباب اللبناين الذي �أدى خدمة العلم.
وتعرجات الأودية ،لوال خدمتي الع�سكرية التي �أم�ضيت معظمها
مل �أكن لأعرف انب�ساط ال�سهول وت�ضاري�س اجلبال
ّ
على �أر�ض الواقع ويف امليدان .يف املواجهة مع العدو الإ�رسائيلي ،ويف �أعمال حفظ الأم��ن ،قبل الو�صول اىل مديرية
املحرك الأول لكل ن�شاط �إعالمي
التوجيه مع القلم والورقة واجلريدة واملذياع ،ومع ال�شا�شة ال�صغرية التي تبينّ يل �أنها
ّ
يف هذا الع�رص.
حمبتي لكل َمن عملوا معي من زمالء ،واحرتامي لكل َمن عملت معهم من ر�ؤ�ساء ،و�شكري للإعالميني جميعا ً الذين �سعدت
بالتوا�صل معهم ،خ�صو�صا ً من خالل املتابعات الهاتفية ،مع جتديد الأ�سف لعدم متكّ ني من اللقاء املبا�رش بهم ومع جتديد
دعوتي اليهم� ،أو بالأحرى اىل بع�ضهم ،للإحاطة املو�ضوعية بالدور الذي ت�ؤديه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،خ�صو�صا ً على �صعيد
حمايتها الدائمة الوحدة الوطنية ،وا�ستمرارها يف العمل للجميع.

كلمتي
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