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قائد  اأدىل  ووا�سح،  حا�سم  بكالم 

�سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�س 

خالل  النهار  �سحيفة  اىل  بحديث 

عبا�س  الزميل  معه  اج��راه  لقاء 

اجلي�س  دور  فيه  تناول  �سالح، 

واالأمنية،  الدفاعية  ومهامه 

االأحداث  القيادة من  وموقف 

لبنان  �سهدها  التي  البارزة 

خالل املراحل ال�سابقة.

ملا كانت املوؤ�س�سة الع�سكرية يف �سعي دائم اإىل التقدم والتطور، اأولت التعليم 

الرتباء واالفراد مبعهد للتعليم،  الغاية  ت لهذه  خا�ساً، وخ�سّ اإهتماماً  يف اجلي�س 

واأحلقت به مدر�سة للرتباء واأخرى للم�ساة. حتقيق يلقي ال�سوء.
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قائد اجلي�ش 

العماد مي�سال �سليمان لـ »النهار«:

اأنا اأحتـرم الد�ستور 

وم�سروعي اإنقاذ البالد واجلي�ش

اال�ستقالة غري واردة واالجازة كانت دفاعاً عن اجلي�ش

اجلي�ش يفخر بدوره

عدة  ــرية  االأخ املــدة  يف  اجلي�ش  تلقى   n
يف  بــدوره  يقم  مل  انه  قبيل  من  انتقادات 

االحداث  خالل  به  القيام  ينبغي  الذي  ال�سكل 

املعار�سة  ك  حترُّ يوم  �سواء  االخــرية،  االمنية 

اأو  املا�سي  الثاين  كانون   23 يوم  ال�سارع  يف 

و�سل  االإنتقادات  وبع�ش  تاله،  الذي  اخلمي�ش 

مع  »املتواطئ«  بـ   اجلي�ش  و�سف  حّد  اإىل 

موقفه  اآخر  بع�ش  اعترب  فيما  املتظاهرين، 

تلكوؤاً اأو تراخياً يف ح�سم االأمور على الطريقة 

املعهودة. اأين اجلي�ش اليوم؟ وكيف تقّوم دوره 

يف املحنة التي تع�سف بالبالد؟

�س�أكون  لأنني  اجلي�ش  عمل  يقّوم  من  ل�ست   -

مغر�س�ً و�س�حب م�سلحة يف تقوميه اإيج�بي�ً. لكن 

تقومي اجلي�ش يظهر يف وحدته. اجلي�ش اللبن�ين 

منذ  يعي�ش  ع�سكري  األ��ف   56 من  امل��وؤل��ف 

�سنتني و�سهرين ظروف�ً فريدة وخمتلفة 

ال�س�ئدة  ال�سي��سية  جداً عن الظروف 

من  الرغم  فعلى  ال��ب��اد.  يف 

ي��زال  ل  ح�سل،  م���  ك��ل 

عك�ر  ابن  الع�سكري 

والع�سكري ابن الهرمل ينفذان اأمراً واحداً �س�دراً عن 

قي�دة واحدة ويجل�س�ن كتف�ً اإىل كتف ليحفظ� مع�ً 

الأمن يف الباد. وهذا يغنيك عن تقوميي. فمنذ 

الع�م 2004 انق�سمت  بداأت بوادر التمديد �سيف 

مل  جداً  كبرية  احداث�ً  و�سهدت  ح�داً  انق�س�م�ً  الباد 

يعرفه� لبن�ن يف ت�ريخه، من ا�ست�سه�د الرئي�ش 

رفيق احلريري الذي احدث زلزالً كبرياً، اإىل اإن�سح�ب 

بريوت  يف  ع�م�ً   15 وج��وده  بعد  ال�سوري  اجلي�ش 

الغتي�لت  وبعد  املن�طق،  بقية  يف  �سنة  و30 

وزير  بينهم  من  اآخرين  وا�ستهدفت  ط�ولت  التي 

الدف�ع الوطني، وبعد حرب متوز، وعلى الرغم من 

اي�ه،  اجلي�ش هو  يزال  ل  والعت�س�م�ت  التظ�هرات 

متم��سك�ً، موحداً وموؤمن�ً بلبن�ن. هذا هو تقوميي 

الع�سكريني  عيون  يف  اأي�س�ً  واأراه  وا�ستنت�جي. 

ويف تنفيذهم الأوامر وتعّر�سهم لا�س�بة واله�نة 

بني الطراف املتن�زعني، من دون ان يتلك�أوا يف 

اأ�س�ألهم:  تواط�أ،  واحد. وعندم� يقولون  امر  تنفيذ 

التواطوؤ مع من؟ هل هو تواطوؤ مع ا�سرائيل؟ هل 

ي�سمى التع�ون مع لبن�نيني تواطوؤاً؟ من املعيب 

انه  القول  اأي�س�ً من اخلط�أ  اأن يتحدثوا عن تواطوؤ. 

يح�سم  ان  ميكن  ل  اجلي�ش  لأن  تلكوؤ،  ثمة  ك���ن 

ال�سكل. لط�مل� قلن�  ح�داً يف هذا  �سي��سي�ً  خاف�ً 

لل�سي��سيني ان عليكم ان جتدوا حاً، ول يجوز ان 

ال�سي��سي يف لبن�ن مبني�ً على  يكون النق�س�م 

النق�س�م  هذا  ك�ن  لو  مذهبي.  ا�س��ش 

على ا�س��ش غري مذهبي لك�ن احل�سم ا�سهل، ولكن 

اعطي  واإن  ب�متي�ز  النق�س�م مذهبي  لا�سف،  وي� 

ا�سك�لً �سي��سية. انه يف الواقع ا�سطف�ف مذهبي 

كل  و�سط  املنق�سمني.  ال�سي��سيني  الفرق�ء  وراء 

هذا اجلو يفخر اجلي�ش ب�لدور الذي يقوم به، اإلّ ان 

هذا الدور لي�ش دوره وحده، فهو ينفذ قرار ال�سلطة 

ال�سي��سية، وب�لت�يل عندم� تكون ال�سلطة ال�سي��سية 

وغري  مكتمل  غري  ال�سي��سي  وال��ق��رار  منق�سمة 

ج�مع وغري مبني على الرادة الوطنية اجل�معة، ل 

ميكنه ان يوؤتي ثم�راً تنفيذية جيدة يف خمتلف 

املي�دين.

n اأمل يكن يف مقدور اجلي�ش ان يوؤدي دوراً 
ت�سل  لئال  االمني،  ال�سعيد  على  فاعلية  اكرث 

االمور اإىل ما و�سلت اليه؟

ميكن  م�  ب�أف�سل  الم��ور  ح�سم  اجلي�ش  فعاً،   -

ان  ا�ستط�ع  الطريقة  وبهذه  لبن�ن،  ت�ريخ  يف 

يهدئ الو�س�ع، وان ياحق املخلني ب�لأمن. وعلى 

ال�سي��سيني اي�س�ً يف هذا املج�ل ان ي�سهلوا ت�سليم 

وت�سهيل  حم�يتهم  وعدم  دهمهم  او  املطلوبني 

فرارهم وتواريهم اإىل ام�كن جمهولة. 

n هل هناك من القادة ال�سيا�سيني من توىل 
حماية، اأو تهريب، خملني اأو متهمني يف اإطار 

االحداث االمنية؟ ومن هو؟

- طبع�ً هن�ك مطلوبون من الطرفني ل جندهم 

ل  دهمهم.  عند  اعرتا�س�ً  ونلقى  من�زلهم،  يف 



مي�سال  العماد  اجلي�ش  قائد  اأدىل  ووا�سح،  حا�سم  بكالم 

�سليمان بحديث اىل �سحيفة النهار خالل لقاء اجراه معه 

ومهامه  اجلي�ش  دور  فيه  تناول  �سالح،  عبا�ش  الزميل 

البارزة  االأحداث  القيادة من  الدفاعية واالأمنية، وموقف 

واإي�ساحاً  ال�سابقة،  املراحل  خالل  لبنان  �سهدها  التي 

لبع�ض النقاط التي 

وردت يف مقال ن�سر 

ال�سحيفة  �سابقاً يف 

نف�سها تنـاول ت�سرفات بعـ�ش قادة اجليـ�ش ال�سابقيـن.

وقد �سّكل احلديث مبا ت�سمنه من دقة يف عر�ش املوا�سيع 

وتوجيهية  معنوية  قيمة  بتفا�سيلها،  �ساملة  واإحاطة 

عليها  الع�سكريني  اإطــالع  املفيد  من  جند  رفيعة، 

املوؤ�س�ساتي،  وعمله  اجلي�ش  بثوابت  اإميانهم  لرت�سيخ 

وقناعاتهـم الكاملــة 

مواقــف  ب�ســوابيـة 

القيادة.
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ل  انن�  غري  العرتا�ش،  عند  نتوقف 

ان  يعني  م�  اأم�كنهم،  يف  جندهم 

هن�ك من ي�سّهل لهم تواريهم عن 

انظ�ر ال�سلطة.

وحدة البالد والوطن

n ثمة من يعترب ان »تراخي« 
ناجت  املحطات  تلك  يف  اجلي�ش 

من ان لقيادته م�سروعها اخلا�ش 

لديكم  هل  املختلفة،  وروؤيتها 

م�سروع �سيا�سي؟

- ان روؤية اجلي�ش ال�سي��سية ب�إزاء هذه الزمة هي 

الوحدة الوطنية، وحدة الباد والوطن. اذا ك�نت هذه 

ك�ن  واإذا  امل�سروع،  هو  هذا  فنعم  م�سروع�ً  الروؤية 

هي  ال�سي��سية  والكيدية  واحلقد  والتفّرد  النق�س�م 

الوطنية، ف�إنن� ل نفهم م�ذا يريد هذا الوطن. اوؤكد 

انه اذا مل يرغب اللبن�نيون يف بن�ء وطن موحد فا 

ميكن ارغ�مهم على بن�ء هذا الوطن. اجلي�ش ينفذ 

ارادة اللبن�نيني، والقوى المنية كذلك. ام� اذا ارادوا 

وطن�ً واحداً موحداً �سيداً م�ستقاً وحراً، ف�جلي�ش هو 

الداة التي ت�ستطيع تنفيذ قرار املواطنني وقرار 

الرادة ال�سعبية.

طالب  مــن  هناك  ـــرية،  االخ املــدة  يف   n
بت�سليم قيادة اجلي�ش مقاليد احلكم يف البالد 

مرحلياً وموؤقتاً ريثما يعاد تنظيم الهيكلية 

تنظيم  على  فت�سرف  لل�سلطة،  ال�سيا�سية 

انتخابات رئا�سية ونيابية ثم ت�سلم االمور اىل 

حكومة م�ستولدة من الواقع اجلديد. ماذا كان 

راأيك، ومباذا رددت على ا�سحاب هذه االقرتاحات؟ 

هل كنت مع هذا امل�سروع؟

ان  ل ميكن  الذي  امل�سروع  هذا  �سد  قطع�ً  اأن�   -

ينجح يف لبن�ن. لأن لبن�ن بلد منفرد يف تركيبته 

ان  ميكن  ول  متعددة،  ومذاهب  طوائف  من  لأنه 

البلد  هذا  ديكت�توري.  او  ع�سكري  حكم  فيه  يقوم 

متخم جداً ب�لدميوقراطية. لديه تخمة دميوقراطية 

كامي،  ت�ستغرب  ول  الفو�سى.  ح��د  اإىل  ت�سل 

ان ذروة  ال�سي��سية تقول  العلوم  فثمة ق�عدة يف 

كرثت  اذا  وب�لت�يل  الفو�سى.  هي  الدميوقراطية 

الدميوقراطية تقرتب من الفو�سى. ولكن اوؤكد ان 

احلكم الع�سكري ل ي�سلح يف لبن�ن، ومل ينجح مرة 

فيه. ول اظن ان احداً يف لبن�ن ح�ول او يح�ول ايج�د 

هذا النوع من احلكم.

ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  تنظر  كيف   n
اإىل و�سول ع�سكري اإىل �سدة الرئا�سة؟

بعّدته  الع�سكري  و�سول  مع  ل�ست   -

اإىل  الع�سكري  وط�قمه  الع�سكرية 

ان  الع�سكري  ميكن  ب��ل  ال�سلطة. 

يبتعد  ان  بعد  ال�سلطة  اإىل  ي�سل 

ينخرط  فرتة  الع�سكرية  احلياة  عن 

م�  هذا  ال�سي��سي.  العمل  يف  خاله� 

الذي  اللبن�ين  الد�ستور  عليه  ين�ش 

يعطي الع�سكري مهلة ع�مني ميكنه 

من  ال�سي��سية  احلي�ة  دخول  بعدهم� 

موظفي  مثل  مثله  ابوابه�،  جميع 

الفئة الأوىل.

n هناك من يرى ان عدداً كبرياً 
يف  احلكم  اإىل  و�سلوا  الذين  الع�سكريني  من 

اإدارة  يف  جنحوا  العامل  بلدان  من  كبري  عدد 

ع�سكريون  اخفق  فيما  باهراً،  جناحاً  بلدانهم 

اإىل  بالدهم  واأو�سلوا  م�سهوداً  اخفاقاً  اآخرون 

اجلحيم، كيف تقّوم كع�سكري هذه التجارب؟

- ان من جنحوا اداروا احلكم ب�أ�سلوب دميوقراطي 

�سي��سي، ام� الذين اخفقوا فهم الذين اداروا احلكم 

�سبب  هو  ه��ذا  عمودية.  ع�سكرية  بطريقة 

النج�ح وذاك �سر الخف�ق.

n هل لديك م�سروع م�ستقبلي 
يف هذا االطار؟

الآن  م�������س���روع���ي   -

ه��و ان��ق���ذ ال��ب��اد، 



رئ��سية  انتخ�ب�ت  اإىل  الو�سول  ثم  اجلي�ش،  وانق�ذ 

النتخ�ب�ت  ت�أمني  وبعد  �سليمة،  دميوقراطية 

�س�أوؤدي التحية للعلم واترك قي�دة اجلي�ش مطمئن�ً 

وحدة  اإىل  مطمئن�ً  وب�لت�يل  اجلي�ش،  وح��دة  اإىل 

الوطن. وعندم� ابتعد عن القي�دة ا�ستطيع ان افكر 

مب�ذا اريد ان افعل.

ان  القول  امكاننا  يف  ان  يعني  ذلك  هل   n
العماد �سليمان زاهد يف رئا�سة اجلمهورية؟

لن  انني  اقول  لكنني  زه��داً،  لي�ست  الق�سية   -

ابداأ عماً خم�لف�ً للد�ستور. الد�ستور ين�ش على ان 

موظف الفئة الوىل ل يحق له ان يرت�سح لرئ��سة 

اجلمهورية، وان� احرتم الد�ستور.

n هناك من يرى ان العماد �سليمان يتعمد 
الظهور مظهر املحايد يف هذه املرحلة كي 

اجلمهورية،  لرئا�سة  الوحيد  �سبه  احلل  ي�سبح 

مباذا ترّد؟

- الد�ستور اعلى ممن يتكلمون ويتهمون، واعلى 

مني ان� �سخ�سي�ً ومن اجلميع. الد�ستور ين�ش على 

هذا  خلو�ش  لزوم  فا  ف��سلتني،  �سنتني  هن�ك  ان 

املو�سوع.

االإ�ستقالة - االجازة

م�ساألة تقدمكم بطلب  اخرياً  اثريت   n
انها  ذلك  بعد  واو�سحتم  ا�ستقالة، 

اجازة.  ا�ستقالة بل طلب  مل تكن 

هذه  مالب�سات  تفا�سيل  ما 

الق�سية؟ 

- �سبق ان تكلمت 

على رغبتي يف البق�ء ق�ئداً للجي�ش 

حتى ت�أمني ال�ستحق�ق الد�ستوري، 

وبعد ذلك ا�ستقيل. يف الواقع، ان� 

مل اطلب ال�ستق�لة ابداً، بل طلبت 

وهي  ال�سنوية  حقوقي  من  اج���زة 

دف�ع�ً  ك�ن  الطلب  وه��ذا  يل.  حق 

الكام  �سمعت  عندم�  اجلي�ش؛  عن 

على تلكوؤ اجلي�ش وتطّور هذا الكام 

حتى  الآخرين  الطراف  بع�ش  لدى 

ادافع عن  ان  اردت  تواطوؤاً،  ا�سبح 

اجلي�ش، وك�نت الر�س�لة انه اذا ك�ن اجلي�ش تلك�أ او 

تواط�أ فليدفع ق�ئده الثمن، واإذا مل يتلك�أ فواجب 

ق�ئد اجلي�ش الدف�ع عنه. لذلك طلبت حتقيق�ً يف 

المر يف ظل اج�زتي ريثم� تظهر نت�ئج التحقيق 

يتلك�أ  مل  اجلي�ش  ب�أن  موؤمن  لأنني  الق�سية،  يف 

بل فعل اأكرث مم� ميكن فعله، ذلك انه لي�ش من 

مهم�ته ا�س��س�ً الوقوف ام�م الدواليب املحرتقة، بل 

هذه مهمة قوى الأمن الداخلي، واجلي�ش يوؤازر هذه 

القوى عندم� تعجز. لكنن� ل نتوقف عند هذه الدوار 

اليوم، بل نت�س�رك يف امل�سوؤولية، واجلي�ش يت�سرف 

اأنواع  لكل  وم�ستعد  ال�سبي«  »اأم  اأنه  على  اليوم 

املهم�ت على م�س�حة كل الوطن. من هذا املنطلق 

اأتخلى عن م�سوؤوليتي، بل  انني لن  اوؤكد �سخ�سي�ً 

على النقي�ش ف�أن� اأهوى التحدي يف م�سوؤولي�تي، 

ال�سلطة،  حي�ل  لي�ش  اكرث  م�سوؤول  انني  خ�سو�س�ً 

الذين  انف�سهم  الع�سكريني  حي�ل  م�سوؤول  ان�  بل 

ار�سلتهم يف مهم�ت ت�ريخية. م�سوؤول عن مهمة 

ت�ريخية يف اجلنوب مل حت�سل منذ نحو 35 �سنة، 

وحي�ل الكام على ان اجلي�ش لن ي�ستطيع الذه�ب 

اىل اجلنوب، اثبت انه ا�ستط�ع الذه�ب ب�أف�سل م� 

ميكن الذه�ب به اىل اجلنوب واإىل املع�بر، وت�بع 

الذي  اجلي�ش  ق�ئد  هن�  ان�  الداخل.  يف  مهم�ته 

اإىل  اجلي�ش  ار�س�ل  واق��رتح  ر  وح�سّ وحتّمل  اأر�سل 

ح�لة  اجلي�ش يف  اأترك  ان  ل ميكن  لذلك  اجلنوب، 

من الفو�سى. لذا اأقول ان الإ�ستق�لة غري واردة وان 

الج�زة ك�نت موقف�ً للدف�ع عن اداء اجلي�ش.

بفعل  القيادة  م�سرح  عن  تغيبت  لكنك   n
عنها  وحتدث  بك  اأملت  التي  ال�سحية  الوعكة 

االعالم اأخرياً.

- يف الواقع هذا الكام ك�ن مقدمة للكام الذي 

�سدر حول التواطوؤ. اأعتقد اأن من يف داخله تلكوؤ 

ان  يريد  تواطوؤ  داخله  يف  ومن  وطني، 

يل�سق هذه التهم بغريه. لقد خ�سعت اإىل جراحة 

يف الوتر ال�سوتي مل ت�ستغرق �سوى ثاث �س�ع�ت، 

وك�ن ذلك يوم راأ�ش ال�سنة الهجرية يف 20 ك�نون 

الث�ين اأي قبل ذلك الثاث�ء ب�أي�م. ك�ن يوم �سبت، 

وحتى �سباط مكتبي مل يعلموا بهذه اجلراحة وكنت 

داوم��ت يف  الح��د  وي��وم  الظهر يف منزيل.  بعد 

والثاث�ء،  والثنني  الحد  وبقيت  ك�ملعت�د،  عملي 

ومل يحل اأي اأمر من دون معرفتي اأو اأمري املب��سر 

وح�سوري املب��سر يف غرفة عملي�ت القي�دة.

n اأثريت يف و�سائل االعالم اي�ساً ق�سية ال�سفر 
مالب�سات  هي  فما  االزمة،  عز  يف  ايطاليا  اإىل 

تلك الق�سية؟

- الرحلة اإىل ايط�لي� ك�نت تلبية لدعوة ر�سمية 

الذي  اليط�لية  اجليو�ش  ارك�ن  رئي�ش  اإيّل  وّجهه� 

زارين حتى اليوم ثاث مرات، وقد األّح واأ�سّر على 

عليه  وافق  ر�سمي  كت�ب  يف  الزي�رة  هذه  قبول 

للبن�ن،  لأنه�  ب�لزي�رة،  وكلفني  ال��وزراء  جمل�ش 

وخ�سو�س�ً ان ثمة اتف�ق تع�ون عمره ثاث �سنوات 

بني اجلي�سني اللبن�ين واليط�يل، وان اليط�ليني 

اجلنوب  يف  »اليونيفيل«  قي�دة  ح�لي�ً  يتولون 

ولديهم اكرب عدد من اجلنود يف اط�ر القوة الدولية 

اإىل  ب���در  من  اأول  اأنهم  نن�سى  ول  اجلنوب،  يف 

تويّل القي�دة البحرية التي �س�عدت اللبن�نيني يف 

فك احل�س�ر عن لبن�ن، ولهم ف�سل يف ذلك. وهم 

الدعوة  لبيت  جداً.  جيد  بدور  الآن  ويقومون  ق�موا 

ولأ�سرح  اجلي�سني  بني  التع�ون  �سبل  على  لأّطلع 

يف  وذهبت  لبن�ن.  يف  املهمة  خ�سو�سي�ت  لهم 

المور م�ستقرة يف  ك�نت فيه�  مرحلة ه�دئة جداً 

ط�ئرة  بت�سريف  اليط�يل  اجلي�ش  وو�سع  لبن�ن، 

ع�سكرية خ��سة، وك�ن �سرطي الرئي�ش ان تعيدين 

ح�ل  �س�ع�ت، يف   3 خال  لبن�ن  اإىل  الط�ئرة  هذه 

تدهورت المور.

اجلي�ش يف الداخل

اجلي�ش  عديد  ان  اليوم  يرى  من  هناك   n
كاف ملواجهة  الداخل غري  االمنية يف  والقوى 

تطورات على غرار االحداث التي وقعت يف 23 

انها كانت على امتداد  كانون املا�سي باعتبار 

ت�ستقدم  ان  ميكن  فهل  اللبنانية،  االرا�سي 

قوات اجلي�ش من اجلنوب يف مثل هذه احلاالت، 

م�ستقبلياً؟

- اجلي�ش ذهب اإىل اجلنوب ل ليعود اإىل الداخل، 
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بل ذهب حلم�ية اجلنوب من العتداءات ال�سرائيلية، 

وهذا ب�لفعل ولي�ش ب�لقول. لن يعود جندي واحد 

من هن�ك لأن مهمة اجلنوب هي املهمة ال�س��سية، 

ولن  اجلنوب،  �سقط يف  م�  اول  لبن�ن  �سقط  فقد 

لذا  اجلي�ش«.  يد  »ع��ن  ث�نية  ي�سقط  ب���أن  اقبل 

ال��داخ��ل ميكن  وام���ور  اجل��ن��وب،  ب���ق يف  اجلي�ش 

اليوم  اجلي�ش  عديد  القوى.  من  تبقى  مب�  حله� 

56 الف�ً، منهم 39 الف�ً يف اخلدمة الفعلية، و16 

الف جمند ممن ا�ستطعن� متديد خدم�تهم براتب 

طبع�ً  ك�في�ً  لي�ش  العديد  وهذا  الفعلية،  اخلدمة 

وحم�ية  اجلنوبية  احلدود  والدف�ع عن  المن  حلفظ 

املع�بر الربية والبحرية التي يتوزع عليه� 11 الف 

يف  ع�سكري  الف   16 ولدين�  القل،  على  ع�سكري 

اجلنوب. ام� من تبقى من اجلنود ففي منظوم�ت 

للجي�ش لوج�ستية وادارية ومع�هد ومدار�ش. ولدى 

اجلي�ش م�ست�سفي�ت وم�ستو�سف�ت وعدد كبري من 

الع�سكريني يعملون يف اللوج�ستية.

يعملون  ملن  الع�مل  دول  يف  املعقول  واملعدل 

الإدارة واللوج�ستية هو 40 يف املئة من عدد  يف 

اجلنود. ولذلك ل يعول على عدد الع�سكريني الذين 

ي�سبطون المن بل على احلل ال�سي��سي. واجلي�ش 

ي�س�عد يف ار�س�ء احلل ويعطي الفر�ش لل�سي��سيني 

كي  الو�سع  ي�سبط  انه  اي  احللول،  اإىل  للتو�سل 

يعطي ال�سي��سيني فر�سة لإيج�د احللول. ول تن�َش 

الم��ن،  ق��وى  رج��ل يف  ال��ف  ال��ي��وم 25  لدين�  ان 

وهوؤلء وحدهم يجب ان يكونوا ك�فني ل�سبط المن 

الداخلي.

من  طلبت  اجلنوب  اإىل  اجلي�ش  ار�سلت  عندم� 

ان تتوىل قوى المن كل املهم�ت  الوزراء  جمل�ش 

وبريوت  والبق�ع  وطرابل�ش  عك�ر  يف  الباد  داخل 

وحميطه�، على ان اأبقي الوحدات الك�فية للموؤازرة 

يف كل مدينة من دون ان تنت�سر، فتكون موجودة 

يف الثكن وتوؤازر قوى المن. وعندم� يزجون ب�لقوى 

يف اأي م�سكلة ول ت�ستطيع هذه القوى ال�سيطرة 

عليه�، يوؤازر اجلي�ش قوى المن يف �سبط الو�سع.

لكن الو�س��ع اليوم خمتلف، ف�جلي��ش يف الواجهة، 

وقوى المن مل ت�ستطع اإىل اليوم تعبئة الفراغ�ت 

وفق م� نتعر�ش اليه. وعندم� حت�سل م�سكلة يف 

البق�ع ك�لتي ح�سلت اخرياً بي��ن عر�س��ل وحميطه� 

من  ق��وات  ي�سحب  ان  اإىل  اجلي�ش  ي�سطر  مثاً، 

املع�بر ل�سبط الو�سع، لأن ل خي�ر لدين�. 

لنبقى  يتق�تلون  املواطني��ن  ن���رتك  ه�ل 

متمركزين على املع�بر؟ 

اجلي�ش  على  ج���داً  و�سعب  متعب  الم���ر  ه��ذا 

وي�ستنزفه يوم�ً بعد يوم. ولكن ارادة الع�سكريني 

الهرمل  من  الب�سيط  اجلندي  ان  اكرر  وهن�  اقوى. 

واجلندي الب�سيط من عك�ر على اتف�ق، ول يف�سل 

اي �سيء احدهم� عن الآخر، وهم� اف�سل من ب�قي 

امل�سوؤولني يف هذه الباد.

ال�ستنفاره  نتيجة  اجلي�ش  انهك  هل   n
الدائم؟

- مل ينهك، لكن م� ينهك اجلي�ش هو فعاً عدم 

يرى  اجلي�ش  الك�فية.  واملعنوي�ت  الثقة  حم�سه 

ت�س�أل  ان  عليك  عيونهم.  يف  به  املواطنني  ثقة 

ت�س�أل  ل  اجلي�ش.  عن  يقولون  م���ذا  املواطنني 

ا�سح�ب الغ�ي�ت ال�سي��سية.

اإىل  بالن�سبة  احلمر  اخلطوط  هي  ما   n
اجلي�ش؟

ل  احمر،  من  اكرث  خط  هي  الوطنية،  الوحدة   -

اجلي�ش  ي�سمح  ولن  اجلي�ش  يتج�وزه�  اأن  ميكن 

لأحد بتج�وزه�، وهو ل ينفذ اي امر مي�ش ب�لوحدة 

الوطنية ووحدة �سفوفه.

اإر�سال اجلي�ش اإىل اجلنوب

n كيف تقّوم التن�سيق بني اجلي�ش والقوة 
الدولية يف اجلنوب؟

الدولية.  القوة  وبني  بينن�  ممت�ز  التن�سيق   -

املهم هو ان تعلم القوة الدولية انه� ت�أتي ملوؤازرة 

انني  ب�عتب�ر  به  افخر  م�  وهذا  اللبن�ين،  اجلي�ش 

كنت من ال�سب�قني اإىل عر�ش احلل عرب تبي�ن قدرة 

اجلي�ش اللبن�ين على الذه�ب اإىل احلدود.

n هل لنا ان نعرف بع�ساً مما دار يف الغرف 
اخلطوة  هذه  حتققت  وكيف  يومها،  املغلقة 

خالل عدوان متوز؟

- حدث ذلك من خال تداويل وحم�دث�تي مع وزير 

كثرياً  �س�عدين  الذي  املر  الي��ش  الوطني  الدف�ع 

يف هذا املج�ل، ومت التح�سري للخطوة عرب �سفراء 

ك�ن  عندم�  العدوان،  عز  الكربى، يف  الدول  بع�ش 

جميع املعنيني يف حرية ويت�س�ءلون كيف ميكن 

يقبلون  ل  اللبن�نيني  ان  حني  يف  احل��رب.  وقف 

من  اجلن�سية  املتعددة  او  املتحدة  المم  بقوة 

دون اجلي�ش، فك�ن ان طرحت بكل جراأة و�سج�عة 

ان اجلي�ش ي�ستطيع الذه�ب من دون احل�جة اىل 

اكرث من العدد املوجود من القوة الدولية 

يف حينه، طرحت هذا احلل وكنت اح�سر له، وتقرر 

ار�س�ل اجلي�ش اىل اجلنوب، وك�ن هو مفت�ح احلل.

اخلــروق  مــع  اجلي�ش  يتعامل  كيف   n
اال�سرائيلية املتوا�سلة؟

خي�ره  ك�ن  اجلنوب  اجلي�ش يف  انت�سر  ان  منذ   -

كرامة  وحفظ  ال�سرائيلية،  للخروق  الت�سدي 

اللبن�نيني وحقوقهم، وقد ذهبت مراراً اإىل اجلنوب 

اليه  اذه��ب  للقي�دة  ال�سوادر  من  خميم�ً  واقمت 

لا�سراف  لي�ش  اي�س�ً،  الرك�ن  اليه  ويذهب  تكراراً، 

والتحقق من تنفيذ املهمة  العملي�ت  ادارة  على 

للع�سكريني  لنقول  ب��ل  فح�سب،  اجلي�ش  واداء 

وللمواطنني انف�سهم وللقوة الدولية، ولا�سرائيليني 

الر�ش وعن  اأنن� نحن من �سيدافع عن هذه  اي�س�ً 

وان�  ت�سليحن�.  يكن  مهم�  حبة  حبة  اجلنوب  تراب 

دف�عية  ب�أ�سلحة  اجلي�ش  لت�سليح  ارادة  ل  ان  اعلم 

اىل  العدو  جت�ه  اج�س�دن�  �سنعر�ش  ولكنن�  حقيقة، 

ان ن�ستطيع احل�سول على ال�ساح، و�سنح�سل عليه 

ع�جاً ام اآجاً. واليوم حّي� غبطة البطريرك امل�روين 

الك�ردين�ل م�ر ن�سر اهلل بطر�ش �سفري اجلي�ش اي�س�ً 

كم� حّي�ه من ا�سبوعني وثاثة ا�س�بيع، لأنه ا�سبح 

يدرك حقيقة دور اجلي�ش وميح�سه الثقة الكبرية. 

وهذا م� يجيب عن �سوؤالك حول �سعور الع�سكريني. 

ويجب جتهيزه  اجلي�ش  ت�سليح  يجب  يقول  اليوم 

مب� يكفي لأنه اظهر ف�علية يف دوره وح�سن ادائه. 

ونحن يف اجلنوب �سندافع عن الر�ش ولن ن�سمح 

مراراً،  ال�سرائيلية  اخلروق  ازلن�  وقد  ب�لخرتاق�ت 

وب�لم�ش اطلقن� الن�ر على ال�سرائيليني.

للخرق  اجلي�ش  ت�سدي  خالل  حدث  ماذا   n
اال�سرائيلي الربي االخري؟

دائم�ً  يريدون  ال�سرائيليني  ان  المر  حقيقة   -

وان  خ�سو�س�ً  »اليونيفيل«،  واره�ب  اجلي�ش  اره�ب 

انهم  ا�سرائيل.  يف  لارك�ن  جديداً  رئي�س�ً  هن�ك 

اره���ب  ي��ري��دون  ل��ذا  لهزميتهم،  ينتقمون 

اجلي�ش بتحرك�ت لي�ست يف مك�نه� وغري 

موجهة  عبوة  هن�ك  ان  ق�لوا  ملحة. 

حديث�ً.  زرع��ت  اجت�ههم  يف 

اخلطر  نزيل  نحن  فقلن� 

ق�لوا  ار���س��ن���،  يف 
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ار�سن�، ونحن كن� مت�أكدين  ار�سكم بل هي  لي�ست 

انذاراً  واعطوا  الليل  ظام  وا�ستغلوا  ار�سن�،  انه� 

ان  العبوة، قلن� ل ميكنكم  لنزع  ب�أنهم �سيدخلون 

تدخلوا ار�سن�. ا�سروا وهددوا انهم �سيدخلون وحركوا 

ط�ئراتهم ودب�ب�تهم، وب��سروا الدخول ف�طلقن� الن�ر 

عليهم حتذيراً، وعندم� ا�ستمروا يف التقدم اطلقن� 

ودخلت  علين�،  الن�ر  واطلقوا  �س�ئب�ً،  عليهم  الن�ر 

�سحب  على  وعملت  الفريقني  بني  »اليونيفيل« 

القوة ال�سرائيلية. 

ان  قبل  عليهم  الن�ر  اطلقن�  انن�  اليوم  يقولون 

ان  تريد  م�ذا  �سنتيمرتات.  بب�سعة  ار�سن�  يدخلوا 

يفعل اجلندي اللبن�ين عندم� تقول له انني ق�دم 

يح�ول  ام  ح�سنه؟  يف  ت�سبح  لكي  اجت�هك؟  يف 

قبل  انذرن�هم  ب�لفعل  الو�سول؟  قبل  ينذرك  ان 

لديهم  املكهرب  ال�سريط  قطعوا  بعدم�  الو�سول 

ودخلوا ب�سعة امت�ر يف اجت�ه ار�سن�. انذرن�هم وقلن� 

ل تدخلوا بل اتركوا المر اىل الغد حتى ن�ستطيع 

ان نرى حتديداً اين هي العبوة لأنن� ل منلك اجهزة 

الليل  الدخول يف  على  ا�سروا  لكنهم  ليلية،  روؤية 

الدولية  القوة  لق�ئد  قلت  نية.  �سوء  لديهم  لأن 

يف  ولكن  الن�ر،  اط��اق  بداأن�  انن�  تقولون  ب�أنكم 

اليوم ال�س�بق للح�دثة هم اطلقوا الن�ر على ار�سن� 

اجلوية  واخلروق  خرق�ً؟  هذا  الي�ش  العبوة،  لتفجري 

اليومية واملتوا�سلة يف البحر اي�س�ً الي�ست خروق�ً؟ 

قلت للجرنال غرازي�نو: كن اكيداً انن� عندم� نطلق 

الن�ر على ال�سرائيليني فلدين� ح�س�ب كبري معهم. 

انهم  ونقول  الن�ر  نطلق  اأن  ي��وم  كل  ن�ستطيع 

يخرق  ل  اللبن�ين  اجلي�ش  اخلرق.  بداأوا  الذين  هم 

التف�ق�ت الدولية، بل ان �سجله يف احرتام القرارات 

للقوانني  احرتامه  وكذلك  وعريق،  ح�فل  الدولية 

مهم� تكن واحرتامه للقيم الن�س�نية التي تعتنقه� 

اجليو�ش املتح�سرة، ولكن ال�سرائيلي يريد ان يذل 

هذا اجلي�ش ويقول له انت ل ت�ستطيع ان تقوم 

على  الع�سكريون،  اثبت  وقد  فعل.  برد 

الرغم من معرفتهم ب�أنهم ال�سعف 

يف املواجهة، انهم رج�ل، وق�لوا 

اللبن�نيني  للمواطنني 

الق�سة  هن�  جميع�ً: 

وق�لوا  الداخل.  يف  ولي�ش  اجلنوب  يف  والق�سية، 

و�سنة  دروزاً  نحن  املو�سوع.  هن�  لل�سي��سيني، 

و�سيعة وموارنة وك�ثوليك�ً وارثوذك�س�ً، يف مواجهة 

عدون� اليوم ال�س��سي الذي يفرح جداً مب� يح�سل يف 

ال�سوات  ب�ملط�لب�ت من خال  جداً  ويفرح  الداخل 

التي تعلو من هن� وهن�ك مط�لبة ب�نت�س�ر القوى 

لبن�ن  ي�سبح  ب�أن  جداً  ويفرح  لبن�ن.  يف  الدولية 

دولة متا�سية، كم� ق�ل غ�س�ن تويني يف امل��سي 

عندم� ق�سفت ا�سرائيل اجلي�ش خال احلرب. ك�نت 

ارادة ا�سرائيل فعاً ان جتعل لبن�ن دولة متا�سية. 

لأنه فعاً لو تا�سى اجلي�ش يف حينه لك�نت تا�ست 

الفقري  العمود  هذا  فقرات  ولك�نت  الدولة،  كل 

تقطعت وتا�ست الدولة. بقي اجلي�ش �س�مداً يف 

الدولة  حرب متوز وبعد حرب متوز. ولذلك بقيت 

موجودة على الرغم من تن�ق�س�ته� وعلى الرغم من 

اخلاف�ت ال�سي��سية. الدولة موجودة لأن اجلي�ش هو 

ح�مي الهيكلية الع�مة لهذه الدولة.

ال�سيا�سة الدفاعية

n بعد جناح اجلي�ش اللبناين يف الرد على 
تقول  اأ�سوات  علت  االخري،  اال�سرائيلي  اخلرق 

بعدم جدوى بقاء املقاومة واالحتفاظ ب�سالحها، 

كيف تنظرون اإىل هذه املعادلة؟

على  طرحه  يف  ا�سرائيل  تت�سرع  ام��ر  ه��ذا   -

ال�سي��سة اللبن�نية. ان مو�سوع املق�ومة هو مو�سوع 

ان  احد  ميكن  ول  مع�ً،  اللبن�نيون  يقرره  لبن�ين. 

يتدخل فيه. على الدولة ان جتهز اجلي�ش ب�ل�سلحة 

�سفري  البطريرك  به  ط�لب  م�  وه��ذا  املن��سبة، 

ال�سرائيلي  املعتدي  على  ارمي  ان  فبدل  اليوم. 

ب�لر�س��ش، يجب ان ارمي عليه ب�ل�س�روخ. مل�ذا ل 

يجهزون اجلي�ش ب�ل�سواريخ املوجهة؟ مل�ذا يقولون 

لن� ل تطلبوا �سواريخ موجهة؟ الي�ش لن� احلق يف 

ان تكون لدين� �سواريخ موجهة مثل الردن و�سوري� 

بلد  نحن  الع�مل؟  دول  وبقية  املث�ل،  �سبيل  على 

هذا  يف  مواجهة  الكرث  يكون  يك�د  الذي  املواجهة 

اذا  ب�أنن�  يتذرعون  ك�نوا  فلم�ذا؟  العربي،  الع�مل 

املق�ومة  ف�ست�أخذه  متطوراً  �ساح�ً  اجلي�ش  اعطين� 

الفل�سطينية او اللبن�نية، ونتيجة هذه احلجج ك�نت 

ان اجلي�ش مل يزود م� يجب ان يزّود، يف حني ان 

املق�ومة، �سواء اأك�نت فل�سطينية اأم لبن�نية ام 

ا�سامية ام وطنية ا�ستح�سلت على هذه النواع 

من ال�سواريخ من اخل�رج وا�سبحت لديه� 

دون  اليوم  احل�ئل  هو  م�  اإذن  ال�سرتاتيجية.  هذه 

تزويد اجلي�ش هذه ال�سواريخ؟ ينبغي على الدولة 

عن  وجتيب  للجي�ش،  الدف�عية  ال�سي��سة  تقر  ان 

ا�سئلة من قبيل: كم هو عديد اجلي�ش الذي نريد؟ 

وم� هو دور اجلي�ش وموقعه يف الوطن ويف الن�سيج 

اللبن�ين؟ هل هو مرفو�ش، ام هو مقبول ويفتخر 

التقدمي�ت  هي  وم�  اجلي�ش؟  عديد  هو  م�  به؟ 

ال  يجب  عملهم؟  يف  يتف�نوا  حتى  للع�سكريني 

نقف وراء ا�س�بعن� ونقول »م��سي احل�ل« يف اجلي�ش 

وقوى المن. كا، يجب ان نرى م� هي التقدمي�ت 

كي  للع�سكريني  تعطى  ان  يجب  التي  الفعلية 

يتف�نوا يف مهم�تهم. واخرياً م� هو العت�د وال�سلحة 

الازمة للجي�ش؟ نقر هذه ال�سي��سة، ثم نذهب اإىل 

ال�ستعط�ء، ف�إذا متكن� من »ال�سح�دة« مب� يكفي ك�ن 

به، واإذا مل ن�ستطع فن�سرتي العت�د الب�قي بربامج 

�سي��سة  نقر  األ  ل ميكنن�  ع�سر.  او  �سنوات  خلم�ش 

جتهيز اجلي�ش و�سي��سة متوينه وعديده ثم نذهب 

ونطلب من الدول، فعند ذلك من الطبيعي ان الدول 

تعطين�  انه�  او  اليه،  بح�جة  لي�ست  م�  �ستعطين� 

�ساح�ً م�سروط�ً، وان� مل اقبل ولن اقبل وان� مت�أّكد 

ان اي ق�ئد جي�ش من بعدي او اي قي�دة لن تقبل 

باأن تاأخذ �سالحاً م�سروطاً. ال�سرط الوحيد الذي نقبل 

القيم  اجلي�ش، فهذه  التي يعتنقه�  القيم  به هو 

هي م�سدر قوتن�، وان� افخر ب�جلي�ش اللبن�ين، فهذا 

او�سطي  ال�سرق  حميطه  يف  لي�ش  وحيد،  جي�ش 

فهو  كله،  الع�مل  م�ستوى  على  برتكيبته  فح�سب، 

متنوعة  مذهبية  جمموع�ت  ي�سم  ال��ذي  الوحيد 

ومتك�فئة وتنفذ قرار قي�دة واحدة. لذا افخر بهذا 

امليزة  هذه  يعوا  ان  اجلميع  من  واطلب  اجلي�ش 

�سي��سي�ً  الوطن  اهتز  عندم�  فهو  فيه.  املهمة 

ومذهبي�ً وط�ئفي�ً بقي موحداً. وهذا منوذج ميكن 

ون�  الفتخ�ر به ام�م الغربيني وام�م كل الدول. فلريرُ

جي�س�ً كهذا اجلي�ش موؤلف�ً من كل هذه املجموع�ت 

الط�ئفية املتنوعة وينفذ القرار الواحد نف�سه من 

دون اي ح�لة فرار او اي ح�لة مترد، او ح�لة تع�سب. 

مبوقف  ن�هيك  بدقة،  اليه  النظر  ميكن  امر  هذا 

اجلي�ش  فهو  العربي،  املحيط  داخ��ل  اجلي�ش  هذا 

الذي يح�فظ على الدميوقراطية، ويحرتم احلري�ت 

الع�مة، والذي يحرتم حقوق الن�س�ن، وقد برهن ذلك 

انه  اثبت  القل.  ال�سنة على  خال �سنتني ون�سف 

اجلي�ش الذي  ين�ه�ش التع�سب والره�ب، اجلي�ش 

وهذه  اإدارت��ه،  ب�سف�فية مطلقة يف  يتمتع  الذي 
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قيم ان�س�نية �سخمة ومهمة يتميز به� جي�سن� اي�س�ً 

على م�ستوى ال�سرق الو�سط.

عــن طــائــرات  ـــالم  االع ورد يف  مــا  هــل   n
اال�ستطالع �سحيح؟

- نفى ق�ئد »اليونيفيل« ان تكون هن�ك ط�ئرات 

ا�ستطاع، وان� اقول ان ل ط�ئرات ا�ستطاع، ولكن 

من املنطق القول انه قبل التفكري ب�أي امر يجب 

منع اخلروق اجلوية قبل التفكري بط�ئرات ا�ستطاع، 

يحلق  العدو  فيم�  ا�ستطاع  نخرج ط�ئرة  كيف  اذ 

اأو  اإم� ب�لقوة  اولً وقف اخلرق،  فوق ار�سن�؟ يجب 

ب�إتف�ق�ت دولية، وبعد ذلك اذا ك�نت هن�ك �سرورة 

اللبن�ين يزود هذه الط�ئرات  لا�ستطاع ف�جلي�ش 

وهو ي�ستطلع. ول ن�سمح لأحد ب�أن ي�ستطلع ار�سن�، 

وهذه  ك�ن.  اي  عند  متي�سرة  املعلوم�ت  وت�سبح 

الط�ئرات لي�ست غ�لية الثمن.

ولكن هل يف ا�ستطاعة اجلي�ش ان مينع   n
حتليق الطائرات املعادية يف االجواء اللبنانية 

بالقوة كما قلت؟

- لي�ش اجلي�ش هو من مينع ب�لقوة بل هذا واجب 

المم املتحدة. نحن ل ط�ئرات لدين� ول �سواريخ، 

فكيف امنع اخلروق؟ لي�ش لدي �س�روخ �سغري �سد 

الدب�بة فكيف امنع اخلرق اجلوي؟ ل ا�ستطيع، كا. 

هذا واجب القوة الدولية، ومن بعد ذلك ا�ستطيع ان 

اراقب ان� بط�ئرات ا�ستطاع، واذا عجزت عن ذلك 

ل  ولذلك  املتحدة.  المم  قوة  من  عنده�  ف�أطلب 

�سري يف �سراء ب�سع ط�ئرات ا�ستطاع، وهي لي�ست 

غ�لية الثمن.

و�سكوى  تذمر  ظل  يف  ذلك  ميكن  كيف   n
للجي�ش  ان  قال  الذي  ال�سيا�سيني  بع�ش  لدى 

موازنة �سخمة ت�سل اىل30 يف املئة من ا�سل 

املوازنة العامة، هل ميكن ان يوافق هوؤالء على 

�سراء طائرات ا�ستطالع؟

- لاأ�سف يف لبن�ن يطلق الكام على عواهنه، 

اتكلم على ن�سب مئوية،  ان  دون  من  وت�أكد ملي�ً 

فا  ال���دول  م��ن  كهبة  عت�د  ج���ءن���  اذا  ال��ي��وم  انن� 

ن�ستطيع �سي�نته. عندي قلق كبري، واقول لهم ل 

تعطوين كثرياً من العت�د لأنني ل ا�ستطيع �سي�نته 

رواتب  اجلي�ش  موازنة  تكفي  ب�لك�د  مبوازنتي. 

طلب  اإىل  ن�سطر  ودائم�ً  واملحروق�ت  الع�سكريني 

ا�س�يف. وهن� اريد ان اقول لك �سيئ�ً معيب�ً يف حق 

ك�نت  اللبن�ين  الع�سكري  تغذية  ان  وهو  الن�س�ن، 

الع�م امل��سي ب� 1750 لرية يف اليوم تتوزع على 

ثاث وجب�ت )فطور وغداء وع�س�ء(، 

وقد عملن� هذه ال�سنة على حت�سينه� 

ف�أو�سلن�ه� اىل 2800 لرية لبن�نية 

للع�سكري. يف حني ان جندي القوات 

الدولية ك�ن مبلغ تغذيته اليومية 

اأي م�  منذ ع�سر �سنوات 8 دولرات 

يوازي 12 الف لرية لبن�نية، ورمب� 

زادت اليوم.

ام� القول ب�أن موازنة اجلي�ش ت�سل 

اىل 30 يف املئة فهذا هراء، لأنه� 

ل تتعدى ال� 10 يف املئة، ولكن ل تق��ش موازنة 

اجلي�ش بن�سب مئوية قي��س�ً على موازن�ت الدول اذا 

ك�نت هذه املوازن�ت يف ا�سله� �سغرية يف بلد مثل 

لبن�ن. رمب� ت�ستطيع القي��ش يف دول مثل فرن�س� 

�سنوية  موازن�ت  تنفق  التي  املتحدة  الولي�ت  او 

والتنموية  الجتم�عية  براجمه�  على  جداً  �سخمة 

ان موازن�ت  الطبيعي  الخ. هن�ك، من  والرتبوية، 

اجلي�ش مهم� تكن كبرية لن تتعدى ال� 5 يف املئة 

املوازنة  ا�ساً  لبن�ن،  املوازنة. ولكن يف  ا�سل  من 

اجلي�ش  الغ�ء  يريدون  ك�نوا  واذا  وفقر«.  »تعتري 

ومل�ذا  اآلف.   10 من  جي�س�ً  ولي�سنعوا  فليتف�سلوا 

املع�بر  من  اجلي�ش  قوى  ب��ستقدام  يط�لبونن�  اذاً 

الربية والبحرية ومن اجلنوب؟

وزير  وبني  بينك  التن�سيق  ت�سف  كيف   n
ال�سلطات  من  �سلطة  اي  واىل  اليوم،  الدفاع 

هي  وما  الع�سكرية؟  القوى  تخ�سع  ال�سيا�سية 

حقيقة االنطباع ال�سائد لدى بع�ش املواطنني 

على  و�ساية  وزير  مبثابة  هو  الدفاع  وزير  ان 

اجلي�ش؟

امل�سوؤول  هو  الق�نون  بح�سب  الدف�ع  وزي��ر   -

ل  هو  طبع�ً  اجلي�ش.  مهم�ت  تنفيذ  عن  املطلق 

يتع�طى ال�سوؤون الع�سكرية، اي طرق التنفيذ. ام� 

القول انه وزير و�س�ية فهو بدعة. فوزير الدف�ع هو 

وزير قرار، يقرر وله توقيع على معظم الت�سكيات 

فعلي  وزير  انه  كله�.  الرتقي�ت  وعلى  الع�سكرية 

الدف�ع  ق�نون  بح�سب  واجلي�ش  �سلطته.  مي�ر�ش 

مي�ر�ش  الذي  اجلمهورية  رئي�ش  بت�سرف  يو�سع 

يف  عنه�  املن�سو�ش  لاحك�م  وفق�ً  �ساحي�ته 

الوزراء  جمل�ش  ام�  الن�فذة.  والقوانني  الد�ستور 

فيقرر ال�سي��سة الع�مة الدف�عية والمنية ويعنّي 

اهدافه� وي�سرف على تنفيذه�، ولكن من ي�أمر 

مل  الم��ر  وه��ذا  الدف�ع.  وزي��ر  هو  فعلي�ً 

ام�  اأي وقت.  امل�وؤ�س�سة يف  اي عبء على  ي�سكل 

العاقة بني وزير الدف�ع وق�ئد اجلي�ش فهي جيدة 

جداً وخ�سو�س�ً يف هذه املرحلة بيني وبني الوزير 

المنية  ال�سوؤون  يف  خربة  لديه  الذي  املر  الي��ش 

من  قريب  وهو  الداخلية،  وزارة  يف  متر�ش  وقد 

املوؤ�س�سة الع�سكرية ب�ملعنى الن�س�ين، اذ انه على 

عالقة بق�سم كبري من ال�سباط، ولذلك يعرف كيف 

يوؤمن القرار ال�سي��سي للقرار المني، على الرغم 

من �سعوبة ذلك يف هذه الفرتة، لذلك قلت لك ان 

اجلي�ش بت�سرف رئي�ش اجلمهورية، وجمل�ش الوزراء 

ال�سراف  يتم  كيف  ولكن  الع�مة.  ال�سي��سة  يقرر 

العلى  املجل�ش  خال  من  ال�سي��سة؟  هذه  على 

للدف�ع الذي يرتاأ�سه رئي�ش اجلمهورية، وعند ذلك 

ي�سبح رئي�ش الوزراء ن�ئب�ً لرئي�ش املجل�ش العلى 

الدف�ع،  وزير  ال��وزراء،  رئي�ش  ي�سم  الذي  للدف�ع 

ووزير  الداخلية  وزير  امل�ل،  وزير  اخل�رجية،  وزير 

الق�دة المنيون عند احل�جة.  القت�س�د. وي�ستدعى 

ولي�ست  و�سخمة  كبرية  �ساحي�ت  املجل�ش  ولهذا 

عر�سية.

n ما هو احتمال انق�سام اجلي�ش جمدداً يف 
مثل هذه الظروف يف راأيك؟

يحلمون  الذين  اجلي�ش.  ينق�سم  ان  ميكن  ل   -

عن  فليرتاجعوا  به  ي��ه��ددون  او  الم��ر،  بهذا 

افك�رهم، لأنه ل ميكن ان ينق�سم اجلي�ش. 

واكرر ان اجلندي من عك�ر واجلندي من 

م�سوؤولني  من  اأوع��ى  الهرمل 

كرث يف هذا الوطن. 

اجلي�ش ح�سم اال�سطرابات 

باأف�سل ما ميكن يف تاريخ 

لبنان واجلنود اأوعى من 

م�سوؤولني كرث

رقم 260 العدد   - اجلي�ش 
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�شباط

ا�شتقباالت الوزير

ا�ستقبل وزير الدف�ع الوطني الي��ش املر، وزير الدف�ع الفنلندي �سيبو 

ك�ري�ينني يرافقه ال�سفري الفنلندي ال�سيد برييتي ه�رفول ووفد مرافق، 

وجرى البحث يف �سبل التع�ون بني اجلي�ش اللبن�ين والعن��سر الفنلنديني 

يف اجلنوب اللبن�ين، ل �سيم� ان مهمتهم حم�سورة يف اع�دة بن�ء اجل�سور 

واملوا�سيع التقنية.

وزير الدفاع الوطني 

ي�ستقبل نظريه الفنلندي

 ا�ستقبل الوزير املر، مديرة مكتب م�سر وال�سرق الدنى يف وزارة اخل�رجية 

المريكية دون� �ست�نلي يرافقه� �سفري الولي�ت املتحدة المريكية ال�سيد 

جيفري فيلتم�ن، ومّت البحث يف الو�س�ع الع�مة.

... ووفداً امريكياً

ا�ستقبل وزير الدف�ع الوطني، املمثل ال�سخ�سي لاأمني الع�م لامم 

املتحدة يف لبن�ن ال�سيد غري بيدر�سون، وتداول يف الو�س�ع الع�مة ل �سيم� 

احل�لة يف جنوب لبن�ن. وقد �سدد ال�سيد بيدر�سون على الدعم امل�ستمر 

للحكومة اللبن�نية واجلي�ش اللبن�ين واجلهود املبذولة من قوات المم 

املتحدة يف جنوب لبن�ن، وعلى التع�ون املمت�ز بني اجلي�ش وهذه القوة 

والذي ي�سكل حجر ال�س��ش لتطبيق القرار 1701.

... واملمثل ال�سخ�سي 

لالأمني العام لالأمم املتحدة



الي��ش  الوطني  الدف�ع  وزير  ق�م 

على  املقبلة  جولته  و�سمن  املر، 

جلمع  �سي�سعى  حيث  اخلليج  دول 

اللبن�ين،  اجلي�ش  لتجهيز  متويل 

الفرن�سية  الدف�ع  وزي��رة  بزي�رة 

ب�ري�ش،  يف  م�ري   - اليو  مي�س�ل 

اجلي�ش  م�س�عدة  �سبل  مع�ً  وعر�س� 

اللبن�ين.

املر  ال��وزي��ر  �سكر  اللق�ء،  وبعد 

نظريته الفرن�سية على اجلهد الذي 

الفرن�سية  الدف�ع  وزارة  به  تقوم 

واجلي��ش الفرن�سي يف جن�وب لبن�ن وا�سف�ً هذا اجلهد ب�لعمل الكبري وال�سخم.

وا�س�ف الوزير املّر، »اعتقد انن� �سنحقق نت�ئج جيدة جداً بعد جولة اخلليج، 

املعنوي  امل�ستويني  على  اللبن�ين  للجي�ش  كبرياً  دفع�ً  �ستعطي  كونه� 

والفني«.

و�سيقوم الوزير املر بجولة ت�سمل 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  قطر، 

املتحدة  العربية  الم�����رات  دول��ة 

وال��ك��وي��ت، ب��ع��دم��� ك����ن الم���ريال 

هوفل،  ف�ن  م�ري   - ج�ن  الفرن�سي 

هذه  تن�سيق  ب�ري�ش  كلفته  الذي 

اللبن�ين،  اجلي�ش  لتجهيز  اجلهود 

جمع  خليجية  بجولة  �س�بق�ً  ق���م 

هذا  يف  الفك�ر  من  العديد  خاله� 

تت�سمن  ان  املحتمل  ومن  ال�سدد. 

وانظمة  مدرعة  واآلي�ت  »بوم�«  نوع  من  نقل  مروحي�ت  ع�سر  امل�س�عدات 

ات�س�لت مع ال�سفن عرب ا�س�رات مرئية.
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... ويلتقي نظريته الفرن�سية يف باري�ش

اجلرنال  لبن�ن  يف  املتحدة  المم  قوات  ق�ئد  املّر،  الي��ش  الوزير  ا�ستقبل 

التع�ون بني  و�سبل  التطورات  اآخر  البحث يف  غراتزي�نو، حيث جرى  كاوديو 

اجلي�ش اللبن�ين وقوات اليونيفيل.

... وقائد قوات

االأمم املتحدة املوؤقتة اجلديد
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�شباط

ن�شاطات القائد

ا�ستقبل ق�ئد اجلي�ش العم�د 

مي�س�ل �سليم�ن، يف مكتبه يف 

الريزة، �سفري الولي�ت املتحدة 

الأمريكية جيفري فيلتم�ن يرافقه 

امللحق الع�سكري الأمريكي املقدم 

ك�زميريز ك�تلو. وقد تن�ول البحث الو�سع الع�م يف الباد وم�س�ئل تتعلق 

ب�لتع�ون بني اجلي�سني اللبن�ين والأمريكي.

قائد اجلي�ش ي�ستقبل 

ال�سفري االأمريكي

... وال�سفري ال�سيني

ا�ستقبل ق�ئد اجلي�ش العم�د �سليم�ن، يف مكتبه يف الريزة، �سفري ال�سني 

ال�سيد ليو زميينغ يرافقه امللحق الع�سكري ال�سيني العقيد �سي غوانغ 

�سينغ يف زي�رة تع�رف، جرى خاله� البحث يف م�س�ئل تتعلق ب�لتع�ون 

بني اجلي�سني اللبن�ين وال�سيني.

اإ�ستقبل ق�ئد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، ق�ئد قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبن�ن اللواء كاوديو غراتزي�نو. وجرى البحث يف اآخر التطورات 

احل��سلة على احلدود اجلنوبية، و�سبل تفعيل التع�ون والتن�سيق بني اجلي�ش 

اللبن�ين والقوات الدولية.

وهّن�أ العم�د �سليم�ن خال اللق�ء، اللواء غراتزي�نو على ت�سّلمه املركز 

اجلديد متمني�ً له التوفيق يف مه�مه وم�سوؤولي�ته القي�دية.  

... والقائد اجلديد لقوات االأمم املتحدة املوؤقتة

... واجلرنال اآالن بلليغريني موّدعاً

ا�ستقبل العم�د ق�ئد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، الق�ئد ال�س�بق لقوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبن�ن اجلرنال اآلن بلليغريني يف زي�رة وداعية 

ملن��سبة انته�ء مه�مه يف قي�دة القوات املذكورة.

وقد اثنى العم�د �سليم�ن خال اللق�ء، على جهود اللواء بلليغريني وتع�ونه 

مع اجلي�ش اللبن�ين طوال فرتة وجوده يف لبن�ن، ومتنى له التوفيق يف 

مه�مه وم�سوؤولي�ته اجلديدة.
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ا�ستقبل ق�ئد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وفد الحت�د اللبن�ين للتزلج 

برئ��سة ال�سيد كميل رزق الذي �سكر اجلي�ش على اهتم�مه وم�س�عدته 

لاحت�د، كم� طلب دعمه يف املهرج�ن الع�ملي للتزلج الذي �سيق�م يف الول 

من �سهر اآذار املقبل.

ا�ستقبل العم�د ق�ئد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من جمل�ش 

العلم�ء يف لبن�ن برئ��سة الق��سي ال�سيخ عبد اللطيف دري�ن.

وقد اعرب الوفد خال اللق�ء، وب��سم �سم�حة مفتي اجلمهورية ال�سيخ 

الدكتور حممد ر�سيد قب�ين عن اعتزازه وتقديره لدور اجلي�ش يف توفري 

الأمن وال�ستقرار وحم�ية املواطنني واملح�فظة على املمتلك�ت الع�مة 

واخل��سة يف الع��سمة بريوت، و�س�ئر املن�طق اللبن�نية التي �سهدت احداث�ً 

يف الآونة الأخرية، واأثنى على ب�س�لته وت�سّديه البطويل للعدو الإ�سرائيلي 

ومنعه من انته�ك ال�سي�دة اللبن�نية. ودع� اللبن�نيني جميع�ً اىل اللتف�ف 

حول جي�سهم الوطني وقي�دته احلكيمة.

... ووفد االحتاد

اللبناين للتزّلج

... ووفداً من جمل�ش 

العلماء يف لبنان

... ووفد رابطة امللحقني

الع�سكريني العرب واالأجانب

ا�ستقبل ق�ئد اجلي�ش العم�د مي�س�ل �سليم�ن يف مكتبه يف الريزة، 

وفد رابطة امللحقني الع�سكريني العرب والأج�نب املعتمدين يف لبن�ن 

وممثلي منظمة مراقبة الهدنة وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبن�ن 

وم�س�عديهم، برئ��سة عميد الرابطة امللحق الع�سكري ال�سعودي العميد 

املهند�ش حممد بن ابراهيم احلج�ج.

واألقى العم�د �سليم�ن كلمة عر�ش فيه� لدور اجلي�ش ومه�مه خال الع�م 

املن�سرم ويف الظروف الراهنة، خ�سو�س�ً عرب انت�س�ره على احلدود اجلنوبية 

يف مهمة الدف�ع عن الوطن وب�سط �سلطة الدولة ك�ملة، ويف �سهره على 

م�سرية الأمن وال�ستقرار يف الداخل، موؤكداً اأن احلل ال�سي��سي وحده هو خ�سبة 

خا�ش الوطن، وان املوؤ�س�سة الع�سكرية هي راعية الوحدة الوطنية، بعيداً 

عن التج�ذب�ت ال�سي��سية، و�ستبقى جهود الع�سكريني من�سبة على الإنق�ذ 

الوطني وحم�ية املوؤ�س�س�ت واملمتلك�ت الع�مة واخل��سة، واأن الت�سحي�ت 

املبذولة من قبلهم م�ستمدة من اإمي�نهم بلبن�ن الواحد، ولي�ش بدافع 

انتم�ئهم اإىل اأكرثية اأو اأقلية، ط�ئفية اأم �سي��سية. 

وقد اأثبت اجلي�ش ب�سورة ق�طعة اأنه جي�ش للوطن ولي�ش جي�س�ً للنظ�م، 

وهو يقوم مبه�مه الوطنية على امتداد م�س�حة الباد، ول تقت�سر هذه 

امله�م على منطقة من دون اأخرى.

كم� اأكد العم�د �سليم�ن اأن هذه الت�سحي�ت التي اأثمرت اأمن�ً وا�ستقراراً، 

�ست�سكل دافع�ً للم�سوؤولني اإىل اجرتاح احللول والنعت�ق من �سجن املواقف 

امل�سبقة، لانطاق اإىل رح�ب التاقي على قوا�سم م�سرتكة، ت�سكل 

ال�ستثم�ر الأف�سل للبن�ن واعد، خ�رج اإط�ر ميزان اخل�س�رة والربح الذي 

ي�سقط اأم�م املع�يري الوطنية.

وختم ق�ئد اجلي�ش كلمته متوجه�ً اىل امللحقني الع�سكريني ب�ل�سكر على 

اجلهود التي بذلوه� من اجل م�س�عدة لبن�ن، ومن خالهم اإىل حكوم�تهم 

و�سعوبهم وجيو�سهم.



الركن  اللواء  ل��اإدارة  الع�م  املدير  اجلي�ش  قي�دة  كّرمت 

ع�س�م عطوي ملن��سبة اإح�لته على التق�عد وتقديراً جلهوده 

التي بذله� طوال فرتة خدمته.

جرى الحتف�ل بهذه املن��سبة يف مق�سف قي�دة اجلي�ش 

وح�سره  �سليم�ن،  مي�س�ل  العم�د  اجلي�ش  ق�ئد  وتراأ�سه 

رئي�ش الرك�ن اللواء الركن �سوقي امل�سري واع�س�ء املجل�ش 

الع�سكري وكبار �سباط القيادة.

فيه�  نّوه  �سليم�ن  العم�د  األق�ه�  بكلمة  احلفل  اإ�ستهل 

درع�ً  له  ق��ّدم  ثم  وعط�ءاته،  عطوي  الركن  اللواء  بجهود 

تذك�ري�ً تقديراً خلدم�ته.

وبدوره، وّجه اللواء الركن عطوي الكلمة الآتي ن�سه�:

اخوتي الأعزاء، 39 �سنة واكرث بقليل، مل اع�ش فيه� مع 

املوؤ�س�سة.  يف  رف�قي  مع  ع�ست  م�  بقدر  واخوتي  اهلي 

�سعرن�  لقد  الرتب؛  خمتلف  من  الع�سكريني  اآلف  اأتذكر 

ب�جلوع والربد مع�ً، واأح�س�سن� ب�خلوف على الوطن، وخدمن� 

ب�سرف وت�سحية ووف�ء... 

اإن لبن�ن بلد فريد بنظ�مه ال�سي��سي والوانه الجتم�عية، 

واإذا  العظيم،  الرائعة وب�سعبه املبدع  اي�س�ً مبزاي�ه  وفريد 

ك�لببغ�وات.  ن�سبح  الكتب  يف  ج�ء  م�  بحرفية  الأخذ  اأردن� 

النكهة اللبن�نية هي نكهة حي�ة وجتدد.

فن  اأم���م  �سخ�سي  وجت��رد  اإخا�ش  بكل  اأتوقف  اأن  اأري��د   

القي�دة، اي النزول من مركز القي�دة اإىل الق�عدة والطاع على احل�ج�ت وبث 

القرار املن��سب  العودة لأخذ  الع�سكريني، ثم  البذل والعط�ء يف نفو�ش  روح 

ا�ست�سراف  ومت�بعة  العملية  املم�ر�سة  يف  وال�سف�فية  التوجيه�ت،  واإعط�ء 

وال�ستح�س�ر  املزج  يف  والرباعة  والق��دام،  ال�سج�عة  ج�نب  اإىل  امل�ستقبل، 

فعاً يف  الذي جت�سد  القي�دة  لفن  الأ�س��سية  املكون�ت  هي  هذه  والتعبري... 

�سخ�ش العم�د مي�س�ل �سليم�ن ق�ئد اجلي�ش. 

خال اربعني �سنة من اخلدمة، تعلمت ب�أن التوا�سع يرفع الن�س�ن، والعمل 

من دون �سجيج يك�سب الثقة ب�لنف�ش، والندف�ع والقدام يجلب�ن  ال�سع�دة 

واملواطنني،  اجلي�ش  بني  املتينة  العاقة  �سر  م�  اأي�س�ً  واأدركت  والطم�أنينة، 

وقيمة كل ذرة تراب، من اجلنوب اإىل ال�سنية اإىل كل لبن�ن، واأن اجلي�ش هو 

جي�ش الوطن ل جي�ش النظ�م.

الق�دة  من  واأرجو  واملث�ل،  القدوة  ب�أنه�  اليوم  اجلي�ش  قي�دة  اإىل  اأنظر  اأن� 

اجلدد للجي�ش، ا�ستله�م مع�ين جتربة العم�د مي�س�ل �سليم�ن الزاخرة ب�لعط�ء 

والبداع، متمني�ً لكم كل توفيق وجن�ح.
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�شباط

ن�شاطات القيادة

العماد قائد اجلي�ش

تراأ�ش احتفال تكرمي اللواء الركن

ع�سام عطوي



اللواء  الأرك�����ن  رئي�ش  تفقد 

الوحدات  امل�سري  �سوقي  الركن 

منطقة  املنت�سرة يف  الع�سكرية 

مراكز  على  ج���ل  حيث  ال�سم�ل، 

التدابري  وع���ي��ن  اإن��ت�����س���ره���، 

التقى  ث��م  امل��ت��خ��ذة.  الأم��ن��ي��ة 

ال�سباط والع�سكريني ونقل اإليهم 

العم�د  اجلي�ش  ق�ئد  توجيه�ت 

مي�س�ل �سليم�ن، موؤكداً اأن اجلي�ش 

الآثمة  لاأي�دي  لن ي�سمح مطلق�ً 

ال�سي��سية  الأو���س���ع  ب��ستغال 

الوطن  ب��وح��دة  للعبث  الراهنة 

الفتنة  ب��ذور  وزرع  وا�ستقراره، 

بني اأبن�ئه، كم� اأنه� لن ت�ستطيع، 

اأو ذريعة، التفلت  اأي غط�ء  حتت 

من املح��سبة اأم�م العدالة. و�سدد 

ب�أن كل بندقية تتوجه اإىل الداخل 

اإىل  ت�سعى  جمرمة  بندقية  هي 

الفتنة، واإنن� على ثقة ت�مة ب�أن 

يف  ال�سي��سية  املرجعي�ت  جميع 

الباد، يقع عليه� واجب ال�سه�م 

ال�ستقرار  على  املح�فظة  يف 

وامل�س�ركة اجلدية يف عدم توجيه 

اأي �ساح اإىل الداخل.
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�شباط

ن�شاطات رئي�س االأركان

ا�ستقبل رئي�ش الرك�ن اللواء 

الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�ش ارك�ن اجلي�ش 

القطري اللواء الركن حمد بن علي 

العطية، وتن�ول البحث خال اللق�ء، 

مهمة وحدة باده الع�ملة يف اإط�ر 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبن�ن و�سبل تفعيل عاق�ت الخوة 

والتع�ون بني اجلي�سني ال�سقيقني 

اللبن�ين والقطري.

رئي�ش االركان ي�ستقبل نظريه القطري

ا�ستقبل رئي�ش الرك�ن، يف مكتبه يف الريزة، ن�ئب رئي�ش ارك�ن الدف�ع 

الإيرلندي للعملي�ت اللواء ب�تريك ن��ش، حيث جرى البحث يف مهمة الوحدة 

الإيرلندية الع�ملة �سمن قوات ال� »يونيفيل« و�سبل تفعيل التع�ون بني 

اجلي�سني اللبن�ين والإيرلندي.

... ورئي�ش اركان الدفاع االيرلندي للعمليات

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، ق�ئد القوات 

امل�سلحة الندوني�سية امل�ري�س�ل دجوكو �سوي�نتو. ومّت خال اللق�ء التداول يف 

مهمة وحدة باده الع�ملة يف اإط�ر قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبن�ن 

و�سبل تفعيل التع�ون بني اجلي�سني.

... وقائد القوات امل�سلحة االندوني�سية

رئي�ش االأركان يتفّقد

الوحدات الع�سكرية يف ال�سمال



للقي�دة  ال��ع���م  امل��ق��ر  يف  اق��ي��م 

الدولية يف الن�قورة، احتف�ل ت�سليم 

املتحدة  المم  قوات  قي�دة  وت�سلّم 

اجلرنال  بني  م�  لبن�ن  يف  املوؤقتة 

غراتزي�نو  كاوديو  اليط�يل  واجل��رنال  م�سّلم�ً  بلليغريني  اآلن  الفرن�سي 

مت�سلم�ً.

لبن�ن  يف  املتحدة  لامم  الع�م  لاأمني  ال�سخ�سي  املمثل  احلفل،  ح�سر 

ال�سفري  اإميييه،  برن�رد  الفرن�سي  ال�سفري  بزي،  علي  الن�ئب  بيدر�سن،  غري 

الع�سكري  املجل�ش  اله��سم ع�سو  الركن جورج  اللواء  كيكي�،  اليط�يل غربي�ل 

ممثاً ق�ئد اجلي�ش العم�د مي�س�ل �سليم�ن، العميد الركن حممد قدورة ممثاً 

الع�م  املدير  العقيد مو�سى جف�ل ممثاً  الداخلي،  المن  لقوى  الع�م  املدير 

لاأمن الع�م، وفد من ال�سف�رة المريكية، رئي�ش احت�د بلدي�ت �سور ال�سيد عبد 

املح�سن احل�سيني، ق�دة اللوية املنت�سرة يف اجلنوب، ق�دة الكت�ئب الدولية 

الع�ملة �سمن اليونيفيل وموظفون مدنيون.

قبل  من  الدولية  الكت�ئب  من  م�سرتكة  ثلة  ب��ستعرا�ش  الحتف�ل  ا�ستهل 

اجلرنال بلليغريني الذي و�سع اإكلياً من الزهر عند الن�سب التذك�ري ل�سح�ي� 

القوات الدولية.

واألقى ن�ئب الق�ئد الع�م ج�ي براك��سر نه�را كلمة ا�س�د فيه� مبزاي� اجلرنال 

القوة  قي�دة  خاله�  توىل  اعوام  ثاثة  طوال  وخدم�ته  وعط�ءاته  بلليغريني 

عقد  من  متكن  ال��ذي  بلليغريني  اجل��رنال  بدبلوم��سية  نوه  كم�  الدولية. 

لتن�سيق  واليونيفيل  وال�سرائيلي  اللبن�ين  اجلي�ش  مع  ثاثية  اجتم�ع�ت 

الن�سح�ب ال�سرائيلي من لبن�ن وانت�س�ر اجلي�ش اللبن�ين.

�شباط

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�شاطات
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احتفال ت�سليم وت�سّلم 

قيادة قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة

يف لبنان

الآلي�ت  م��ن  ع���دداً  اللبن�ين  اجلي�ش  ت�سّلم 

الع�سكرية اخلفيفة املقدمة هبة من بريط�ني�.

ح�سر عملية الت�سليم التي جرت يف مقر اللواء اللوج�ستي، �سفرية بريط�ني� 

ق�ئد  اللواء ممثاً  ق�ئد  املقداد  احمد  الركن  العميد  غ�ي،  فران�سي�ش  ال�سيدة 

اجلي�ش العم�د مي�س�ل �سليم�ن، امللحق الع�سكري الربيط�ين العقيد �ستيفن 

الركن املقداد كلمة  العميد  اأندروز ووفد من �سباط قيادة اجلي�ش. وقد وجه 

مب�دراته�  على  وجي�س�ً  حكومة  املتحدة  اململكة  فيه�  �سكر  احلفل،  خال 

وجهوده� امل�ستمرة يف �سبيل تعزيز قدرات اجلي�ش اللبن�ين.

وبدوره�، ردت ال�سفرية الربيط�نية بكلمة متّنت فيه� ا�ستمرار التع�ون مع 

اجلي�ش اللبن�ين، وا�س�فت: »ي�سرين وجودي هن� 

قيمته�  روفر«  »لند  �سي�رة   47 لت�سليم  اليوم 

حواىل مليون جنيه ا�سرتليني قدمته� احلكومة الربيط�نية للجي�ش اللبن�ين، 

اعم�ر  اع�دة  يف  الربيط�نية  احلكومة  به�  ت�س�هم  التي  امل�س�عدة  من  كجزء 

لبن�ن. ن�أمل ان ت�س�عد الهبة اجلي�ش اللبن�ين يف التحرك بفع�لية اكرب، وان 

ت�ستخدم ال�سي�رات على ك�مل الرا�سي اللبن�نية مب� فيه� املن�طق احلدودية.

خال زي�رته الخرية اىل لبن�ن، �سدد رئي�ش الوزراء الربيط�ين طوين بلري 

التزامن� ذلك ونتطلع اىل  الهبة توؤكد  الدعم الربيط�ين للبن�ن، وهذه  على 

ا�ستمرار التع�ون مع اجلي�ش اللبن�ين«.

اآليات بريطانية هبة للجي�ش



مديرية   - للعديد  اجلي�ش  ارك���ن  اجلي�ش،  قي�دة  اأعلنت 

التعبئة الآتي:

ت�ريخ  م��ن  اع��ت��ب���راً  ن��ه���ئ��ي���ً  ال��ع��ل��م  خ��دم��ة  تلغى   -

2007/2/10 �سنداً اىل الق�نون 2005/665.

الذين  العلم  - يطلب اىل كل لبن�ين من مدعوي خدمة 

مديرية  من  التقدم  وجوب  نه�ئي  اإعف�ء  بطلب�ت  تقدموا 

التعبئة حتى ت�ريخ 2007/6/1 حداً اأق�سى لت�سّلم بط�قة 

العف�ء.

لغ�ية  امل��وؤج��ل��ني  امل��دع��وي��ن  ت��ق��ّدم  ع���دم ���س��رورة   -

2007/2/10 والذين لديهم بط�قة خدمة علم اأو تراخي�ش 

اق�س�مه�  اأو  التعبئة  اخرى من مديرية  اأو م�ستندات  جتوال 

الت�أجيل، والطلب اليهم الحتف�ظ  يف املن�طق بعد ت�ريخ 

مب�ستنداتهم واعتب�رهم م�سوؤولني عنه�.

�سكر  كلمة  بلليغريني  اجلرنال  األقى  وب��دوره، 

والذين  الحتف�ل  ح�سروا  الذين  ال�سيوف  فيه� 

اللحظ�ت  يف  »يونيفيل«  ال�  ومع  معه  وقفوا 

يف  ع�ئلته  اىل  ب�ل�سكر  تقدم  كم�  الدقيقة، 

متمني�ً  وع�سكريني،  مدنيني  من  »يونيفيل« 

اأن  ومعترباً  غرازي�نو  اجل��رنال  خللفه  التوفيق 

القوات الدولية هي يف اأيٍد اأمينة.

فيه�  عرّب  كلمة  غرازي�نو  اجلرنال  األقى  كذلك، 

واحرتامه  الدولية  القوات  افراد  لكل  امتن�نه  عن 

جلميع افراد المم املتحدة املنت�سرين يف لبن�ن، 

وحتقيق  املهمة  لتنفيذ  والتع�ون  العمل  موؤكداً 

و�سعبه،  للبن�ن  وال�سام  والزده����ر  ال�ستقرار 

ولتحقيق مهمة المم املتحدة وفق قرار جمل�ش 

المن، كدليل على اهتم�م ال�سرة الدولية.

وحّي� اي�س�ً اجلي�ش اللبن�ين امل�سوؤول عن المن 

وبني  بينه  الق�ئم  ب�لتع�ون  منّوه�ً  اجلنوب،  يف 

القوات الدولية وال�سك�ن املحليني، وخ�ّش ب�لتحية 

اولئك اجلنود الذين �سّحوا بحي�تهم لأجل ال�سام.

وال�سل�ط�ت  اللب�ن�ين  اجلي��ش  دعم  اأك��د  كم�� 

تثب�يت  اجل  من  جه�ودهم  وتقديره  اللب�ن�نية 

�ستقوم  »اليونيفيل«  ان  اإىل  م�سرياً  ال�ستقرار، 

و�س�دد  ومزده�رة،  اآمنة  منطقة  اىل  املنطقة  هذه  لتحويل  ميكن  م�  بكل 

ب�ل�س�فة  »اليونيفيل«،  اإن  وق�ل  املتينة.  والثق�ة  املتب��دل  الحت�رام  على 

اإىل امله�م الأمنية  تقوم ب�لعديد من العم�ل الن�س�نية واعم�ل نزع اللغ�م 

واع�دة املي�ه وا�ساح الطرق، وتق�دم امل�س�ع�دات الطب�ية م�ن اجل حت�سني 

احلي�ة لل�سك�ن املحليني.

ويف اخلت�م، جرى توقيع حم��سر الت�سليم والت�سّلم بني ال�سلف واخللف، قّلد 

بعده اجلرنال بلليغريني م�س�عديه الكب�ر »و�س�م خدمة ال�سام« وقدم دروع�ً 

تقديرية اىل ال�سباط الكبار واملوظفني املدنيني القياديني.

بلليغريني زار

العميد الركن �سحيتلي

ق�م ق�ئد قوات المم املتحدة 

املوؤقتة يف لبن�ن اجلرنال اآلن 

بلليغريني يرافقه الن�طق 

الر�سمي ب��سم قوات اليونيفيل 

ال�سيد ميلو�ش �سرتوغر ووفد من 

هذه القي�دة، بزي�رة م�س�عد مدير 

املخ�برات واملن�سق بني احلكومة 

اللبن�نية وقوات اليونيفيل العميد 

الركن عبد الرحمن �سحيتلي، وذلك 

ملن��سبة انته�ء مه�مه يف قي�دة 

القوات الدولية.  وقد قدم العميد 

الركن �سحيتلي درع�ً تذك�رية 

للجرنال بلليغريني تقديراً جلهوده 

التي بذله� خال فرتة ت�سّلمه 

قي�دة القوات الدولية.
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القيادة حتذر املواطنني من 

العبث يف بالونات 

امة العدو ال�سّ

�سدر عن قي�دة اجلي�ش - مديرية 

التوجيه البي�ن الآتي:

يقوم العدو ال�سرائيلي من حني 

اىل اآخر ب�إطاق ب�لون�ت معب�أة ب�لغ�ز 

ب�جت�ه الأجواء اللبن�نية، يعمد بع�ش 

املواطنني اىل اإفراغه�، م� ي�سكل خطراً 

على �سامتهم خ�سو�س�ً ان هذا الغ�ز قد 

يكون من النواع ال�س�مة. لذا تدعو قي�دة 

اجلي�ش املواطنني اىل عدم العبث بهذه 

الب�لون�ت يف ح�ل العثور عليه�، واإباغ 

اقرب مركز ع�سكري عنه�.

قيادة اجلي�ش اأعلنت اإلغاء خدمة العلم





تدريب الرتباء واالفراد 

يف جميع املراحل

اإليه  اأن�سئ معهد التعليم الع�م 1961، واأوكلت 

مهمة ت�أمني جميع مراحل التدريب لرتب�ء اجلي�ش 

املعهد  ق�ئد  حت��دث  املهمة  ه��ذه  عن  واأف���راده. 

املعهد  اأن  اأو�سح  الذي  برق  �سربل  الركن  العميد 

يتوىل اإعداد التامذة الرتب�ء، وت�أهيل رتب�ء واأفراد 

الدرا�سية  اإىل ت�أمني املك�تب  اإ�س�فة  الخت�س��ش، 

الدرا�سة  ومك�تب  امل�سرتك،  الق�سم  يف  كله� 

امل�سرتك  الق�سمني  يف  ونقل  م�س�ة  اإخت�س��ش 

املتمرنني  الأغ���رار  اجل��ن��ود  وتن�سئة  وال��ن��وع��ي، 

املتطوعني لرفد قطع اجلي�ش.

يف  تتم  هذه  التدرب  عملي�ت  اأن  اإىل  واأ�س�ر 

مدر�سة امل�س�ة ومدر�سة الرتب�ء وجمموعة مدار�ش 

الخت�س��ش الت�بعة للمعهد.

واأكد العميد الركن برق اأن املدار�ش الثاث ت�سدد 

املعلومات  نقاط هي:  ثالث  على  تدريباتها  يف 

ثق�فة  م��دى  تعك�ش  التي  واملدنية  الع�سكرية 

ال�سرورية  البدنية  واللي�قة  املتخرج،  التلميذ 

املعنوي  والتوجيه  الع�سكرية،  امله�م  لتنفيذ 

املطلوب للحف�ظ على معنوي�ت مرتفعة.

اأ�س�ر ق�ئده  التعليم، فقد  اأم� عن ميزات معهد 

�س��سعة  والتدريب  للرمي  حقولً  ي�سم  اأن��ه  اإىل 

ميزة  اإىل  اإ�س�فة  التعليم،  مب�ين  من  وقريبة 

اأن  وذل��ك  مث�لي�ً،  يعترب  ال��ذي  ال��ب���رد  الطق�ش 

خمتلف  يف  للتدريب  يخ�سع  اأن  يجب  التلميذ 

الظروف املن�خية.

مدر�سة الرتباء:

اعداد الرتباء و�سروط االنت�ساب

وب��سرت   ،1967 الع�م  الرتب�ء  مدر�سة  اأن�سئت 

منذ ذلك احلني تخريج دفع�ت متت�لية من الرتب�ء 

تدريب  اإىل  اإ�س�فة  واجل��و،  والبحر  الرب  قوى  يف 

الرتب�ء والفراد الخت�س��سيني.

ق�ئده�  حتدث  للمدر�سة  الرئي�سة  امله�م  عن 

اأنه� تتوىل  العقيد الركن عم�د ع�سيمي، ف�أو�سح 

الرب  الرتب�ء يف قوى  للتامذة  الأ�س��سي  التدريب 

�شباط

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

املعاون روميو مو�سى

حتقيق ع�شكري
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العلم اأ�سا�ش التقدم والنجاح يف امليادين �ستى. وملا كانت املوؤ�س�سة الع�سكرية يف �سعي دائم اإىل التقدم 

ت لهذه الغاية الرتباء واالفراد مبعهد للتعليم  والتطور، فقد اأولت اإهتماماً خا�ساً التعليم يف اجلي�ش، وخ�سّ

منذ اأوائل ال�ستينيات، واأحلقت به مدر�سة للرتباء واأخرى للم�ساة، تخرجت فيهما ع�سرات الدورات يف خمتلف 

االإخت�سا�سات من م�ساة، وتالمذة رتباء، ومكاتب درا�سة، وغريها.

املر�سحني  جميع  يق�سده  حيث  اجلي�ش  يف  التقدم  بوابة  له  التابعة  واملدار�ش  التعليم  معهد  يزال  وما 

للرتقيات اأو ملتابعة مكاتب الدرا�سة واالإخت�سا�ش.

معهد التعليم واملدار�ش التابعة له، وكيفية اإعداد الرتيب يف اجلي�ش، يف التحقيق االآتي.

م
لي

ع
ت

ال
د 

ه
ع

م

بوابة التقدم ومق�سد الط�حمني اإىل الرتقي

مدار�ش ودورات تتوىل 

تنمية الكفاءات

والتدريب يتزامن مع 

املهام العمالنية

قائد معهد التعليم 

العميد الركن �سربل برق

قائد مدر�سة الرتباء 

العقيد الركن عماد ع�سيمي



والبحر 

واجل�������������و، 

التكميلي  والتدريب 

فقط،  الربية  القوات  لتامذة 

الرتب�ء  وت��دري��ب  تن�سئة  اإىل  اإ���س���ف��ة 

واأفراد  كرتب�ء  املعينني  الخت�س��سيني  والتامذة 

وظ�ئف  لتويّل  الرتب�ء  بع�ش  وت�أهيل  متمّرنني، 

معينة يف قطعهم.

ماك  حت�سري  تتوىل  اأن��ه���  اإىل  اأي�س�ً  واأ���س���ر 

املدر�سة واملتدرجني فيه� للقي�م مبه�م عمانية 

على  بن�ء  اإ�ستثن�ئية  ح�لت  يف  املدر�سة  خ�رج 

اأوامر �س�درة عن قي�دة اجلي�ش.

n ما هي �سروط االإنت�ساب ملدر�سة الرتباء؟
ع�سكري�ً،  اأم  ك�ن  مدني�ً  لبن�ين،  لكل  يحق   -

الرتب�ء  مدر�سة  اإىل  النت�س�ب  بطلب  التقدم 

ب�سفة تلميذ رتيب، �سرط اأن تتوافر فيه ال�سروط 

الع�مة واخل��سة املحددة يف نظ�م املدر�سة. ويتم 

قبول املر�سحني بعد خ�سوعهم ملب�راة يف العلوم 

املختلفة واجتي�زه� بنج�ح.

اجلي�ش،  يف  الرتيب  ــداد  اإع يتم  كيف   n
وعالم يتم الرتكيز يف تن�سئة الرتباء؟

امله�م  يف  الأ�س��سي  امل��ح��رك  ه��و  الرتيب   -

ال�س�بط  بني  الو�سل  �سلة  اأنه  وذلك  الع�سكرية، 

هن�  من  ينّفذ.  الذي  والفرد  الأوام��ر  يعطي  الذي 

ف�إنن� ن�سعى اإىل تزويد التلميذ الرتيب امله�رات 

املختلفة ورفع كف�ءته املهنية من خال التعددية 

العلوم  �سعيد  على  اإن  التدريبية،  ال��دورات  يف 

الع�مة والعلوم الع�سكرية اأو على �سعيد التطبيق 

بهدف  وذل��ك  العماين، 

ورفع  �سخ�سيته  �سقل 

م�ستواه التعليمي ومه�راته الفردية، لكي ي�سبح 

الظروف، وتنفيذ  الت�أقلم يف خمتلف  على  ق�دراً 

ب�لذكر  اجلدير  املطلوبة.  ب�لدقة  الأ�س��سي  دوره 

يف هذا الإط�ر اأنن� اأ�سفن� اإىل الربن�مج التعليمي 

دورة  الث�لثة  ال�سنة   - الرتب�ء  ب�لتامذة  اخل��ش 

تزلج يف مدر�سة التزلج مدته� خم�سة ع�سر يوم�ً، 

اأربعة  منه�  كل  مدة  عرم�ن  يف  �سب�حة  ودورات 

موجودة  ك�نت  التي  الدورات  اإىل  اإ�س�فة  اأ�س�بيع، 

�سوق،  ودورة  ع��ديل،  ك�تب  دورة  وه��ي:  �س�بق�ً 

ودورة رتيب ري��سة ورمي، علم�ً اأنه من خال هذه 

الازمة  الخت�س��س�ت  الرتب�ء  تزويد  يتم  الدورات 

قبل ت�سكيلهم اإىل القطع.

التامذة  كف�ءة  رفع  اإط���ر  يف  اأن��ه  اأي�س�ً  نذكر 

كمبيوتر حممولة  اأجهزة  بتزويدهم  قمن�  الرتب�ء، 

كم�  النظرية.  الدرو�ش  اأثن�ء  يف  ي�ستخدمونه� 

خال  التعليمي من  م�ستواهم  تعزيز  على  عملن� 
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�سروط االنت�ساب اىل مدر�سة الرتباء

n ال�سروط العامة:
يتم النت�س�ب اىل مدر�سة الرتب�ء ب�سفة تلميذ رتيب عن طريق املب�راة، 

اذا  املب�راة  بهذه  ال�سرتاك  طلب  ع�سكري�ً  اأم  ك�ن  مدني�ً  لبن�ين  لكل  ويحق 

توافرت فيه ال�سروط املطلوبة مبوجب احكام هذا القرار وتعليماته التطبيقية.

l ال�سروط العامة للرت�سيح:

يتوجب على املر�سح لا�سرتاك مبب�راة الدخول اىل مدر�سة الرتب�ء اأن يكون:

اأ- لبن�ني�ً منذ ع�سر �سنوات على القل.

ب - ان يكون غري حمكوم بجن�ية اأو حم�ولة جن�ية من اي نوع ك�نت او بجنحة 

�س�ئنة او حم�ولة جنحة �س�ئنة او ب�حلب�ش مدة تزيد عن ال�ستة ا�سهر، وتطبق 

هذه الحك�م على ال�سخ��ش الذين اعيد اعتب�رهم وا�ستف�دوا من العفو )عفو 

ع�م او عفو خ��ش(.

ج- ع�زب�ً، ارماً من دون اولد او مطلق�ً من دون اولد.

د- من ذوي ال�سلوك احل�سن والخاق احلميدة، غري مدمن الكحول او املخدرات 

او لعب املي�سر.

ارتب�طه  بفك  الرتب�ء  التح�قه مبدر�سة  وقبل  تعيينه  عند  يتعهد  ان   - ه� 

والغ�ء انت�س�به لأي حزب او جمعية او نق�بة ب��ستثن�ء النق�ب�ت املهنية وبعدم 

ح�سور الجتم�ع�ت الع�ئدة له�.

وزارة  موؤ�س�س�ت  احدى  اىل  الدخول  مب�راة  اىل  تقدموا  ممن  يكون  األ  و- 

الدف�ع الوطني وا�ستبعدوا منه� ب�سبب الغ�ش.

ز- قد بلغ الث�منة ع�سرة ومل يتج�وز الث�لثة والع�سرين من عمره، يح�سب 

العمر لغ�ية الول من ت�سرين الول من �سنة تقدمي الطلب�ت.
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او لأ�سب�ب  ح- غري ماحق مبقت�سى ق�نون خدمة العلم وغري م�سرح طرداً 

ت�أديبية من اجلي�ش. 

ط- حائزاً ال�سهادة املتو�سطة على االقل او ما يعادلها ر�سمياً.

ي- قد تقدم بطلب تر�سيح لا�سرتاك مبب�راة الدخول اىل مدر�سة الرتب�ء.

n ال�سروط اخلا�سة:

l �سروط خا�سة باملر�سحني الع�سكريني:

باال�سافة اىل ال�سروط العامة الواردة يف املادة ال�سابقة للفقرات )و، ط، ي( 

يتوجب على املر�سح من الع�سكريني:

األ يتج�وز عمره 27 �سنة للعرف�ء الول والعرف�ء و26 �سنة للجنود الول  اأ- 

واجلنود و24 �سنة للمجندين، يح�سب العمر لغ�ية الول من ت�سرين الول من 

�سنة تقدمي الطلب�ت.

الخريتني  ال�سنتني  خال  يوم�ً   20 ال�سنوي  عقوب�ته  يتج�وز معدل  األ  ب- 

من خدمته، وحت�سب لغ�ية النته�ء من تقدمي الطلب�ت. ت�ستثنى العقوب�ت 

املتعلقة بحوادث ال�سري.

l �سروط خا�سة باملر�سحني للتطوع ب�سفة تلميذ رتيب اخت�سا�سي:

ق�نون  من   32 للم�دة  التطبيقي  املر�سوم  احك�م  الفئة  هذه  على  تطبق 

الدف�ع الوطني وتعليم�ته التطبيقية.

درو�ش مكثفة يف اللغتني النكليزية والفرن�سية، 

املخ�س�سة  املق�عد  من  الف���دة  من  ميّكنهم  م� 

خ�رج  التدريبية  ال���دورات  �سعيد  على  للرتب�ء 

لبن�ن.

عموميات الربنامج

n ماذا ي�سمل برنامج تدريب الرتباء ب�سكل 
عام؟

تدريبي  لربن�مج  الرتب�ء  التامذة  يخ�سع   -

ملدة 36 �سهراً موزع على ثاث �سنوات. وي�سمل 

من  الع�مة  والعلوم  وال�سلحة،  الع�سكرية  العلوم 

من  وغريه�  وجغرافي�  وت�ريخ  وفيزي�ء  ري��سي�ت 

اللغتني  اإىل درو�ش يف  اإ�س�فة  التثقيفية،  املواد 

النكليزية والفرن�سية، ومت�رين ال�سري والري��سة.

ع�م  ك��ل  نه�ية  يف  التعليم  برن�مج  يختتم 

مبخيم تدريبي )م� بني ع�سرة اأي�م وخم�سة ع�سر 

يوم�ً(، ويتم الرتكيز خاله على التطبيق العملي، 

اإ�س�فة  والتوّجه،  القت�ل  يف  درو�ش  تتخلله  حيث 

احلية  ب�لذخرية  واملن�ورة  الليلية  الإغ���رات  اإىل 

جميع  فيه�  ت�سرتك  تكتي،  لفيف  م�ستوى  على 

ال�سلحة.

الرتب�ء  ت��دري��ب  برن�مج  اأن  ب�لذكر  اجل��دي��ر 
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زي�رات  ي�سمل 

الأثرية  الأم�كن  اإىل  تع�رف 

وال��وح��دات  القطع  اإىل  اإ���س���ف��ة  والثق�فية 

وطنه  على  الرتيب  تعريف  بهدف  الع�سكرية، 

وجي�سه ورفع م�ستواه الثق�يف.

وعلى �سعيد تامذة ال�سنة الث�لثة، 

اإخت�س��ش  دورة  برن�جمهم  يتخلل 

اأ�سهر،  ثاثة  ملدة  املدر�سة  خ���رج 

حيث يتوجه التامذة الرتب�ء اإىل اأحد 

الإ�س�رة،  الهند�سة،  الت�لية:  الفواج 

وذلك  املدرع�ت،  النقل،  املدفعية، 

يعودون  كل منهم،  لخت�س��ش  وفق�ً 

ملوا�سلة  املعهد  اإىل  خت�مه�  يف 

التعليم.

الــطــاقــم  ــف  ــاأل ــت ي ممــن   n
التدريبي يف املدر�سة؟

من  ع��دد  الرتب�ء  التامذة  ت��دري��ب  يتوىل   -

اخت�سا�سات  �سمن  امل�ساعدين  والرتباء  ال�سباط 

خمتلفة، من بينه� الإدارة واملعلوم�تية وامل�س�عد 

العت�د،  م�س�عفة  وتعهد  والتموين  الق�س�ئي 

تف�سلهم  مدنيني  مدربني  اإىل  اإ�س�فة  ال��خ... 

قي�دة اجلي�ش اإىل املدر�سة لتدري�ش بع�ش املواد 

التعليمية املتخ�س�سة.

حال  يف  الرتيب  بالتلميذ  يحل  مــاذا   n
ر�سوبه يف اإحدى ال�سنوات الدرا�سية؟

- يتم ت�سكيل التلميذ الرا�سب بقرار من قي�دة 

اأو عريف،  اإحدى القطع برتبة جندي  اإىل  اجلي�ش 

اأنه�ه  مل�  وفق�ً  وذل��ك 

ح�ل  درو���ش. ويف  من 

ذل��ك،  يف  ي��رغ��ب  مل 

ي��ت��م ت�����س��ري��ح��ه، مع 

ن�سبة  اأن  اإىل  الإ�س�رة 

يف  �سئيلة  ال��ر���س��وب 

العمل  لأن  امل��در���س��ة 

كبري  ق��در  على  فيه� 

والتلميذ  اجلدية،  من 

تق�سرياً  يع�ين  ال��ذي 

يف م�دة م�، يتم حجزه وت�أمني من ي�س�عده على 

تخطي ال�سعوب�ت التي يواجهه�.

الدورات احلالية

يف  احلالية  التدريبية  الــدورات  هي  ما   n
املدر�سة؟

- اإ�س�فة اإىل تامذة الرتب�ء املوزعني على ثاث 

لع�سكريني  مك�تب  هن�ك  �سنوات، 

اإخت�س��سيني من اإداريني وممر�سني 

يف  ومتخ�س�سني  ومو�سيقيني 

ثاثة  منه�  ك��ل  م��دة  الفندقية، 

ا�سهر، يتوىل تدريبهم اإخت�س��سيون 

خ���رج  م��ن  وم��دن��ي��ون  ع�سكريون 

املدر�سة التي تتوىل و�سع برن�مج 

التعليم وال�سراف على تنفيذه.

مميزة  ن�ساطات  من  هل   n
خا�سة مبدر�سة الرتباء؟

- هناك ن�ساط �سنوي يف املدر�سة 

ب�إ�سم  الرتب�ء  تخريج  دورة  بت�سمية  يق�سي 

ع�ئلته  ندعو  حيث  ال�سرف،  �س�حة  �سهداء  اأح��د 

لحتف�ل تكرميي، بعد موافقة قي�دة اجلي�ش على 

الت�سمية.

الدائم  احلوار  بلغة  اأي�س�ً  الرتب�ء  مدر�سة  تتميز 

»اأمني  الذي يتم من خال  والدارة،  التامذة  بني 

ال�سنة الث�لثة«، علم�ً اأن لقب »اأمني ال�سنة« يعطى 

التلميذ الرتيب

علي اخلطيب

التلميذ الرتيب

عالء حممد

�سالح الدين



ين  للتلميذ

من  ك��ل  يف  وال��ث���ين  الول 

ال�سنة  اأمني  ويتوىل  الثاث.  الدرا�سة  �سنوات 

الث�لثة نقل اآراء تامذة ال�سنوات الثاث وم�س�كلهم 

ومتني�تهم اإىل ق�ئد املدر�سة مب��سرة، حيث يتم 

تلبية املط�لب املحقة فوراً، ون�سرح ا�سب�ب تعذر 

تلبية املط�لب الخرى.

مهام عمالنية واوامر الرتباء ال�سارمة

اإ�س�فة اإىل درو�سهم يف معهد التعليم، ي�س�رك 

اإمن�ئية خ�رج  واأعم�ل  التامذة يف مه�م عمانية 

يف  اجلي�ش  انت�س�ر  يف  �س�ركوا  فقد  املعهد. 

من  �سهرين  بعد  املعهد  اإىل  ع���دوا  ثم  اجلنوب، 

النت�س�ر ملت�بعة الدرو�ش.

ويف اأثن�ء الحداث المنية الخرية اإنت�سر التامذة 

الرتب�ء يف ال�سنوات الثاث يف مراكز اجلي�ش يف 

عن��سر  انتق�ل  عن  الن�جت  الفراغ  مللء  البق�ع 

الول  التدخل  وفوجي  والث�من،  الول  اللواءين  من 

بريوت.  اإىل  واملجوقل 

تامذة  ع�د  حني  ويف 

لإنه�ء  الث�لثة  ال�سنة 

التخرج،  قبل  درو�سهم 

ال�سنة  تامذة  يزال  ل 

وال���ث����ن���ي���ة  الوىل 

لأداء  م��ن��ت�����س��ري��ن 

العمانية.  مهمتهم 

عن هذه املهمة حتدث 

الدين  �ساح  عاء  الث�لثة  ال�سنة  يف  التلميذان 

وعلي اخلطيب.

�سملت  ال��دي��ن:  �ساح  ع��اء  الرتيب  التلميذ 

واحلر�ش  والكم�ئن  الدوري�ت  البق�ع  يف  مهمتن� 

وفرائ�ش املدافعة عن املركز، وقد كن� م�ستعدين 

اأن  القول  ميكن  بحيث  للتنفيذ،  وعملي�ً  ذهني�ً 

التجربة ك�نت ن�جحة جداً.

ال�سرية،  لرتيب  م�س�عداً  كنت  اإيل،  ب�لن�سبة 

ن�سر  يف  و�س�همت  احل��ر���ش،  بتعيني  فقمت 

و�سف  وق��د  امل��ه���م،  تنفيذ  ومراقبة  احل�سرية 

الرتكي«  ب�»الع�سكر  الرتب�ء  تامذة  اأوامر  البع�ش 

نظراً اإىل �سرامته� واإىل جديتن� يف العمل.

التي  املهمة  اخلطيب:  علي  الرتيب  التلميذ 

كّلفن� به� ك�نت كتطبيق عملي مل� تعلمن�ه يف 

وتفتي�ش  ودوري�ت،  تفتي�ش  حواجز  من  املدر�سة 

و�سبط  املهربني  كم�ئن �سد  وتنفيذ  اأ�سلحة،  عن 

املخ�لفني.

القواعد  بتنفيذ  الرتب�ء  تامذة  جميع  ق�م  وقد 

والقوانني  النظمة  على  معتمدين  الأ�س��سية، 

الع�سكرية يف تنفيذ مه�مهم.
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تنفذ مب�راة الدخول على مرحلتني:

l املرحلة الوىل: تت�سمن ثاثة اختب�رات لكل منه� هدف وذلك كم� 

يلي:

- الختب�ر النف�س�ين: التثبت من اهلية املر�سح الفطرية وا�ستعدادته 

الفكرية وقدرته للخدمة يف القوى امل�سلحة.

ومدى  الري��سية  املر�سح  اهلية  من  التثبت  الري��سي:  الختب�ر   -

حتمله امل�سق�ت.

- الختب�ر ال�سحي: التثبت من اهلية املر�سح البدنية وال�سحية.

l املرحلة الث�نية: تت�سمن اختب�رات )خطي - تقدير( هدفه�:

- حتديد امل�ستوى الثق�يف والعلمي للمر�سح.

- �سرب �سخ�سية املر�سح وتقدير �سامة نطقه ومنطقه.

- تقييم امللف ال�سخ�سي للمر�سح.

الوىل.  املرحلة  يف  املقبولون  املر�سحون  املرحلة  بهذه  ي�سرتك 

ب�ل�س�فة  اخت�س��سي  رتيب  تلميذ  ب�سفة  للتطوع  املر�سحون  ويخ�سع 

وبعد  اخت�س��سه  لختب�ر تقني كل يف  اعاه،  املذكورة  الختب�رات  اىل 

الختب�ر اخلطي.

الرتباء مــدر�ــســة  اىل  ــول  ــدخ ال ــاراة  ــب م

قائد مدر�سة امل�ساة

العقيد وائل حاطوم



مدر�سة امل�ساة:

تنمية قدرات االفراد

يب��سر  ومل  الع�م 1981  امل�س�ة  مدر�سة  اأن�سئت 

الع�م 1983. متركزت  اأواخر  اإل  العمل فيه� فعلي�ً 

بعلبك.  اآخره�  من�طق  ع��دة  يف  املدر�سة  ه��ذه 

العقيد وائل ح�طوم ق�ئد املدر�سة حتدث عن دوره� 

ومه�مه�، م�سرياً اىل اأن مهمة مدر�سة امل�س�ة هي 

تن�سئة وتعليم وتدريب وت�أهيل الفئ�ت الآتية:

اجلنود   -

الأ�س��سية  التن�سئة  الغ���رار، 

امل�سرتكة ل�س�لح قوى الرب والبحر واجلو.

 -5-4-3-2 رق��م  الدرا�سة:  مك�تب  عن��سر   -

الق�سم   -5-4-3-2-1 ورق��م  امل�سرتك،  الق�سم 

النوعي اإخت�س��ش م�س�ة.

- تامذة اأية دورة تقرره� قي�دة اجلي�ش.

ت����أه���ي���ل   -

للقي�م  املدر�سة  ماك  وتدريب 

ح���لت  يف  امل��در���س��ة  خ����رج  عمانية  مبهم�ت 

اإ�ستثن�ئية بن�ء على اأوامر ت�سدر عن قي�دة اجلي�ش.

واجلم�رك  الداخلي  الأم��ن  قوى  اأغ��رار  تن�سئة   -
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ا�سماء واماكن وتواريخ

n معهد التعليم:
بت�ريخ  ال�سم�ل  منطقة  لقي�دة  ت�بعة  كوحدة  التعليم  معهد  اأن�سئ   -

حتى  فيه�  وبقي  طرابل�ش  يف  غ�من  بهجت  ثكنة  يف  ومتركز   1961/8/3

الع�م 1966.

اإن�س�وؤه كوحدة م�ستقلة بت�ريخ 1967/9/1 ومتركز يف ثكنة حن�  اأعيد   -

غ�سطني يف حملة عرم�ن �سم�ل طرابل�ش حتى اإجن�ز البن�ء املخ�س�ش له يف 

ثكنة ال�سيخ عبد اهلل يف بعلبك حيث انتقل اليه خال الع�م 1968.

- بت�ريخ 1969/9/1 اأحلقت به مدر�سة الرتب�ء من مك�ن متركزه� القدمي 

يف عرم�ن اإىل بعلبك - ثكنة ال�سيخ عبد اهلل.

ت�ريخ  1/3131/ت/������ش  رق��م  م.خ.  مبوجب   -

وجتهيز  عديد  وجدول  بنظ�م  وا�ستبدل  الداخلي  نظ�مه  األغي   1973/9/19

جديد وا�ستبدلت جمموعة مدار�ش الأ�سلحة مبدر�سة امل�س�ة.

ا�ستبدال  اأعيد  - مبوجب م.خ. رقم 1/2172/ت/�ش ت�ريخ 1974/7/3 

نظ�مه الداخلي بنظ�م وجدول عديد وجتهيز جديد.

n مدر�سة الرتباء:
احلربية  ب�ملدر�سة  واحلقت  الرتب�ء  مدر�سة  اأن�سئت  بت�ريخ 1967/3/1   -

وا�ستقبلت الدفعة الوىل من التامذة وعددهم 150 تلميذاً.

- بت�ريخ 1967/10/1 انتقلت اإىل ثكنة عرم�ن وا�ستقبلت الدفعة الث�نية 

من التامذة وعددهم 150 تلميذاً.

- بت�ريخ 1969/9/1 انتقلت اإىل ثكنة ال�سيخ عبد اهلل يف بعلبك وبقيت 

فيه� لغ�ية 1976 حيث توقفت ب�سبب الحداث.

اإىل  انتقلت  ثم  حم�ن�،  ثكنة  يف  جمدداً  اإفتتحت   1982/1/1 بت�ريخ   -

املدر�سة احلربية ب�سبب الجتي�ح ال�سرائيلي.

- خال �سهر ت�سرين الث�ين 1983 مت تخريج 160 تلميذاً ثم انتقلت اإىل 

اجلمهور.

- يف اأواخر الع�م 1983 انتقلت اإىل اأدم� وا�ستقبلت تامذة، وبقيت فيه� 

لغاية �سهر �سباط 1990 حيث توقفت جمدداً ب�سبب الحداث، ف�نتقلت بعده� 

اإىل ال�سبية.

الفن�ر  اللبن�نية يف  اجل�معة  اإىل  انتقلت  الول 1990  ك�نون  �سهر  خال   -



260 رقم  العدد   - اجلي�ش 

25

وبقيت فيه� حتى �سهر ك�نون الول 1991.

لغ�ية  فيه�  وبقيت  �سبية  اإىل  انتقلت   1991 الول  ك�نون  �سهر  خال   -

حممد  ال�سهيد  النقيب  ثكنة  اإىل  بعده�  من  انتقلت  حيث   1997/11/25

مكي - بعلبك.

n مدر�سة امل�ساة:

اإلغ�ء  ت�ريخ  من  اإعتب�راً  مه�مه�  واملجوقلني  امل�س�ة  مدر�سة  ب��سرت   -

فيه�  العمل  يب��سر  ومل   ،1981/10/1 بت�ريخ  اأي  الغرار  تدريب  مع�سكر 

فعلي�ً اإل اأواخر الع�م 1983.

- يف 1996/6/2، ا�سبح اإ�سمه� مدر�سة امل�س�ة وك�ن مركزه� يف الفي��سية.

- احلقت مبع�سكر خدمة العلم يف 1984/1/27 ولغ�ية 1985/2/16.

- مترك��زت يف اأدم�� من 1985/2/16 ولغ�ية 1989/12/2 ت�ريخ انتق�له� 

اإىل الفي��سية، ومن ثم اإىل الفن�ر من 1989/12/3 ولغ�ية 1991/10/15.

بني 1991/10/15 و 1999/7/19 ك�ن مركزه� يف ال�سبية اإىل اأن انتقلت 

بت�ريخ 1999/7/19 اإىل ثكنة النقيب ال�سهيد حممد مكي يف بعلبك حيث 

هي اليوم.

والأم��������ن ال���ع����م، 

ب�سورة  امل�سرتكة  الأ�س��سية  التن�سئة 

من  امل�س�ة  مدر�سة  تتمكن  ولكي  اإ�ستثن�ئية. 

التن�سئة  على  الرتكيز  يتم  ال��دور  بهذا  القي�م 

املعنوية والوطنية، والتن�سئة الع�سكرية، والت�أهيل 

ا�س�فة  اجل�سدي، 

يف  التامذة  معرفة  تو�سيع  اإىل 

ميدان العلوم الع�سكرية والثق�فة الع�مة.

تطوير و�سائل التعليم

n ممن يتاألف طاقم التعليم يف املدر�سة؟
- يتوىل التعليم طاقم موؤلف من �سباط ورتباء 

علم�ً  ع�لية،  بكف�ءة  يتمتعون  واف���راد 

م�ستوى  رفع  على  ب�إ�ستمرار  تعمل  املدر�سة  اأن 

الكف�ءة لدى الرتب�ء امل�س�عدين من خال التدريب 

قي�دة  ت�سعى  كم�  العملية.  والتم�رين  النظري 

مدر�سة امل�س�ة اإىل تطوير و�س�ئله� التعليمية عن 

وجتهيز  كله�،  التدريب  م�س�عدات  طريق حتقيق 

وجتهيز  ال�سلحة  اأن��واع  ملختلف  تدريب  ق�ع�ت 

كمبيوتر،  واأجهزة  عر�ش  ب���آلت  التعليم  ق�ع�ت 



والعمل على  الت�أليل  اأجهزة  اإىل تطوير  ب�لإ�س�فة 

لهذه  مل�  النرتنت  ب�سبكة  امل�س�ة  مدر�سة  و�سل 

كم�  التدريب.  �سعيد  على  اإف���دة  من  العملية 

تدريب  ق�ع�ت  ع�سر  بن�ء  اإىل  املدر�سة  وت�سعى 

ت�ستوعب كل ق�عة حواىل 60 تلميذاً. كم� �سيتم 

 »Projector« على  وعر�سه�  التم�رين  ت�سوير 

لتف�دي الأخط�ء بعد التطبيق العملي.

املدر�سة ت�ستوعب

1200 تلميذ

n ما هي مراحل التدريب يف املدر�سة؟
اآذار  اأول  من  اإعتب�راً  مبدئي�ً  التدريب  يجري   -

�سهرا  ويخ�س�ش  الأول،  ك�نون  اأواخ��ر  يف  وينتهي 

من  الن�ساطات،  من  لعدد  و�سباط  الثاين  كانون 

بينه� حت�سري املدر�سة لإ�ستقب�ل الدورات اجلديدة 

املتبقية،  ال�سنوية  م�أذوني�تهم  املدربني  ومنح 

اإ�س�فة اإىل اإق�مة دورات تقوية معلوم�ت وتقني�ت 

تدريب للمدربني.

وفق�ً  جتري  فهي  الإختب�رات  �سعيد  على  اأم��� 

بكل  املرفقة  واخل��سة  الع�مة  الإمتح�ن�ت  لتدابري 

منه�ج.

اإ�ستقب�ل  املدر�سة  اإم��ك���ن  ب�ملاحظة  ويجدر 

حواىل 1200 تلميذ، ويف ح�ل ر�سوب اأحدهم يف 

اإىل  يعود  اأن  على  قطعته  اإىل  يعود  الإختب�رات 

املدر�سة عند اإفتت�ح دورة جديدة.

بها  تقوم  خا�سة  ن�ساطات  مــن  هــل   n
املدر�سة؟

- تقوم املدر�سة بن�س�ط�ت خمتلفة من بينه�، 

التن�سئة  نه�ية  يف  تنفذ  التي  الن�ر  معمودية 

قي�دة  ت�سعه  لإق��رتاح  وفق�ً  امل�سرتكة  الأ�س��سية 

املدر�سة وتوافق عليه قي�دة املعهد وتقره قي�دة 

اجلي�ش، اإ�س�فة اإىل تقدمي الأغرار للعلم يف نه�ية 

خ��ش  ملنه�ج  وفق�ً  امل�سرتكة  الأ�س��سية  ال��دورة 

يقرتحه ق�ئد املدر�سة ويرفعه اإىل قي�دة اجلي�ش 

بوا�سطة قي�دة املعهد.
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:2007/1/2

يبداأ  ب�ن كي مون  املتحدة  لاأمم  الع�م  الأمني   -

الهتم�م  ب�إياء  تعهده  مكرراً  مه�مه،  مم�ر�سة 

الأو�سط  ال�سرق  الكبري لأكرب الزم�ت الع�ملية يف 

ولبن�ن وايران والعراق وكوري� ال�سم�لية ودارفور.

:2007/1/3

�سوري�  يف  جن�ئي  �سجني  اآلف  اأربعة  من  اكرث   -

الأ�سد  ب�س�ر  الرئي�ش  اإىل  عري�سة  يوجهون 

الذي  الرئ��سي  ب�لعفو  �سمولهم  فيه�  يط�لبون 

ك�ن قد �سدر يف نه�ية الع�م 2006.

:2007/1/4

- جمل�ش الوزراء يقر الورقة ال�ساحية القت�س�دية 

اعلن  فيم�  ب�ري�ش-3،  موؤمتر  اإىل  �سرتفع  التي 

الحت�د العم�يل الع�م ونق�ب�ت عم�لية ومهنية و 

ال�ساحية  للورقة  رف�سهم  احلر«  الوطني  »التي�ر 

جلهة زي�دة ال�سرائب والر�سوم.

- الرئي�ش امل�سري ح�سني مب�رك يعلن يف خت�م 

الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�ش  مع  اجراه�  حم�دث�ت 

ايهود اوملرت يف �سرم ال�سيخ، ان م�سر لن تقف 

يف  النووي  الت�سلح  �سب�ق  ت�س�عد  اإذا  متفرجة 

تزود  يف  البحث  اإىل  ت�سطر  قد  وانه�  املنطقة 

�ساح مم�ثل للدف�ع عن نف�سه�.

- الدميقراطيون يعودون بعد انتظ�ر 12 ع�م�ً اإىل 

ا�ستع�دوا  ان  بعد  املئة،  بعد  الع��سر  الكونغر�ش 

اثر  وال�سيوخ،  ال��ن��واب  جمل�ش  على  ال�سيطرة 

فوزهم يف انتخ�ب�ت التجديد الن�سفي التي جرت 

الث�ين امل��سي، ملوحني مبطرقتهم  يف ت�سرين 

بو�ش  ج��ورج  الأمريكي  الرئي�ش  اإدارة  ملح��سبة 

الداخلية  ال�سي��سة  يف  للجدل  مثرية  ق�س�ي�  حول 

واخل�رجية مب� يف ذلك العراق.

:2007/1/5

ورئي�ش  عب��ش  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ش   -

الوزراء اإ�سم�عيل هنية يتفق�ن على �سحب جميع 

ال�سرطة  ون�سر  القط�ع،  �سوارع  من  امل�سلحني 

و»فتح«  »حم��ش«  حركتي  بني  احلوار  وموا�سلة 

لاتف�ق على ت�سكيل حكومة وحدة وطنية.

وامل�ست�س�رة  بو�ش  ج��ورج  الأمريكي  الرئي�ش   -

لق�ئهم�  خ��ال  ي��وؤك��دان  مريكل  انغيا  المل�نية 

اللبن�نية  للحكومة  دعمهم�  البي�ش  البيت  يف 

برئ��سة فوؤاد ال�سنيورة.

:2007/1/7

واملق�ومة  فتح  حركتي  ب��ني  ال��ت��ه��دي��دات   -

من  خطرياً  م�ستوى  تبلغ  »حم��ش«  ال�سامية 

الت�سعيد، اإذ اأكد الن�ئب عن فتح حممد دحان يف 

مهرج�ن ح��سد يف الذكرى ال� 42 لنطاقة احلركة 

يف مدينة غزة، اأن فتح لن ت�سكت بعد الآن عن 

ال�س�ع  »�سرتد  وانه�  و�سب�طه�  اع�س�ئه�  اغتي�ل 

�سدرت  التعليم�ت  ان  اإىل  م�سرياً  �س�عني«، 

هجوم  اأي  على  ال��رد  بطريقة  الفتح�ويني  اإىل 

ي�ستهدف احلركة.

اية  منع  مف�ده  موقف�ً  تعلن�ن  وم�سر  فرن�س�   -

وال�ستج�بة  لبن�ن  ا�ستقرار  لزعزعة  حم���ولت 

مرتكبو  يح�كم  ان  يف  اللبن�نيني  لتطلع�ت 

وتوؤكدان   1701 القرار  تطبيق  و�سرورة  اجلرائم، 

وجهود  ال�سنيورة  ف��وؤاد  الرئي�ش  حكومة  دع��م 

الو�س�طة التي تقوم به� ج�معة الدول العربية.

:2007/1/8

�سليم�ن  مي�س�ل  العم�د  اجلي�ش  ق�ئد  لق�ء   -

ق�ئد  وت�أكيد  ال�سنيورة،  ف��وؤاد  احلكومة  برئي�ش 

التعبري  وحرية  املوؤ�س�س�ت  حم�ية  على  اجلي�ش 

ال�سلمي.

- اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

توؤكد �سحة وثيقة ن�سبت اإىل امل�ست�س�ر ال�سي��سي 

يو�سف،  احمد  هنية  ا�سم�عيل  احلكومة  لرئي�ش 

يف  �سنوات  خم�ش  من  لهدنة  اقرتاح�ً  وتت�سمن 

مق�بل ان�سح�ب اإ�سرائيل من ال�سفة الغربية.

:2007/1/9

ال�سعبية  امل��ق���وم��ة  جل����ن  ب������س��م  ن���ط��ق    -

ال�سري  الإ�سرائيلي  اجلندي  ان  الفل�سطينية يقول 

يع�مل  وانه  جيدة  ب�سحة  يتمتع  �س�ليت  جلع�د 

ا�سرى  مبع�ملة  اخل��سة  ال�سامية  القواعد  وفق 

ب�س�ليت  لاحتف�ظ  م�ستعدون  »نحن  و  احل��رب، 

عدة �سنوات م� دامت اإ�سرائيل ترف�ش ال�ستج�بة 

ملط�لبن�«.

:2007/1/10

- الرئي�ش امل�سري ح�سني مب�رك وامللك الردين 

قمة  خت�م  يف  ي��دع��وان  الث�ين  اهلل  عبد 

الفل�سطيني  القتت�ل  وقف  اإىل  الق�هرة 

»فتح«  و  »حم��ش«  حركتي  اتف�ق  واإىل 

ويوؤكدان  وطنية،  وح��دة  حكومة  ت�سكيل  على 

اتف�ق  اإىل  الو�سول  اجل  من  �سي�سغط�ن  انهم� 

اإ�سرائيل  ب��ني  النه�ئي  الو�سع  ق�س�ي�  ح��ول 

والفل�سطينيني.

- خطة الرئي�ش الأمريكي جورج بو�ش حول العراق 

ا�سرتاتيجية  اعتماد  ابرزها،  نقاط  ت�سمنت جملة 

له�  تتعر�ش  التي  العملي�ت  مواجهة  يف  جديدة 

القوات  ه��ذه  عديد  وزي���دة  الأمريكية،  القوات 

العراقية  احلكومة  ومط�لبة  ج��ن��دي،   21500

ي�ستمر  لن  الأمريكي  اللتزام  لأن  نت�ئج  بتحقيق 

اإىل م� ل نه�ية.

:2007/1/11

- ا�ستب�ك بني عن��سر من »جند ال�س�م« واجلي�ش 

اإ�سرائيلي  واإنته�ك  احللوة،  عني  قرب  اللبن�ين 

لاأرا�سي اللبن�نية من خال التوغل فيه�.

للرئي�ش  اجلديدة  اخلطة  ي�ستقبلون  العراقيون   -

فهيئة  متب�ينة.  مبواقف  بو�ش  جورج  الأمريكي 

علم�ء امل�سلمني نددت ب�إر�س�ل مزيد من القوات 

اأ�سمته »املحرقة«، يف حني ايده� احلزب  اإىل م� 

ال�سامي معترباً اي�ه� ح�جة موؤقتة ب�سبب تدهور 

الو�س�ع الأمنية.

- ف�سل جمل�ش الأمن مّرة جديدة يف الإتف�ق على 

الدولية يف  التحقيق  تقرير جلنة  رد موحد على 

احلريري،  رفيق  اللبن�ين  ال��وزراء  رئي�ش  اغتي�ل 

الذي حتدث عن امتن�ع ع�سر دول عن التع�ون.

:2007/1/12

م�ستعد  ال���دويل  املجتمع  ان  ت��وؤك��د  فرن�س�   -

الجتم�ع  وان  للبن�ن  احلقيقي  الدعم  لتقدمي 

يف  انعقد  ال��ذي  ب�ري�ش-3  ملوؤمتر  التح�سريي 

الع��سمة الفرن�سية ك�ن جيداً.

:2007/1/13

ي�ستبعد  عب��ش  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ش   -

عقد لق�ءات مبكرة مع ق�دة حركة »حم��ش« يف 

عم�ن اأو دم�سق قبل تهيئة الظروف الفل�سطينية 

من  العديد  حي�ل  توافق  اإىل  والتو�سل  الداخلية 

الق�س�ي� اخلافية.

نيكولي  وزميله  هينغر  م�نفريد  اجليولوجي   -

يف  الأمل���ين  اجليولوجي  املركز  من  جي�سرتم�ن، 

جديداً مكون� من 321  ان نظ�م�ً  ه�نوفر يقولن، 

260 رقم  العدد   - اجلي�ش 

28

�شباط



على ك�سف  ا�ست�سع�ر ق�در م�ستقباً  جه�ز 

اأي تفجري ذري حتت الر�ش، اأو يف اعم�ق 

البح�ر، مهم� ك�ن عمقه اأو حجمه.

:2007/1/14

- رئي�ش احلكومة فوؤاد ال�سنيورة يف جولة عربية 

بهدف ح�سد الدعم ملوؤمتر »ب�ري�ش-3«.

اهلل  عبد  امللك  مع  عم�ن  يف  جتتمع  راي�ش   -

فل�سطينية  دولة  بقي�م  وا�سنطن  التزام  وتوؤكد 

يدعو  اهلل  عبد  امللك  فيم�  اإ�سرائيل،  ج�نب  اإىل 

الوطنية  ال�سلطة  م�س�عدة  اإىل  املتحدة  الولي�ت 

الفل�سطينية بقي�دة حممود عب��ش.

احل�كم  �سعبية  حركة  اأج��ل  من  التجمع  ح��زب   -

�س�ركوزي  نيكول  الداخلية  وزير  يخت�ر  فرن�س�  يف 

يف  الرئ��سية  الإنتخ�ب�ت  اإىل  للحزب  مر�سح�ً 

ان�سم�م  رف�سه  يعلن  و�س�ركوزي  املقبل،  الربيع 

تركي� اإىل الحت�د الأوروبي التي »لي�ش له� مك�ن 

فيه«.

:2007/1/16

- ا�ستق�لة رئي�ش الأرك�ن الإ�سرائيلي دان ح�لوت�ش 

ال�سرائيلية  احلرب  يف  ب�لتق�سري  اته�مه  ب�سبب 

على لبن�ن.

من  اكرث  وا�س�بة  عراقي   100 من  اكرث  مقتل   -

وموظفني  طاب�ً  ا�ستهدفت  انفج�رات  يف   230

�سني  م�سجد  وق��رب  امل�ستن�سرية  ج�معة  ام���م 

يف  ال�سعبية  الأ���س��واق  احد  يف  ن�ر  اإط��اق  ويف 

بغداد.

راي�ش  كوندوليزا  الأمريكية  اخل�رجية  وزي��رة   -

الدعم  ا�ستمرار  على  ت�سدد  املنطقة  تزور  التي 

الأمريكي للحكومة اللبن�نية و�سرورة اإجن�ح موؤمتر 

ملع�قبة  الدولية  املحكمة  وقي�م  »ب�ري�ش-3« 

لأن  احلريري،  رفيق  ال�سبق  الوزراء  رئي�ش  قتلة 

ذلك من �س�أنه وقف عملي�ت الغتي�ل.

:2007/1/18

- الأمني الع�م لاأمم املتحدة ب�ن كي مون يعرّب 

اأن لبن�ن مل ي�س�دق ب�سكل نه�ئي  عن قلقه من 

ب�إغتي�ل  اخل��سة  الدولية  املحكمة  على  بعد 

الرئي�ش ال�سهيد رفيق احلريري.

- مقتل م� ل يقل عن 28 �سخ�س�ً وا�س�بة الع�سرات 

بجروح يف �سل�سلة من اعم�ل العنف يف العراق.

:2007/1/19

بو�ش  جورج  الرئي�ش  ان  يعلن  البي�ش  البيت   -

وزعيمه  »الق�عدة«  تنظيم  اأموال  حجز  �سنة  مدد 

تع�ر�ش  »اإره�بية«  ومنظم�ت  لدن  بن  اأ�س�مة 

عملية ال�سام يف ال�سرق الو�سط.

:2007/1/21

عقب  ب��وت��ني  ف��ادمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�ش   -

مريكل  انغيا  المل�نية  امل�ست�س�رة  مع  اجتم�عه 

يبدي  ال�سود،  البحر  على  �سوت�سي  مدينة  يف 

الط�قة مع  �س�أن  حوار يف  لفتح  رو�سي�ً  ا�ستعداداً 

اوروب� على ا�س��ش م�س�لح كل الطراف.

:2007/1/22

عمرو  العربية  ال��دول  جل�معة  الع�م  الأم��ني   -

يف  ال�سام  لق�سية  �س�مل  حل  اإىل  يدعو  مو�سى 

ال�سرق الأو�سط على امل�س�رين ال�سوري واللبن�ين 

مع اق�مة دولة فل�سطينية، حمذراً من ان الو�سع 

احل�يل ميثل قنبلة ق�بلة لانفج�ر يف اأي وقت.

:2007/1/23

ك�دت  ومواجه�ت  اح��داث  تخللته  ع�م  اإ�سراب   -

و�سقوط  املناطق،  بع�ش  يف  فتنة  اإىل  تتحول 

قتلى وجرحى.

امين  ال��ق���ع��دة  تنظيم  يف  ال��ث���ين  ال��رج��ل   -

ويرى  لبن�ن  حول   1701 القرار  ينتقد  الظواهري 

ميكن  ل  ت�ريخية  �سقطة  عليه  املوافقة  يف 

تربيره� اأو العتذار عنه�.

:2007/1/24

الدوحة  الأ�سد يجري يف  ال�سوري ب�س�ر  الرئي�ش   -

حم�دث�ت مع اأمري قطر ال�سيخ حمد بن خليفة اآل 

ث�ين تن�ولت الو�س�ع يف ال�سرق الو�سط.

عن  ال�سنوي  خط�به  يلقي  الأمريكي  الرئي�ش   -

ت�سيطر  كونغر�ش  اأم�م  الأوىل  للمرة  الحت�د  ح�ل 

فيه  وينطرق  الدميقراطية،  املع�ر�سة  عليه 

خ�سو�س�ً اإىل الو�سع يف العراق.

:2007/1/25

- بريوت ت�سهد احداث�ً دامية ول �سيم� يف حميط 

ج�معة بريوت العربية حيث ك�نت اعم�ل ال�سغب 

وجرحى،  قتلى  �سقوط  اإىل  ادى  ما  ا�سدها  على 

يطلقون  ك�نوا  »قن��سني«  على  القب�ش  والق�ء 

التوتر،  حدة  رفع  م�  املواطنني  على  الر�س��ش 

وحتى  لياً  التجوال  مينع  اللبن�ين  اجلي�ش  وقرار 

ونداءات  وات�س�لت  بريوت،  حم�فظة  يف  ال�سب�ح 

تهدئة اطلقه� الأطراف املعنيون.

ال�سعودي  الوطني  المن  ملجل�ش  الع�م  المني   -

بعدم�  طهران  اإىل  زي�رته  يختتم  بندر  الأم��ري 

حول  لريج�ين  علي  الإي��راين  نظريه  مع  ت�س�ور 

احل�س��ش  الو�سع  وخ�سو�س�ً  املنطقة  يف  الو�سع 

من  مقبول  حل  اإىل  التو�سل  و�سرورة  لبن�ن  يف 

املجموع�ت اللبن�نية ك�فة.

- �س�رك يف موؤمتر ب�ري�ش-3 مل�س�عدة لبن�ن 34 

دولة و14 منظمة وموؤ�س�سة دولية واقليمية ومل 

والقت�س�دي،  امل�يل  اجل�نب  على  نت�ئجه  تقت�سر 

اجمع  اذ  ال�سي��سي،  اجل���ن��ب  اإىل  تعدته  ب��ل 

ال�سنيورة  الرئي�ش  حكومة  دعم  على  املوؤمترون 

ومنع  وامل�س�حلة  احلوار  على  اللبن�نيني  وح�ّش 

التدخات الأجنبية يف �سوؤونهم.

:2007/1/26

لبن�ن  �سهده�  التي  الح���داث  على  تعليق�ً   -

العم�د  اجلي�ش  ق�ئد  ب��ريوت،  مدينة  وخ�سو�س�ً 

مي�س�ل �سليم�ن يقول يف حديث �سحفي ان احلل 

ال�سي��سي يحمي لبن�ن.

:2007/1/27

اللبن�ين  اجلي�ش  من  التدابري  تنفيذ  ا�ستمرار   -

والقوى الأمنية ل�سبط الأمن واإحال ال�ستقرار.

عن��سر  يكون  ان  الب�ك�ست�نية  ال�سرطة  رجحت   -

متطرفون موالون حلركة ط�لب�ن يق�تلون القوات 

وراء  افغ�ن�ست�ن،  مع  احل��دود  على  الب�ك�ست�نية 

اوقعت قتيلني  التي  الف��سلة  النتح�رية  العملية 

ام�م فندق م�ريوت يف ا�سام اآب�د.

:2007/1/28

ي�سدد  لفروف  �سريغي  الرو�سي  اخل�رجية  وزير   -

ودم�سق  ا�سراك طهران  �سرورة  على  مو�سكو  من 

يف عملية الت�سوية يف ال�سرق الو�سط.

:2007/1/31

- اجواء احلذر ال�سديد م�ستمرة يف الباد، واجلي�ش 

وقي�دة  مكثفة،  امنية  اج��راءات  تنفيذ  يوا�سل 

اجلي�ش، تنوه ب�داء الع�سكريني حف�ظ�ً على الأمن 

وال�ستقرار والوحدة الوطنية، وتعترب انهم واجهوا 

ب�سدورهم،  الفتنة  كيد  وج�بهوا  كبرياً  امتح�ن�ً 

موؤكدة عدم الته�ون يف ماحقة املخلني ب�لأمن.
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العام 1962 ان�سئ املجل�ش الوطني للبحوث العلمية بهدف تطوير البحث العلمي وتوجيهه لتلبية 

احتياجات لبنان وتعزيز التنمية فيه، من خالل �سياغة وتنفيذ ال�سيا�سة العلمية الوطنية.

فاملجل�ش يتوىل تنظيم هذه ال�سيا�سة وبلورتها يف برامج عمل ينفذها يف مراكز البحوث التابعة 

له، اأو بالتعاون مع املوؤ�س�سات االأكادميية وموؤ�س�سات البحوث يف لبنان.

الوطني  املجل�ش  على  اأ�سواء  اأهدافها؟  وما هي  العلمية؟  براجمها  وما هي  ال�سيا�سة؟  ما هي هذه 

للبحوث العلمية، يف هذه املقابلة مع اأمينه العام الدكتور معني حمزة.
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اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

موؤ�ش�شاتنا

اربعة مراكز لر�سد الزالزل واال�ست�سعار عن بعد 

ومراقبة التلوث واال�سعاعات وعلوم البحار

اأن�سئ لتطوير

البحث العلمي وتعزيز التنمية

املجل�ش الوطني للبحوث العلمية

ال�ساعد العلمي للدولة

n ما هي اأهداف املجل�ش الوطني للبحوث 
العلمية ومهامه؟

- البحوث العلمية ا�س��سية يف التعليم اجل�معي 

ول غنى عنه� يف اأي من برامج التنمية الوطنية. 

وعندم� اأن�سئ املجل�ش الع�م 1962 حدد امل�سروع 

والعمل  العلمية  ال�سي��سة  بو�سع  ومه�مه  اهدافه 

ال�س�عد  املجل�ش  يكون  اأن  على  تنفيذه�،  على 

لو�س�ية  يخ�سع  وهو  اللبن�نية.  للدولة  العلمي 

رئي�ش جمل�ش الوزراء، ويتمّتع ب��ستقالية اإدارية 

الأمني  وب���إدارة  الإدارة  جمل�ش  ب�إ�سراف  وم�لية، 

الع�م.

ينّفذها  التي  العلمية  الربامج  هي  ما   n

املجل�ش؟

العلمية  الأط��ر  اإع���داد  على  املجل�ش  يعمل   -

املتخ�س�سة لدعم البحوث العلمية، وتتوىل مراكزه 

تنفيذ م�س�ريع بحوث تهدف اىل خدمة املجتمع 

وحم�يته.

فنحن  الإداري،  التق�سف  �سي��سة  املجل�ش  يتبع 

 ،٪18 ال�  تتج�وز  ل  الإداري���ة  موازنتن�  ب���أن  نعتز 

ويح�سل املجل�ش على م� يع�دل 40٪ من موازنته 

ملختلف  يقدمه�  التي  العلمية  اخل��دم���ت  من 

القط�ع�ت. وهذا م� وّفر مرونة يف تنفيذ برامج 

اأية  اأو  موازنته  يف  زي�دة  اأي  اإن  بحيث  املجل�ش 

الثن�ئية  الربامج  �سمن  من  اإ�س�فية  تقدمي�ت 

تخ�س�ش ب�لك�مل لدعم البحوث العلمية.

واملجل�ش هو املوؤ�س�سة الوحيدة يف لبن�ن التي 

عنى بدعم م�س�ريع البحوث العلمية التي يتقّدم  ترُ

به� الب�حثون من اجل�مع�ت الع�ملة يف لبن�ن، وهذا 

موازنة  من  ال�٪20  يع�دل  م�  ي�ستهلك  الربن�مج 

املجل�ش الذي يدعم �سنوي�ً نحو 80 م�سروع بحث 

يف خمتلف العلوم الأ�س��سية، الطبية والتطبيقية 

من  جزءاً  اأ�سبحت  التي  واملجتمع  الن�س�ن  وعلوم 

مه�م املجل�ش احل�لية.

ِمَنح الدكتوراه

مينحها  التي  الدكتوراه  ِمَنح  عن  ماذا   n

املجل�ش؟

عنى املجل�ش بتقدمي منح الدكتوراه خل�رج  - يرُ

لبن�ن اأو �سمن برامج تع�ون مع مراكزه يف لبن�ن، 

يتم  ه��وؤلء  اخل���رج،  يف  موفداً   58 ح�لي�ً  ولدين� 

املر�سح  كف�ءة  اثنني:  ملعي�رين  وفق�ً  اختي�رهم 

ومتّيزه وتن��سب مو�سوع الدكتوراه مع الأولوي�ت 

خلدمة  اأ�س��سية  املجل�ش  يعتربه�  التي  العلمية 

املجتمع اللبن�ين وتطويره.

للمتفوقني  منح  اإعط�ء  املجل�ش  اعتمد  وق��د 

الع�مة  الث�نوية  ���س��ه���دة  يف  الأوائ����ل  ال��ث��اث��ة 

الر�سمية، وكذلك اأطلقن� هذا الع�م برامج التطوير 

الثق�يف العلمية والتكنولوجية لدى الع�مة وك�نت 

ب�كورة هذا الربن�مج معر�ش »ف�سيف�س�ء الفيزي�ء« 

انتقل بني بريوت وطرابل�ش و�سيدا وزحلة،  الذي 

اأحب  »اأن���ا  معر�ش  �سباط  �سهر  خ��الل  ويتبعه 

الري��سي�ت« الذي �سوف ينتقل بني املن�طق خال 

ال�سهر الثاثة الق�دمة.

الإع���داد  ط��ور  يف  اأن��ن���  اىل  الإ���س���رة  ويهمني 

تعمل  و»كيف  »امل��ي���ه«  ح��ول  جديدة  ملع�ر�ش 

الط�ئرة« و»التنّوع احليوي«.

متمّيز،  وعلمي  تربوي  توّجه  املع�ر�ش  ولهذه 

واملعلوم�ت  كله�،  الع�مل  دول  يف  تتنقل  وهي 

والفرن�سية  العربية  الثاث:  ب�للغ�ت  متوافرة 

والنكليزية. 

املراكز التابعة للمجل�ش

n ما هي املراكز العلمية التابعة للمجل�ش؟

امل��سية  الع�سر  ال�سنوات  يف  املجل�ش  �سعر   -

لبع�ش  املب��سر  ب�لتنفيذ  امل�سي  ب�����س��رورة 

لغي�ب  الوطني،  ال�سعيد  على  املهمة  امل�س�ريع 

اأو  الر�سمية  املوؤ�س�س�ت  يف  اإن  مم�ثلة  مب�درات 

اخل��سة، وك�ن حري�س�ً، وم� يزال، على حت��سي اأية 
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للبحوث  الوطني  املجل�ش  ان�س�ء  على  ع�م�ً  اربعني  م��رور  ملن��سبة 

يعلن  املن��سبة،  هذه  يف  ينفذه�  التي  الن�س�ط�ت  و�سمن  العلمية، 

املجل�ش عن اع�دة فتح موقعه بحلته اجلديدة على �سبكة النرتنت على 

العنوان الت�يل: 

www.cnrs.edu.lb
ي�سكل موقع املجل�ش منرباً لبث اخب�ر البحث العلمي يف لبن�ن عرب 

على  ويقدم  النرتنت،  �سبكة  بوا�سطة  والبث  اللكرتوين  الن�سر  و�س�ئل 

معلوم�ت  وقواعد  علمية  ومعلوم�ت  ملوا�سيع  مداخل  اجلديدة  �سفحته 

ي�سدره�  التي  واملن�سورات  املجل�ش  ميوله�  التي  البحث  م�س�ريع  عن 

)املجلة العلمية اللبن�نية ون�سرة البحث العلمي(، ب�ل�س�فة اىل برن�مج 

منح الدكتوراه خ�رج لبن�ن وداخله، ف�ساً عن ن�س�ط�ت املجل�ش واجل�مع�ت 

وموؤ�س�س�ت البحث التي يتع�ون معه�.

الربعة  البحثية  الوطنية  للمراكز  ف�سولً  اي�س�ً،  املجل�ش  موقع  وي�سم 

واملن�سورات  البح�ث  ونت�ئج  املعتمدة  الربامج  تت�سمن  له،  الت�بعة 

وعاق�ت التع�ون املحلية والدولية.

اإن جديد موقع املجل�ش، هو ت�سهيل الت�س�ل والتوا�سل بني الب�حثني 

من�ذج  النرتنت،  على  مبتن�ولهم  ي�سع  بذلك  وهو  وخ�رجه،  لبن�ن  يف 

وطلب�ت  املجددة  او  اجلديدة  البحث  م�س�ريع  لتقدمي طلب�ت  الكرتونية 

منح الدكتوراه او طلب املن�سورات الدورية التي ي�سدره� املجل�ش.

اي�ر 2002، تبعه� يف  بت�ريخ 27  النكليزية  بن�سخته  املوقع  افتتح 

ال�س�بيع الاحقة ن�سخت�ن ب�لعربية والفرن�سية لت�أمني اي�س�ل املعلوم�ت 

لأكرب عدد ممكن من الراغبني ب�لطاع.

موقع جديد للمجل�ش الوطني للبحوث العلمية على �سبكة االنرتنت

اإزدواجية مع اأي موؤ�س�سة ع�مة او خ��سة. لذلك طّور 

الأربعة  البحثية  مراكزه  ملمو�ش  ب�سكل  املجل�ش 

الع�ملة ح�لي�ً وهي:

املعروف  للجيوفيزياء:  الوطني  املركز   •
ب�»مر�سد بحن�ش« ومركزه بحن�ش. اأجنز �سبكة ر�سٍد 

حتى  ال�سم�ل  حوق� يف  زلزايل متتد من منطقة 

اىل  ال�سم�يل، و�سولً  البق�ع  الف�كهة يف  منطقة 

الزهراين وح��سبي� يف اجلنوب. هذه ال�سبكة التي 

ن�ساط  مبراقبة  تقوم  التي  هي  اإلكرتونياً،  ُت��دار 

الفوالق الزلزالية يف لبن�ن وت�سدر ن�سرة �سهرية 

يرّكز  كما  العامل.  كل  يف  الزلزايل  الن�ساط  حول 

املركز يف الوقت احلا�سر على الدرا�سات والن�ساط 

الزلزايل املتوّلد من الفوالق املوجودة يف عر�ش 

ظهر ن�س�ط�ً  اللبن�ين والتي ترُ اأم�م ال�س�طئ  البحر 

معتدلً ولكن مكثف�ً منذ حواىل ال�سنة. 

واأ�س�ف حمزة ق�ئاً:

اإن توّقع مو�سوع الزلزل قبل ح�سوله� م� يزال 

بني  ب�مل�س�فة  ويتعّلق  الثواين  بع�سرات  حمدوداً 

مركز الزلزال واملن�طق ال�سكنية املك�سوفة عليه.

بن�ء �سبكة ترتبط مبراكز  ن�ستطيع  ان  طموحن� 

اخلدم�ت الع�مة ال�س��سية يف البلد، بحيث ميكن 

ايق�ف هذه اخلدم�ت اإلكرتوني�ً يف الثواين القليلة 

نبئ بح�سول هزات قوية تفوق قدرته� ال�  التي ترُ

6 درج�ت على مقي��ش ريخرت.

البحار: هذا املركز  لعلوم  الوطني  • املركز 
ث�نوية  حمطة  مع  البرتون  منطقة  يف  موجود 

تلّوث  مبراقبة  مب��سرة  يهتم  وهو  جونيه،  يف 

ال�س�طئ واأثره على احلي�ة البحرية. ومنذ العدوان 

ت�أثري  يت�بع  امل��سي  ال�سيف  يف  ال�سرائيلي 

خزان�ت  ق�سف  عن  نتجت  التي  النفطية  البقع 

اجلية والتي اأدت اىل تلّوث �سديد لنحو 30 كلم من 

ال�س�طئ اللبن�ين، وتلّوث جزئي اأو مو�سمي نتيجة 

تبّدل التي�رات البحرية مل�س�فة مم�ثلة منه. لقد 

ا�ستط�عت، وحل�سن احلظ، الأ�سم�ك امل�ستهلكة من 

وم�  النفطية،  البقع  حت��سي  اللبن�ين  ال�س�طئ 

نزال بحوار دائم مع ال�سي�دين لكي يرموا �سب�كهم 

ال�سب�ك  على  حف�ظ�ً  امللوثة  غري  املن�طق  يف 

وحف�ظ�ً على الرثوة ال�سمكية. يحت�ج هذا امل�سروع 

املديني  على  النفطية  البقع  ت�أثري  مت�بعة  اىل 

اهتم�م�ت  يف  يبقى  و�سوف  والبعيد،  القريب 

املجل�ش لل�سنوات اخلم�ش الق�دمة على الأقل.

ُبعد:  عن  لال�ست�سعار  الوطني  املركز   •
يركز على ا�ستعم�ل ال�سور الف�س�ئية امل�أخوذة من 

القم�ر ال�سطن�عية المريكية والهندية والفرن�سية 

والرو�سية، وا�ستعم�له� يف م�س�ريع تنمية البيئة 

اخلرائط  جتديد  وخ�سو�س�ً  الرا���س��ي،  وا�ست�ساح 

اللبن�نية بن�ًء على املعطي�ت الدقيقة وب�لتع�ون 

الك�مل مع مديرية ال�سوؤون اجلغرافية يف اجلي�ش. 

للبن�ن  اجلديدة  اخلرائط  من  العديد  اأجنزن�  وقد 

الأنهر،  الغ�ب�ت،  الزراعة،  الرتبة،  عن�وين:  حتت 

بت�سّرف  وهي  لانهي�رات...  املعّر�سة  الأم�كن 

اجلمهور وا�سح�ب الخت�س��ش.

الذرية: وهي  للطاقة  اللبنانية  • الهيئة 
الرق�بة  برامج  امل�سوؤولة عن كل  الر�سمية  الهيئة 

ال�سع�عية على امل�ستوى الطبي وال�سن�عي البيئي 

متميزاً  الهيئة متتلك جتهيزاً  ان  كم�  لبن�ن.  يف 

الكيمي�ئية  التح�ليل  انواع  كل  اجراء  من  ميّكنه� 

لاج�س�م ال�سلبة وال�س�ئلة والغ�زية.

م�سح  يف  ا�س��سي  بدور  الهيئة  ا�سطلعت  وقد 

املن�طق التي تعر�ست للعدوان ال�سرائيلي الخري 

وا�سدرت  اليورانيوم،  عن  الن�جت  التلوث  وحتديد 

مع  الهيئة  تع�ونت  كم�  عنه�.  دوري��ة  تق�رير 

والوك�لة   UNEP للبيئة  املتحدة  المم  برن�مج 

الق�سية  يف  فيين�  يف  الذرية  للط�قة  الدولية 

هذه  مع  م�سرتك�ً  موؤمتراً  تعقد  و�سوف  نف�سه� 

للجمهور  املطمئنة  النت�ئج  لعر�ش  املنظم�ت 

اللبن�ين.

 45 حل��واىل  خمربية  فحو�س�ً  الهيئة  اج��رت  كم� 

اجلنوب  يف  املنتج  ال��زي��ت��ون  زي��ت  م��ن  عينة 

من  خلوه�  النت�ئج  اكدت  وقد  الغربي،  والبق�ع 

الع�م.  اليورانيوم  او  امل�ستنفد  لليورانيوم  اأثر  اأي 

املج�ل  ه��ذا  يف  م�سوح�ته�  الهيئة  تت�بع  كم� 

فوج  مع  ب�لتع�ون  ا�س�فية،  ل�سنة  قد متتد  التي 

الت�أكد  ال�سحة بهدف  ووزارة  اجلي�ش  الهند�سة يف 

ب�ليورانيوم حم�ية  للتلوث  اأثر  اأي  وجود  من عدم 

للمواطنني.

البحثية  مراكزن�  ان  الت�أكيد  يهمن�  اخلت�م،  يف 

خرباءن�  وان  واحدثه�  التجهيزات  اف�سل  لديه� 

التي  والحرتافية  ب�للتزام  يتمتعون  وب�حثين� 

ت�سمن �سدقية النت�ئج التي ت�سدر عن املجل�ش.



تكوين الهيئة ودورها

للطاقة  اللبنانية  الهيئة  تتاألف  مَم   n
الذرية؟

رئي�سة  اأق�س�م  اأرب��ع��ة  م��ن  الهيئة  تت�ألف   -

الإ�سع�عية، واخلدم�ت  والرق�بة  العلمية،  )البحوث 

من  اأكرث  لديه�  يعمل  اجل��ودة(  و�سم�ن  العلمية، 

تقنيون  منهد�سون  )ب�حثون،  �سخ�س�ً  خم�سني 

وفنيون متخ�س�سون(، وذلك لتلبية ح�ج�ت العمل 

ب�لأعم�ل  والقي�م  العلمي  والتطوير  البحثي 

جمل�ش  لقرارات  تطبيق�ً  واخلدم�تية  الرق�بية 

للمع�يري  وفق�ً  العمل  ويتم  ال�سلة.  ذات  ال��وزراء 

العلمية املو�سى به� من قبل املنظم�ت الدولية، 

ل �سيم� الوك�لة الدولية للط�قة الذرية.

جمايل  يف  حتديداً  الهيئة  دور  هو  ما   n
الوقاية والرقابة االإ�سعاعية؟

الهيئة  كّلفت  الوزراء  قرارات جمل�ش  - مبوجب 

الرق�بة  مه�م  ب�إجراء  الذرية  للط�قة  اللبن�نية 

امل�سعة  امل���واد  وم�سح  ال��ف��ردي��ة  الإ���س��ع���ع��ي��ة 

لاإ�سع�ع�ت  والك��سفة  امل�سدرة  والتجهيزات 

املوؤينة يف لبن�ن، وب�جراء الرق�بة ال�سع�عية يف 

الغذائية  املواد  على  احلدودية  والنقاط  املرافئ 

وال�سن�عة  البن�ء  يف  امل�ستخدمة  املع�دن  وبع�ش 

كمركز  الهيئة  تقوم  كم�  لبن�ن،  ي�ستورده�  التي 

معتمد ب�إجراء الفحو�س�ت الإ�سع�عية لبع�ش املواد 

الغذائية وبع�ش املع�دن امل�سدرة واإ�سدار �سه�دات 

الب�س�ئع  ل��دخ��ول  امل�ستوردة  ال���دول  تعتمده� 

املذكورة اإىل اأرا�سيه�.

اللبن�نية  الهيئة  بني  الوثيق  للتع�ون  ونتيجة 

والوك�لة  الع�مة  ال�سحة  ووزارة  الذرية  للط�قة 

تنظيم  اإط���ر  و�سمن  ال��ذري��ة،  للط�قة  الدولية 

يف  منه�  واحلم�ية  املوؤينة  الأ�سعة  ا�ستخدام�ت 

)ت�ريخ   15512 رق��م  امل��ر���س��وم  �سدر  لبن�ن، 

2005/10/19( الذي يحدد مه�م الهيئة بو�سفه� 

هيئة رق�بية وطنية  يف م� يخ�ش ال�ستخدام�ت 

ال�سلمية لاأ�سعة املوؤينة.

خدمات متنوعة

التي تقدمها  العلمية  اخلدمات  ما هي   n
الهيئة يف خمتلف املجاالت؟

- كم� �سبق وذكرت اأن الهيئة ت�سم اأربعة اأق�س�م 

النحو  على  املحددة  مه�مه�  منه�  ولكل  رئي�سة، 

الآتي:
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الوطني  املجل�ش  اأن�ساأ   ،1996 العام  يف 

اللبنانية  الهيئة  العلمية  للبحوث 

الوكالة  مــن  بدعم  الــذريــة  للطاقة 

بغية  وذلــك  الذرية  للطاقة  الدولية 

اإن�ساء البنى التحتية الالزمة للوقاية من 

وتطوير  لبنان  يف  املوؤينة  االإ�سعاعات 

العلمية  البحوث  جمال  يف  الذرية  للطاقة  ال�سلمية  اال�ستخدامات 

التقينا  الهيئة  هذه  مهام  على  اال�سطالع  من  وللمزيد  التطبيقية. 

مديرها الدكتور بالل ن�سويل.

اق�سامها

ومهامها

وجتهيزاتها

الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية:



ب�لبحوث  الهيئة  تقوم  العلمية:  االأبحاث   •
العلمية ل �سيم� التطبيقية منه�، وذلك يف جم�ل 

وت�س�رك  املواد.  وعلوم  وال�سحية  البيئية  العلوم 

اإقليمية  بحثية  برامج  بعدة  الإط���ر  هذا  �سمن 

ب�لهيئة  العلمية  الأبح�ث  ودولية. كم� ي�سم ق�سم 

األف�،  واملطي�فية  ال�سينية  الأ�سعة  خم��ت��ربات 

وبيت�، وغ�م�، وامل�سّرع الأيوين الإلكرتو�ست�تيكي، 

والهيدرولوجي�،  ال�����س��وائ��ل،  وفيزيوكيمي�ئية 

والكوا�سف،  امل��واد،  وعلوم  الإ�سع�عية،  واملن�عة 

وامللوث�ت الع�سوية واملعدنية والإ�سع�عية.

• الرقابة االإ�سعاعية: �سمن اإط�ر ال�ستخدام�ت 
وال�سن�عة  الطب  يف  الذرية  للط�قة  ال�سلمية 

والزراعة والتعليم والبحث العلمي، تعمل الهيئة 

اأنواع  لكل  الرتخي�ش  درا�سة وتقييم طلب�ت  على 

املم�ر�س�ت التي تتعلق ب�مل�س�در امل�سعة )انت�ج، 

نقل،  �سراء،  بيع،  اإدخ�ل،  اإع�دة  ا�سترياد،  تكييف، 

ا�ستثم�ر  اإقف�ل،  ا�ستعم�ل،  امتاك،  خزن،  حفظ، 

لاأ�سعة  ك��سف  اأو  مولد  جه�ز  اأو  م�سعة  م���دة 

مقفل(  غري  م�سدر  اأو  مقفل  م�سدر  اأو  املوؤينة 

وذلك للت�أكد من تطبيق قواعد التع�مل الآمن مع 

الوزارات  الهيئة مع  الأ�سعة املوؤينة. كم� تتع�ون 

الدولية  واملنظم�ت  واخل��سة  الع�مة  واملوؤ�س�س�ت 

الإن�س�ن  حم�ية  �س�أنه  من  م�  كل  يف  ال�سلة  ذات 

يف  وامل�س�عدة  املوؤين  الإ�سع�ع  اآث�ر  من  والبيئة 

ح�لت الطوارئ الإ�سع�عية.

البيئي  الرق�بي  الإط���ر  و�سمن  اأخ��رى  جهة  من 

الأ�سعة  مل�ستوى 

تقوم  امل��وؤي��ن��ة، 

ب�سكل  ومي�ه  ونب�ت  تربة  عين�ت  بفح�ش  الهيئة 

الإ�سع�ع�ت  ر�سد  مب�سروع  ح�لي�ً  وتقوم  دوري، 

ت�ستخدم  ر�سد  �سبكة  عرب  ال��ه��واء  يف  املوؤينة 

الكوا�سف الومي�سية احلرارية، وتتم قراءة النت�ئج 

اإىل  لي�س�ر  خطة  اإعداد  ب�سدد  والهيئة  اأ�سبوعي�ً. 

تركيب �سبكة ر�سد لاإنذار املبكر تغطي خمتلف 

املن�طق التي من املمكن اأن تتعّر�ش للت�سرب�ت 

امل�سبوهة  ال�ستخدام�ت  عن  الن�جمة  الإ�سع�عية 

للط�قة الذرية اأو عن اأي ح�دث نووي يف املنطقة 

والع�مل.

يف  الهيئة  مه�م  من  العلمية:  اخلدمات   •
هذا املج�ل نذكر:

- املراقبة الإ�سع�عية 

الهيئة  تقوم  الفردية: 

مبراقبة اأكرث من 2000 ع�مل يف احلقل الإ�سع�عي 

طبية  موؤ�س�سة   150 م��ن  اأك��رث  على  م��وزع��ني 

و�سن�عية وبحثية، وتقدم تق�رير دورية ب�لنت�ئج.

واخل��ردة  احلديد  يف  الإ�سع�ع  درج��ة  فح�ش   -

وبع�ش اأنواع املع�دن امل�سدرة وامل�ستوردة: جتري 

اأنواع  وبع�ش  للحديد  الإ�سع�عي  امل�سح  الهيئة 

املع�دن واخلردة، وتعطي �سه�دات يف هذا الإط�ر.

- فح�ش ن�ساط ونوعية امللوثات االإ�سعاعية يف 

املواد الغذائية امل�سدرة: تقوم الهيئة ب�لفحو�س�ت 

الن�ساط  الالزمة جلهة فح�ش  وامليدانية  املخربية 

امل�سدرة،  الغذائية  امل���واد  لبع�ش  الإ�سع�عي 

الفحو�س�ت  نت�ئج  تبني  اإف���دة  الهيئة  وتعطي 

تفر�ش  التي  امل�ستوردة  الدول  من  بطلب  وذلك 

على امل�سدر اللبن�ين اإف�دة اإ�سع�عية.
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اأبرمت احلكومة اللبن�نية مع الوك�لة الدولية للط�قة الذرية 

اإ�ستخدام  واأم�ن  واأمن  الإ�سع�عية  ب�لرق�بة  تعنى  مع�هدات 

والم�ن  النووية  للمواد  امل�دية  احلم�ية  مع�هدة  �سيم�  ل  املوؤينة،  الأ�سعة 

النووي وتقدمي امل�س�عدة يف ح�لة الطوارئ الن�جمة عن وقوع ح�دث نووي اأو 

اإ�سع�عي، والإباغ املبكر عن احلوادث الإ�سع�عية واأمن اإدارة النف�ي�ت امل�سعة.

ويلتزم لبن�ن العمل على تطبيق املع�يري الدولية املو�سى به� من الوك�لة 

للط�قة  ال�سلمية  ال�ستخدام�ت  وام�ن  امن  ل�سم�ن  الذرية  للط�قة  الدولية 

ال�سعة.  لهذه  التعر�ش  خم�طر  من  والبيئة  الن�س�ن  حلم�ية  وذلك  الذرية، 

العلمي  البحث  يكون  ب���أن  العلمية  للبحوث  الوطني  املجل�ش  التزم  وقد 

رديف�ً وم�س�عداً يف حل امل�س�كل الفنية والتقنية التي يتعر�ش له� املواطن 

وامل�ستهلك والنظمة البيئية. كم� التزمت احلكومة اللبن�نية ب�تخ�ذ الجراءات 

الكفيلة بحم�ية املواطنني وت�سهيل عمل املوؤ�س�س�ت اخل��سة والع�مة، و�سم�ن 

اجلودة والنوعية يف ال�ستخدام�ت ال�سلمية لا�سعة املوؤينة يف جم�لت عديدة 

وقد  لبن�ن.  العلمية يف  البحوث  وم�س�ريع  وال�سن�عة  والزراعة  الطب  اهمه� 

بني على ذلك وعلى المك�ن�ت الفنية والب�سرية املتخ�س�سة التي تتوافر يف 

العلمية،  الت�بعة للمجل�ش الوطني للبحوث  الذرية  اللبن�نية للط�قة  الهيئة 

وعلى امل�سداقية التي اكت�سبته� الهيئة على ال�سعيدين املحلي والدويل من 

خال تع�ونه� مع املوؤ�س�س�ت العلمية واملنظم�ت ذات ال�سلة.

جم�ل  يف  الرق�بي  دوره���  ج�نب  اىل  الذرية  للط�قة  اللبن�نية  ف�لهيئة 

وا�س��سية يف  للذرية، تقدم خدم�ت متميزة  للط�قة  ال�سلمية  ال�ستخدام�ت 

خدمة  ت�سعه� يف  تكنولوجية  ب�لت�يل خربة  وتوؤمن  العلمية  البحوث  ميدان 

املجتمع و�سم�ن امنه.

تكري�سه  بعد  لبن�ن  يف  ال�سع�عية  الرق�بة  برن�مج  اطاق  من��سبة  ويف 

ب�ملرا�سيم والجراءات التنظيمية الازمة، نتمنى ان يكون ذلك فر�سة لت�أكيد 

جدارة مراكز برامج املجل�ش الوطني للبحوث العلمية ودوره� يف لبن�ن.

الرقابة االإ�سعاعية يف لبنان



وزارة  من  كل  مع  ب�لتع�ون  الهيئة  ق�مت  كم� 

القت�س�د  ووزارة  الزراعة  ووزارة  الع�مة  ال�سحة 

اآلية  ب�إعداد  للجم�رك،  الع�مة  واملديرية  والتج�رة 

املواد  على  الإلزامية  الإ�سع�عية  للرق�بة  عملية 

اإىل  و�سي�س�ر  لبن�ن.  اإىل  امل�ستوردة  الغذائية 

�سدور الآلية املذكورة مبر�سوم.

االأجــهــزة  جـــودة  و�سبط  مــعــايــرة   •
االإ�سعاعي:  الت�سرب  وفح�ش  االإ�سعاعية 

ل�سبط  متخ�س�ش  وفريق  معدات  الهيئة  لدى 

الإ�سع�عي،  الت�سرب  ولفح�ش  الإ�سع�عية  الأجهزة 

عدد  يف  اخل��دم���ت  ه��ذه  بتقدمي  ح�لي�ً  وت��ق��وم 

تقوم  كم�  الطبية،  والعي�دات  امل�ست�سفي�ت  من 

الأ�سعة  عن  للك�سف  املتخ�س�سة  الأجهزة  مبع�يرة 

املوؤينة، وفح�ش الت�سرب الإ�سع�عي.

الهيئة   لدى  امل�سعة:  للمواد  االآمن  النقل   •
للمواد  الآمن  النقل  على  ب�لإ�سراف  يعنى  فريق 

تنفيذ  خدمة  ح�لي�ً  الهيئة  وت�ستحدث  امل�سعة، 

النقل الآمن للمواد امل�سعة.

وتخزينها:  امل�سعة  النفايات  معاجلة   •
بتقدمي  وتقني  علمي  فريق  عرب  الهيئة  تهتم 

احللول حول مع�جلة وتخزين النف�ي�ت امل�سعة ذات 

وميكن  واملتو�سط.  اخلفيف  االإ�سعاعي  الن�ساط 

الذرية  للط�قة  الدولية  الوك�لة  من  مب�س�عدة 

الع�لية  اخلطرة  للنف�ي�ت  احللول  بت�أمني  القي�م 

الن�ساط.

تنظيم ا�ستعمال االأ�سعة

لتنظيم  العلمية  املعايري  هي  ما   n
ا�ستعمال االأ�سعة املوؤينة واحلماية منها؟

املوؤينة يف مي�دين  الأ�سعة  ا�ستخدام  يتزايد   -

والزراعة  وال�سن�عة  الطب  متعددة ويف طليعته� 

الع�يل.  التعليم  وموؤ�س�س�ت  العلمي  والبحث 

ويرتافق هذا الواقع مع احتم�ل توليد م�س�عف�ت 

على  لي�ش  الع�مة،  وال�سحة  البيئة  على  �سلبية 

الع�ملني يف هذا احلقل وح�سب، بل على الع�مة 

اأو غري مب��سر لاإ�سع�ع�ت  املعر�سة ب�سكل مب��سر 

املوؤينة.

الأ�س��سية  املع�يري  حتديد  �سروري�ً  ب���ت  وق��د 

من  والبيئة  والع�مة  الع�ملني  بحم�ية  املتعلقة 

هذه  ومراجعة  وخطره�،  املوؤينة  الأ�سعة  م�س�در 

العلمية  امل��ع���رف  تطور  من  انطاق�ً  املع�يري 

امل�سعة  املواد  ب��ستخدام  يتعلق  م�  كل  واإخ�س�ع 

اإىل  املوؤينة  لاأ�سعة  والك��سفة  امل�سدرة  والأجهزة 

والفنية  العلمية  للمع�يري  وفق�ً  الرتخي�ش  نظ�م 

املعمول به� ع�ملي�ً، تطبيق�ً للمع�هدات املربمة 

مع الوك�لة الدولية للط�قة الذرية بهذا ال�س�أن.

n ما هي اأهمية احل�سول على الرتخي�ش يف 

هذا املجال؟

امل�ستخدمة  للمن�س�آت  الرتخي�ش  مه�م  اإن   -

لاأ�سعة املوؤينة والرق�بة الدورية عليه� من جهة، 

ومنح اأذون�ت ا�سترياد املواد امل�سعة وت�أمني نقله� 

للمن�س�آت املذكورة ومت�بعة دورة هذه املواد من 

بنى حتتية متخ�س�سة. هذه  تتطلب  اأخرى،  جهة 

للط�قة  اللبن�نية  الهيئة  لدى  متوافرة  البنى 

وزارة  مع  وثيق  بتع�ون  تعمل  التي  ال��دري��ة، 

الذرية،  للط�قة  الدولية  والوك�لة  الع�مة  ال�سحة 

مبوجب املر�سوم 15512.

اللبن�نية  الهيئة  خمتربات  اأن  اإىل  ا�س�رة  اأخرياً 

التجهيزات  ب�أحدث  جتهيزه�  مت  الذرية  للط�قة 

العلمية، ومّت تدريب الع�ملني فيه� من علميني 

ومنهد�سني وفنيني وتقنيني يف خمتلف مي�دين 

الرق�بة الإ�سع�عية والأمن والأم�ن النووي.

اخلم�سني  املختربات  بني  من  املختربات  وهذه 

الدولية للط�قة  الوك�لة  التي تعتمده�  الع�مل  يف 

.)ALMERA NETWORK( الذرية كمرجع
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املعنيني  الع�سكريني  اخل���رباء  اغلب  يعترب 

ب���لإف���دة م��ن درو����ش وع��رب ح��رب مت��وز 2006 

ال�سهيونية على لبن�ن، ب�أن تلك احلرب ك�نت حرب�ً 

ع�سكرية  درو�س�ً  افرزت  وانه�  بل  اعتي�دية،  غري 

مت�ر�ش  ان  �س�أنه�  م��ن  مم��ي��زة،  وا�سرتاتيجية 

القرار  �سنع  عملي�ت  على  اجلدية  ت�أثرياته� 

امل�ستقبلية  العملي�ت  وادارة  احلربي  والتخطيط 

يف كي�ن العدو.

من  خّلفته  وم���  اي�س�ً  احل��رب  تلك  اأث��ر  وعلى 

نت�ئج ك�رثية مذهلة على ا�سرائيل، جي�س�ً و�سعب�ً 

واحزاب�ً وموؤ�س�س�ت، انفجر جدال كبري حول انطاقه� 

من  بد  ل  انه  خا�سته  ك�نت  ونت�ئجه�،  وادارته� 

القدرات  تقييم  مف�هيم  يف  جذري  حتوُّل  اإحداث 

ا�ستخدامه�  وا�س�ليب  ال�سرائيلية  الع�سكرية 

اثبتت  الأخ��رية  احلرب  ان  خ�سو�س�ً  املنطقة،  يف 

ت�سدق  اأن  تريد  ول  ترف�ش  ك�نت  ا�سرائيل  ان 

حدود  وجود  الأ�سك�ل،  من  �سكل  ب�أي  تدرك  اأن  اأو 

وا�سراره�  وجربوته�  لغطر�سته�  وحم��دودي���ت 

»البلطجة«  و  العنف  مم�ر�سة  على  اله�ستريي 

لواأد املم�نعة و�سحق املق�ومة ال�سعبية لاحتال، 

وذلك من اجل تثبيت احتاله� وتو�سعه�، ب�سرف 

التي  الرتدادية  ال�سلبية  التداعي�ت  عن  النظر 

التي  او  املنطقة،  يف  ذلك  عن  تنجم  ان  ميكن 

ميكن ان ترتد عليه� ب�لذات.

لقد اثبتت التجربة الت�ريخية اأن ا�سرائيل متتلك 

قوة عنيفة ه�ئلة، ال ان هذه التجربة اثبتت يف 

الوقت عينه اي�س�ً، اأن لهذه القوة عواقب وخيمة 

حترمه�  اأن  �س�أنه�  من  وحم��دودي���ت  و�سلبي�ت 

قوة  ل  لأنه  والأم��ن،  ال�ستقرار  على  احل�سول  من 

ان  ت�ستطيع  القوة،  بلغت من  الع�مل، مهم�  يف 

يف  ت�سعه  ان  ول  وح��ّر،  حّي  �سعب  ارادة  ت�س�در 

القيود وال�سجون اىل البد.

ان  الع�تية  القوة  �س�أن  من  ان  اآخ��ر،  وبتعبري 

اآجاً، بحيث حتّول  اأم  ا�سداده�، ع�جاً  بذاته�  تولد 

اإىل  لليهود،  مفرت�ش  اآمن  ماذ  من  العدو  كي�ن 

ب�أكرب  ويع�نون  اليهود  فيه  يقتل  ال��ذي  املك�ن 

ق�دتهم  �سي��سة  ب�سبب  الع�مل  يف  ممكنة  ن�سبة 

عنجهية  وب�سبب  احلكمة،  عن  والبعيدة  املتهورة 

ل  مم�  عظمتهم،  وجنون  الع�سكريني  ق�دتهم 

تكري�ش  واإىل  العبثية  احل���روب  اإىل  اإل  ي���وؤدي 

العنف  ون�سر  الحق�د  وتنمية  والتع�سب  الكراهية 

احلق  قيم  اع��اء  من  ب��دلً  برمته�،  املنطقة  يف 

واحلي�ة والعم�ر وال�سام.

ال�سرائيلي  الب�حث  اليه�  تو�سل  النت�ئج  وهذه 

مريون بنفن�ستي الذي ارجع الخف�ق�ت ال�سرائيلية 

اإىل  خ��ش  بنوع  وفل�سطني  لبن�ن  من  كل  يف 

»ال�سرتاتيجية اخل�طئة، وقلة الحرتاف ال�سي��سي، 

والتلق�ئية املنفلتة وال�سذاجة املندفعة، وال�سعف 

الذي يتقّنع ب�لعزم وال�سج�عة، والأوه�م والعجرفة 

والغطر�سة والدم�ن على تلبية متطلب�ت غريزة 

النتق�م والق�سوة، وغي�ب الكوابح الخاقية«.

امل��سيني  العقدين  خال  ا�سرائيل  دخلت  لقد 

يف موجة من »احلروب الامتم�ثلة«، حيث خ��ش 

مع  ط�حنة  مع�رك  واحلديث  النظ�مي  جي�سه� 

تنظيم�ت اهلية م�سلَّحة، ا�ستخدم فيه� كل فريق 

عن��سر تفّوقه اخل��سة، يف ظل قواعد ا�ستب�ك غري 

اخط�ء  يف  ال�سرائيليني  الق�دة  اوقع  م�  م�ألوفة، 

�سوء تقدير كثرية لقوتهم الع�سكرية، ن�جمة عن 

هل ا�ستوعبت
اإ�سرائيل در�ش حمـدوديـــة قوتها الع�سكرية؟

اإعداد:

اح�سان مرت�سى

ب�حث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية



ح�لة  و�سيطرة  ومف�ج�آته�  احلرب  األع�ب  تعقيدات 

اليقني على حيثي�ته� ونت�ئجه�. وهكذا  من عدم 

�سكلت احلرب ال�سهيونية الخرية على لبن�ن )متوز 

النمطية  غري  احل��روب  تلك  من  واح��دة   )2006

التي اث�رت جمموعة من امل�س�كل وال�سك�لت يف 

جم�ل  يف  �سيم�  ول  الع�سكرية،  التقديرات  جم�ل 

ادارة  يف  وحمدوديته�  القوة  ح��دود  تقدير  �سوء 

�سّلم  يف  خمزية  انهي�رات  اىل  ادت  ال�سراع�ت، 

القي�دة، متثلت يف ا�ستق�لت العديد من الق�دة 

الع�سكريني.

بقوته�  معتزة  احلرب  لعبة  ا�سرائيل  بداأت  لقد 

من  الفريد  واخل�رجي  الداخلي  وب�لدعم  اخل�رقة 

نوعه لأعم�له� الع�سكرية املدمرة يف اجلو والبحر 

ب�سكل خ��ش. ثم م� لبثت ان ادركت ب�سرعة انه� 

قد فقدت قدرته� على ال�سيطرة على �سلوكه� او 

تتحكم  التي  هي  احلرب  وب�تت  اخ�س�مه�  �سلوك 

الفعل  ردات  ب�جلميع، ف�ندفعت يف �سل�سلة من 

من  امل��زي��د  �سوى  له�  ه��دف  ل  التي  الغ��سمة 

من  بي�س�ء  راية  ظهور  ب�نتظ�ر  والقتل  التدمري 

حروبه�  يف  عليه  اعت�دت  ح�سبم�  الآخ��ر،  الطرف 

عربي.  جي�ش  من  اكرث  مع  ال�س�بقة  الكا�سيكية 

ال�ست�سام  راية  بروؤية  المل  فقدت  عندم�  ولكن 

هذه، ا�س�به� الذهول والتوتر خ�سو�س�ً عندم� ادركت 

ب�أن ثمن الرتاجع �سيكون اكرب من ثمن ال�ستمرار، 

التقدير،  �سوء  يف  غ�رقة  نف�سه�  راأت  وب�لت�يل 

الذي ل خا�ش منه ال ب�ل�سبل والو�س�ئل ال�سي��سية 

الدويل  القرار  اإىل  اللجوء  فك�ن  والدبلوم��سية، 

العدائية«  العم�ل  »وق��ف  وبعد   .1701 الرقم 

تقف  انه�  ا�سرائيل  ادرك��ت  القرار،  هذا  مبوجب 

وجه�ً لوجه مع اكرث الو�س�ع الع�سكرية تعقيداً يف 

كل  من  الرغم  على  القدمي،  احلربي  ت�ريخه�  كل 

وب��ستثن�ء  والتقني.  الع�سكري  تفوقه�  معطي�ت 

ك�نت   ،1973 ال��ع���م  ح��رب  م��ن  الوىل  الي����م 

ا�سرائيل تعترب اداءه� الع�سكري، مقبولً، يف اقل 

التقديرات، من جهة نظره� هي. ال ان املع�سلة 

ال�سي��سيون  ق�دته�  يفهمه�  مل  التي  ال�س��سية 

اجلدد واملبتدئون، امن� تكمن يف عدم تقديرهم 

»الع�سكرية  العتب�رات  غري  اخرى  اعتب�رات  بدقة 

ال�سرف«، ومن اهمه� وزن ال�سغط الدويل وعمق 

الآخر،  الطرف  لدى  والعق�ئدية  الوطنية  امل�س�عر 

وم� ميتلكه من ح�سن ا�ستخدام قدراته املتوافرة، 

هذا ب�ل�س�فة اإىل عدم اقتن�عه� مبحدودية قواه� 

امل�دية واملعنوية على حد �سواء.

ا�سرائيل  »ذراع  اأو  ال�سرائيلية  اجلوية  ف�لقوات 

الطويلة« مل تتمكن من ح�سم املعركة امليدانية 

اله��داف  ك��ل  بتدمري  قي�مه�  م��ن  ال��رغ��م  على 

للمق�ومة.  الت�بعة  الع�سكرية  �سبه  او  الع�سكرية 

وهي ب�لت�يل ترددت طوياً، عن ي�أ�ش وعن خجل، 

يف ا�ستخدام القوات الربية، التي تبني لحق�ً انه� 

ا�سلحة  وجه  يف  وع�رية  مك�سوفة  �سعف  نقطة 

اأي  احراز  من  ومنعته�  به�  فتكت  التي  املق�ومة 

من  القريبة  اللبن�نية  القرى  يف  حتى  »ن�سر«، 

جبيل،  وبنت  الرا�ش،  م�رون  مثل  الدولية  احلدود 

واملزيد من  املزيد  دفع  ارغمه� على  الذي  المر 

و�سلت  التي  الب�سرية  القوة  وح�سد  التعزيزات 

من  جمموعة  مواجهة  يف  جندي  األ��ف   30 اىل 

املق�تلني ل يزيد عددهم على ثاثة اآلف مق�تل. 

ومك�نته  �سمعته  ال�سرائيلي  اجلي�ش  خ�سر  وهكذا 

ال�ستعداد  وك�مل  وذكي  �سغري  كجي�ش  املفرت�سة 

خلو�ش حروب امل�ستقبل، ومن هن� ك�ن جلووؤه اإىل 

على  الق�ئمة  الطن�نة  ال�ستعرا�سية  العملي�ت 

�سي��سي�ً،  املربر  وغري  والوح�سي  الغ��سم  العنف 

التي  الدولة  ان م�ستقبل تع�ي�ش  النتيجة  وك�نت 

تنتمي اإىل هذا اجلي�ش مع �سعوب املنطقة، قد 

ا�سحى �سعب�ً جداً بل م�ستحياً.

به�  ي�سته�ن  ل  قوة  ا�سرائيل متلك  ب�أن  �سك  ل 

التج�رب  ان  ال  والتقني،  امل�دي  ال�سعيدين  على 

التي خ��سته� اخرياً يف كل من لبن�ن وفل�سطني، 

قد اثبتت مراراً وتكراراً، وب�سكل ل يقبل الت�أويل، 

لاأذى  والتعر�ش  للعطب  ق�بلة  دولة  اي�س�ً  ب�أنه� 

وذلك  والداخلية،  اخل�رجية  اجلبهتني  يف  اخلطري 

اعلى  من  داخله�  يف  امل�ست�سري  الف�س�د  بفعل 

فقدانه�  وبفعل  الق�عدة،  ادن��ى  وحتى  القمة 

الجرامية  لأعم�له�  والخاقية  ال�سي��سية  املربرات 

املتكررة.

ا�سرائيل  نظرية  ان  القول  ميكن  وب�خت�س�ر 

المنية املبنية على التفوق النوعي قد ت�سدعت، 

ب�لحرتافية  الت�سرف  من  يتمكن  مل  جي�سه�  وان 

وانه  به�،  �سيت�سرف  ان��ه  متوهمة  ك�نت  التي 

ثمن  اي  من  منفلتة  ب�سورة  ي�سرب  ان  ميكن  ل 

امراً  واأبداً  وعق�ب وانه ع�جز عن ان يفر�ش دائم�ً 

املنطقة  للجميع يف  ثبت  وقد  نه�ية.  با  واقع�ً 

والبله�ء  املجنونة  ال�سرائيلية  للقوة  ان  والع�مل 

ب�أ�سلحة  بفع�لية  به�  امل�س��ش  ميكن  وانه  حدوداً 

وا�ساليب ب�سيطة، ب�سرط توافر االرادة والت�سميم 

والمي�ن لدى اجلهة التي له� ك�مل احلق وامل�سلحة 

يف الدف�ع عن �سرفه� ووجوده�.

لقد اأثبتت التجارب التي خا�ستها ا�سرائيل 

اأخرياً يف لبنان وفل�سطني انها دولة قابلة 

للعطب على الرغم من قوتها الع�سكرية 

وذلك ب�سبب الف�ساد امل�ست�سري يف داخلها 

من اعلى القمة وحتى ادناها واي�ساً بفعل 

فقدانها املربرات ال�سيا�سية واالخالقية 

الأعمالها االجرامية املتكررة

هل ا�ستوعبت
اإ�سرائيل در�ش حمـدوديـــة قوتها الع�سكرية؟
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.. واحلبل على اجلّرار

اذا ك�ن ح�لوت�ش اول م�سوؤول على م�ستوى رفيع 

الذي  ن�ئبه  ف���إن  ال�سرائيلية،  الهزمية  اط�حته 

مو�ستيه  اجل��رنال  وهو  حمله  يحل  ان  يتوقع  ك�ن 

ك�بلين�سكي اعلن نيته يف ال�ستق�لة، ولكنه ارج�أه� 

اىل فرتة لحقة بعد متني�ت من القي�دة ال�سي��سية 

بعد  �سيم�  ول  اك��رث،  اجلي�ش  �سورة  تت�أثر  ل  كي 

اعالن العديد من ال�سباط الكبار نيتهم اال�ستقالة 

ال��وزراء  رئي�ش  وت�أخر  ح�لوت�ش،  ا�ستق�لة  عقب 

اوملرت ووزير دف�عه عمري بريت�ش يف ال�ستج�بة 

ا�ستق�لتيهم�  تقدمي  ب�سرورة  الوا�سعة  للمط�لبة 

فيم� ال�سح�فة ال�سرائيلية مل تتوقف عن احلديث 

عن زلزال داخل اجلي�ش.

ق�ئد  احلرب  ك�ن يف  الذي  غ�ل هري�ش  ف�لعميد 

كتيبة »اجلليل« امل�سوؤولة عن الدوري�ت على طول 

احلدود مع لبن�ن �سمن الفرق الع�سكرية املعروفة 

جلنة  لرئي�ش  بداية  ال�ستج�بة  ف�سل   ،910 برقم 

ب�للجنة  وعرفت  ح�لوت�ش،  عينه�  التي  التحقيق 

الداخلية ب�إمرة اجلرنال درون اأملوغ، كي ي�ستقيل 

التحقيق  جلنة  نت�ئج  عن  الر�سمي  الع��ان  قبل 

وق�بل هذا الطلب بغ�سب �سديد ق�ئاً لأملوغ »لن 

اللجنة  وا�ستنت�ج�ت  احلرب..  لتلك  ال�سحية  اكون 

ل  ال�سحية«.. كي  اكون  ان  اقبل  لن  ان�  غري ع�دلة 

يتزعزع اجلي�ش.

ال��وح��ي��د، ف���ل��ع�����س��رات من  ومل ي��ك��ن ه��ري���ش 

ال�سباط ومئات من اجلنود ات�سلوا بو�سائل االعالم 

ال�سرائيلية وابدوا عدم ر�س�هم عن اختي�ره كب�ش 

ليفني  �سني  العقيد  وكذلك  هري�ش  لكن  الفداء. 

تقرير  بعد  الثمن،  دفع�  الغربية  الوحدة  ق�ئد 

رئي�ش  ادانت  والتي  ح�لوت�ش  عينه�  التي  اللجنة 

برئ��سة  الق�سور  ع��ّددت  عندم�  نف�سه  الرك����ن 

اأملوغ  ال�سراخ يف  اىل  ح�لوت�ش  دفع  م�  الرك�ن، 

»اإن هذا املو�سوع لي�ش من �ساحي�ت جلنتكم«.

من يدفع الثمن الباهظ؟

املذكورين  ال�سباط  جانب  اىل  حالوت�ش  كان  اذا 

دفعوا ثمن الف�سل، ف�إن م�سري الق�دة ال�سي��سيني 

يف ا�سرائيل ينتظر نت�ئج حتقيق جلنة »فينوغراد« 

يكون  ان  يخ�سى  وهو  نف�سه  اوملرت  عينه�  التي 

موقفه� منه مثلم� ك�ن موقف جلنة »اأملوغ« التي 

العتب�ر  بعني  اآخ��ذاً  الخري،  على  ح�لوت�ش  عينه� 

 1973 ت�سرين  حرب  يف  التحقيق  جلنة  نت�ئج 

عندم� ق�ل افرامي ك�سري »كلن� مذنبون«، ف�خلوف 

جلنة  ام���م  امل��وج��ه  ه��ي  العب�رة  ه��ذه  تكون  ان 

فينوغراد والنهج الذي �ست�سري عليه، وهذا يعني 

جميع�ً  يتحملون  وح�لوت�ش  وبريت�ش  اوملرت  ان 

م�سوؤولية الهزمية ب�سورة مت�س�وية.

انه  يعني  فهذا  ال�سورة  هي  ه��ذه  ك�نت  واذا 

امل�سوؤولية،  يتحمل  »م��ذن��ب«  هن�ك  يكون  لن 

�سخ�سية  ا�ستخا�س�ت  ولي�ش  »ف�سل«،  هن�ك  امن� 

بحقه. يف �سوء ال�سج�لت التي ح�سلت والته�م�ت 

املتب�دلة ب�س�أن امل�سوؤولية خ�سو�س�ً بني ح�لوت�ش 

انه حتفظ  رّدد  املط�ح  الرك�ن  فرئي�ش  واوملرت، 

مرحلة  حتى  وا�سعة  برية  خطوة  عن  ق��وة  بكل 

مت�أخرة جداً من احلرب، على الرغم من من��سدات 

رفيقيه يف هيئة الرك�ن من �ساح اجلو - رئي�ش 

واللواء  اللواء ع�مو�ش ي�دمني  ال�ستخب�رات  �سعبة 

الوا�سع  الربي  الدخول  ايدا  اللذين  ن�خو�ست�ن  ايدو 

ماحظ�ت  بعد  موقفيهم�  غريا  ثم  البداية،  يف 

�سعبة  ورئي�ش  ك�بلين�سكي،  الرك�ن  رئي�ش  ن�ئب 

ب�س�أن  �سكوك�ً  وطرح�  اآيزنكوت،  غ�دي  العملي�ت 

عملية وا�سعة.

�شباط

اإعداد:

يون�ش عودة

من الداخل اال�رسائيلي

روح النتق�م حتكم القي�دات ال�سرائيلية

ال يبدو ان االتهامات املتبادلة بني القيادات اال�سرائيلية 

لبنان تنتظر  الذريع يف احلرب على  الف�سل  ا�سباب  عن 

رئي�ش  عّينها  التي  »فينوغراد«  جلنة  حتقيقات  نتائج 

الوزراء ايهود اوملرت، حتى يتقرر م�سري الكثري من القيادات الع�سكرية واالمنية وال�سيا�سية يف 

ا�سرائيل.

فالكل ي�سحذ �سكينه للنيل بع�سه من البع�ش االآخر، وال اأحد يريد ان يكون »كب�ساً« ولو كان ذلك 

يف  الرئي�ش  الكاتب  عرّب  وقد  املتهالكة.  �سورته  على  احلفاظ  او  اال�سرائيلي  اجلي�ش  مل�سلحة 

اال�سرائيلية  القيادات  اليها  و�سلت  التي  املزرية  احلالة  عن  ماركو�ش  يوئيل  »هاآرت�ش«  �سحيفة 

على اختالفها بالقول: »اال�سرائيليون انف�سهم اكرب اعدائنا يف هذه املرحلة.. نحن �سد انف�سنا.. 

اجلميع يتاآمر على اجلميع.. ويلعب دور االآلهة«.

وا�ستنتاج هذا املوقف الذي يظهر انه ي�سري يف ال�سرايني اال�سرائيلية متخ�ش بعد معطيات مل 

يكت�سفها وح�سب رئي�ش االركان امل�ستقيل دان حالوت�ش الذي قاد احلرب على لبنان، بل ك�سفتها 

حما�سر اجتماعات اظهرت مدى االرتباك الذي كانت تعي�سه قيادة اجلي�ش اال�سرائيلي خالل احلرب.. 

مع  والتن�سيق  وال�سيطرة  ال�سبط  وهو،  الع�سكرية  العمليات  جناح  عنا�سر  اهم  احد  وفقدان 

القيادة ال�سيا�سية.

اوملرت وبرييت�ش مطلوبان لالقالـة قبـل انتهاء حتقيقات »فينوغراد«
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اوملرت وبرييت�ش مطلوبان لالقالـة قبـل انتهاء حتقيقات »فينوغراد«

ال�سراع �سيبقى حمتدماً

الأداء  عن  يبدو  م�  على  ن�جم�ً  ك�ن  ال��رتدد  هذا 

انه  اعلن  ال��ذي  اومل��رت  تكفله  ال��ذي  ال�سي��سي 

قرار  ان  ق�ئاً   - مذنب�ً  نف�سه  يرى  ول  امل�سوؤول 

�سن احلرب املته املعطي�ت املتوافرة، مثلم� ك�ن 

الربية  العملية  اىل  اجلوية  العملية  من  النتق�ل 

الي�هو  ام�م جلنة  اوملرت  واظهر  اي�س�ً.  ا�سطراري�ً 

انه جنح يف  النف�ش معترباً  انه مرت�ح  فينوغراد 

ك�نت  الخ��رية  الربية  العملية  ب�أن  اللجنة  اقن�ع 

املنطقة  على  لل�سيطرة  اي�م  ب�سعة  ت�ستوجب 

العملية  اوقف  اأنه  اإل  الليط�ين.  جنوب  الواقعة 

الداخل  يف  رج��اً  ابقى  بحيث  الليل  �س�ع�ت  يف 

دان  ال�سرائيلي  املعلق  ح�سب  اخل�رج  يف  ورجاً 

بريت�ش  الدف�ع  وزير  ان  اىل  ا�س�ر  الذي  مرغليت 

ان  ال  اللج�م«  »يرخي  ان  اىل  اوملرت  لدى  �سعى 

راأيه  تغيري  اىل  بريت�ش  ف�س�رع  رف�ش  اومل��رت 

على  اوملرت  ف�لتف  الربي.   القت�ل  �سد  وا�سبح 

الفرق  وات�سل بقي�دات  ال�سم�لية  قي�دة املنطقة 

التقدم  لعدم  ت�أييده�  على  يح�سل  مب��سرة حتى 

يف العملية والبق�ء يف املواقع. ال ان م� ت�سرب 

رئي�ش  من  للنيل  الع�سكريني  املعلقني  اأحد  اىل 

فقد  حمتدم�ً،  �سيبقى  ال�سراع  ان  يفيد  احلكومة 

ك�سفت ر�س�لة بعث به� اوملرت اىل البيت البي�ش 

�ستة  من  بح�جة  ا�سرائيل  ان  تقول  متوز   16 يف 

اهلل  حزب  ته�سيم  اجل  من  ا�س�بيع  ثم�نية  اىل 

املهلة اىل  �سوكته، وهي حتت�ج خال هذه  وك�سر 

لوقف  الدولية  املب�درات  يحبط  �سي��سي«  »غط�ء 

ال�سف�رة  الع�سكري يف  امللحق  وق�م  الن�ر.  اطاق 

يف وا�سنطن، اجلرنال دان ه�رئيل، بت�سليم ر�س�لة 

م�س�بهة اىل وزارة الدف�ع المريكية.

وا�س�ف بن ي�س�ي: »بعد التداول مع م�ست�س�ريه 

يف المن القومي وكب�ر امل�سوؤولني يف البنت�غون، 

الرئي�ش  اعطى 

رداً  بو�ش  )ج��ورج( 

المريكي  الرد  يف  وج�ء  ايج�بي�ً. 

ال�سري الذي و�سل اىل تل ابيب: 

تريد،  ال��ذي  الوقت  ا�سرائيل  تن�ل 

بل  ا�س�بيع،  ع��دة  ال�سرائيلي  اجلي�ش  ول��دى 

الأمريكيون  طلبه  م�  وكل  العمل.  لإجن���ز  و�سهور 

هو عدم �سرب اهداف بنى حتتية لبن�نية، ب�سكل 

رئي�ش«. وت�بع بن ي�س�ي، يف تقريره، اإن »الإدارة 

المريكية اوفت بوعده�. اأم� من مل يحقق امل�أمول 

منه فك�ن احلكومة واجلي�ش ال�سرائيلي«.

ما هو االأخطر؟

ا�ستن�داً  ي�س�ي  بن  رون  الع�سكري  املعلق  يقول 

العاق�ت  مب��ي��دان  ج��داً  �سليعة  �سخ�سي�ت  اىل 

ال�سرتاتيجية بني تل ابيب ووا�سنطن، ان املب�درة 

عقدت  والتي  اوملرت  ج�نب  من  تلك  ال�سي��سية 

ق�دت  الأمريكية،  الدارة  من  ع�لية  اآم���ل  عليه� 

ا�سرائيل و�سورته�  اىل تقوي�ش خطري يف مك�نة 

ال�سرتاتيجية يف نظر حليفته� الأهم. وخل�ش اىل 

انه وبحجم الآم�ل التي ك�نت معقودة ك�نت اخليبة 

وال�سدمة يف وا�سنطن، ولي�ش فقط يف ا�سرائيل.

من  »فينوغراد«  جلنة  �ست�أخذه�  الر�س�لة  وهذه 

احلرب  وزير  ك�سفه  م�  اىل  ا�س�فة  وث�ئقه�  �سمن 

عمري بريت�ش ب�أن احلرب ك�ن معداً له�، وق�ل ت�أكيداً 

ح�دث  ان  حق�ً  يعتقد  من  هن�ك  »هل  ذلك:  على 

ا�سر اجلنديني يف ال�سم�ل هو احلدث الذي ادى اىل 

احلرب؟ امن� ك�ن هن�ك تراكم لاحداث قبل احلرب 

خم�طر  على  ا�سرائيل  عيون  فتح  اىل  ادت  التي 

اكرب. وت�سّور لو انن� مل نرد، لكّن� وجدن� انف�سن� بعد 

اخطر  لتهديدات  ق��ش  تع�ظم  ام�م  �سنوات  عدة 

بكثري مم� اكت�سفن�ه«.

ل���ق���د 

ا���س��ت��غ��رق��ت 

�سه�دة بريت�ش ام�م جلنة 

جمري�ت  يف  حتقق  التي  فينوغراد 

وح�سب  �س�ع�ت.  ارب��ع  الث�نية  لبن�ن  حرب 

ب�لن�سبة  املركزية  حججه  كرر  فقد  امنية  م�س�در 

اىل احلرب.

للجي�ش  ال�سدي�د  اله��م���ل  ب����أن  ادع���ى  فقد 

من�سبه،  مه�م  يت�سلم  ان  قبل  وقع  ال�سرائيلي 

وانه من اللحظ��ة التي دخل فيه��� وزارة الدف���ع 

يعجل  كي  بن�س��اط  عم��ل  احل��رب،  ان�دالع  وبعد 

يف  ظه��رت  التي  املركزي��ة  امل�س���كل  ا�ساح 

�سي�قه�.

القرارات  اتخ�ذ  عملية  اىل  بريت�ش  تطرق  كم� 

يف اثن�ء احلرب، وادعى ب�سكل ع�م ب�أنه وافق على 

تو�سي�ت القي�دات املهنية يف اجلي�ش ال�سرائيلي 

بحرية  ال�سرائيلي  للجي�ش  و�سمح  المن  وجه�ز 

عمل ك�ملة.

بغ�ش النظر عّم� �ستخل�ش اليه جلنة التحقيق، 

من  ماحقني  ي��زالن  م�  وبريت�ش  اومل��رت  ف���إن 

والمنية  الع�سكرية  �سيم�  ل  ال�سرائيلية  القي�دات 

رئي�ش  ان  حتى  ا�ستق�لتيهم�.  تقدمي  ب�سرورة 

اجلميع،  ه�جم  يع�لون  مو�سيه  ال�س�بق  الرك���ن 

احلرب  وال�سي��سي يف  الع�سكري  ال�سلوك  ان  فق�ل 

ك�ن ف��ساً وعلى اوملرت وبريت�ش ان ي�ستقيا ول 

ينبغي ان ينتظرا جلنة »فينوغراد«. 



احلرب يف

املدار�ش الفكرية

مقدمة  يف  راب��وب��وررت  اأن���ت��ول  الن��سر  ي��رى 

 On( احل��رب«  »يف  ك��اوزوي��ت��ز  لكت�ب  ترجمته 

للفكر يف  رئي�سة  مدار�ش  ثاث  هن�ك  اأن   ،)war
فل�سفة احلرب هي:

.)The Cataclysmic( 1- املدر�سة الكوارثية

.)The Eschatological( 2- املدر�سة الأرُخروية

.)The Political( 3- املدر�سة ال�سي��سية

فل�سفة  تتن�ول  غريه�  اأخ��رى  مدار�ش  وهن�ك 

الأكرث  هي  الثاث  املدار�ش  هذه  ولكن  احل��رب، 

�سيوع�ً.

الفل�سفة  مدر�سة  وفق  )جم�زي�ً(  احلرب  تعترب 

ال�سطرجن،  كلعبة  �سرتاتيجي�«  »لعبة  ال�سي��سية 

عقدة  حل  او  كر�س�لة،  أخَرِوّية  الرُ الفل�سفة  ووفق 

فتعترب  الكوارثية  الفل�سفة  يف  اأم���  درام��ي��ة، 

ك�لن�ر اأو الوب�ء، ولكن هذا - ب�لطبع - ل ي�ستنفذ 

خمتلفة  اأزمنة  يف  �س�دت  التي  احلرب  مف�هيم 

لأزمنة  احل��رب  اعتربت  فمثاً:  �ستى،  واأم���ك��ن 

احليز  ك�أنه�  اأو  مغ�مرة،  او  كت�سلية  ع��دي��دة، 

ال�سرف  اعم�ل  لتحقيق  للنباء  الوحيد  احلقيقي 

)عهد الفرو�سية(.

)وفق  ديني  كطق�ش  احل��رب  اع��ت��ربت  كذلك 

العدوانية،  للغرائز  ومتنف�ش  الزت��ك(  ح�س�رة 

اأ�سلوب  اأنه�  اأو  املوت  يف  الرغبة  عن  تعبري  اأو 

من�فية  اأو  والأف�سل،  الأق��وى  لإ�سطف�ء  الطبيعة 

للعقل عند الإ�سكيمو، اأو اأنه� ع�دة وح�سية متجهة 

لاإنقرا�ش ك�لعبودية واجلرمية.

)Cataclysmic( املدر�سة الكوارثية

يف  تول�ستوي  ليو  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  ه��ي 

اأن  ترى  والتي  وال�سلم«  »احلرب  امللحمي  كت�به 

ك�ن ميكن  �سواء  الب�سرية،  على  لعنة  هي  احلرب 

قليلة  اأهداف�ً  والتي تخدم  اأنه� ل ترد،  اأو  جتنبه� 

ميكن  والتي  والأمل،  ب�لدم�ر  الت�سّبب  ج�نب  اىل 

وفق  لي�ش  عنيفة،  اجتم�عية  تغريات  تولد  اأن 

املعنى الغ�ئي واله�دف.

كمقولة  تول�ستوي  نظر  وجهة  اعتب�ر  ميكن 

يف  الكونية  الكوارثية  لفل�سفة  م�س�عدة  ث�نوية 

الأعراقية  الكوارثية  اعتب�ر  ميكن  كذلك  احلرب، 

للفل�سفة  ث�نوية  كمقولة   )Ethnocentric(
نف�سه�، والتي تربز ب�سكل دقيق على عهد اإلهي، 

لأرُمة معينة، فمثاً:  ّو عرقي«  مرُ بِ� »�سرُ العتق�د  اأو 

كعق�ب  احلرب  اىل  اليهودية  تنظر 

وقع من اهلل على ال�سرائيليني كم� 

ورد يف بع�ش كتبهم )ت�ن�خ، العهد 

القدمي(، والتي ترى ان احلرب عمل 

اهلل، ول ميكن جتنبه.  مفرو�ش من 

احلرب  ان  يرى  تول�ستوي  ف�إن  لذلك 

وهي  الإن�س�ن،  ي�سيب  �سيء  هي 

ارادته  ب�أي �سكل حتت ت�أثري  لي�ست 

القوى  فعل  نتيجة  ذلك،  من  بدلً  ولكنه�،  احلرة. 

الكونية التي ل تق�َوم.

)Eschatological( املدر�سة االأُْخَرِوّية

الكربى  اأن احلروب، خ�سو�س�ً  ترى هذه املدر�سة 

منه�، وك�أنه� تتجه نحو هدف م�، وتوؤكد ان بع�ش 

املر�سوم  الطريق  �سيك�سف  النه�ئية  النزاع�ت 

درا�ستها  على  احلـــرب  فل�سفة  تــقــوم 

وتفّح�سها مبا هو اأبعد من امل�سائل النمطية 

والت�سلح،  باال�سلحة  املتعلقة  ال�سائدة 

يف  حتقيق  اإنها  واال�سرتاتيجيات.  والتكتيك 

لها  املوّلدة  االأ�سباب  علم  وَغْو�ش يف  املعنى، 

)Etiology(، وماذا تعني للب�سرية، وللطبيعة 

االإن�سانية، والأخالق املهنة واآدابها.

يف  تتداخل  احلــرب  فل�سفة  اأن  نرى  ولذلك 

التاريخ والفل�سفة  اق�سامها مع فل�سفة  بع�ش 

فل�سفة  واأخــرياً  القانون  وفل�سفة  ال�سيا�سية، 

االأديان. كما يرى البع�ش اأن هناك مراجع تعترب 

 )The art of war( »من اكرث االعمال املوؤثرة يف فل�سفة احلرب، وهي كتاب »فن احلرب

 )Arthashastra( »اأرتا�سا�سرتا«  وكتاب   ،)Sun Tzu( تزو«  »�سن  ال�سيني  للفيل�سوف 

ملوؤلفه الهندي »ت�ساناكيا« )Chanakya(، واخرياً كتاب »يف احلرب« )On War( ملوؤلفه 

 .)Clausewitz( كارل فون كالوزويتز

وكل كتاب من هذه الكتب ميزج بني املالحظات يف اال�سرتاتيجيا مع م�سائل الطبيعة 

الب�سرية واأ�سباب احلرب. فكالوزويتز مثالً يدر�ش غائية احلرب )Teleology(، هل للحرب 

معنى وغاية خارج ذاتها؟ اأم هي غاية بحد ذاتها؟! وبعد الدرا�سة ي�ستنتج كالوزويتز 

بالتايل هي »�سيا�سة بو�سائل  وان احلرب  ان يكون �سحيحاً،  الثاين ال ميكن  ال�سوؤال  ان 

اخرى«، وانها ال يجب ان تكون لذاتها بل يجب ان تخدم بع�ش م�سالح الدولة وغاياتها. 

كذلك يعترب البع�ش ان كتاب »احلرب وال�سلم« ملوؤلفه ليو تول�ستوي ي�سم ا�ستطراداً 

فل�سفياً وا�سحاً حول فل�سفة احلرب، بل ابعد من ذلك )تاأثري ما ورائي، غيبي، ناجت عن 

مالحظات تول�ستوي للحروب النابليونية(، وهذا ما كان له تاأثري فعال يف ما بعد يف 

االفكار عن احلرب وخ�سو�ساً تاأثريه على غاندي وفل�سفة الالعنف.

كذلك، فاإن »نيقولو ميكيافللي« كتب اي�ساً كتاباً هو »فن احلرب« ركز فيه على اال�سلحة 

واال�سرتاتيجيا والتكتيكات اكرث من الفل�سفة، ولكن جزءاً من كتابه »االأمري« يناق�ش 

احلرب من وجهة نظر فل�سفية.

اإعداد: د. اأحمد َعلَّو

عميد متق�عد

�شباط

درا�شات واأبحاث
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فل�سفة احلرب

يف املدار�ش الفكرية



اجتم�عي  ب�»َثَوَراٍن«  يت�سكل  والذي  احلروب،  لكل 

احل��روب،  من  خ���ٍل  جديد  جمتمع  يتبعه  ه�ئل 

يكون  قد  املجتمع  هذا  ان  ترى  نظري�ت  )هن�ك 

مث�لي�ً اأو قد يكون عك�سه مت�م�ً(.

الكونية،  املو�سوع:  هذا  حول  نظريت�ن  وهن�ك 

وامل�سيح�نية:

- النظرية الكونية وتعرّب عنه� امل�رك�سية.

ملعركة  وروؤي��ت��ه���  امل�سيح�نية،  النظرية   -

الث�ين  املجيء  اىل  �ستوؤ�سر  والتي  »ه�رجمدون«، 

للم�سيح، وهزمية ال�سيط�ن النه�ئية.

للفل�سف��ة  َم���َث���ٌل  ه��ي  ال��ن��ظ��������ري��ة  وه����ذه 

من  تنبثق  وال��ت��ي  الأخ���َرِوّي���ة،  امل�سيح���نية 

املفه�وم اليهودي - امل�سيحي للم�سيح، وترى ان 

احلروب تبلغ ذروته� يف احت�د الب�سرية يف امي�ن 

واحد وحتت �سلطة ح�كم واحد م�سيطر.

واجله�د  ال�سليبية  احلمات  اعتب�ر  ميكن  كذلك 

كتعبري  الأ�سمى وغريه�،  للعرق  الن�زية  ومفهوم 

عن هذا التوجه واملفهوم.

)Political( املدر�سة ال�سيا�سية

هذه  اأرك����ن  اأح��د  كاوزويتز  ف��ون  ك���رل  يعترب 

بيد  اأداة  احلرب هي  ان  يرى  ك�ن  والذي  املدر�سة 

الدولة، وفق مقولته الآتية:

»اإن احلرب هي اأداة عقلية )منطقية( لل�سي��سة 

الوطنية«.

اإن الكلم�ت الثاث: »عقلية«، »اأداة«، »وطنية«، 

هي املف�تيح ال�س��سية للنظرية.

وبه�ذه النظرة ف��إن ق�رار احلرب يجب ان يكون: 

على  ا�ستن�ده  مبعنى  ومنطقي�ً«،  »عقلي�ً  اولً: 

تقديرات اأكاف احلرب ومك��سبه�.

ث�ني�ً، اإن احلرب يجب اأن تكون »اأداة اأو و�سيلة«، 

مبعنى اأنه يجب اعانه� لتحقيق اهداف معينة، 

ال�سرتاتيجي�  ان  مبعنى  واأي�س�ً  لذاته�،  ولي�ش 

وهي  واح���دة  غ�ية  ب���جت���ه  توجه�ن  والتكتيك 

حتقيق الن�سر.

»وطنية«،  تكون  اأن  يجب  احل��رب  اإن  واأخ���رياً، 

امل�س�لح  تقدم  حتقيق  هي  اهدافه�  ان  مبعنى 

لاأمة  الكلي  اجلهد  ف�إن  ولهذا  للدولة،  الوطنية 

يجب ان يعب�أ خلدمة الأهداف الع�سكرية واملجهود 

احلربي.

هذه  و�سع  على  عقود  م��رور  وبعد  وال��ي��وم، 

وحرب  الإره�����ب،  على  احل���روب  ف���إن  النظرية، 

املتح��دة  ال��ولي���ت  ب��سرته�  ال��ت��ي  ال��ع��راق، 

الأمريكي��ة بقي�دة الرئي�ش جورج بو�ش )2001-

العقيدة  �سمن  اعتب�ره���  مي��ك��ن   ،)2003

يعترب  �سي��سي  حمرك  وهي  للحرب،  الإ�ستب�قية 

احلرب  ت�ستخدم  اأن  املتحدة  الولي�ت  على  اأن 

 11 يف  حدث  كم�  علي��ه���  لحق�ً  هجوم�ً  لتمنع 

وا�ستعداداً  حت�سرياً،  رمب���  اأو   .!!2001 ايلول 

املحيط��ة  اجلم�عة  بحدوثه�  توؤمن  ق�دمة  حلرب 

الذين  اجلدد«  »املح�فظ��ون  اأي  بو�ش  ب�لرئي�ش 

ه�رجم��دون  ومعركة  الأرُخَرِوّية  ب�ملدر�سة  يوؤمنون 

 - امل�سيح�نية  وال��ع��ق��ي��������دة  فل�سطني،  يف 

اليهودي��ة ال�سهيونية، وانت�س�ر اخلري على  ال�سر، 

الع�مل  خ�سوع  �سرورة  وي��رون  روؤيته�(،  )وف��ق 

حل�كٍم واحٍد يقوده� اىل الن�سر!
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اإعداد:

تريز من�سور
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اال�ستثمار 

العقاري 

يف لبنان

موؤ�سرات منو ونه�سة

اال�ستثمارات العربية يف 

بريوت بلغت ارقاماً قيا�سية

»الركود االقت�سادي« عنوان طبع 

ب�سماته على خمتلف القطاعات 

اللبنانية، وكان للقطاع العقاري ن�سيبه 

الوايف. اإال اأن ميزة هذا القطاع انه 

متكن من املحافظة على حجمه يف 

االقت�ساد، وكذلك على جاذبية ا�ستقطاب 

امل�ستثمرين من خمتلف دول العامل. اما 

ا�سعار العقارات واالرا�سي، فقد ا�ستمرت 

يف ثباتها تنتظر اول فر�سة لت�ستعيد 

دورها الطبيعي �سعوداً وهبوطاً وفق 

حجم ال�سوق وحاجاته.

واليوم ت�سري الدرا�سات واملوؤ�سرات كلها 

اىل ان »طائر الفينيق ي�ستفيق«، ولقد 

اختري لبنان بني �سبع دول عربية، 

اعتربت منوراً عربية مر�سحة للوالدة هذه 

ال�سنة يف جمال اال�ستثمار العقاري. اىل 

ذلك، فاإن االح�ساءات تدل على ان ا�سعار 

العقارات �سوف ترتفع بن�سب عالية.

ما هو واقع القطاع العقاري اللبناين 

واال�ستثمار فيه يف ظل الظروف 

ال�سيا�سية الراهنة؟ هل لهذا القطاع 

م�ستقبل كبري كما يتوقعه معظم 

القّيمني واملراقبني؟ ملاذا حجم 

ا�ستقطاب امل�ستثمرين االجانب والعرب 

واملغرتبني كبري جداً، يف هذا البلد 

ال�سغري؟

ا�سئلة عديدة حملتها جملة »اجلي�ش« 

اىل بع�ش �سركات درا�سات وا�ست�سارات 

وتطوير عقاري، وعادت باإجابات وافية 

عنها.
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مكارم: 

املناخ اال�ستثماري يف لبنان جاذب

)للخدم�ت  العق�رية  رامكو  �سركة  ع���م  مدير 

والدرا�س�ت(  وال�ست�س�رات  والو�س�طة  العق�رية 

العديد  لبن�ن  ي�ستقطب  ق�ل:  مك�رم  رج�  ال�سيد 

فيه،  التملك  اىل  والط�حمني  امل�ستثمرين  من 

املغرتبني،  اىل  املقيمني  اللبن�نيني  من  ب��دءاً 

ولقد  والج�نب.  العرب  امل�ستثمرين  اىل  ا�س�فة 

بداأن� نلم�ش هذه ال�سنة حتديداً، رغبة كبرية من 

قبل �سرك�ت عق�رية ع�ملية )اأمريكية واأوروبية(، 

يف التملك يف لبن�ن وال�ستثم�ر فيه.

واعتقد ان ال�سبب يعود اىل ان املن�خ ال�ستثم�ري 

يف لبن�ن ج�ذب، يف ظل مغري�ت متعددة اهمه�:

l الق�نون القت�س�دي الليربايل.

من  الرغم  فعلى  العق�رية،  امللكية  حم�ية   l

زه�ء  لبن�ن  به�  مّر  التي  الق��سية  احلرب  ظروف 

على  العق�رية  امللكية  بقيت  ع�م�ً،  ع�سر  �سبعة 

عرب  من  حقه،  حق  �س�حب  كل  وا�ستع�د  ح�له�، 

على  عق�رية  نك�سة  اأي��ة  حت�سل  ومل  واج���ن��ب. 

الطاق، ولكن الذي ح�سل وح�سب هو انتق�ل ت�سعري 

الدولر  اللبن�نية اىل  اللرية  العق�رية من  امللكية 

اللبن�نية  اللرية  انهي�ر  جراء  من  وذلك  المريكي، 

وارتف�ع �سعر �سرفه� مق�بل الدولر المريكي.

العق�رية  امللكية  على  ال�سرائب  ان   •
والرب�ح مقبولة ن�سبي�ً.

الطفرة  ج��راء  من  ط�ئلة  ام��وال  تدفق   •
زي�دة  اىل  ادى  م�  العربي،  اخلليج  يف  النفطية 

الطلب على العق�رات اللبن�نية.

الطلب قد خّفت  ان  ال�س�رة هن� اىل  ول بد من 

امل��سي،  ال�سيف  يف  احلرب  بعد  ن�سبي�ً  وتريته 

العق�رات يف  ا�سع�ر  ان  ال  الثقة،  انعدام  من جراء 

بريوت مل ترتاجع على الرغم من الظروف ال�سعبة 

العق�رات  م�لكي  فمعظم  البلد،  به�  ميّر  التي 

لحظ ارتف�ع ا�سع�ر عق�راتهم ب��ستمرار قبل هذه 

هو  بل  تغري،  الجت�ه  ان  يعتقدون  ل  وهم  احلرب، 

تعر�ش  ح�سوم�ت  اأية  نَر  مل  لذلك  موؤقت�ً.  جتّمد 

ان  اذ  العك�ش.  ح�سل  بل  العق�رات،  ا�سع�ر  على 

امل�لكني يطلبون زي�دة على ا�سع�ر م� قبل متوز 

التف�و�ش  التي مت  العملي�ت املحدودة  يف بع�ش 

عليه� فعلي�ً.

ودوره  املعتدل،  ومن�خه  لبن�ن  طبيعة   •
الثق�يف واحل�س�ري وال�ست�سف�ئي يف املنطقة.

ن�سبي�ً،  الرخ�ش  هي  اللبن�نية  العق�رات   •
يف  الفخم  ال�سكني  العق�ري  امل��رت  �سعر  فمثاً 

دولر  و7000   5000 ب���ني  ي�����راوح   ب����ريوت 

نحو  يبلغ  م��ث��اً  ب���ري�����ش  يف  بينم�  ام��ريك��ي، 

15000 دولر ويف لندن 60،000 دولر.

العق�رية  ال�سوق  يف  اللبن�ين  ال�ستثم�ر  وعن 

ق�ل ال�سيد مك�رم: »لقد تبني لن� من خال درا�سة 

اجرين�ه� للع�م 2006، وجود ن�ساط وا�سح ل�سركات 

البنية  قط�ع  يف  الع�ملة  اللبن�نية  التطوير 

الفخمة، والتي يقوده� فريق من نحو 15 �سخ�س�ً 

الرا�سي  �سراء  يف  ن��سطني  ك�نوا  ه��وؤلء  رئي�س�ً؛ 

وميكن  ب��ريوت،  يف  خ�سو�س�ً  للبن�ء  املخ�س�سة 

القول ان الواحد منهم ك�ن ينفذ عدة م�س�ريع يف 

لدين�،  املتوافرة  املعلوم�ت  �سوء  ويف  واحد.  اآن 

ف�إن قط�ع البن�ء ال�سكني يف بريوت وحده يدخل 

بنحو  يقدر  م�  ال�سكنية  ال�سقق  من  ال�سوق  اىل 

كل  اجلديدة  املب�ين  من  مربع  مرت   300،000

�سنة، وذلك يف غربي بريوت وال�سرفية ومنطقة 

او  ال�سواحي  احت�س�ب  دون  ومن  وحده�،  �سوليدير 

بقية املن�طق اللبن�نية. ويقدر املعدل الو�سطي 

لا�ستثم�ر ب�ملرت املربع املبني بنحو 1300 اىل 

1400 دولر امريكي )ي�سمل �سعر الر�ش وتكلفة 

ف�إن  ال�س��ش  هذا  على  الربح(.  ي�سمل  ول  البن�ء 

قط�ع  اىل  تذهب  التي  الجم�لية  ال�ستثم�رات 

الرئي�سة  ال�سكني وحده يف من�طق بريوت  البن�ء 

اىل  بنحو 400  وب�سورة حم�فظة  تقديره�  ميكن 

ان  اىل  ال�س�رة  وجتدر  �سنوي�ً.  دولر  مليون   420

املحلية  التوظيف  حركة  اىل  ي�ستند  التقدير  هذا 

يف العق�رات الفخمة فقط، والتي تعتمد ب�لدرجة 

ث�نية  درجة  ويف  املحلي،  امل�سرتي  على  الوىل 

على اللبن�نيني الع�ملني يف اخلليج واملغرتب�ت 

الخرى، ومن ثم امل�سرتين العرب والج�نب. ويف 

ت�أخذ  مم�ثلة  مبب�لغ  ا�ستثم�رات  ان  تقديرن� 

الكربى  بريوت  ال�سكني يف  القط�ع  اىل  طريقه� 

وجبل لبن�ن.

يف  بقوة  اللبن�نيون  ا�ستثمر  مك�رم:  وا�س�ف 

القط�ع التج�ري )قط�ع التجزئة ومراكز الت�سوق( 

ا�ستعداداً  واملاهي  واملط�عم  الفن�دق  وقط�ع�ت 

للمو�سم الذي ك�ن يبدو واعداً. وهن�ك ا�ستثم�رات 

�سبه �سنوية يف مراكز الت�سوق وال�سن�ع�ت واخلدمة 

يف  ال�ستثم�ر  مثل  البن�ء،  قط�ع  عن  املتفرعة 

مواد البن�ء واملفرو�س�ت وال�سج�د والن�رة واملعدات 

والتربيد  التدفئة  و�سن�عة  وامل�س�عد  الثقيلة 

مثل  ال�سي�حة،  بقط�ع  املت�سلة  تلك  او  وغ��ريه، 

ن�س�ط�ت النقل وت�أجري ال�سي�رات وغريه�...

وِجدرُ طلب�ً فوري�ً يف قط�ع�ت  وكل بن�ية تن�س�أ ترُ

نقدر  ون��ح��ن  الن�����س���ءات.  �سن�عة  مت���ّون  اخ���رى 

قط�ع�ت  يف  املب��سرة  ال�سنوية  ال�ستثم�رات 

املك�تب  ابنية  )مثل  ال�سكنية  غري  العق�رات 

وغريه�  واملاهي،  والفن�دق  التج�رية  واملحات 

من الن�سطة املت�سلة ب�لقط�ع ال�سي�حي( مب� بني 

400 و500 مليون دولر. م� يعني ان ال�ستثم�رات 

او  اللبن�نيني  امل�ستثمرين  م��ن  امل��ب������س��رة 

الفخمة  البنية  قط�ع  يف  لبن�ن  يف  املقيمني 

مليون   900- ال���800  تفوق  ال�سي�حي  والقط�ع 

ملي�ر   104 اىل  ترتفع  وق��د  ال�سنة،  يف  دولر 

دولر اذا ا�سيفت ال�ستثم�رات يف قط�ع�ت البن�ء 

الع��سمة،  خ�رج  الواقعة  املن�طق  يف  الفخم  غري 

خ�سو�س�ً يف من�طق جبل لبن�ن.

اال�ستثمارات العربية يف بريوت: 

ارقام قيا�سية

ام� عن ال�ستثم�ر العربي يف العق�رات اللبن�نية، 

التي  الدرا�سة  على  وبن�ًء  مك�رم  ال�سيد  اكد  فقد 

العربية  ال�ستثم�رات  ان  »رامكو«  �سركة  اعدته� 

ثاثة انواع:

الفلل  يف  املب��سر  لل�سكن  ال�ستثم�ر   •
ال�ستثم�رات  وه���ذه  ال��ك��ب��رية،  الر����ش  وق��ط��ع 

مرت  ال���3000  الر���ش  م�س�حة  فيه�  تتج�وز  التي 

وت�سدر  ال��وزراء  جمل�ش  ملوافقة  تخ�سع  مربع، 

وح�سب  الر�سمية.  اجلريدة  يف  تن�سر  ب��ق��رارات 



260 رقم  العدد   - اجلي�ش 

45

م�سرتي�ت  ف���إن  لل�سركة،  املتوافرة  املعلوم�ت 

الرا�سي الكبرية من هذه الفئة بلغت يف بريوت 

وجبل لبن�ن، ارق�م�ً قي��سية جت�وزت املليوين مرت 

مربع الع�م 2005 بزي�دة بلغت 18 يف املئة عن 

جمموع امل�سرتي�ت املحققة الع�م 2004. وزادت 

املئة عن تلك  بن�سبة 180 يف  امل�سرتي�ت  هذه 

 0،8 نحو  بلغت  عندم�   ،2003 الع�م  امل�سجلة 

افرتا�سي  �سعر  ا�س��ش  وعلى  مربع.  مرت  مليون 

و�سطي قدره 300 دولر للمرت املربع، ف�إن القيمة 

الجم�لية لا�ستثم�ر العربي يف هذا القط�ع ميكن 

تقديره� بنحو 900 مليون دولر، وهذه ل ت�سمل 

البن�ء  مرحلة  يف  الاحقة  ال�ستثم�رات  ب�لطبع، 

والتجهيز والت�أثيث والتي ميكن ب�سهولة ان توازي 

هذا املبلغ او تفوقه.

امل�س�رف  به�  تقوم  التي  ال�ستثم�رات   •
املعروفة  التطوير  و�سرك�ت  امل�لية  واملوؤ�س�س�ت 

او  ال�سي�حية  او  ال�سكنية  الكربى  امل�س�ريع  يف 

منطقة  يف  معظمه�  يرتكز  والتي  التج�رية، 

�سهدت  قد  ال�ستثم�رات  هذه  وك�نت  �سوليدير. 

من  الول  الن�سف  ويف   2005 الع�م  كبرية  قفزة 

دولر  ملي�ر   1،6 من  ب�أكرث  وقدرت   ،2006 الع�م 

انف�ق  امك�ن  العتب�ر  يف  اخذ  واذا  فقط.  لار�ش 

هذه  ن�سف  ورمب�  الت�سييد  على  مم�ثلة  مب�لغ 

املب�لغ على التجهيز والت�أثيث، ف�إن ال�ستثم�رات 

�سهراً  ال����18  ف��رتة  يف  التزمت  او  مت��ت  التي 

املنتهية يف حزيران 2006، ميكن تقديره� بنحو 

5 ملي�رات دولر. ولوحظ ان م�سرتي�ت امل�س�ح�ت 

ال�سغرية اىل  ال�سفق�ت  يف �سوليدير حتولت من 

مرت  املليون  ا�سل  فمن  الكبرية،  احلملة  �سفق�ت 

امل�ستثمرين  قبل  من  �سراوؤه�  مت  التي  مربع 

اىل  مربع  مرت   400،000 نحو  ذهب  اخلليجيني، 

جمموعتني فقط، واحدة ام�راتية والث�نية كويتية. 

 600،000( الب�قية  امل�س�ح�ت  توزعت  بينم� 

وموؤ�س�سة  جمموعة   13 نحو  على  مربع(  مرت 

ا�ستثم�رية، وادى الته�فت على م�س�ح�ت �سوليدير 

املخزون،  حمدودية  اىل  نظراً  ال�سع�ر،  رفع  اىل 

فقفز �سعر املرت املربع على الواجهة البحرية اىل 

2500 دولر ثم 3000 دولر من معدلت �س�بقة، 

مل تتج�وز قبل �سنوات ال�1500 دولر. ويعني هذا 

التطور، ان �سرك�ت التطوير عليه� ان تبيع املرت 

املربع املبني مب� ل يقل عن 7000 دولر ورمب� 

البنية  ت�سجل فعاً يف  بداأت  ال�سع�ر  وهذه  اكرث. 

املواجهة للم�رين� يف �سوليدير مثل باتينوم ت�ور 

وبريوت ت�ور.

العق�رية  الفورة  موؤ�سرات  اهم  من  ان  يبقى 

حرب  قبيل  لبن�ن  ي�سهده�  ك�ن  التي  وال�سي�حية 

رخ�ش  ع��دد  يف  املف�جئ   النمو  الخ���رية،  مت��وز 

البن�ء ال�س�درة عن نق�بتي املهند�سني يف كل من 

حجم  يف  الكبري  النمو  وكذلك  وطرابل�ش،  بريوت 

امل�س�ح�ت التي يتم الرتخي�ش ببن�ئه�.

يف  املب��سرة  ال�ستثم�رات  ان  ب�ل�س�رة  ويجدر 

)خ�رج  الكبرية  ال�سكنية  والرا���س��ي  الفلل  بن�ء 

�سنوي�ً،  ارتف�ع�ً  ت�سجل  ك�نت  �سوليدير(  منطقة 

ال�سفق�ت  ت�ستمر  ان  ب�لت�يل  املتوقع  من  وك�ن 

اللبن�نية  ال��دول��ة  تقرر  مل  م�  �سنوي�ً  ب�لتزايد 

على  قيود  و�سع  التوازن،  على  احلف�ظ  ولغرا�ش 

تلك امل�سرتي�ت.

ال�ستثم�رات  هن�ك  اخ���رياً،   •
ال���زوار  به�  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال�سغرية 

او  �سكنية  �سرائهم �سقة  العرب عند 

�سغرية  ب�أحج�م  لكن  للعطلة  بيت 

اجلريدة  يف  الن�سر  ت�ستوجب  ل 

تظهر  ال�ستثم�رات  وهذه  الر�سمية، 

اللبن�نية يف بي�ن�ت  يف الح�س�ءات 

وتراوح قيمته� يف  العق�ري  ال�سجل 

مليون  و200   150 بني  املتو�سط، 

دولر �سنوي�ً.

ال�سيد  اكد  الرا�سي،  ا�سع�ر  وحول 

املعدة  الرا�سي  ا�سع�ر  »ان  مك�رم 

متف�وتة  مب��ع��دلت  قفزت  للبيع 

�سجلت  فقد  املن�طق،  ح�سب  وذلك 

الرا�سي  ا�سع�ر  يف  الزي�دات  اعلى 

مثاً يف منطقة اجلن�ح وبئر ح�سن، 

راوحت  مهمة  زي�دات  �سجلت  بينم� 

�سعر  يف  املئة  يف  و40   30 ب��ني 

بني  ب��ريوت  من�طق  معظم  يف  املبني  امل��رت 

مطلع 2005 وبداية �سيف 2006.

ال�سقق  ا�سع�ر  ارتفعت  عينه،  ال��وق��ت  ويف 

تراوح  بن�سب  العق�رية  امل�س�ريع  يف  املنتهية 

املميزة  املن�طق  يف  املئة  يف  و20   15 بني 

�سوليدير  ومنطقة  بريوت  وراأ���ش  ال�سرفية  مثل 

وغريه�..«.

وختم مك�رم ب�لقول: »اإن لبن�ن موؤهل ل�ستقط�ب 

يتمتع  فهو  العق�ري،  والتوظيف  ال�ستثم�رات 

واخلدم�ت.  ال�ستثم�ر  جم�لت  يف  مميزات  بعدة 

والمني،  ال�سي��سي  ال�ستقرار  هو  اليوم  املطلوب 

والطفرة  املقوم�ت،  كل  لدين�  ذل��ك  ب��ستثن�ء 

الزاهر  وامل�ستقبل  اهلل،  �س�ء  اإن  ق�دمة  العق�رية 

ينتظر اللبن�نيني ل حم�لة«.

حايك: اال�ستثمار العقاري من اجنح 
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اال�ستثمارات واثبتها على االطالق

غروب«  »ح�يك  �سركة  ع�م  مدير  اع��رب  ب��دوره 

تف�وؤله  عن  ح�يك،  اهلل  عبد  ال�سيد  الهند�سية 

وق���ل:  لبن�ن  يف  العق�ري  القط�ع  مب�ستقبل 

لبن�ن على جذب  ول مرة بقدرة  المل  »مل نفقد 

ال�ستثم�رات يف خمتلف القط�ع�ت وخ�سو�س�ً يف 

القط�ع العق�ري. ولقد اثبتت التج�رب ان للبن�ن 

الرا�سي  قيمة  على  املح�فظة  يف  مميزة  قدرة 

والعق�رات، على الرغم من كل الزم�ت امل�سريية 

النطب�ع  وه��ذا  به�.  مّر  التي  املدمرة  واحل��روب 

دقيقة  واح�����س���ءات  وج���داول  ارق����م  اىل  ي�ستند 

مم�ر�سته�  خ��ال  من  غ��روب«  »ح�يك  اعتمدته� 

فم�س�ح�ت   .1982 الع�م  منذ  العق�ري  التطوير 

البن�ء املرخ�سة وكمي�ت ال�سمنت الع�ئدة لقط�ع 

على  تدل  جميعه�  العق�رات،  بيع  وعقود  البن�ء، 

اىل  نظراً  حالياً،  فاتراً  ك��ان  ول��و  عقاري،  ن�ساط 

وان  كم�  لبن�ن.  به�  التي مير  ال�سي��سية  الظروف 

خمتلف الدللت ت�سري اىل ان هن�ك ثورة عق�رية 

على  لتطل  الوطني،  الوف�ق  ابواب  على  تنتظر 

امل�س�ر  اىل  وتعيده  اقت�س�ده  وتنع�ش  البلد  هذا 

اىل  ننظر  وانن�  املنطقة.  دول  بني  الطبيعي 

الحداث ال�سي��سية، التي تع�سف يف لبن�ن ح�لي�ً، 

من الن�حية اليج�بية، بحيث ان للدميوقراطية يف 

هذا ال�سرق مدر�سة يف لبن�ن«.

التي  ال�سوداوية  الج���واء  »ان  ق���ئ��اً:  وا���س���ف 

ل  واملحلية،  الع�ملية  الع��ام  و�س�ئل  يف  نراه� 

جذب  لن�حية  ال�ستثم�ري  الواقع  حقيقة  تعك�ش 

مداخيل  من  والف�ئ�ش  اخلليجية،  ال�ستثم�رات 

النفط، اىل ج�نب الثقة الدولية بنظ�م النقد الذي 

ظهر جلي�ً من خال موؤمتر »ب�ري�ش 3«. 

هذا ب�ل�س�فة اىل القدرات امل�لية ال�سخمة التي 

وتدفق  اللبن�ين،  امل�سريف  القط�ع  به�  يتمتع 

اموال املغرتبني التي جت�وزت ال� 4 ملي�رات دولر 

يف 2006.

بور�سة  به�  منيت  التي  اخل�س�رة  اثبتت  ولقد 

الم�رات  وبور�سة  دولر(  ملي�ر   482( ال�سعودية 

)100 ملي�ر دولر( الع�م 2006، ان ال�ستثم�ر يف 

العق�رات هو من اجنح ال�ستثم�رات واكرثه� ثب�ت�ً 

وام�ن�ً«.

ال�سيد  اكد  العق�ري،  للم�ستقبل  توقع�ته  وعن 

تطوير  �سرك�ت  لعدة  ا�ستثم�رات  هن�ك  ان  ح�يك 

وال�سي�حة  ال�سكن  جم���لت  يف  خليجية،  عق�ري 

�سيم�  ل  ك�فة،  اللبن�نية  املن�طق  يف  والتج�رة، 

البحر.  �سطح  عن  مرت   600-  500 ارتف�ع  على 

مب�س�ريع  ال�ستثم�رات  هذه  طائع  ب��داأت  ولقد 

و�سهر  مري  وبيت  العب�دية  �سهور  منطقة  يف 

ع�ئد  اخلليجي  ال�ستثم�ري  التدفق  وهذا  ال�سوان. 

واملنفتح،  احل�س�ري  وط�بعه  لبن�ن  طبيعة  اىل 

اىل ج�نب المك�ن�ت الفنية والهند�سية املتوافرة 

مك�تب  ارق��ى  ت��وازي  والتي  املحلي  ال�سوق  يف 

الدرا�س�ت يف الع�مل، كم� ان لبن�ن هو البلد المثل 

للع�ئات اخلليجية لتم�سية اي�م العطل«.

التف�وؤل  ه��ذا  تقّيد  حم�ذير  ثمة  املق�بل  يف 

بح�سب ح�يك، فلبن�ن يحت�ج اىل:

الداري. العمل  • تطوير 

امل�ستثمرين  مع  التع�طي  يف  •  ال�سف�فية 
ويف امل�س�ريع ال�سخمة.

للم�ستثمرين  م�س�ريع  ملف�ت  حت�سري    •
وفق املع�يري الدولية.

ال�سي��سية  التج�ذب�ت  عن  ال�ستثم�ر  •  اإبع�د 
واملن�طقية.

بدول  ا�سوة  ا�ستثم�رية  حوافز  اإيج�د    •
املنطقة وخ�سو�س�ً اخلليج و�سم�ل افريقي�.

اه��م ع��وام��ل جذب  ان م��ن  ح���ي��ك اىل  وا���س���ر 

امل�س�ح�ت املعرو�سة  لبن�ن قلة  ال�ستثم�رات اىل 

و�سواحيه�.  بريوت  منطقة  يف  وخ�سو�س�ً  للبيع، 

بينم�  مربع،  كلم   18 نحو  هي  بريوت  فم�س�حة 

مثاً  هي  ال�سعودية  يف  الري��ش  مدينة  م�س�حة 

الق�هرة نحو 300  نحو 1554 كلم مربع وم�س�حة 

كلم مربع.

جم�ل  »ل  ب�لقول:  اخ���رياً  ح�يك  ال�سيد  وختم 

ال�سي��سي  الت�سنج  ظل  ايج�بية يف  توقع�ت  لأية 

وجم�لت  واعد،  امل�ستقبل  ولكن  الق�ئم.  ال�سلبي 

اليج�بية،  الن�حية  يف  ت��زال  م���  ال�ستثم�رات 

وحجمه� اخلجول ح�لًي� ل يعك�ش القدرة القت�س�دية 

ال�سع�ر  اأم�  العق�ري.  التطوير  املربحة يف قط�ع 

فث�بتة و�س�مدة وهي يف طور الرتف�ع«.

ت�سوير: �سربل طوبيا





اللبناين،  امل�سرتع  بها  اهتم  التي  اال�سا�سية  املوا�سيع  العقارية من  امللكية  تعترب 

وقد حر�ش الد�ستور اللبناين على اإحاطتها برعاية خا�سة، فن�ست املادة 15 منه على 

املنفعة  الأ�سباب  اإال  ملكه  اأحد  عن  ينزع  اأن  يجوز  فال  القانون،  »امللكية يف حمى  اأن 

العامة يف االأحوال املن�سو�ش عليها يف القانون وبعد تعوي�سه عنه تعوي�ساً عادالً«، ما 

ي�سكل �سمانة اأ�سا�سية للمواطنني وحماية للملكية العقارية يف لبنان.

ويعترب القانون العقاري من اأهم القوانني املدنية، كما يعترب العمود الفقري جلميع 

بني  االبرز  حتتل  العقارية  فامللكية  اخلا�سة.  احلقوق  ترعى  التي  الداخلية  القوانني 

امللكيات، على الرغم من املجتمع وازدياد دور بع�ش املنقوالت ذات القيمة املرتفعة 

يف الع�سر احلا�سر، كامللكية الفكرية وملكية اأ�سهم ال�سركات العاملية والكبرية. ويعود 

ذلك اإىل جتّذر اأهمية امللكية العقارية وامتدادها عرب التاريخ، واإىل القيمة املعنوية 

واالجتماعية التي ميّثلها امتالك العقار، اإ�سافة اإىل قيمته املادية.

ويف الواقع، ان اهتمام الدول بتنظيم امللكية العقارية وتقنينها يتخطى اأهميتها 

املادية واملعنوية لتعلقها بعلوم التاريخ واالجتماع وال�سيا�سة. وامل�سرتع اللبناين 

املحظورات  بع�ش  و�سع  بل  وح�سب،  العقارية  امللكية  تنظيم  م�ساألة  يتناول  مل 

وال�سوابط المتالكها، خ�سو�ساً جلهة متّلك االأجانب. ف�سدر قانون اكت�ساب غري اللبنانيني 

املر�سوم  مبوجب  التنفيذ  مو�سع  و�سع  الذي  لبنان  يف  العقارية  العينية  احلقوق 

 113 رقم  اال�سرتاعي  املر�سوم  مبوجب  األغي  والذي   ،)1969/1/4 )تاريخ   11614 رقم 

)تاريخ  اال�سرتاعي رقم 32  العمل به مبوجب املر�سوم  اأعيد  )تاريخ 1983/9/16(، ثم 

)تاريخ 1973/3/19(،  القانون املنفذ باملر�سوم رقم 5131  1985/3/23(، وعّدل مبوجب 

ومبوجب القانون رقم 296 )تاريخ 2001/4/3(، ويف �سوء ذلك ميكن تناول مو�سوع متلك 

االأجانب على النحو االآتي.

االأحكام القانونية

التي تـرعى متّلـك االأجانـب العقـارات يف لبنـان

رقم 260 العدد   - اجلي�ش 

�سروط امتالك االجانب عقارات يف لبنان

�سروط  القانون  ه��ذا  من  االأوىل  امل��ادة  ح��ّددت 

اكت�س�ب غري اللبن�نيني حقوق�ً عينية عق�رية يف 

غري  �سخ�ش  لأي  يجوز  ل  اأنه  على  فن�ست  لبن�ن، 

لأي  يجوز  ل  كم�  معنوي�ً،  اأم  ك�ن  طبيعي�ً  لبن�ين، 

الق�نون بحكم  لبن�ين يعتربه هذا  �سخ�ش معنوي 

الأجنبي، اأن يك�سب بعقد اأو بعمل ق�نوين اآخر بني 

الحي�ء، اأي حق عيني عق�ري يف الأرا�سي اللبن�نية 

اأي حق عيني من احلقوق الخرى التي يعينه�  اأو 

هذا الق�نون، اإل بعد احل�سول على ترخي�ش يعطى 

مبر�سوم يتخذ يف جمل�ش الوزراء بن�ء على اقرتاح 

يف  اإل  الق�عدة  هذه  عن  ي�سذ  ول  امل�لية.  وزي��ر 

الق�نون  هذا  �سراحة يف  عليه�  املن�سو�ش  الأحوال 

عيني  حق  اأي  يجوز متلك  ول  خ��ش.  ن�ش  اأو يف 

من اأي نوع ك�ن لأي �سخ�ش ل يحمل جن�سية �س�درة 

اإذا ك�ن امللك  اأو لأي �سخ�ش  عن دولة معرتف به� 

يتع�ر�ش مع اأحك�م الد�ستور جلهة رف�ش التوطني.

الذي  اللبن�ين،  الأجنبي، غري  وعليه، يجب على 

لبن�ن  يف  عق�رية  عينية  حقوق�ً  ميتلك  اأن  يريد 

اأن يح�سل على ترخي�ش من جمل�ش الوزراء ي�سدر 

امل�لية،  وزي��ر  اق��رتاح  على  بن�ء  مر�سوم  مبوجب 

ب��ستثن�ء احل�لت التي ن�ش عليه� الق�نون ب�لعف�ء 

الوىل من  امل�دة  الرتخي�ش. وقد حظرت  من هذا 

نوع  اأي  من  عيني  حق  اأي  متلك  الق�نون  ه��ذا 

دولة  �س�درة عن  ل يحمل جن�سية  لأي �سخ�ش  ك�ن 

معرتف به�، اأو لأي �سخ�ش اإذا ك�ن امللك يتع�ر�ش 

مع احك�م الد�ستور جلهة رف�ش التوطني. وا�ستقرت 

الن�سو�ش  هذه  اعتب�ر  على  الق�س�ئية  الجته�دات 

 .
متعلقة ب�لنظ�م الع�م ول جتوز خم�لفته� اطاق�ً)1(

يف  النواب  جمل�ش  حم��سر  عليه  اأك��دت  م�  وه��ذا 

اللبن�نيني  غري  اكت�س�ب  ق�نون  تعديل  من�ق�سة 

احلقوق العينية العق�رية يف لبن�ن مبوجب الق�نون 

جواز متلك  عدم  على  والت�أكيد  رقم 2001/296، 

الفل�سطينيني احلقوق العينية العق�رية يف لبن�ن 

لتع�ر�سه مع احك�م الد�ستور جلهة رف�ش التوطني. 

اتف�ق  كر�سه  وطني�ً،  اجم�ع�ً  هن�ك  اأن  ورد  حيث 

الط�ئف وكر�سه الد�ستور، على رف�ش التوطني، واأن 

كلمة »ل توطني« ل تعني الب�ك�ست�ين اأو الفرن�سي 

. كم� اكد على 
)2(

بل تعني عدم توطني الفل�سطيني

 2 رقم  الد�ستوري  املجل�ش  قرار  اي�س�ً  الجت�ه  هذا 

ت�ريخ 2001/5/10 يف مو�سوع الطعن ب�لفقرة 
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.
الث�نية من امل�دة الوىل املذكورة �س�بق�ً)3(

اأبرمت  التي  العقود  ف�إن  ذلك،  اإىل كل  وا�ستن�داً 

على  احل�سول  يتم  ومل  الق�نون،  هذا  �سدور  قبل 

ت�سبح  اأ�سولً،  تنفذ  ومل  لعقده�  ق�نونية  رخ�سة 

ق�نونية  ا�ستح�لة  لن�سوء  التنفيذ  م�ستحيلة 

لتنفيذه�، وب�لت�يل ميكن طلب الغ�ئه� ل�ستح�لة 

اأي  عليه،  ك�نت  م�  اإىل  احل���ل  واإع����دة  تنفيذه� 

للم�سرتي،  الثمن  واإع���دة  للب�ئع  امللكية  ب�إع�دة 

املوجب�ت  ق�نون  من  239و341  للم�دتني  �سنداً 

.
)4(

والعقود

اإجراءات احل�سول على الرتخي�ش

يقدم طلب الرتخي�ش اإىل وزارة امل�لية، ويعني 

فيه العق�ر واحلق العيني املطلوب اكت�س�به، ويح�ل 

على جمل�ش الوزراء مع اقرتاح بقبوله اأو برف�سه. 

يف  مطلقة  ا�ستن�س�بية  �سلطة  ال��وزراء  وملجل�ش 

قراراته  تخ�سع  ول  رف�سه،  اأو  الرتخي�ش  منح 

ب�لرف�ش لرق�بة اأية �سلطة من ال�سلط�ت )م9(.

يربز  اأن  العيني  احل��ق  ت�سجيل  ط�لب  وعلى 

الدوائر املخت�سة تعنّي  اإف�دات ر�سمية �س�درة عن 

امل�س�ح�ت التي ميلكه� يف الأرا�سي اللبن�نية مع 

ل  اأنه  فيه  يعلن  ب�إم�س�ئه،  موّقع  خطي  ت�سريح 

املغفلة  ولل�سرك�ت  امل�س�ح�ت.  تلك  �سوى  ميلك 

و�سرك�ت التو�سية املعتربة بحكم غري اللبن�نية، اأن 

ت�ستعي�ش عن الإف�دات ال�س�بق ذكره� ببي�ن يوقعه 

رئي�ش جمل�ش اإدارته� وي�س�دق على �سحته مفو�سو 

املراقبة، تذكر فيه م�س�ح�ت العق�رات التي متلكه� 

ومواقعه� ب�ل�ستن�د اإىل قيود دف�تره�. ويع�قب كل 

من يقدم اإف�دة اأو بي�ن�ً اأو ت�سريح�ً خم�لف�ً للحقيقة، 

وت�س�در من دون مق�بل العق�رات التي متَّ متلكه� 

ب�ل�ستن�د اإىل الف�دة اأو البي�ن الك�ذب )م15(.

املق�سود باال�سخا�ش املعنويني غري اللبنانيني

حّددت امل�دة الث�نية من الق�نون املذكور املق�سود 

ب�ل�سخ��ش املعنويني غري اللبن�نيني، وهم:

املحدودة  وال�سرك�ت  ال�سخ��ش  �سرك�ت   -1

فيه�  احل�س�ش  جميع  ميلك  ل  التي  امل�سوؤولية 

عليهم،  ممنوع  لبن�نيون  طبيعيون  ا�سخ��ش 

ح�سب نظ�مه�، التفرغ عن تلك احل�س�ش اىل غري 

اللبن�نيني اأو اىل غري ال�سرك�ت اللبن�نية ال�سرف.

2- ال�سرك�ت املغفلة و�سرك�ت التو�سية امل�س�همة 

التي ل تكون جميع اأ�سهمه� اإ�سمية ميلكه� اأ�سخ��ش 

طبيعيون لبن�نيون اأو �سرك�ت لبن�نية �سرف، يحظر 

نظ�مه� التفرغ عن تلك ال�سهم اىل غري ال�سخ��ش 

ال�سرك�ت  غ��ري  اىل  اأو  اللبن�نيني  الطبيعيني 

اللبن�نية ال�سرف.

ا�ستثناءات احل�سول على الرتخي�ش القانوين

�سنداً للم�دة 3 من ق�نون متّلك الج�نب، ي�ستثنى 

ويعفى من ترخي�ش جمل�ش الوزراء:

وال�سخ��ش  الطبيعيني  ال�سخ��ش  متّلك   -1

املعنويني غري اللبن�نيني اأو املعتربين بحكم غري  

ل  للبن�ء  خم�س�سة  اأو  مبنية  عق�رات  اللبن�نيني 

تزيد م�س�حته� يف جميع الرا�سي اللبن�نية على 

ثاثة اآلف مرت مربع.

مبوجب  العق�رية  العينية  احلقوق  اكت�س�ب   -2

اأحك�م امل�دتني 33و40 من ق�نون ال�ستماك رقم 

58 ت�ريخ 1991/6/6، التي ترعى ا�سرتداد و�سراء 

العق�رات امل�ستملكة.

تنفيذاً  العق�رية  العينية  احلقوق  اكت�س�ب   -3

�سبيل  على  اكت�س�به�  تفر�ش  خ��سة  لقوانني 

احلدود  و�سمن  اآخر  ل�سبب  به  ت�سمح  اأو  ال�سم�نة، 

التي تفر�سها هذه القوانني وال�سروط التي تعينها.

4- اكت�س�ب احلقوق العينية الت�لية:

- حق الإرث للورثة.

- احلق الن��سىء عن و�سية اأو هبة معقودة بني 

ورثتهم  عداد  يف  يدخلون  الذين  اللبن�نيني  غري 

عند وف�تهم وخ��سة ال�سول والفروع والزواج.

والرهن  النتف�ع  عقود  عن  الن��سئة  احلقوق   -

والإج���رة  والت�أمني  ب�ل�ستغال  اأو  ب�لوف�ء  والبيع 

املن�سو�ش عليه� يف القرار رقم 12 ال�س�در بت�ريخ 

1934/1/16 )نظ�م امل�س�ق�ة(.

الذي  الع�دي  اليج�ر  وحق  النتف�ع  حق  ان  اإل 

وحق  �سنوات،  ع�سر  على  منهم�  كل  م��دة  تزيد 

ال�س�در   12 رقم  ب�لقرار  عليه  املن�سو�ش  اليج�ر 

الذي تزيد مدته على ع�سرين  يف 1934/1/16 

�سنة، ل ي�سح اكت�س�به قبل احل�سول على الرتخي�ش 

)م4(. كم� ان الرهن اأو البيع ب�لوف�ء اأو ب�ل�ستغال 

ع�سر  على  تزيد  لا�ستغال  م��دة  فيه  امل��ح��ددة 

�سنوات، يخ�سع اكت�س�به اإىل الرتخي�ش. ام� الت�أمني 

يحق  ل  اأنه  على  ترخي�س�ً.  يحت�ج  فا  المتي�ز  اأو 

للدائن غري اللبن�ين بدين ن��سىء عن رهن اأو بيع 

ب�لوف�ء اأو ب�ل�ستغال اأو ت�أمني اأو امتي�ز اأن ي�سرتي 

احلق العيني ر�س�ء اأو ب�ملزايدة بوا�سطة الق�س�ء من 

ل�سرائه  دون ترخي�ش �س�بق، م� مل يتقدم مزايد 

ببدل الطرح املحدد لول مزايدة او ببدل يزيد على 

يحق  احل�لة  هذه  ويف  وملحق�ته.  املوؤمن  الدين 

للدائن غري اللبن�ين اأن ي�سرتي ذلك احلق ب�ملزايدة 

على اأن يعلق �سراوؤه على �سرط بيعه من لبناين 

يف مهلة ل تتج�وز ال�سنتني من ت�ريخ اإنربام قرار 

الإح�لة حتت ط�ئلة بيع هذا احلق. اأم� اإذا ك�ن الدائن 

 154 امل���دة  اأحك�م  �سرائه  على  فتطبق  م�سرف�ً 

من ق�نون النقد والت�سليف التي تعفي امل�سرف 

املوؤقت  التملك  عند  اأعاه  املذكور  الرتخي�ش  من 

للعق�رات، اإمن� يخ�سع لرتخي�ش جلنة الرق�بة على 

امل�س�رف بعد التحقق من اأن ال�سراء يتم اإ�ستيف�ًء 

لدين موقوف اأو م�سكوك يف حت�سيله )م5(.

التي  ال�سرك�ت،  من  �سركة  لأية  يجوز  ل  كذلك، 

اكت�سبت حق�ً عيني�ً عق�ري�ً وفق�ً لأحك�م ق�نون متلك 

الأج�نب، اأن تدخل على نظ�مه� يف غري ح�لة وف�ة 

اأحد ال�سرك�ء اأي تعديل من �س�أنه تخفي�ش ح�س�ش اأو 

اأ�سهم اللبن�نيني فيه�، وذلك حتت ط�ئلة البطان 

التعديل  على  وافقوا  الذين  ال�سرك�ء  وتعري�ش 

واملديرين الذين نفذوه للعقوب�ت )م12(. ولدى 

املرخ�ش  واجلمعي�ت  واملوؤ�س�س�ت  ال�سرك�ت  حل 

له� اأو املعف�ة من الرتخي�ش بتملك حقوق عينية 

احلقوق  ه��ذه  ق�سمة  يحّظر  لبن�ن،  يف  عق�رية 

اإل  اللبن�نيني  غري  ال�سرك�ء  على  عيني�ً  وتوزيعه� 

ب�سرط مراعاة اأحكام هذا القانون )م13(.

املن��سو�ش  الق�س�وى  امل�س�ح�ة  ح��دود  و�سم�ن 

غري  لاأ�سخ��ش  يجوز  ال��ق���ن��ون،  ه��ذا  يف  عليه� 

اللبن���نيي��ن، طبيعيي��ن اأو معنويي�ن، اأن يعقدوا 

اتف�ق�ت خ��سة يكون مو�سوعه�� ان�س�ء حق عيني 

الرتخي��ش  على  باحل�سول  انفاذه��ا  م�س��روط 

من  حكم�ً  ب�طلة  التف�ق�ت  هذه  وتعترب  الواجب. 

دون لزوم اأي مع�ملة اإذا انق�س��ت املهلة املعينة 

تزيد  ال  اأن  �سرط  الرتخي���ش،  على  للح�سول  فيها 

هذه املهلة على �سنة واح��دة. ف�إن زادت على �سنة 

اأو مل يت�سمن العقد مهلة م�، تعترب املهلة �سنة 

260 رقم  العدد   - اجلي�ش 
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واحدة حكم�ً )م20(.

ن�سبة متّلك االجنبي

الن�سبة  الأج�نب  ق�نون متلك  امل�دة 7 من  حّددت 

يف  متلكه�  لاأج�نب  يجوز  التي  الق�سوى  املئوية 

على  وهي  لبن�ن،  يف  العق�رية  العينية  احلقوق 

النحو الآتي:

ال�سخ��ش  ميتلكه  م���  يتج�وز  اأن  ي��ج��وز  ل   -

املعنويون غري اللبن�نيني اأو املعتربون بحكم غري 

الثاثة  اللبن�نية  الرا�سي  جميع  يف  اللبن�نيني، 

اأن  على  م�س�حته�،  جمموع  من   )٪3( ب�ملئة 

من  ق�س�ء  كل  ب�ملئة( يف  )الثاثة  تتعدى ٪3  ل 

جمموع م�س�حته�، ول تتعدى يف حم�فظة بريوت 

الع�سرة ب�ملئة )10٪( من جمموع م�س�حته�.

- يعتّد يف ح�س�ب الن�سب املذكورة اأعاه متلك 

اللبن�نية،  غري  بحكم  املعتربة  اللبن�نية  ال�سرك�ت 

ب��ستثن�ء ح�لتي:

املحدودة  وال�سرك�ت  ال�سخ��ش  �سرك�ت  اأولً: 

امل�سوؤولية التي ميلك الكرثية فيه� )اأي م� يزيد 

عن خم�سني ب�مل�ئة من احل�س�ش(، �سرك�ء لبن�نيون 

طبيعيون اأو �سرك�ت لبن�نية �سرف يحظر نظ�مه� 

التفرغ عن هذه احل�س�ش لغري اللبن�نيني، عنده� 

التي  امل�س�ح�ت  من  فقط   ٪50 ن�سبة  حتت�سب 

تتملكه� من �سمن الن�سب الواردة اأعاه.

التو�سية  �سرك�ت  اأو  املغفلة  ال�سرك�ت  ث�ني�ً: 

م�  اأي  فيه�،  ال�سهم  اأكرثية  ميلك  التي  ب�ل�سهم 

طبيعيون  اأ�سخ��ش  الأ�سهم،  من   ٪50 عن  يزيد 

اأو �سرك�ت لبن�نية �سرف يحظر نظ�مه�  لبن�نيون 

عنده�  اللبن�نيني،  لغري  ال�سهم  هذه  عن  التفرغ 

التي  امل�س�ح�ت  من  فقط   ٪50 ن�سبة  حتت�سب 

تتملكه� من �سمن الن�سب الواردة يف هذه امل�دة.

يتخذ  مبر�سوم  التملك  ن�سب  بلوغ  عن  ويعلن 

امل�لية  وزير  اقرتاح  على  بن�ء  الوزراء  يف جمل�ش 

ويعلق اكت�س�ب غري اللبن�نيني اأو املعتربين بحكم 

غري اللبن�نيني احلقوق العينية العق�رية، اإل اإذا ك�ن 

هذا الكت�س�ب ج�ٍر بني ال�سخ��ش غري اللبن�نيني اأو 

املركز  ويتوىل  اللبن�نيني.  غري  بحكم  املعتربين 

الآيل يف وزارة امل�لية-مديرية ال�سوؤون العق�رية-

تنظيم البي�ن�ت والإح�س�ءات الازمة لبي�ن الن�سب 

تتخذ  الق�نونية  الن�سب  بلوغ  وعند  امل��ذك��ورة، 

مديرية ال�سوؤون العق�رية الجراءات الازمة لتوقيف 

عملي�ت ت�سجيل احلقوق العينية لغري اللبن�نيني 

على اأن تن�سر هذه البي�ن�ت يف اجلريدة الر�سمية 

كل �ستة اأ�سهر )م7(.

ويعترب الأزواج والزوج�ت والولد الق��سرون بحكم 

ال�سخ�ش الواحد لأجل تعيني امل�س�ح�ت التي يجوز 

متلكه�  اللبن�نيني  غري  الطبيعيني  لاأ�سخ��ش 

هذه  لتطبيق  ق��سراً  ويعترب  بدونه.  اأو  برتخي�ش 

امل�دة الولد الذي ل يبلغ ثم�نية ع�سر �سنة ك�ملة 

)م8(.

�سقوط مفعول مر�سوم الرتخي�ض

ي�سقط مفعول مر�سوم الرتخي�ش بعدم العمل به 

خال �سنة من ت�ريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية، 

اإل اإذا ك�ن �سبب الت�أخري نزاع�ً ق�س�ئي�ً بني املرّخ�ش 

الدعوى  اإ�س�رة  و�سجلت  عنه  احلق  تلقى  ومن  له 

يف ال�سجل العق�ري خال املهلة املذكورة، اأو ح�ئاً 

اإرادة املرخ�ش له، ففي ه�تني  عن  خ�رج�ً  ق�نوني�ً 

احل�لتني يقف �سري هذه املهلة طوال مدة املح�كمة 

اأو اإىل اأن يزول احل�ئل الق�نوين )م10(.

حق�ً  اكت�سب  طبيعي  �سخ�ش  كل  على  ويجب 

اأن ينجز ت�سييد  الق�نون  لأحك�م هذا  عق�ري�ً، وفق�ً 

بن�ء على احلق مو�سوع التملك يف مهلة اأق�س�ه� 

ال�سجل  يف  الت�سجيل  ت�ريخ  من  �سنوات  خم�ش 

من  بقرار  واح��دة  مرة  للتمديد  ق�بلة  العق�ري، 

جمل�ش الوزراء، وكذلك على كل �سخ�ش معنوي اأن 

�ش العق�رات مو�سوع التملك يف الغ�ية التي  يخ�سّ

املهلة  خال  الرتخي�ش  منح  اأو  متّلك  اأجله�  من 

الغاء  اأو  �سقوط  طائلة  حتت  ذل��ك  كل  امل��ذك��ورة، 

اأحدث  م�  مع  امل�لية  وزارة  قبل  من  وبيعه  احلق 

وم�سوؤوليته  نفقته  وعلى  املخ�لف  حل�س�ب  عليه 

لأحك�م املر�سوم ال�سرتاعي رقم 147 ت�ريخ  وفق�ً 

1959/6/12 )املتعلق ب�أ�سول حت�سيل ال�سرائب 

املب��سرة والر�سوم املم�ثلة له�(. وي�س�در مل�سلحة 

اخلزينة ك�مل الربح الن�جت عن البيع بعد اأن يع�د 

اإىل �س�حب احلق ك�مل الثمن والنفق�ت الق�نونية، 

يف  للنظر  ال�س�حلة  هي  العدلية  املح�كم  وتكون 

املن�زع�ت الن�جتة عن تطبيق اأحك�م هذه امل�دة.

هذا  لنف�ذ  ال�س�بقة  الرتخي�ش  مهلة  وتعترب 

الق�نون املنتهية منه� وغري املنتهية ممدة حكم�ً 

ول حتت�ج لإ�سدار ن�ش خ��ش به�، على اأن ل تتج�وز 

العمل  ت�ريخ  من  �سنوات  اخلم�ش  التمديد  مدة 

بهذا الق�نون )م11(. ول تطبق اأحك�م هذا الق�نون 

العق�رية  العينية  احلقوق  ب�كت�س�ب  الرخ�ش  على 

املعط�ة قبل العمل به اإذا ا�ستعملت الرخ�سة يف 

مهلة �سنة من ت�ريخ العمل بهذا الق�نون )م18(.

جزاء خمالفة اأحكام قانون متّلك االأجانب

الأج�نب على  ن�ست امل�دة 16 من ق�نون متلك 

اأنه يعد ب�طاً بطان�ً مطلق�ً وبحكم غري  املوجود كل 

عقد اأو عمل يجري خاف�ً لأحك�مه وللن�سو�ش التي 

ويع�قب  تطبيقه،  اأ�سول  تعيني  اأجل  من  ت�سدر 

من اأقدموا عليه اأو ا�سرتكوا اأو تدخلوا فيه ب�أي وجه 

اأو ت�سجيله، مع  الوجوه ومن ق�موا بت�سديقه  من 

ال�س�قة املوؤقتة وبغرامة  ب�ل�سغ�ل  علمهم ب�مره، 

تراوح بني قيمة احلق العيني وثاثة اأ�سع�فه�.

الأحك�م على كل عمل ق�نوين عن  وتطبق هذه 

اأحك�م هذا  لتطبيق  طريق �سخ�ش م�ستع�ر جتنب�ً 

�سم�ن  اإىل  يرمي  بند  كل  ب�طاً  ويعد  الق�نون. 

الل��زام  اإىل  اأو  الب�طل  العمل  ه��ذا  مثل  تنفيذ 

ب�لتعوي�ش يف ح�لة عدم تنفيذه.
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احلقوقية،  احللبي  من�سورات  الزين،  زيد  ع���رف 

2005، �ش334 وم� يليه�.
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ا�سمها »بيبلو�ش ايكولوجيا«، اأما ن�ساطها فيتعدى منطقة جبيل، لي�سمل خمتلف انحاء الوطن، 

واأما هدفها فهو الو�سول اىل حلول للم�ساكل البيئية التي تعانيها البالد.

رئي�سة اجلمعية د. فدوى الكاّلب )دكتوراه يف علم االجتماع االقت�سادي البيئي وم�ست�سارة لعدة 

هيئات يف االمم املتحدة(، حّدثتنا عن »بيبلو�ش ايكولوجيا« التي تاأ�س�ست يف 23 ني�سان 1996.

وهي:  اجلمعية  ــداف  اأه كــاّلب  حــددت  بداية 

الطبيعة  على  واملحافظة  البيئة  رعاية 

لدى  الــوعــي  وتنمية  عنا�سرها،  بجميع 

ال�سخ�سية  م�ساهمته  �سرورة  حول  املواطن 

يف حماية البيئة والرتاث.

املتطوعني  من  ع�سواً   30 اجلمعية  وت�سم 

البيئية،  املجاالت  خمتلف  يف  املتخ�س�سني 

وهي ع�سو يف عدة جلان وطنية.

م�ساكل وملفات

كيف �سّقت اجلمعية طريقها و�سط هذا   n
املحيط املليء بالعاملني يف احلقل البيئي؟

ايكولوجي�«  »بيبلو�ش  جمعية  ا�سطلعت  لقد   -

منذ ت�أ�سي�سه� بدور ه�م على ال�سعيد الوطني يف 

يف  ح�س��سة  بيئية  ومع�سات  م�س�كل  حّل  �سبيل 

البلد، وذلك من خال حت�سري ملّف�ت تعر�ش هذه 

امل�س�كل وتقدم حلولً عملية له� بوا�سطة عدد من 

الخت�س��سيني.

م�  للم�سوؤولني  رفعت  التي  امللّف�ت  هذه  ومن 

والتعّدي  امل���زوت،  �رات،  والك�سّ ب�ملق�لع  يتعلق 

اجلية  الرمول )يف  و�سفط  البحرية،  الماك  على 

ونهر الكلب(.

ت�سريع�ت  اإقرار  يف  اجلمعية  �س�ركت  ذلك  اىل 

بيئية وموؤمترات وطنية.

كجمعية  اإنن�  ق�ئلًة:  الكاّب  الدكتورة  واأ�س�فت 

يف  البيئي  حميطن�  حت�سني  على  نعمل  بيئية 

الوطن ككل، لكنن� نعمل ب�سكل خ��ش على مع�جلة 

امل�س�كل البيئية املحيطة يف منطقتن� ب�لتع�ون 

مع املدعي الع�م البيئي ووزارة البيئة.

كثرية  م�س�كل  لتدارك  عملن�  الإط���ر  هذا  ويف 

منه� تلّوث مين�ء جبيل ونهر ابراهيم عدة مرات 

ب�لكربيت. كم� انن� نهتم مبع�جلة امل�س�كل الن�جمة 

املفتوح،  القعر  ذات  والآب���ر  ال�سحية  اجل��ور  عن 

يف  والبق�ر  الدواجن  ومزارع  الري  قنوات  وتلوث 

عدد من البلدات، وامل�س�حر وقطع الغ�ب�ت والرعي 

�مة )يف بلدة ب�سللي(. اجل�ئر، والنف�ي�ت ال�سّ

اىل ذلك عملن� للمح�فظة على حق املواطنني 

وعدم  جبيل  يف  الرملي  ال�س�طئ  ارت��ي���د  يف 

تعّر�ش ا�سح�ب الماك اخل��سة لهم )حتديد حدود 

للو�سول  البحر، متهيد طريق  العق�رات من جهة 

اىل ال�س�طئ مع و�سع اإ�س�رات للطرق الع�مة(.

�ساهمنا يف اإبطال مر�سوم 

يق�سي بردم ال�ساطئ

حققتها  التي  امل�ساريع  اأبــرز  هي  ما   n
ميكن  اأطر  اأية  ويف  تاأ�سي�سها،  منذ  اجلمعية 

اإدراجها؟

اأجنزت  امل�ستمر،  البيئي  عمله�  اإط���ر  يف   -

اجلمعية العديد من امل�س�ريع اله�مة. يف املج�ل 

دوراً  اجلمعية  اأّدت  املث�ل،  �سبيل  وعلى  الق�نوين 

ه�م�ً يف اإبط�ل املر�سوم 5645 الذي ك�ن يعطي 

الرملي  ا�سح�ب الماك اخل��سة املج�ورة لل�س�طئ 

اجلنوبي يف جبيل احلق ب��ستئج�ر الماك البحرية 

عليه.  واإن�س�ءات  مرافئ  لإق�مة  ال�س�طئ  وردم 

ردم  ملنع  حملة  يف  نف�سه  الإط���ر  يف  و�س�عدت 

وال�سي�دين  اله���يل  وواكبت  املين�ء  يف  البحر 

ابطل  ان  الر�ش اىل  الق�نوين وعلى  يف حتركهم 

جمل�ش �سورى الدولة املر�سوم اجلمهوري الق��سي 

بردم البحر.

كذلك تقدمت اجلمعية بدرا�سة علمية اىل البنك 

�شباط

اإعداد:

با�سكال معو�ش بو مارون

جمعيات اأهلية
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»بيبلو�ش ايكولوجي�«

حماية البيئة

م�سوؤولية �سخ�سية

انطلقت من جبيل ووجهته� الوطن
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ال�����������دويل 

�ساحية  ع���دم  ت��ث��ب��ت 

للنف�ي�ت.  مكب�ً  ليكون  حب�لني  موقع 

على  اأوقف  كم�  امل�سروع  اإيق�ف  الأثر  على  فتم 

وحر�ست  لبن�ن.  يف  املكب�ت  جميع  متويل  اأثره 

حيث  البيئية  الن�س�ط�ت  ت�سجيع  على  اجلمعية 

مدار�ش  يف  خ��سة  بيئية  اأندية  وطورت  اأ�س�ست 

وزّودته�  الك�سفية  احلرك�ت  و�سمن  جبيل  ق�س�ء 

مر�سدين  دّرب��ت  كم�  بيئية.  ومن�سورات  جمات 

دورة  واق���م��ت  �سيدا  بلدية  مل�سلحة  بيئيني 

فرن�سي  خبري  مع  الغ�ب�ت  لت�سذيب  تدريبية 

الطف�ل  قرية  مركز  حول  كبرية  ت�سجري  وحملة 

)SOS( يف كفرحي.
حم��سرات  اجلمعية  نظمت  ذل��ك  م���وازاة  يف 

ومع�ر�ش ومب�ري�ت يف جميع املن�طق اللبن�نية 

ال�سلبة  ك�لنف�ي�ت  �ستى،  بيئية  تتن�ول موا�سيع 

وتغري املن�خ والتنوع البيولوجي وحرائق الغ�ب�ت. 

مع  توعية  رح��ات  توؤمن  فهي  ذلك  اىل  ا�س�فة 

اخت�س��سيني اىل املحمي�ت ومع�مل التدوير.

يف  كبرياً  حيزاً  ب��دوره  يحتل  البيئي  امل�سح 

م�س�ريع اجلمعية التي اأجرت م�سح�ً ملدينة جبيل 

ب�لتع�ون مع جه�ت  الق�س�ء وبلداته، وذلك  وقرى 

ع�ملية واخرى لبن�نية.

التوعية البيئية

التوعية  جمال  يف  ن�ساطاتكم  عن  ماذا   n
البيئية؟

ومن�س��ورات  كتيب���ت  اجلمعي��ة  ا���س��درت   -

املح�فظة  وحّثه على  املواطن  ار�س�د  اىل  ته�دف 

ويف  اولً  منطقته  يف  وال�سي�حة  البيئة  على 

ال�س��دارت  هذه  ومن  ث�ني�ً.  وطنه 

كتيب هو دليل يعّرف املواط��ن على 

البيئية، مّت توزيع��ه  وواجب�ته  حقوقه 

الوك�لة  من  بتمويل  وذل��ك  لبن�ن  يف 

ومن�سور  الدولية،  للتنمية  المريكية 

�سي�حي عن وادي نهر ابراهيم الثري.

حت�سري  على  ال��ي��وم  اجلمعية  وتعم��ل 

جبيل،  ق�س�ء  يف  البيئية  لل�سي�حة  خريطة 

ال�س�لح  املواطن  جواز  م�سروع  تنفيذ  وعلى 

)Good Citizen,s Passport( وهو عب�رة عن 
كتيب واعم�ل تطبيقية لل�سب�ب يتن�ول موا�سيع: 

الف�س�د، امل�س�ءلة، ال�سف�فية والبيئة.

مدنيــة  كجمعيــة  تعاملتــم  كيــف   n
ال�سيــف  يف  النفطي  التلــوث  كارثة  مـع 

املا�سي؟

املن�طق  يف  ال���س��رار  مبع�ينة  قمن�  بداية   -

العمل  بداأن�  الق�سف  توقف  وعند  بن�،  املحيطة 

وجمعيتي  البيئة  وزاة  مع  ب�لتع�ون  امليداين 

»اخلط الزرق« و»بحر لبن�ن«.

الرم�ل على �س�طئ جبيل،  لقد تولين� تنظيف 

طول  على  توزعوا  متطوع   300 دعوتن�  ولّبى 

بوا�سطته�  يعبئون  الرفو�ش  ح�ملني  ال�س�طئ، 

الرم�ل امللوثة يف م�ستوعب�ت خ��سة، لتنظيفه� 

ومن ثم اع�دته� اىل مك�نه�.

الرمل  »ينخلون«  راح��وا  الخ��رية  املرحلة  ويف 

واإمن�  بدائية  عملية  يف  النفط،  من  لتنظيفه 

وا�ستمر  متطورة.  خي�رات  غي�ب  ظل  يف  فّع�لة 

�سب�ح�ً  الث�منة  )من  اأ�س�بيع   3 على مدى  العمل 

اجلي�ش  ت�سّلم  بعده�  الظهر(،  بعد  الرابعة  وحتى 

املهمة.

اإن اجلمعية  خت�م�ً ق�لت الدكتورة فدوى الكاّب: 

اع�س�ئه�  جهود  بف�سل  متوا�سل  ب�سكل  ن��سطة 

واملنظم�ت  اجلمعي�ت  على  انفت�حه�  وبف�سل 

املحلية والع�ملية وتع�ونه� معه�، للمح�فظة على 

ثروات وطنن� الطبيعية والبيئية.
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اجلمعية واللجان الوطنية

يف  ع�سو  ايكولوجي�«  »بيبلو�ش 

احلقل  يف  تعمل  وطنية  جل���ن  ع��دة 

البيئي. ومن هذه اللج�ن: جلنة املنح 

المن�ئي  للربن�مج  الت�بعة  ال�سغرية 

لاأمم املتحدة، جلنة الت�س�ور مل�سروع 

مع  ب�لتع�ون  املبتذلة  املي�ه  اإدارة 

جلنة  امل�سرتكة،  الأوروب��ي��ة  ال�سوق 

حممية بنت�عل.



نغمات »االأوف« اجلارحة ترتدد يف انحاء الوادي، وزقزقات 

ال�سحارير ال�سادية ت�سدح يف جنبات غابات ال�سنديان 

وال�سنوبر، ونقرة دف الزّجال ت�سدو فتعلن 

افتتاح مو�سم الغزل...

وادي �سحرور بلدة املّوال والعتابا، وبلدة 

االمراء »االأوادم« فتحت لنا ذراعيها مرّحبة، 

وفيها كان لنا حديث مع اثنني من ابنائها: 

ع�سو البلدية ال�سحايف حبيب �سلوق وكاهن 

رعية مار يوحنا للروم االرثوذك�ش االب انطوان �سعادة )مدير تكميلية 

وادي �سحرور الر�سمية(، وقد و�سعا بت�سرفنا معلومات قّيمة عن تاريخ 

بلدتهما وحا�سرها.

�شباط

�شياحة يف الوطن
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ا�سمها وحدودها

اىل  �سحرور  وادي  ت�سمية  تعود  الكتب،  يف 

ال�سواد  ويعني  »�سحر«،  وهو  م�سرتك  �س�مي  جذر 

اإنه يعود اىل  وثمة من يقول  والعتمة.  والظلمة 

»م�سحرر« امل�ستقة من حّرر ومعن�ه� اعتق.

ال�سم  ان  فيق�ل  البلدة،  اه�يل  ل�س�ن  على  اأّم� 

يعود اىل كرثة ع�س�فري ال�سحرور يف الوادي. ويق�ل 

اي�س�ً انه� وادي »ال�سحر« اأي الوادي ال�سود حيث ك�ن 

يتم ت�سنيع الفحم فيه� بكرثة.

بدادون،  بلدات  ال�سرق  من  �سحرور  وادي  حتّد 

حوم�ل، وبليبل، ومن الغرب كفر�سيم� واملردا�سة، 

ومن ال�سم�ل ب�سو�ش، وح�رة ال�ست، اأم� من اجلنوب 

فتحده� بليبل وب�س�ب�.

وترتفع الوادي عن �سطح البحر بني 140 و240م 

مربع.  مرت  مايني   3 ح��واىل  م�س�حته�  وتبلغ 

الكبرية،  ال�س�حل وم�س�حته�  وهي رغم قربه� من 

اىل  نظراً  القروي  ط�بعه�  على  تزال حم�فظة  م� 

ك اهله� بع�داتهم وتق�ليدهم العريقة. مت�سّ

الوادي يف اجلغرافيا

يف كت�به »ت�سريح الب�س�ر يف م� يحتوي لبن�ن 

»تكّونت  لمن�ش:  هرني  الب  يقول  الآث���ر«،  من 

جوار  يف  النه�ر  م�سب  عند  ال�س�حلية  املثلث�ت 

وال�سيول  النه�ر  ثمرة  هو  بريوت  و�س�حل  البحر، 

�سحرور

موطن 

ال�سحرورة 

و�سحـاريـر اأَُخر

ي الن�سوة تطّرز االأفــراح واأ�سداء مواويل وذكريات اأمراء
اأياد

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بومارون

ع�سو املجل�ش البلدي 

ال�سحايف حبيب �سلوق



ووادي  ال�سويف�ت،  ك��وادي  اودي��ت��ه  جتت�ز  التي 

�سحرور، ووادي نهر املوت«.

بريوت  ب�أن  اجليولوجي�  علم�ء  »يقول  وي�سيف: 

به�  حتيط  ج��زي��رة  ال��غ���ب��رة  الع�سور  يف  ك�نت 

املي�ه، بحيث ك�نت هذه املي�ه ت�سل خليج اخل�سر 

)الكرنتين�( بوادي �سحرور«.

ك�نت  �سحرور  وادي  ان  الوث�ئق على  وتدّل هذه 

ان  قبل  البحر،  �س�طئ  على  تقع  م�سى  م�  يف 

اأبعدت  جديدة،  ارا�شٍ  فتت�سّكل  الطمي  يتكد�ش 

املنطقة عن ال�س�حل.

تاريخها ال�سمايل

ملك�ً  القريب،  امل��سي  يف  �سحرور  وادي  ك�نت 

البلدات املحيطة،  ال�سه�بيني كغريه� من  لامراء 

احي�ء  اىل  البلدة  بتق�سيم  المراء  هوؤلء  ق�م  وقد 

ويف  منهم،  كل  ق�سر  موقع  بح�سب 

يبلغ  لهم  ع�ئدة  بيوت  البلدة 

عمره� حواىل 400 �سنة.

ال�سه�بيني  الم��راء  اآخر 

ال��ذي��ن ���س��ك��ن��وا يف 

ي الن�سوة تطّرز االأفــراح واأ�سداء مواويل وذكريات اأمراء
اأياد

يروى انه منذ حواىل 250 �سنة تزوج امري �سه�بي من وادي 

الن�حية  يف  ت�سكن  �سيدة  وهي  �سم�ش«  »ال�ست  من  �سحرور 

الخرى من النهر. وبعد فرتة مر�ش هذا المري، فلم تدع ال�ست 

�سم�ش احداً من اق�ربه يدخل لزي�رته، بل راحت ت�ستقبل اهله� 

وع�سريته�، وتف�خر ام�مه مبدى حب اهله� له، وعدم مب�لة اهله 

به. فلم ي�سع هذا املري ال ان كتب ب�إ�سمه� كل ارزاقه وحرم اهله 

منه�، فعرفت هذه املنطقة منذ ذلك الوقت ب� »ح�رة ال�ست«.

املري وال�ست

االأب

انطوان �سعادة
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اآل  وقد  �سه�ب،  حممود  �سفيق  المري  هو  البلدة 

ح�لي�ً،  فيه  تعي�ش  التي  جلن�ر  ابنته  اىل  منزله 

فيم� تعرف احي�ء ومن�زل كثرية يف البلدة ب�أ�سم�ء 

المراء ال�سه�بيني الذين �سكنوا يف وادي �سحرور: 

�سليم،  امل��ري  دار  وتلك  قي�ش،  امل��ري  دار  فهذه 

واملري علي، وهن�ك دار املري كميل، واأخرى تعرف 

بدار حليم�. 

ح�رة  التني،  ح�رة  واحي�ئه�  ال��وادي  ح�رات  ومن 

ال�سختور،  حي  النبع،  حي  الروم،  ح�رة  الفغ�لية، 

حي احلمي، وحي م�ر تقا. واجلدير ب�لذكر ان دير 

وهو  �سنة   400 حواىل  منذ  المراء  بن�ه  تقا  م�ر 

ت�بع اليوم للرهب�نية اللبن�نية امل�رونية.

ال�سه�بي  ب�سري  امل��ري  عهد  يف 

ي�سكن  �سه�بي  ام��ري  ق���م  ال��ث���ين، 

يدعى  العلي�  ���س��ح��رور  وادي  يف 

»يا حيف يا مري«
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يف  م���ء  نبع  بحفر  �سه�ب  حممود 

ودع�  ال�سومرية(،  )ع��ني  البلدة 

العني  وهذه  لتد�سينه�.  ب�سري  املري 

بنيت  وقد  و�سيف�ً  �ست�ًء  جداً  غزيرة 

على �سف�ف بركته� ط�حونت�ن ك�نت� 

توؤمن�ن متطلب�ت البلدة واجلوار من 

الطحني.

ن املري ب�سري  ويق�ل انه عندم� د�سّ

هذه العني الغزيرة التفت اىل المري 

حيف  »ي���  ق�ئاً:  ال�سه�بي  حممود 

املي  تخّر  ك�ن ميكن  ي� مري.  عليك 

بدارك، وبعدين تتوزع ع�لن��ش«.

وال�سبب يف ذلك يعود اىل ان هذه 

غزيرة،  اليوم  حتى  تزال  م�  العني 

حتى انه� ت�سقي بلدات تقع بعيداً 

ان  دون  م��ن  لكن  ال��ب��ل��دة،  جنوبي 

العلي�  �سحرور  وادي  منه�  ت�ستفيد 

حيث ك�ن ق�سر المري حممود.

ابن�ئه���  م�ن  اث��ن��ني  �سحرور  وادي  كّرم�ت 

خال  خمتلفة  ظروف  يف  الوطن  عن  دف�ع�ً  ا�ست�سه�دا 

ن�سب�ً  منهم�  لكل  ف�أق�مت  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  يف  خدمتهم� 

تكرميي�ً يف �س�حة البلدة:

- املازم الول يو�سف الهلّيل من مواليد الع�م 1935، �سقط �سهيداً يف اثن�ء قي�مه 

مباحقة احد املطلوبني للعدالة يف منطقة ال�سم�ل الع�م 1960.

- املازم الول الطّي�ر امي�ن ال�سط� من مواليد الع�م 1947، اختف�ت طي�رته يف اثن�ء حتليقه�� فوق البح�ر، 

الع�م 1978.

وقريب�ً �سيق�م يف البلدة ن�سب تذك�ري ل�سهيد ث�لث يف اجلي�ش هو يو�سف ال�سط� الذي ا�ست�سهد يف منطقة �سرق 

�سيدا مع بداية احلرب اللبن�نية الع�م 1975.

�سهداء من الوادي

االأمراء

ورد  ال�سه�بي«،  حيدر  المري  »ت�ريخ  كت�ب  يف 

ذكر المري ح�سن ال�س�كن يف ق�سر يف وادي �سحرور، 

والذي توىل الم�رة يف لبن�ن بدلً من المري ب�سري 

ال�سه�بي يف 2 اآذار من الع�م 1820.

لبن�ن« يقول فيليب حّتي:  ويف كت�به »ت�ريخ 

ب�لع�مية  دعيت  انطلي��ش  يف  ث��ورة  »ح�سلت 

ب�إمك�نهم  يعد  مل  الن��ش  لأن   ،)1820 )الع�م 

دفع ال�سرائب لتغطية مط�لب اجلزار، فتخّلوا عن 

ن ال�سه�بي امرياً  المري ب�سري، وراحوا ين�دون بَح�سَ

للبن�ن«.

ال�سليبي،  لكم�ل  احلديث«  لبن�ن  »ت�ريخ  ويف 

الث�ين عن جمع  انه عندم� عجز المري ب�سري  ورد 

الع�سي�ن  على  والق�س�ء  اجلزار،  ل�س�لح  ال�سرائب 

الباد  وغ���در  الم���رة،  عن  تن�زل  الباد،  عّم  الذي 

اىل حوران ف�سدر امر الوايل عبد اهلل ب��س� بتعيني 

ح�سن �سه�ب )الق�طن يف وادي �سحرور( خلف�ً له.

يف  ملحوظ�ً  �سك�ني�ً  منواً  �سحرور  وادي  وعرفت 

من  موجة  ح�سلت  حني  الدين  فخر  الم��ري  عهد 

االلتحام بني اهل جبل لبنان، وح�سل اختالط �سعبي 

الذين  ال��وادي  اهل  وراح  املن�طق،  خمتلف  بني 

الرا�سي �سيئ�ً  المراء ي�سرتون  ك�نوا يعملون لدى 

وا�سبحت  وازده��رت  البلدة،  ف��ستملكوا  ف�سيئ�ً 

ن�سيج�ً �سعبي�ً متج�ن�س�ً.

كنائ�ش البلدة

انح�ء وادي �سحرور عدة  تنت�سر يف 

القدمي  منه�  كن�ئ�ش، 

دير  ككني�سة 

ومنه�  امل�رونية،  اللبن�نية  للرهب�نية  تقا  م�ر 

الحدث ككني�سة م�ر يوحن� املعمدان 

للموارنة، واخرى على ا�سم 

القدي�ش نف�سه 
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للروم الرثوذك�ش، وقد بنيت كلت�هم� على انق��ش 

ع�سكر  اب��و  ان  ويق�ل  ج��داً.  قدميتني  كني�ستني 

اجلبيلي )يون�ش نقول( وهو مت�سّلم ديوان بريوت 

عن  م�سوؤولً  ك�ن   )1784( اجل��ّزار  ب��س�  احمد  من 

املذكورتني  الكني�ستني  بنى  وقد  املنطقة،  هذه 

)اىل ث�لثة يف بدادون(. 

الكني�ست�ن ت�سدعت� بفعل الزلزال وعوامل اخرى 

فبنيت على انق��سهم� الكني�ست�ن الك�ئنت�ن ح�لي�ً. 

اليقون�ت  على  الرعيتني  من  كل  ح�فظت  وقد 

الكني�ستني  يف  امل��وج��ودة  القدمية  وال��ل��وح���ت 

قدمي�ً، حيث متلك كني�سة م�ر يوحن� للروم اليوم 

القدم يف املنطقة بح�سب  ايقون�ت تعترب  اربع 

احد اخلرباء الج�نب.

ا�سم املاك  البلدة كني�سة على  كم� ترتفع يف 

ميخ�ئيل، واخرى على ا�سم م�ر انطونيو�ش الكبري، 

و»ك�بياّ« خ��سة �سغرية على ا�سم النبي ايلي�.

طاقات فكرية وادبية وفنية

تتميز وادي �سحرور ب�لط�ق�ت الفكرية واحلقوقية 

ويف  احلرفية.  واي�س�ً  والدينية  والفنية  والعلمية 

هذا الط�ر نذكر ان وادي �سحرور ك�نت م�سهورة 

ك�ن  الذين  امل�هرين  »املعمرجيي«  ب� 

من  ال��ق��وم  علية  ي�ستقدمهم 

اللبن�نية  املن�طق  خمتلف 

احلجر  من  بيوتهم  لبن�ء 

املق�سوب املتني.

ال��وادي  ابن�ء  ان  كم� 

اللبن�ين  ب�لزجل  برعوا 

�سيتهم  وذاع  وال�سعر 

احلف�ات  يحيون  فراحوا 

يف ربوع الوط�ن كله�.

يربز  �سحرور  وادي  وم��ن 

والدب  ال�����س��ح���ف��ة  ع����مل  يف 

ابي  �سليمة 

اديبة  اول  وه��ي  را�سد 

من ال�سرق يف املهجر، وقد ا�س�ست 

خليفة  عبدو  وامل��ط��ران  »الن�سر«،  جريدة 

الن�ئب البطريركي الع�م، اديب وله عدة موؤلف�ت، 

بطر�ش  وال�سح�يف  �سلوق،  حبيب  وال�سح�يف 

اخلوري الفغ�يل.

ويف ع�مل املح�م�ة والق�س�ء الق��سي انطوان خري 

ال�سط�  و�سليم  العلى(،  الق�س�ء  جمل�ش  )رئي�ش 

الدكتور  ال�سي��سة  )نقيب املح�مني �س�بق�ً(، ويف 

الي��ش اخلوري )ن�ئب ووزير �س�بق(.

ال��وادي  �سحرور  فنذكر  والفن،  ال�سعر  يف  اأم��� 

ال�س�عر ا�سعد اخلوري الفغ�يل، وكروان الوادي كميل 

الفغ�يل،  والفن�نة �سب�ح، واملمثلة ملي�ء  خليفة، 

واملبدعني انطوان ولطيفة ملتقى.

الينابيع والزراعة

حتفر  حيثم�  ان��ه  �سحرور  وادي  يف  يقولون 

الر�ش من ب�طنه� ب�سخ�ء تتدفق املي�ه، وهذا م� 

نبع  الزيك�ن،  نبع  ب�لين�بيع:  زاخراً  الوادي  جعل 

النجمة،  نبع  النهر،  نبع  احلديقة،  نبع  الداوكيه، 

ونبع ال�سومرية ولاأخري ق�سة طريفة.

يف  الر���ش  اعطت  الغزيرة  املي�ه  ه��ذه  وم��ن 

الوادي خريات كثرية. ف�لبلدة ا�ستهرت وم� تزال 

والزيتون  واحلم�سي�ت  واللوز  واخلوخ  ب�جلن�رك 

واخل�س�ر على انواعه�.

�سحرور  لوادي  ات�حت  امل�ئية  الرثوة  هذه 

انت�ج مزروع�ت وفواكه ا�ستوائية ك�لنب والك�ستن�ء 

والكيوي والب�ب�ي�.



وادي  ���س��ك���ن  ع���دد  يبلغ 

ن�سمة  األ��ف   12 ح��واىل  �سحرور 

الآتية:  الع�ئات  على  ويتوزعون 

ابو  را���س��د،  اب��ي  م��راد،  اب��و  الأ�سط�، 

نحول، ابي رمي�، ابو واكد، اغن�طيو�ش، 

�سع�دة،  زيدان،  الديب،  اخلوري،  اخلري،  خليفة،  احللو،  حبيب،  اجل�مو�ش،  بدران،  ب�روكي، 

�ف، ع�زار،  �س�مل، �سّكور، �سلوق، �سدي�ق، ال�سّم��ش، طبيجي، طق�سي، ع�سّ

مقبل،  من�سور،  ملتقى،  ك�مل،  فغ�يل،  الغ�وي،  غزال، 

منر، ن�سر، الهلّيل، الهرب، ي�رد.
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ثروته�  على  البلدة  ذلك حت�فظ  م��وازاة  يف 

الطبيعية من غ�ب�ت ال�سندي�ن وال�سنوبر وال�سج�ر 

احلرجية. 

ال�سناعة يف الوادي

من  ع��دداً  بعيد  زمن  منذ  �سحرور  وادي  عرفت 

القم��ش  على  التطريز  ابرزه�  اليدوية  احل��رف 

و�سن�عة جه�ز العرائ�ش. وتعترب �سيدات البلدة من 

اوائل ممّوين حمات الرتيزان� اللبن�نية. ويف 

للزيت  قدمية  مع��سر  البلدة 

اخلروب  ودب�ش 

لت�سنيع  مع�مل  فيه�  توجد  كم�  تعمل.  تزال  م� 

الزهر  وم�ء  الروحية  وامل�سروب�ت  والنبيذ  العرق 

اجللود  لدب�غة  وم�س�نع  للكرتون  ومعمل  والورد، 

واجلوخية  احلريرية  لل�ست�ئر  واخرى  انواعه�،  على 

ت�سّدر انت�جه� اىل اخل�رج.

وادي  يف  تنمو  ب��داأت  ببعيد  لي�ش  وقت  ومنذ 

�سحرور �سن�عة ا�سلحة وذخ�ئر ال�سيد.

بلديتان لبلدة

�سحرور  وادي  ق�سمني:  اىل  �سحرور  وادي  تق�سم 

بلدية  ق�سم  ولكل  ال�سفلى،  �سحرور  ووادي  العلي�، 

م�سوؤولة عنه، وهذا النظ�م قدمي منذ اي�م الرئي�ش 

وادي  بلدية  ي��راأ���ش  اخل���وري.  ب�س�رة 

ع�طف  العم�ل  رجل  العلي�  �سحرور 

فرياأ�ش  ال�سفلى  يف  ام�  م��راد،  ابو 

ب�تي�ست  ج���ن  املهند�ش  البلدية 

ال�سط�.

بلديته�  انق�س�م  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

موّحدة  تبقى  �سحرور  وادي  ف���إن  الظ�هر، 

ب�أهله� لترتبع يف قلب لبن�ن، �س�هدة على 

ا�س�لة ار�سه و�سعبه وت�ريخه.

ت�سوير: فادي البيطار



لـم ت�ستمد قرية حاقل 

يف بالد جبيل �سهـرتها 

من كونهـا م�سقـط راأ�ش 

اللبنانـي  العاّلمـة 

ال�سهيـر اإبـراهيـم 

احلـــاقـــالنـــــــي 

اإليها  جذبــت  التي  ال�سمكيـة  متحجراتهــا  مـن  اأي�سـاً  بـل  وح�سـب، 

على  اخلا�سـة  بو�سائلهـم  ليح�سلـوا  وغريهـم  واالأملــان  الفرن�سيـني 

االأ�سمـاك التـي ذاعـت �سهرتهــا فـي املـو�سوعـة العلـميـة العاملـيـة.

فيها  اأقام  البحر،  �سطح  عن  650م  املرتفعة  الوادعة  اجلبلية  القرية 

اأحد اأبنائها متحفاً لالأ�سماك املتحجرة يعترب االأول من نوعه يف ال�سرق 

االأو�سط. �ساحب املتحف هو رزق اهلل نوهرا وقد اأ�سند اإدارته اإىل ابنه 

فاأعطى  االآثار،  اإىل جانب درا�سته علم  والده،  اكت�سب خربة  الذي  روي 

اأو  منها  النادر  وباالأخ�ش  واحلجم  ال�سكل  حيث  من  اأهميتها  �سمكة  كل 

املنقر�ش. واملتحف ي�سم اأنواع املتحجرات املوجودة يف مقالع حاقل، 

والتي يتطلب جمعها وت�سنيفها �سنوات طويلة من العمل قبل اأن يتم 

عر�سها.

جملة »اجلي�ش« زارت هذا املعقل الذي يعود اإىل 100 مليون �سنة من 

التاريخ، واطلعت من مدير املتحف ال�سيد روي نوهرا على اأهمية هذه 

الرثوة الطبيعية اخلارقة.

متحف حاقل

للمتحجرات البحرية

ط
�س

لأو
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ق
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متاحف يف بالدي
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»جبل املنجم«

منذ طفولته، األف ال�سيد رزق اهلل نوهرا الذه�ب 

اإىل حملة بالط للم�ساركة يف البحث عن االأ�سماك 

املتحجرة يف اأر�ش متلكه� ع�ئلته. يف البداية مل 

الطبيعية  الت�ريخية  الرثوة  بهذه  الهتم�م  يكن 

جلمع  هواية  جمّرد  البحث  عملي�ت  وك�نت  جدي�ً، 

تذك�رات تزّين به� البيوت.

اأي�م  اأم� ت�ريخ اكت�س�ف هذه الأر�ش فيعود اإىل 

الفرن�سيون  ج�ء  عندم�  الث�نية  الع�ملية  احل��رب 

اأر�سن�... ك�نوا ي�أتون اإىل اأر�ش ال�سيد نوهرا،  اىل 

الأ�سم�ك  عن  ينّقبون  ج��ّده،  عن  نقاً  ي��روي  كم� 

اإىل  وير�سلونه�  اخل��سة  بو�س�ئلهم  وي�ستخرجونه� 

بادهم، ف��ستهرت ح�قل يف املو�سوع�ت العلمية 

الع�ملية.

يعرفون  ال�سيعة  اأبن�ء  يكن  مل  الوقت  ذلك  يف 

روؤية  عند  وي�سحكون  املكت�سف�ت،  ه��ذه  قيمة 

اإىل اجلبل ويحملون  الذه�ب  اجلنود يك�بدون عن�ء 

ثم  ومن  ب�لقطن  يلفونه�  بعدم�  الأحج�ر،  منه 

اإل مت�أخرين كم هي مهمة  ب�لورق... ومل يعلموا 

الع�ئلة  ع��زاء  لكن  املتحجرة،  الآث���ر  تلك  علمي�ً 

الآث�ر  من  العديد  الفرتة  تلك  خال  اختزنت  اأنه� 

وح�فظت عليه�، وم� زالت حتى اليوم تك�سف بني 

يوم واآخر اأ�سن�ف�ً جديدة من الأ�سم�ك املتحجرة...

يوم  كل  يذهب  نوهرا  اهلل  رزق  ال�سيد  زال  وم� 

املت�حف  زّود مئ�ت  الذي  جبله  »ال�سيد« يف  اإىل 

الع�مل  يف  الآث���ر  هواة  اآلف  وع�سرات  واجل�مع�ت 

الأ�سم�ك املتحجرة.

ثروة علمية عمرها 800 مليون �سنة وبع�ش االأ�سماك ال مثيل له يف العامل

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي



اأ�سماك يف قمة اجلبل

يقول مدير املتحف الأ�ست�ذ روي نوهرا 

الآث����ر(:  علم  يف  علي�  درا���س���ت  )ح�ئز 

املتحجرة  الأ�سم�ك  هذه  تكوين  اأن  معلوم 

اأن البحر ك�ن يغطي  يعود يف الأ�س��ش اإىل 

وك�نت  �سنة،  مليون   95 منذ  كله�  الأر���ش 

اجلب�ل ت�سّكل قعر البحر.

وعلى اأثر براكني اأو زلزل )عوامل طبيعية( 

وحفظته�  برك�نية  طبقة  الأ�سم�ك  غطت 

اأو  تفككه�  منعت  بحيث  فريدة،  بطريقة 

اإنحاله�. ومّت ذلك على عدة مراحل.

مع حدوث الزلزال الأكرب يف ت�ريخ الأر�ش 

)من حواىل 30 مليون �سنة( والذي امتّد 

مدغ�سقر،  جزيرة  حتى  الأن��سول  بّر  من 

�سل�سلت�  وب��رزت  البق�ع  �سهل  تكّون 

يف  الغربية  واجلب�ل  ال�سرقية  اجلب�ل 

التي  الطبق�ت  �سعدت  وهكذا  لبن�ن، 

ك�نت اأ�ساً يف ب�طن البحر، وارتفعت 

 )Fossiles( املتحجرات  معه� 

مّر  وع��ل��ى  اجل��ب���ل،  اأع�����يل  اإىل 

اإىل  الروا�سب  تلك  حتّولت  الأي�م 

�سخور، ولكن هذا ل يعني اأبداً اأن 
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الأ�سم�ك م�تت على ال�سخور، بل دفنت يف داخل 

تلك الروا�سب البحرية، منذ نحو 100 مليون �سنة.

اأول متحف طبيعي للمتحجرات

�سه����د الع���م 1991 ولدة اأول متح���ف طبي��عي 

ي��د  على  ح�ق��ل  بل���دة  املتحج��رة يف  لاأ�سم���ك 

ال�سيد  اأبن�ئه�  اأح��د 

الذي  ن��وه��را  اهلل  رزق 

قب��ل  يراوده  احللم  ظل 

مبجهود  يتحق���ق  اأن 

من  الأول  وي�سبح  خ��ش، 

نوع�ه يف ال�س�رق الأو�س�ط.

بن�ء  املتح��ف  مبن��ى 

لبن���ين قدي�م )عمره حواىل املئ��ة �سنة( �سقف��ه 

اأعيد ترميمه� وجتميله�  معقود وجدرانه عري�سة 

وجّه��ز  كّلني(  )عقد  برتاثيته���  امل�ّش  دون  من 

والأ�سك���ل  الأحج���م  متب�ين��ة  زج�جي��ة  بواجه�ت 

عر�ش على رفوفه� الأ�سم�ك والنب�ت�ت  والرتف���ع ترُ

البحرية املتحجرة.

بني 80 و100 مليون �سنة
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بول�ش  يوحن�  الب�ب�  لقدا�سة  قّدمت   

زي�رته  اإث���ر  ه��دي��ة مم��ي��زة  ال��ث���ين 

عب�رة  وه��ي   ،1997 الع�م  للبن�ن 

ن�درتني  متحجرتني  �سمكتني  عن 

 »Aipichtys« نوع  من  اإحداهم� 

 »Cyclobatis« والث�نية من نوع

وو�سعت� يف علبة خ�سبية �سنعت 

من خ�سب لبن�ن.

الن��ش  اأم�م  دائم�ً  مفتوح  املتحف 

واجل�مع�ت،  امل��دار���ش  ط��اب  واأم����م 

قطع  على  احل�سول  ل��ه��وؤلء  وميكن 

�سغرية من املتحجرات ب�أ�سع�ر زهيدة 

جداً.

ويف امل�ستقبل القريب �سوف جتهز 

املتحف، مب�  مدخل  عند  عر�ش  �س�لة 

يتيح للزائرين م�س�هدة فيلم وث�ئقي 

عن الأ�سم�ك املتحجرة.

املتحف

مفتوح للزوار

هدية للبابا

يوحنا بول�ش الثاين

منه�  اأخرى  لبن�نية  من�طق  يف  متحجرة  اأ�سم�ك  توجد  جبيل،  ق�س�ء  يف  ح�قل  اإىل 

النمورة )ق�س�ء ك�سروان(، وحجول )ب�لقرب من دير م�ر �سربل يف عن�ي�(. ومتت�ز هذه 

املن�طق بعلو متو�سط يراوح بني 600 و700 مرت عن �سطح البحر.

اأم� ب�لن�سبة اإىل التوتي� والأ�سداف املختلفة، فهي مبعرثة ومنت�سرة يف خمتلف اأنح�ء 

لبن�ن، وميكن اأن جنده� يف ف�ري� والغينة والن�قورة وغريه�.

اأم� ميزة املتحجرات اللبن�نية فهي بجودته� مق�رنة مع تلك املوجودة يف الع�مل. فهي 

اإىل  يعود  وهذا  وفرن�س�...  اأمل�ني�  يف  املوجودة  تلك  بعك�ش  ب�سهولة  تتك�سر  ل  جداً  �سلبة 

التكوين ونوعية الرتبة واملن�خ.

جغرافية انت�سار املتحجرات يف لبنان ونوعيتها



اأن  مديره  لن�  ي�سرح  املتحف،  داخل  جولة  يف 

كل املتحجرات مميزة ط�مل� اأنه� ترقى اإىل فرتة 

ح�سب  �سنة  مليون  و100   80 بني  تراوح  زمنية 

راأي اجليولوجيني.

الأ�سم�ك،  م��ن  ن��وع   300 ح�قل  متحف  ويف 

حيث  من  تطّور  الآخ��ر  والبع�ش  انقر�ش  بع�سه� 

ال�سكل فقط، الأمر الذي يعترب ثروة علمية ه�مة.

على  احل�����س��ول  ام���� 

اأن����واٍع ج��دي��دة، فقد 

بعد  ج��داً  ن����دراً  اأ�سبح 

طويلة  �سنوات  م�سي 

على بدء التنقيب.

ح�لي�ً  املتحف  يحتوي 

ع��ل��ى اأن�����واع ع���م��ة ج��داً 

وغريبة، وكل نوع يكت�سف للمرة الأوىل، اأو يكون 

ب�ع ب�أي ثمن ول حتى للمت�حف، )ويف  ن�دراً، ل يرُ

املتحف 10 قطع فريدة ل مثيل له� يف الع�مل( 

عر�ش حتى الآن ب�سبب  علم�ً اأن بع�ش الأنواع مل يرُ

كرثة الأنواع واملكت�سف�ت.

خ��سة  اأ�سم�ًء  حتمل  والتي  »املعروفة«  الأن��واع 

260 رقم  العدد   - اجلي�ش 

63



حمتوي�ت  م��ن   ٪20 ال���  ت��ت��ج���وز  ل  ن�سبته� 

ان  ي�سيف:  الذي  اهلل  رزق  يو�سح  كم�  املعر�ش 

طلق على املتحجرات هي الأ�سم�ء  الأ�سم�ء التي ترُ

العلمية الاتينية، ام� الدرا�سة العلمية لكل قطعة 

فت�ستغرق اأكرث من �سنتني لإجن�زه�.

الأ�سم�ك  ب��ن��وع  يهتم  اأح���د  ي��ك��ن  مل  ب��داي��ة 

وت�سنيفه� خاف�ً مل� هو ح��سل اليوم. وثمة اأنواع 

وتتميز  الآن،  حتى  اأ�سم�ء  ل متلك  متوافرة  ن�درة 

يتم  الأ�س��ش  هذا  وعلى  وجوده�،  وندرة  ب�سكله� 

ت�سنيفه�.

متحف بحري

الأ�سم�ك  مل تقت�سر املكت�سف�ت يف ح�قل على 

بل اإنه� ت�سمل كل اأ�سن�ف احلي�ة البحرية احليوانية 

كاب  على  عرث  املث�ل  �سبيل  فعلى  والنب�تية، 

وال�سرط�ن�ت  القريد�ش  من  خمتلفة  واأن��واع  بحر 

والأف�عي والأع�س�ب البحرية.

املواقع  بني  من  ح�قل  تعترب  نوهرا:  وي�سيف 

ال�����ث�����اث�����ة 

ال����ك����ربى يف 

التي  ال���ع����مل 

فيه�  اكت�سفت 

متحجرة  اأ�سم�ك 

لبن�ن،  اإىل  وهي 

اأمل����ن���ي���� )ع��م��ر 

فيه�  الأ����س���م����ك 

�سنة(  مليون   140

مليون   45( واإيط�لي� 

�سنة(.

لكن متحجرات ح�قل مل تلق الهتم�م الازم يف 

العلم�ء  ب�سه�دة  اأهميته�  من  الرغم  على  لبن�ن، 

واأجروا  الع�مل  اأنح�ء  جميع  من  اإليه�  اأت��وا  الذين 

اختب�رات كثرية فيه� ودر�سوا طبق�ت الأر�ش.

اآخر ق�ل مدير املتحف: ع�دة ل تب�ع  يف جم�ل 

واملق�سود  ال��ن���درة،  اأو  املنقر�سة  املتحجرات 

ب�لن�درة التي ل مثيل له� اأكرث من قطعة واحدة. 

من  اأكرث  كبرية،  ب�أعداد  تتوافر  التي  الأ�سم�ك  اأم� 

ع�سر قطع، فيمكن بيع بع�سه�.

الأ�سم�ك املعّدة للبيع حتمل  اأن  اإىل  اإ�س�رة هن� 

�سه�دة تدل على م�سدره� ونوعه�. اأّم� الهدف من 

البيع فهو توفري الأموال الازمة ملت�بعة البحث.

مقالع املتحجرات

لي�ست  ح�قل  يف  املتحجرة  الأ�سم�ك  مق�لع 

مرت  اآلف  الثاثة  تتج�وز  ل  فم�س�حته�  جداً  كبرية 

اأثر لأي متحجرات  اإذ ل  مربع، وهي معروفة جيداً 

الرغم من �سغر  الأرا�سي املج�ورة له�. وعلى  يف 

حجمه�، فهي ه�مة جداً وحتتوي على كمي�ت ه�ئلة 
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واملقلع  املتحجرة.  الأ�سم�ك  من 

الأهم بينه� هو املنطقة امل�سم�ة 

»باطة ال�سمك« وهي معروفة منذ 

القدم بهذا ال�سم نظراً اإىل الكمي�ت 

الكبرية من الأ�سم�ك املتحجرة املدفونة 

داخل طبق�ت ال�سخور.

موؤخراً  اأجريت  التي  الختب�رات  وبح�سب 

لتكوين  الطبق�ت م�س�به  اأن تكوين هذه  يتبنّي 

فيه�  يوجد  التي  الطبقة  تكون  واأحي�ن�ً  اجلب�ل، 

ال�سمك املتحجر على عمق 7 اأمت�ر، واأحي�ن�ً اأخرى 

تكون على م�ستوى �سطح الأر�ش.

دقة يف العمل

الأ�سم�ك  ل�ستخراج  امل�ستعملة  الأدوات  تقت�سر 

لل�سخور  والإزم��ي��ل  امل��ط��رق��ة  على  املتحجرة 

الكبرية،  لل�سخور  »واملهّدة«  واملنجل  ال�سغرية، 

مع  املعدات،  �سغرت  ال�سخرة  حجم  �سغر  فكلم� 

العلم اأن املعدات امل�ستعملة كله� يدوية ول ميكن 

اإدخ�ل اأية معدات حديثة اأو اآلي�ت جرافة. اأم� الدقة 

ف�أمر �سروري يف كل الأحوال. ف�أحي�ن�ً تنك�سر �سخرة 

انك�سرت ليعيد  اأين  اأن يعرف من  وعلى املنّقب 

جمع اأجزاء قطعة م�.

ال�سور:

اأر�سيف  املتحف

طالل عامر
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م�سرية عمر

يف اآب 1935، ويف بلدة 

كتف  على  الراكنة  غ�دير 

جوزف  ول��د  جونية،  خليج 

مطر يف ع�ئلة موؤلفة من 

توفيق  والده  اولد.  خم�سة 

م��ط��ر )م��ت��ع��ه��د ب��ن���ء(، 

من  نّف�ع  اأوجيني  ووالدته 

بلدة زوق مك�يل.

مطر  ج���وزف  ي��ع��رف  مل 

ال����ذي ت���ويف وهو  وال����ده 

فرتبى  ال�سنة،  عمر  يف 

التي  وال���دت���ه  ك��ن��ف  يف 

واحلن�ن.  ب�لدعم  غمرته 

الإبتدائية  علومه  تلقى 

والث�نوية يف مدر�سة الأخوة 

امل��رمي��ي��ني )ال���ف���ري���ر(. 

ا�ستعم�ل  يومه� ك�ن �س�ئع�ً 

ابتكر  فقد  هو  اأم�  للكت�بة،  املحربة 

ثي�به  تلطيخ  اخ��رى:  وظيفة  للحرب 

للهروب  خمي�ش،  يوم  كل  ظهر  بعد 

من ال�سف وتق�سري الدوام املدر�سي 

اخل�م�سة  قبل  ينتهي  يكن  مل  الذي 

بعد الظهر.

ا�ستعم�ل  بداأ فيه  الذي  اليوم  وج�ء 

املح�بر ال�سينية ذات الألوان اخلم�سة 

فك�ن وجوده� نقطة حتّول يف حي�ته.

بلرية وربع جمعه� ب�خلم�سة قرو�ش ا�سرتى ابن 

الثم�ين �سنوات تلك املح�بر وقد �سحرته الوانه�. 

فر�سمت  بري�سته،  والظالل  اخلطوط  ير�سم  ب��داأ 

طريق حي�ته وم�ستقبله.

راح العبقري ال�سغري يف البداية، ينقل ال�سور. 

ف�أ�سبح  موهبته،  ومنت  اآف�قه  عت  تو�سّ ثم  ومن 

يف  و�سرع  ع��سق.  لهفة  املعرفة،  خلف  يلهث 

ودر�ش  الفرن�سية،  واملجات  الفنية  الكتب  �سراء 

امل���دة  ه��ذه  اأن  �سيم�  ول  ب�ملرا�سلة،  الر�سم 

التعليمية ك�نت مدرجة يف املن�هج املدر�سية.

لإحدى  ير�سم  ب��داأ  درو�سه،  مت�بعة  اثن�ء  ويف 

اخلم�سيني�ت(،  )يف  الفرتة  تلك  يف  املط�بع. 

تقني�ت  ت��دّر���ش  متخ�س�سة  حمرتف�ت  ان�سئت 

الر�سم حول بع�ش ال�سف�رات الجنبية يف بريوت، 

ومنه� ال�سف�رة الأمريكية، والفرن�سية والإيط�لية. 

من جهته انت�سب جوزف مطر اىل املركز الثق�يف 

الإيط�يل، ودر�ش يف حمرتفه فن الر�سم والت�سوير.

زاول مهنة التعليم يف مدر�سة »الفرير« واعطى 

الدرو�ش اخل�سو�سية للتاميذ، وك�ن ي�سرتي براتبه 

مب�دة  املتعلقة  والثق�فية  الفنية  والكتب  الألوان 

ت�سفية  عن  اإعان�ً  يوم�ً  راأى  ان  و�سودف  الر�سم. 

لرية   200 اإ�ستدانة  اىل  ف�س�رع  املكتب�ت،  اإحدى 

واملو�سيقى  الر�سم  كتب  به�  اإ�سرتى  لبن�نية، 

�شباط

اإعداد:

تريز من�سور

ا�شماء المعة
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وخ�رجه  لبن�ن  داخل  املع�ر�ش  مئ�ت  يف  مطر  جوزف  الفن�ن  اعم�ل  عر�ست 

)اإ�سب�ني�، اإيط�لي�، م�سر، �سوري�، فرن�س�، ال�سعودية، الولي�ت املتحدة، الربازيل، 

الإ�سكندرية، �س�و ب�ولو، الإم�رات، �سوي�سرا، بلجيك�، الكويت، الردن ونيجريي�...(

من  العديد  وقّدم  والتلفزيونية،  الذاعية  الربامج  من  العديد  يف  �س�رك  كم� 

»مئة  مو�سوعة  عنه يف  وكتب  املعلمني.  ودور  للث�نويني  املوّجهة  املح��سرات 

القرن  يف  الفن  »ت�ريخ  كت�ب  ويف   ،»1980-1880 لبن�ن  يف  الفن  من  �سنة 

الع�سرين« ويف كتب اخرى عديدة.
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ت�ستقي الوانه من �سم�ش املوهبة 

نورها، وت�سكبه على اللوحات دفقاً 

من الروؤى.

الفنان املبدع جوزف مطر، ابن 

خليج جونية، ابن ال�سم�ش املتوهجة 

واملدى اجلميل، و�ساحب اللوحة 

ال�ساطعة نوراً وتاأمالً.

بني جماالت الطبيعة وتعابري الوجوه، 

وا�سرار الكون تنقلت ري�سته بطواعية 

وفرادة، وخطت جتربة فنية غنية 

غزيرة العطاء.

جوزف مطر

النور اداة تعبري
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اليوم  التي حتتوي  مكتبته،  اىل  و�سّمه�  وال�سعر، 

على 20 األف كت�ب.

ينمو  ك�ن  ب�لر�سم،  الطموح  ال�س�ب  هذا  �سغف 

معر�ش  من  التنقل  اىل  ويدفعه  يوم،  بعد  يوم�ً 

اللوح�ت  مل�س�هدة  ب���ريوت،  يف  اآخ��ر  اىل  ر�سم 

اإىل  الر�س�مني والفن�نني،  والتعّرف على  اجلديدة 

الفن�ن  اىل  ب�لتوجه  يوم�ً  الأ�سدق�ء  اأحد  ن�سحه  اأن 

الكبري عمر الأن�سي.

وهذا م� ق�م به الع�م 1951 حني توّجه اىل منزل 

الكائن يف تلة اخلياط، حامالً  االأن�سي  الفنان عمر 

معه، م� جمعه من خربة يف ر�سوم�ته طول تلك 

الفرتة. وبعد اأن راأى ر�سوم�ته، وافق الأن�سي على 

اإعط�ئه درو�س�ً يف الر�سم مق�بل 10 لريات لل�س�عة 

الواحدة.

ا�ستمر يف تلقي تلك الدرو�ش مدة ع�سر �سنوات، 

الكبريين  الفن�نني  حم��رتيف  ب��ني  تنقل  كم� 

عبقريتهم�  من  غ�رف�ً  وهبي،  ور�سيد  قرم  جورج 

طريقه�  جتد  اعم�له  وبداأت  الوا�سعة.  وثق�فتهم� 

تنظمه�  ك�نت  التي  تلك  ومنه�  املع�ر�ش  اإىل 

وزارة الرتبية يف الوني�سكو. 

احلكومة  من  تعليمية  منحة  ح�ز   1961 الع�م 

الدرا�س�ت  اإ�سب�ني�، ملت�بعة  اىل  وغ�در  الإ�سب�نية، 

العلي� يف معهد الفنون اجلميلة يف مدريد، حيث 

املت�حف العريقة واملحرتف�ت الفنية العديدة.

من  اخ��رى  تعليمية  منحة  ح���ز   ،1963 الع�م 

ع��سمة  ب�ري�ش  اىل  ف�نتقل  الفرن�سية،  احلكومة 

من  دكتوراه  �سه�دة  ن�ل  حيث  واحل�س�رة،  الفن 

عنوان  وك�ن  الت�سكيلية،  للفنون  ب�ري�ش  ج�معة 

اطروحته »تكنولوجي� الر�سم والت�سوير، وبحث حول 

تدري�ش الر�سم يف لبن�ن«. اإىل ذلك ق�م ب�لعديد 

فلوران�ش،  روم���،  اىل  الدرا�سية  ال��زي���رات  من 

بعد  م���  يف  ن���ل  كم�  اإيط�لي�.  يف  وم�ن�سريت� 

دكتوراه من اجل�معة اللبن�نية )الع�م 1999(.

امث�ل  الع�مليني،  الفن�نني  من  ب�لعديد  ت�أثر 

برواند  ورون  �سكيز،  فيا  فريم�ير،  اأجنلو،  م�يكل 

و�سواهم.

العودة اىل الوطن

مطر  جوزف  الفن�ن  ع�د  والدر�ش،  البحث  بعد 

ومعرفة  علم  من  ت��زوده  م�  ليهبه  وطنه،  اىل 

ت�أهيل  اإع�دة  م�سوؤولية  فتوىل  الر�سم.  جم�ل  يف 

لإ�ستعم�ل  الوطنية،  الرتبية  وزارة  يف  الأ�س�تذة 

وذلك  اي�س�ح،  وم�دة  تعليمية  كم�دة  الر�سم 

وطرابل�ش.  وجبيل  ب��ريوت  من�طق  يف 

املعلمني  دور  يف  التعليم  م�ر�ش  كم� 

وكذلك   ،)1978-1964( واملعلم�ت 

القدي�سة  راه��ب���ت  م��دار���ش  يف 

وتوىل  ال�سليب،  دير  يف  ترييزا 

الفنية  الن�س�ط�ت  م�سوؤولية 

يف  �س�بق�ً(  الر�سم  م�دة  )اأو 

املرمييني  الأخوة  مدر�سة 

وال�س�نفيل  جونية  يف 

 1963 ال���ع����م  م���ن 

وحتى الع�م 1973.

التعليم  مهنة  م�ر�ش 

يف  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  معهد  يف 

اجل�معة اللبن�نية بني الع�مني 1967و1999، 

عينه  املعهد  يف  والت�سوير  الر�سم  ق�سم  وتراأ�ش 

من الع�م 1980 حتى 1996.

مهنة  مي�ر�ش  زال  م�  ح�لي�ً 

التعليم يف معهد الفنون 

الروح  ج�معة  يف  اجلميلة 

)منذ  الك�سليك   - القد�ش 

الع�م  منذ  وهو   .)1964 الع�م 

الفن�نني  جمعية  يف  ع�سو   1959

وكذلك  والنحت،  للر�سم  اللبن�نيني 

ع�سو يف متحف �سر�سق.

م�����ط�����ر ت�����زوج ال���ف���ن����ن ج���وزف 

ت�ليه  نخلة  ال�سيدة  من 

)ف��رن�����س��ي��ة الأ����س���ل( 

وك�������ن������ت ت��ع��م��ل 

اأزي�ء لدى  م�سممة 

امل�سمم الع�ملي 

���س���ن��ي��ل يف 

ب����ري�������ش، 

وله منه� 

ارب��ع��ة 

 : د ل و ا

ج�����������ن ب����ي�����ر 

وليم  معم�ري(،  )مهند�ش 

)حم�مي(، م�رين� )مهند�سة معم�رية( 



وم�دون� )طبيبة يف المرا�ش املعدية(.

بني ال�سم�ش والنور

خّاق  ر�س�م  والنور،  ال�سم�ش  اإبن  مطر  جوزف 

وروح�نيته،  ال�سرق  بنور  م�سبعة  موهبة  و�س�عر. 

واملحرتف�ت  اجل���م��ع���ت  يف  ت��ك��ّون��ت  وم��ع��رف��ة 

ال��روح  ال��ي��ه،  ب�لن�سبة  الوروب��ي��ة.  واملت�حف 

الغربي  الفكر  مع  وتتك�مل  تتحد  ال�سرقية 

لت�سّكل �سعلة اإن�س�نية متقدة.

ب�لتقني�ت ميتلك معرفة  �سليع  فن�ن 

الروابط  فكرية وا�سعة، متحرر من كل 

املتعبة، يّعرب عن ح�له يف النور، ل 

يحب الغمو�ش والرثثرة.

لوح�ته  م��ن  ل��وح��ة  ك��ل  يف 

باخلطوط  ال��ل��ع��ب  يتجلى 

برباعة  والحج�م،  والل��وان 

مده�سة.

هو  موا�سيعه  اإط���ر 

ب�ت�س�عه�  احل��ي���ة 

وال���ك���ون مب���داه 

هن�  وا����س���راره. 

خ�سرة  م��ن  م��ن��زل 

ين�سد ق�سيدته، او قرية تت�أمل 

ف�كهته�.  ت�سّلمن�  جب�رة  �سجرة  اأم  البحر، 

وه� هي ال�سم�ش داخل احلقل والع�ئلة حول مولود 

جديد.

ت�سكيلية  حقول  عدة  مطر  جوزف  الفن�ن  ع�لج 

الوجه،  مع  يتع�طى  خمتلفة.  تقني�ت  م�ستعماً 

الت�ريخية،  واملوا�سيع  والطبيعة  الب�سري  واجل�سم 

من  تقني�ته  ام�  جديد.  بنف�ش  املقد�ش،  والفن 

والقلم  واحلرب  والطب��سري  امل�ئي�ت  اىل  الزيتي�ت 

التقني�ت  »�سّيد«  هو  حّد  اأي  اىل  بو�سوح  فتخرب 

املختلفة.

عامل خا�ش

عندم� تدخل اىل حمرتفه يف اإده-جبيل، ت�سعر 

وك�أنك يف ع�مل خ��ش. حقل العمل، العم�ل الفنية 

الرحب،  الطبيعي  ب�ملدى  تت�سل  كله�  واحلرفية 

الفن�ن  �سخ�سية  امل���ب���دع وال��ن�����س��ي��ط، وتعك�ش 

والب�حث ب��ستمرار عن ا�سرار اجلم�ل.

واملت�حف  وال��درا���س���ت  والأ���س��ف���ر  اجل���م��ع��ة 

واملع�ر�ش وال�سح�فة... جتربة جميلة ك�ن عليه ان 

يعي�سه� كل يوم، وكل حلظة.

خلق  عملية  هو  الفنية  الن�حية  من  الت�سوير 

متوا�سل، وع�مل النور عن�سر اآخر ي�س�ف اىل اللون، 

كم� يقول جوزف مطر.

اللون، النور، املدى، الزمن، الكون والوجود. كله� 

الآن،  ت�سغله  التي  الخ��رية  التجربة  يف  عن��سر 

وحتتل اي�مه بنه�راته� ولي�ليه�.

الأنوار متاأ نف�سه ب�أحام ملّونة تقوده لكت�س�ف 

جوائز

ئز، 
طر عدة جوا

جوزف م
ل الفن�ن 

ن�

منه�:

طنية، 
الو رتبية 

ال وزارة 
ج�ئزة 

 -

الع�م 1958.

الع�ملية  ت��ب��ة 
»امل��ك�� �ئ���زة 

ج���
 -

الع�م  ميزة، 
امل ملواهبة 

عراء« 
لل�س

.2001

ل، الع�م 2003.
ج�ئزة �سعيد عق

 -
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طريق اخل�لق الذي جعل من خملوق�ته خاقة هي 

اي�س�ً. وب�لن�سبة اليه النور هو روح ال�سم�ش وروح 

الكون. والفن لغة ان�س�نية ملقحة برائحة القدا�سة. 

وم�سدر  احلكمة،  ويعتربه�  ب�ملراأة،  معجب  اإن��ه 

والعط�ء  الأم  اليه  ب�لن�سبة  انه�  والإله�م.  الوحي 

والنج�ح. فهي جزء ل يتجزاأ من احل�س�رة الن�س�نية. 

د هذه الفك�ر يف عدة لوح�ت، تعرّب عن  ولقد ج�سّ

هذا املخلوق الوجودي العظيم والرائع.

البداية والنهاية

ا���س��ئ��ل��ة ك��ث��رية ح���ول احل�����س���رة 

يرغب  ال��وج��ود  و�سر  الن�س�نية 

ال��ف��ن���ن ال��ك��ب��ري ج���وزف مطر 

خال  من  عنه�،  الج�بة  يف 

امل�ستقبلي  م�����س��روع��ه 

اأو  واأوم���ي���غ����«  »األ���ف���� 

والنه�ية«،  »البداية 

حجره  ي�سع  ال���ذي 

الأ���س������س��ي ال��ي��وم. اإن��ه 

الوجود،  يع�لج  كبري،  ر�سم  م�سروع 

احل�س�رة،  الكون،  اليوم:  ولغ�ية  البدء  منذ 

الرموز،  العب�قرة،  الت�ريخ،  التكنولوجي،  التطوير 

امل�سروع  هذا  م�س�حة  وتتج�وز  التق�ليد. 

خم�سم�ية مرت مربع. 

على  م���ط���ر  ����ك����بُّ  يرُ

وال�سعب  الكبري  م�سروعه 

�ساة  يردده�  ب�منية  مت�سلح�ً 

يومية: »ان تعي�ش ال�سم�ش يف 

داخلن�، ونعرّب من خال النور«.

ت�سوير: روبري مرق�ش
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كنت طفاً

اأماأ عتم اللي�يل

ب�سراخ ي�سكررُ الآذان

�سرت كهاً

وايل دركرُ �سيب الدَّ يرُ

بلهيب العمر، غربةرُ الأذه�ن...

ي� فوؤادي اأيَن منَك؟!

رفةرُ الأجف�ْن؟

ي� عزيزاً بعدي عنَك

لي�ش ب�حل�سب�ْن...

وطني انبع�ثةرُ الفينيق حي�ً

ي� باَد الزه�ر احل�مل�ت

ني� وعر�شرُ الذكري�ت رو�سَة الدُّ

جنَة الأن�سب، خريررُ ال�س�قي�ت

ات ع�عرُ النريَّ قبلَة الدنَي� �سرُ

اخ�����س��رار  اأن�����ت يف  ب������ادَي، 

اله�سب�ت

وين فرُ عمري منك من لي�ليك جرُ

هوِر تيهي عمراً ك�لدُّ

يف بحوٍر من زهوِر

يف خ�سمٍّ الت�سحي�ت

وافخري ب�لعزَّ دوم�ً

فوق »اآلم« احلي�ة...

الرائد 

توفيق نعيم يزبك

يا فوؤادي!
ي�����رف�����ع ع����ل����م ل����ب����ن�����ن ك���ّل���و

يرفع علم لبنان كّلو

حت���ي���ة ل�������س���ع���ب ل���ب���ن����ين ب��ج��ّل��و

اأول ت�����س��ري��ن  م���ن  ات���ن���ني  ب  دخ����ل 

اجل����ي���������ش ب����ك����ل اأرج��������������ءو جت����ول

ت���� ي�����س��د امل���ع���ت���دي ���س��اح��و حت��ول

ب���ح���ب ال���ن��������ش ك����ل ع���م���رو مم���ول

����س���وب ج���ن���وب���ن���� امل���������س����وار ك��ّم��ل

اأول ه������لأر������ش  ع�����  وك�������ن  ب����ق���ي 

ع����� اأر�����س����و ك����ل ه�����لأن����ظ�����ر ح����ّول

وق�����ئ����د ج��ي�����س��ن��� ال����غ�����يل خم����ّول

�������ش ���س��ج��ل��و ج���ي�������ش ال����ع����ز ب���ب���يِّ

بظلو ال���غ����يل  ج��ن��وب��ن���  ي��ح��م��ي  ت���� 

مبحلو ج����ب�����ر  ع�������لأر�������ش  وب����ق����ي 

وك������ل م���ت���غ���ط���ر����ش ق���ب����ل���و ي��ذل��و

ي����ح�����رب ك����ل م����ني اأر�����س����ي اح��ت��ل��و

م����� ب������دو م����ني ع�����ل����واج����ب ي��دل��و

ط�����ل اجل����ي���������ش وال�����ي�����ه�����ود ف���ل���وا

ع���ّل���وا والأرزات  ل���ب���ن����ن  ���س��م��خ 

ب�����أم����ر ال����ي����وم ب���ج���ن���وب ال��ب�����س���يل

املقدم الطبيب خالد �سعب

الطب�بة الع�سكرية

م�سنع االأبطال

ب�������ل�������دي ي��������� م���������س����ن����ع اأب�������ط��������ل

ال�������دن�������ي�������ي ب�����ع�����ي�����د ال������س�����ت�����ق�����ال

ي����������� راي�����������������ة ع����������ز ب����ت���������س����ري����ن

ال�����������س�����ع�����ب وج�����ي�����������س�����ك م���ت���ح���دي���ن

ب��������حل���������������س��������رة ������س�����ب�����ق�����ت ال�����ك�����ل

وب�����������ك�����������را اأع�������������ام�������������ك ب����ت����ه����ل

ع�����ل�����ي�����ن������ ح�������ب�������ك غ��������������يل ك����ث����ري

ال����ت����ح����ري����ر م�������������س������وار  اهلل  ان�����������س������ 

ا�������س������م ل�����ب�����ن������ن ي�������� غ����������يل ع���ل���ي���ن����

دف�����ع�����ن������ ل����ل����م����ج����د م�������� ل�������و ع���ل���ي���ن����

ي���������س����ون����ك ال�������������س������ر  م���������ن  اهلل 

غ��������ن��������ت ك������������رم�������������ل ع�����ي�����ون�����ك

ج����ب����ي����ن����ك اأغ��������ل��������ى م��������ن ����س���ن���ني

ال��������رح��������م��������ن ي��������ك��������ون ب�����ع�����ون�����ك

وق�����ل�����ب�����ك اأب������ي�������������ش م�����ث�����ل ال����ف����ل

وب������ت������ع������ل������ى ف������������وق غ���������س����ون����ك

ك����ب����ري ب�����ت�����������س�����ل  ورح  ك�������ب�������ري 

م��������� ب����ي����ك����م����ل غ��������ري م��������ن دون��������ك

ب�������وج�������ودك ع�������ل������دين ن���ح���ن���� ع��ل��ي��ن���

ول�����ل�����ت������ري�����خ �������س������ّددن������� احل���������س�����ب

حممد عبد الرحمن دمج

برج� - ال�سوف

اأر�ش النور

ق���������ل��������وا ب�������������ادي اأر����������������ش ال�����ن�����ور

�������س������خ������را ت���������راب���������� م���������ن ب�����خ�����ور

اجل������ن������دي احل�������م������ي ح����������دود ال���������س����ور

ب����ت����ن����ب����ت روح�����������و ب�������أر�������س������� زه�������ور

ت�������ت�������ك�������رب وت�������ع�������ي���������������ش ده�����������ور

م�����ه�����م������ ال�����ف�����ت�����ن�����ة ف�����ي�����ه������ ت����ث����ور

ج�����ي�����������س������ ب���������ل��������وف��������� م���������س����ه����ور

وم�����ه�����م������ ال�������ده�������ر ع����ل����ي����ه����� ي����ج����ور

ب���������وج���������ود ال�������ع�������م��������د �����س����ل����ي����م�����ن

ون����������������ور ال����������ع����������ّز م�����������س�����ّوي�����ه������

وب�������������ل������������دم�������������ت م�������رنوي�������ه��������

ح�����������������دودا ب���������روح���������و ب����ي����ف����دي����ه�����

و�����س����ع����ب����� ال�����ط�����ي�����ب ب���ي�������س���ق���ي���ه����

ب�����خ������وي�����ه������ الأرز  وج����������������ذع 

واأي��������������������د ال���������������س�������ر ت�����غ�����ذي�����ه������

ن��������������ر ال������ف������ت������ن������ة ب����ي����ط����ف����ي����ه�����

واحل������������������������رب ت����������دم����������ر ف����ي����ه�����

ح��������ج��������رة ح��������ج��������رة م����ن����ب����ن����ي����ه�����

املقدم املتقاعد ح�سني �سلمان
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عّلى �سوت احلرية

ج���ي�������ش ب��������ادي ي������ اأب����ط�����ل

ي������� ح������را�������ش ال�����س����ت����ق����ال

اإن������ت������و رج������������لت امل�����ي�����دان

ب�����������س�����واع�����د ع�������ز وامي����������ن

�����س����رت����و ح����ك�����ي����ة ع���ن���ف���وان

ع���ج���ب���ي���ن���ك اإك����ل����ي����ل ال����غ�����ر

ي������� ع�������س���ك���رن���� ي������� م����غ����وار

ت����������رد امل�����ح�����ت�����ل اجل�����ب������ر

ال���ه���م ج����ّرح����ه�����  مل  اأر�������س������ي 

اإم دم����ع����ة  ت���ب���ك���ي  و������س������رت 

م�����ني رَج�������م ل���ع���ي���ون���� احِل���ل���م

ج���ي�������س���ي ي������ ح�����م����ي ال���ب���اد

ي���ل���ل���ي ب�����روح�����و ودّم���������و ج����د

������س������ن ت������راب�������ت الأج�����������داد

ي�������� ف�����خ�����ر الإن�����������س������ن�����ي�����ة

وال�����������وح�����������دة ال����وط����ن����ي����ة

وب����ل�������س���دة اإن����ت����و ال���ف���ر����س����ن

ب���ن���ي���ت���و ل���ل���م���ج���د ال���ب���ن���ي����ن

ل���ب���ن����ن اأرزة  وخ����ل����ي����ت����و 

وب�������زن�������ودك ع�������زم الأح����������رار

ي����ا واق�������ف ع���اخ���ط���وط ال���ن���ار

ح����ت����ى ت���ب���ق���ى اإل�����ن������ ال�������دار

ووْل������ع������ت ب�����ل����ن�����ر وب�����ل����دم

الظلم م���ن  م��وج��وع��ة  وت�����س��رخ 

غ�����ري اجل���ي�������ش ب����ق����وة وح�����زم

ب�����وج�����ه ال�����ب������غ�����ي واجل��������اد

وق�����ت����ل ح���ت���ى الإ����س���ت�������س���ه����د

م������ن ن���������ريان الإ�����س����ت����ع����ب�����د

ف���������وق ج����ب����ي����ن����و م�������س���وي���ة

م�������ن الأع��������������������دي حم���م���ي���ة

وك��������رام��������ة وم���������س����وؤول����ي����ة

وع�������ّل�������ى �������س������وت احل�����ري�����ة

عثمان هو�سر

ج�����ب������ل ال�����ك�����رام�����ة ال���������س�����خم����ة ف��ي��ن���

ع����������س����ف����وح����ه����� م����ن����دح����ر اأع������دي�����ن������

اإن�����������َت احل���������ّر ون����ح����ن����� م����ع����ك اأح���������رار

وت���ي�������س���ي���ع م����ن����ك �����س����رب م������ ر���س��ي��ن���

ال�����دار ����س���ي����ج  ن��ح��م��ي  ن��ب��ق��ى  رح  ح�����س��ن 

اأي������دي�����ن������ ن�������س���ب���ك  رح  اخل�������ري  وع�������� 

ب����رم����ن����� ال������ك������ون م���ت���ل���ك م������� ل��ق��ي��ن���

ل���ب���ن����ن ن�������ورك م���ت���ل ال�������س���م�������ش ف��ي��ن���

اإن�����������َت الأم�����������ل وال�������وع�������د ي������� ج����ّب�����ر

اإن���������ت ال�����ع�����ز وع��������� حم����ّب����ت����ك رب���ي���ن����

ن����ح����ن����� م����ع����ك م����ه����م����� زم�������ن������ك ج�����ر

حنين� م�����رة  وم������  درب������ك  ع�����  م��ن��م�����س��ي 

اأر��������س�������ك اأب������ي������ة م����ك����ّل����ل����ة ب�����ل����غ�����ر

وي�������م������� ت�����راب�����ه������ ب����دم����ن����� روي����ن�����

اجلندي االأول جورج �سمعان

فوج الإ�س�رة

لبنان

َين�سكبرُ اأثريرُ ال�سم�ش �س�حب�ً على مقلة ال�سم�ء،

جفن  على  الندى  وينه�ر  ال�سي�ء،  فريتع�ْش 

الرتاب،

خلد للمجد اأقد�ش �سفح�ت، في�ستحيل ترباً يرُ

�سدر  على  رقراقة  حلوًة  البحِر  اأم��واجرُ  وتن�س�برُ 

البنف�سِج  بعبِق  اخل��زام��ى  فيمتزجرُ  امل���دى، 

والي��سمني،

ويقّبل ال�سحر ثغر احللم، فيغفو الفجررُ يف ح�سن 

عو�سَج  بنوره  ليجرِّح  الغ�سق  وي�سحو  احلنني، 

الأنني، فتغمر دموع الّطهر لرُوؤلرُوؤ الرَّي�حني،

�ْش اأر�َش الإمي�ن،  ويب�رك القدُّ

الزَّم�ن،  اأ�س�طرَي  مع�نق�ً  ع�لي�ً  الأرزرُ  في�سمخرُ 

ويعِزفرُ الأملرُ مزموَر الأب�ء، 

كت�بة �سطٍر جديٍد من  الفينيقرُ معلن�ً  فينبعثرُ 

ْمِر لبن�ن. عرُ

نيفني ابنة الرقيب االأول

ح�سن كنعان عمر

ابنة  �سليم�ن  ميه�يا  لاآن�سة  الر�سم  هذا 

خ�ست  وقد  �سليم�ن،  علي  الطبيب  املقدم 

للموؤ�س�سة  منه�  تقديراً  »اجلي�ش«  جملة  به 

الع�سكرية، وتعبرياً عن حنينه� لوطنه� الذي 

اجل�معي  اخت�س��سه�  ملت�بعة  عنه  ابتعدت 

يف روم�ني�.

التوفيق  »اجلي�ش«  جملة  تتمنى  بدوره�، 

باد   يف  اللبن�نيني  ولكل  لزينة  والنج�ح 

الغرتاب، على اأمل اللق�ء على اأر�ش الوطن.

بحبك يا لبنان

�سطر من كتاب لبنان





يحمل من امل�لكية 

ميدالية تكرميية

يقول العريف املتق�عد الي��ش يو�سف:

اأن� من مواليد الع�م 1918 من بلدة التليل يف عك�ر. 

ك�ن اجلي�ش يف بلدتن� حمفوراً يف قلوب اله�يل، وك�ن 

اخي قد انخرط يف اجلي�ش، فلم »اأكّذب خرباً« حني جاء 

عريف يدعى حّن� الفحل لتطويع �سب�ب من املنطقة 

يف املوؤ�س�سة الع�سكرية...

من البلدة انتقلت وع�سرين �سخ�س�ً اآخرين اىل ثكنة 

اغ��رار  ل���دورة  خ�سعن�  حيث  مرجعيون 

ق�سرية كم� ك�ن �س�ئداً اآنذاك، مع اجلي�ش 

الفرن�سي.

وبعد حواىل ال�سنة انتقلت اىل منطقة 

املتحف حيث ك�ن اجلرنال ك�ترو متمركزاً 

اأخ��دم  وك��ن��ت  الع�سكرية  املحكمة  يف 

كحر�ش على مدخل املحكمة.

الفوج  اىل  �سّكلت  لحقة  مرحلة  يف 

بقيت  حيث  �سبية  منطقة  يف  الث�لث 

الطهي  فن  خاله�  تعلمت  �سنوات   6

واأ�سبحت ع�سي�ً يف مطبخ الفوج وم�سوؤولً 

عن اإح�س�ر كل لوازمه. وبعد فرتة انتقلت 

مع الفوج اىل راأ�ش بعلبك، حيث بقيت 

يف  اجلوية  القوات  ت�أ�سي�ش  بداأ  اأن  اىل 

االف���واج  �سباط  م��ن  طلب  ح��ني  ري���اق 

تقدمي ع�سكريني لهذه القطعة اجلديدة.

وهكذا، مّت نقلي اىل القوات اجلوية يف ري�ق، وهن�ك 

ومتت  الفي��سية  يف  عريف  مكتب  ل��دورة  خ�سعت 

ترقيتي يف نه�يته�، وعدت بعده� ملدة �سنة ون�سف 

اىل ري�ق قبل ان اأ�سّكل اىل الفوج الرابع يف الفي��سية، 

ومن بعده� اىل الفوج الث�ين يف طرابل�ش حيث بقيت 

حتى الول من حزيران الع�م 1960 حني خرجت برتبة 

عريف بعد اأن ق�سيت 18 �سنة يف اخلدمة الع�سكرية.

امله�م  اأم�  �سغله�.  التي  الوظ�ئف  خ�ّش  م�  هذا يف 

التي �س�رك فيه� فله� يف ذاكرته م�س�حة اأكرب.

يف  للم�س�ركة  �سوري�  اىل  ق�دهم  �سري  مترين  يذكر 

الفرن�سيني.  ب�إمرة  يزال  م�  اجلي�ش  ك�ن  اي�م  من�ورة 

اأن الطع�م ك�ن غري ك�ٍف وعلى الع�سكر  ويذكر خ�سو�س�ً 

اأن يتدبر اأمره. »يومه� اأكلن� الليمون بق�سره«.

عّز  ذك��ري���ت  امل�لكية  معركة  يف  م�س�ركته  وم��ن 

 ،60 اله�ون  مدفع  عربة  على  موقعي  »ك�ن  وفخ�ر: 

ك�نت متجهة  للعدو  اآلية  واأطلقته على  فرّكزته جيداً، 

نحون�، واأ�سبته� اإ�س�بة مب��سرة فقتل ال�س�بط وال�س�ئق 

والع�سكريني املرافقني. �س�درن� اآلية العدو التي ك�نت 

ميدالية  على  اآن��ذاك  وح�سلت  ج��داً.  حديث  طراز  من 

تكرميية ل�سج�عتي يف املعركة«.

وخت�م�ً تعود به الذاكرة اىل الع�م 1958، فيقول:

ال�سم�ل،  يف  حلب�  بلدة  يف  الثوار  مع  مواجهة  يف 

والعودة  الرتاجع  على  واجربن�هم  �سدهم  ا�ستطعن� 

للقب�ش  اخرى  اوامر  ب�نتظ�ر  اجلبل  يف  مراكزهم  اىل 

اآخرين  ع�سكريني  و5  ان�  الثر  على  وح�سلت  عليهم. 

على »�سه�دة معركة حلب� 58«، تقديراً ل�سج�عتن� خال 

املعركة...

قارب  ــذي  ال يو�سف  اليا�ش  املتقاعد  العريف 

يف  اأنه  يومياً  يحلم  زال  ما  عمره  من  الت�سعني 

اجلي�ش يخدم، يدافع، يقاتل ويرتدي البّزة االأحب 

اىل قلبه.

وبعد 47 عاماً على تقاعده، ما فتئ قلبه ينب�ش 

ذكرياته  انفكت  وما  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  حباً 

تدفئ غربته طوال هذه ال�سنني.

يف ر�سيده 18 عاماً من اخلدمة نال خاللها اأكرث من 

معركة  يف  ل�سجاعته  تقديراً  وميدالية  تكرمي، 

املالكية.

�سفحة الذكريات هذه يكتبها كل عدد 

فرد متقاعد من املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

للوطن  املخزون  حبه  يتقاعد  مل 

حتاول  �سفحة  املرقطة.  وللبذلة 

والت�سحية  ال�سرف  من  حياة  اختزال 

والوفاء، و�سغطها يف مقابلة اهم ما 

فيها انها �سورة م�سيئة لرتباء وافراد 

ودمهم  وعرقهم  حياتهم  رهنوا 

للجي�ش، وك�سبوا الرهان.

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بومارون

الذكريات 

تدفئ 

الغربة

العريف املتق�عد

الي��ش يو�سف:
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�شباط

اإعداد:

غري�ش فرح

رحلة يف االن�شان
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ا�سحاب ال�سخ�سية العدائية معّر�سون 

الأمرا�ش القلب وال�سرايني

عدائية  �سخ�سية  يكت�سبون  الذين  الأ�سخ��ش  اإن 

نتيجة م�سبب�ت تربوية وبيئية ووراثية خمتلفة، 

من  لنوب�ت  العن�ن  اإط��اق  اإىل  عموم�ً  مييلون 

عقبة،  اأدنى  مواجهتهم  لدى  والإنفع�ل  الغ�سب 

وال�سك بت�سرف�تهم،  الغري  اإىل قمع  كم� مييلون 

والحتق�ن  التوتر  دائمي  يجعلهم  ال��ذي  الأم��ر 

والت�سفي.  ب�ل�سيطرة  مكبوتة  رغبة  من  اإنطاق�ً 

التي  املختلفة  الفحو�س�ت  خال  من  ثبت  وقد 

اخ�سعت له� جمموع�ت منهم، اأن معظمهم يكون 

عر�سة لأمرا�ش القلب وال�سرايني لأ�سب�ب تتعلق 

وانفع�لتهم  املرتافقة  الهرمونية  ب���لف��رازات 

املتكرّرة.

يرتفع  الغ�سب،  اأو  النفع�ل  نوبة  اأثن�ء  ففي 

منه  دفع�ت  وتتَدّفق  الأدرين�لني،  هرمون  اإفراز 

اإىل جمرى الّدم بكمي�ت تفوق الن�سبة الطبيعية 

برفع  يت�سّبب  الذي  الأمر  اجل�سم،  يف  املوجودة 

مع  وي�سر  ع�لية،  م�ستوي�ت  اإىل  ال��ّدم  �سغط 

الوقت ب�لأوعية الدموية اإذ يوؤدي اإىل ت�سّلبه�.

الإجه�د  هرمون  اإف��راز  يرتفع  ث�نية،  جهة  من 

عطي اإ�س�رة اإىل الكولي�ستريول  »الكورتيزول«، م� يرُ

جدران  على  للتّجمع   LDL امل�ستوى  املنخف�ش 

واإزاء  به�.  والإلت�س�ق  الداخلية  الدموية  الأوعية 

البيولوجية  الوظ�ئف  اأداء  يف  الفو�سى  ه��ذه 

ب�لتجمع  الدموية  ال�سف�ئح  تبداأ  الطبيعية، 

اأحد  يف  خرثة  لت�سكل  ببع�ش  بع�سه�  واللت�س�ق 

عقب�ه،  حتمد  ل  الذي  الأمر  الإكليلية،  ال�سرايني 

وقد يت�سّبب ب�لوف�ة.

اإليه�،  امل�س�ر  ال�سلبية  النت�ئج  من  الوق�ية 

مبح�ولة  الإخت�س��سيني  راأي  ح�سب  تنح�سر،  ل 

الغذائية،  احلمي�ت  ب�تب�ع  اأو  النفع�لت،  كبت 

الأخط�ء  وحتليل  النف�ش،  اأعم�ق  اإىل  ب�لعودة  بل 

املوجودة يف ال�سخ�سية وحم�ولة ت�سحيحه�.

عدم القدرة على مواجهة ال�سغوط 

قد ي�سبب امرا�ساً خمتلفة

من املعروف اأن مواجهة �سغوط احلياة اليومية 

اإلجه�د )Stress(، حتت�ج عملي�ً  التي توؤدي اىل 

اإىل �سخ�سية مرنة ت�سّلح اأ�سح�به� ب�ملقدرة على 

املائمة.  غري  الظروف  مع  التكّيف  اأو  الت�أقلم 

املرونة  هذه  تنق�سهم  الذين  الأ�سخ��ش  ف�إن  لذا 

والرتبية،  والبيئة  ب���ل��وراث��ة  تتعلق  لأ�سب�ب 

الذي  االأمر  ال�سغوط،  كاهل  حتت  عموماً  يرزحون 

الأ�سب�ب،  لأقل  والإ�ستث�رة  للقلق  يجعلهم عر�سة 

م� ينعك�ش �سلب�ً على وظ�ئفهم الع�سوية، ويوؤدي 

اإىل اإ�س�بتهم ب�أمرا�ش خمتلفة. 

التي  التوّتر  نوب�ت  اإىل  الإ���س���رة  جت��در  وهن� 

فهي  متوقعة،  غري  اأمور  مواجهة  نتيجة  حت�سل 

بطرق  املعنيني  الأ�سخ��ش  �سّحة  على  تنعك�ش 

ب�لأمرا�ش  لاإ�س�بة  الوراثي  وا�ستعدادهم  تختلف 

البع�ش  لدى  اأنه� قد تت�سبب  �ستى، وهذا يعني 

القلب  يف  اأو  اله�سمي  اجل��ه���ز  يف  ب���أم��را���ش 

البع�ش  ل��دى  تت�سبب  وق��د  الدموية،  والأوع��ي��ة 

اجللدية  الأم��را���ش  اأو  ال�سرط�ن  ب�أمرا�ش  الآخ��ر 

واللته�ب�ت املف�سلية.

اأو  التوّتر  يت�سبب  كيف  امل��ط��روح:  وال�سوؤال 

االإجهاد يف مواجهة ال�سغوط باملر�ش؟

انعدام  عن  الن�جمة  املختلفة  النفع�لت  اإن 

تن�ساأ  ال�����س��غ��وط،  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م  على  ال��ق��درة 

ب���»ال��ل��وزة«  ت��ع��رف  ال��دم���غ  يف  منطقة  يف 

النخ�مية  ب�لغدة  مروراً  وتتجه   ،)Amygdala(

الكظرية موّلدة في�س�ً من املواد  الغّدة فوق  اإىل 

وترفع  اجل�سم  اأنح�ء  يف  تتَوّزع  التي  الكيمي�ئية 

م�ستوى هرمون »الكورتيزول« الذي ي�سعف جه�ز 

لاأمرا�ش املختلفة  اجل�سم عر�سة  املن�عة ويجعل 

وع�جزاً عن مق�ومة غزوه�، ويف مقدمه� الأمرا�ش 

اأن  اإىل  الخت�س��سيون  ي�سري  وهن�  ال�سرط�نية. 

ال�سعف الذي ينت�ب جه�ز املن�عة نتيجة ارتف�ع 

هل �سحيح اأن ما يجول يف روؤو�سنا 

ويحّرك انفعاالتنا وطرق تعاملنا مع 

الغري ينعك�ش مبا�سرة على وظائف 

ننا �سد  اأج�سامنا احليوية، فيح�سِّ

االأمرا�ش، اأو يجعلنا اأكرث ا�ستعداداً 

لالإ�سابة بعدد منها؟

يف الواقع، رّكزت االأبحاث الطبية 

- النف�سية خالل العقود االأخرية على 

درا�سة الرتابط بني ال�سخ�سية واملر�ش، 

وجاءت نتائجها موؤكدة �سّحة هذا 

االعتقاد اإنطالقاً من حقائق بيولوجية 

ملمو�سة اأفرزتها جملة فحو�سات 

خمربية.

االأبحاث امل�سار اإليها والتي تناولت 

مئات االأ�سخا�ش يف بيئات اإجتماعية 

خمتلفة، اّكدت ب�سكل قاطع اأن االأفكار 

واملعتقدات وامل�ساعر النابعة من 

اإجتاهات ال�سخ�سية الفردية ترتبط من 

جهة بن�ساط الدماغ الكهرو-كيميائي 

لل�سخ�ش املعني، وكذلك باالمتدادات 

البيولوجية لهذا الن�ساط من جهة 

اأخرى. واإذا ما علمنا اأن االإمتداد 

البيولوجي للن�ساط الدماغي ي�سمل 

وظائف اجل�سم احليوية ويف مقدمها 

جهاز املناعة، نفهم بو�سوح كيف 

توؤثر االأفكار املرتبطة بنوع ال�سخ�سية 

يف ح�سول معظم االأمرا�ش، النف�سية 

منها والع�سوية.

راقب �سخ�سيتك...
فقد تكون �سبب مر�سك!
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ه��رم��ون 

»الكورتيزول«، 

اخلاليا  ن�ساط  مقاومة  عن  عاجزاً  اجل�سم  يجعل 

ال�سرطانية، والتي تتوافر لديها �سروط االنق�سام 

والتك�ثر.

على  الدرا�س�ت  اإحدى  رّكزت  اأخ��رى،  ن�حية  من 

وق�سر  املبكر  ال�سيخوخة  بزحف  التوّتر  عاقة 

العمر.

تن�ولت  دقيقة  خمربية  فحو�س�ت  خال  فمن 

البي�س�ء  ال��ّدم  كري�ت  يف  املوجودة  ال�سبغي�ت 

ه�دئ�ت  اإحداهن  ال�سّيدات،  من  جمموعتني  لدى 

اأج�س�م  خاي�  اأن  تبنّي  املتوّترات،  من  والث�نية 

ال�سّيدات املتوترات واأدمغتهن، وخ�سو�س�ً اللواتي 

لل�سيخوخة  حي�تية �سعبة، معّر�سة  يع�سن ظروف�ً 

اله�دئ�ت  ال�سيدات  اأج�س�م  اأكرث من خاي�  املبكرة 

واأدمغتهن. وال�سبب اأن ردود الفعل ال�سلبية جت�ه 

والتبادل  القلب،  دقات  ت�سارع  ومنها  ال�سغوط، 

يوؤدي  الع�سبية  اخلاي�  بني  الدم�غي  الكهرب�ئي 

نوى  يف  ال�سبغي�ت  اأط��راف  تقّل�ش  �سرعة  اإىل 

يت�سبب  الذي  الأمر  الطبيعي،  الأوان  قبل  اخلاي� 

ب�ل�سيخوخة املبكرة، وب�لت�يل ق�سر العمر.

خطورة كبت امل�ساعر والنظرة الت�ساوؤمية

للخطورة  ب�لغة  اأهمّية  الإخت�س��سيون  يعطي 

امل�س�عر،  كبت  على  الإعتي�د  عن  الن�جمة 

احلي�ة  اإىل  الت�س�وؤمية  النظرة  وعن 

امل�س�عر  فكبت  ال�سحة.  على 

والروؤية ال�سوداوية للحي�ة 

النعك��س�ت  ل��ه��م��� 

نف�سه�  ال�سلبية 

تت�سبب  ال��ت��ي 

ب���ه���� ���س��رع��ة 

الإن����ف����ع�����ل، 

وال����ت����وت����ر، 

والتي  تتجلى 

ب�سرعة تدفق 

الهرمون�ت يف 

جم����رى ال����ّدم، 

من  يرافقه�  وم� 

القلب  �سرعة دق�ت 

والتب�دل  واله��ت��ي���ج 

وقد  الدم�غي.  الكهرب�ئي 

النق�ش  اأن  ب�ملراقبة  ثبت 

وم�  النف�ش  عن  التعبري  مقدرة  يف 

يرافقها من �سعور بالغنب واالإحباط، وخ�سو�ساً 

لدى املّت�سمني ب�خلجل والدونية، يوؤدي عموم�ً اإىل 

القلب  اأمرا�ش  اأمرا�ش خطرية يف مقدمه�  بروز 

تديّن  ب�سبب  »الزه�مير«،  ومر�ش  وال�سرط�ن 

انفع�لتهم  يكبتون  والذين  املن�عة.  جه�ز  دف�ع 

لأ�سب�ب تتعلق ب�سعف يف �سخ�سي�تهم، يدركون 

حجم املع�ن�ة الذي يفر�سه هذا الع�ئق لديهم.

من جهة اأخرى، لحظ الب�حثون منذ ال�سبعيني�ت 

اجلن�سية  امليول  ذوي   اأن  امل��سي،  القرن  من 

اأق�سر  الذين ل يف�سحون عن ميولهم هم  ال�س�ذة 

عمراً من امث�لهم الذين يعرّبون عن م�س�عرهم. 

عر�سة  اأكرث  اخلجولني  اأن  ب�لدرا�س�ت  ثبت  كذلك 

الزك�م  وخ�سو�س�ً  الفريو�سية  ب�لأمرا�ش  لاإ�س�بة 

الأطف�ل  على  عموم�ً  ينطبق  وه��ذا  وال��رب��و. 

واملراهقني الذين يع�نون م�س�كل اخلجل واخلوف 

الإجتم�عي ونق�ش التوا�سل مع اأقرانهم.

يرتافق  الذي  الت�س�وؤم  �سعور  اإىل  ب�لن�سبة  اأم� 

ثبت  فقد  والنق�ش،  ب�خلجل  ال�سعور  مع  عموم�ً 

الفريو�سية  الأمرا�ش  تف�سي  اأن  الب�حثني  لدى 

املت�س�ئمني،  �سفوف  يف  يتف�قم  الربو  وكذلك 

على  الرتكيز  عليهم  ي�سعب  الذين  وخ�سو�س�ً 

نقاط قّوتهم وجماالت جناحهم.

كيف نعالج

هذه النقائ�ش؟

لقد �سبق واأ�سرن� اإىل اأن الوق�ية من اإنعك��س�ت 

ال�سّحة،  على  ال�سخ�سية  لأخط�ء  ال�سلبية  النت�ئج 

مبراجعة  اأو  الغذائية،  احلمي�ت  ب�تب�ع  تنح�سر  ل 

بل  املر�ش،  ا�ستفح�ل  بعد  ال�سحة  اإخت�س��سي 

بداخله�  يجري  م�  وحتليل  ال��ذات،  اإىل  ب�لعودة 

و�سولً اإىل مرحلة من الوعي ي�سهل خاله� التقيد 

ب�لن�س�ئح الآتية:

بهم  ت�ستبد  الذين  العدائيني  اإىل  ب�لن�سبة   *
الفعل  رّدة  بتقييم  ين�سح  الغ�سب،  ن��وب���ت 

اإذا  م�  ملعرفة  وركوده�،  ح�سوله�  بعد  ال�سريعة 

ك�نت �سرورية، اأم اأنه� ف�قت احلد املطلوب.

اإذا ك�نت  * اإجراء جردة ح�س�ب ذاتية ملعرفة م� 
ت�ستحق  ال�سريع،  ب�لنفع�ل  املت�سببة  امل�س�كل 

الأذى الكبري الذي يخّلفه الغ�سب على ال�سعيدين 

ال�سحي والجتم�عي.

التي  الجتم�عية  العزلة  ب�لعتب�ر  جديرة  وهن� 

الغري،  �سج�رهم مع  ب�سبب  العدائيون  به�  مينى 

على  اإنفع�لتهم  انعك��ش  �سلبية  عن  عدا  هذا 

�سّحتهم.

ال�سخ�ش  ظروف  بتقدير  العدائيون  ين�سح   *
وعَدم  الغ�سب،  بفورات  املت�سببني  الأ�سخ��ش  اأو 

يهدئ  الذي  الأم��ر  مب��سرة،  عليهم  اللوم  و�سع 

اإىل تبديل  الوقت  الحتق�ن والت�سنج ويوؤدي مع 

جذري يف خطوط ال�سخ�سية العدائية.

املفتقرين  من  والقلقون  املتوترون  ين�سح   *
اإىل قدرة التكيف الجتم�عي، مبراجعة ح�س�ب�تهم 

اإىل  و�سوالً  و�سعفهم  قّوتهم  ونقاط  ال�سخ�سية 

من  لاإ�ستف�دة  وا�ستخدامه�  قدراتهم  معرفة 

فر�ش النج�ح.

* لتف�دي اإنعك��س�ت كبت امل�س�عر ال�سلبية على 
التخل�ش  على  تدريجي�ً  ب�لتدّرب  ين�سح  ال�سحة، 

الثقة  ال�سعور ب�لنق�ش واكت�س�ب  من اخلجل ومن 

ب�لنف�ش.

الت�أهيل  يف  ب�خت�س��سيني  الإ�ستع�نة  والأف�سل 

املعريف ال�سلوكي، للتعّرف اإىل اأخط�ء ال�سخ�سية 

والعمل على اإ�ساحه�.

ومنه�  الروحية  الري��س�ت  مبم�ر�سة  ين�سح   *
اإىل املو�سيقى لتهدئة  الإ�ستم�ع  الت�أمل، وكذلك 

احلي�ة  وروؤي���ة  الكبت  م��ن  والتخل�ش  الإن��ف��ع���ل 

بطريقة اأف�سل.







�شباط

الباردة ال�ستاء  ال�ساهرين يف ليايل  فاكهة 

اأ�سم�وؤه�

كم� من�فعه� 

عديدة

الك�شتناء
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يف املا�سي عرفت بـ»�سجرة اخلري« اأو »فاكهة 

ال�ستاء«، و�سّميت اي�ساً »اأبو فروة« و»�ساه 

بلوط« و»الق�سطل« اأو »الق�سطلة«، اأما 

املق�سود ف�سجرة الك�ستناء. و�سجرة الك�ستناء 

من اال�سجار اجلميلة، لها ثمرة �سوكية حتوي 

ما بني بذرة واحدة اىل ثالث بذور ذات لون 

بني غامق بلمعة جذابة.

موطن الك�ستناء اال�سلي

عرفت الك�ستن�ء منذ القدم يف اليون�ن، والبع�ش 

اأوروب�، تنمو يف  اإن موطنه� تركي� وجنوب  يقول 

نقله�  وق��د  الر�سية،  للكرة  ال�سم�يل  الن�سف 

لكن  اأوروب���،  يف  ون�سروه�  بريط�ني�  اىل  الروم�ن 

درا�سة اأخرى تقول اإن موطنه� ال�سلي هو اإيران.

ارتف�ع 4500  الك�ستن�ء بقوة على  تنمو �سجرة 

قدم من �سطح البحر يف منطقة البحر املتو�سط 

ارتف�ع  اإيط�لي� خ�سو�س�ً، كم� تنمو على  اجلبلية، 

يتحّدى  الذي  الطويل  عرف بعمره�  وترُ 100 قدم. 

دفئ�ً  تزيدن�  التي  ال�سهية  وث��م���ره���  ال��زم��ن، 

اخل�سو�ش.  وجه  على  ال�ست�ء  ف�سل  يف  وحميمية 

ثمرته� تقطف يف هذا الف�سل ب�لذات، و�سجرته� 

بني  اإنت�جه�  ذروة  وتبلغ  �سنة،  األف  نحو  تعّمر 

ال�40 وال�60.

الغذاء  خلت  قرون  ب�سعة  حتى  الك�ستن�ء  ك�نت 

اأي���م  منذ  القدمية  الدني�  ب��اد  لأك��رث  الرئي�ش 

الغريق والروم�ن، وحتى اإكت�س�ف البط�ط�ش التي 

احتلت املك�نة التي ك�نت الك�ستن�ء حتتله�.

فوائد �سحية كثرية

غنية  فهي  ك��ث��رية.  �سحية  ف��وائ��د  للك�ستن�ء 

ب�لفيت�مين�ت واملع�دن ال�سرورية جل�سم الن�س�ن، 

نذكر  منه�، كمية كبرية من الألي�ف )5 غرام�ت 

من  ف�ئ�ش  وعلى  ك�ستن�ء(،  غ��رام   100 لكل 

غرام   100 لكل  غ��رام   38 من  )اأك��رث  ال�سكري�ت 

كم�   .)٪35( الن�س�ء  من  مكّون  معظمه  ك�ستن�ء( 

ال�سروري  البوت��سيوم  تخزين  على  ت�س�عد  انه� 

وغنية  100غ(،  لكل  ملغ   600( للري��سيني 

وعلى  غ(،   100 كل  يف  ملغ   2( ب�لك�ل�سيوم 

 Cو  Eو  B ك�لفيت�مني  الأ�س��سية  الفيت�مين�ت 

)مبعدل 25 اىل 30 ملغ لكل 100غ( وعلى عدد 

كبري من فيت�مين�ت املجموعة B ول �سيم� يف ال�

.B5, B2, B1

املع�دن  على  الك�ستن�ء  اح��ت��واء  اىل  ون��ظ��راً 

ومقوية  من�سطة  تعترب  فهي  والفيت�مين�ت 

ومرممة للع�سات والأع�س�ب وال�سرايني ومطهرة 

لاطف�ل  اي�س�ً  لذا فهي تو�سف  للمعدة.  ومقوية 

الخرى،  اغذيتهم  اىل  ب�ل�س�فة  الأج�س�م  وهزيلي 

كم� تعطى للنب�تيني للتقليل من ت�أثري الطعمة 

اخل�سراء يف اج�س�مهم، وتو�سف خ�سي�س�ً للم�س�بني 

الذي  البوت��سيوم  على  لحتوائه�  الكلى  ب�لته�ب 

ي�س�عدهم على طرد الف�ئ�ش من ال�سوديوم ال�س�ر 

ب�لكليتني وذلك عن طريق البول.

اجل�سمية  ال��ق��وى  ملنهكي  ع���دة  تو�سف  كم� 

والعقلية والنحف�ء وال�سيوخ وللم�س�بني بفقر الدم 

والقروح والبوا�سري.

نيئة اأو م�سوية اأو م�سلوقة

ل  تف�سّ الك�ستن�ء،  تن�ول  طريقة  اىل  ب�لن�سبة 

الغ�لبية تذوقه� م�سوية يف لي�يل ال�ست�ء الب�ردة 

ويتلذذون  املدف�أة  حول  ال�س�هرون  يجتمع  حني 

ال�سحية  الطريقة  اأن  اإل  لّبه�.  وتن�ول  بتق�سريه� 

الأف�سل هي يف تن�وله� نيئة ب�لدرجة الأوىل، ثم 

م�سوية اأم� امل�سلوقة فتفقد الكثري من خوا�سه�. 

للحلويات اأي�ساً...

من  ال�س��سية  مبكون�ته�  حلوي�ت  عدة  ت�ستهر 

اأو م� يعرف  الك�ستن�ء«  الك�ستن�ء. ولعّل »مثلج�ت 

ب�لجنبية ب�Marron  Glacé هي الأكرث �سعبية. 

كم� ت�ستخدم على نط�ق وا�سع يف اإعداد احللوي�ت 

املخبوزة حيث ميكن جتفيفه� بعد �سيه� و�سحقه� 

غنية  عجينة  منه  ت�سنع  دقيق  على  للح�سول 

وميكن  والت�رت،  الفط�ئر  لإعداد  من��سبة  ولذيذة 

قوام  له�  يكون  والتي  امل�سلوقة  الك�ستن�ء  هر�ش 

خليط  يف  وا�ستخدامه�  البط�ط�ش  بقوم  �سبيه 

الكعك اأو كح�سوة للمعجن�ت. ويح�سر بع�ش الع�ئات 

حلوى عيد املياد )Bûches de Noêl( من كرمي� 

امل�سنوعة  الع�دية  الكرمي�  عن  عو�س�ً  الك�ستن�ء 

مع  ال�سوكولتة  حلوى  نن�سى  ولن  ال�سوكول.  من 

الك�ستن�ء ال�سهلة التح�سري وال�سهية التي يع�سقه� 

ال�سغ�ر والكب�ر على حدٍّ �سواء.

اأم  الك�ستن�ء م�سوية  اأكلن�  احل�لت، �سواء  يف كل 

اأن  ال�سروري  من  حلوى،  �سكل  على  اأو  م�سلوقة 

ت�سبب  وقد  اله�سم  �سعبة  لأنه�  جيداً  من�سغه� 

الغ�زات.

لزراعة نبتة جديدة من الك�ستن�ء، توؤخذ النبتة اجلديدة بطول 10- 15  �سنتم يف ف�سل 

غر�ش نه�ية  الربيع عندم� تبداأ يف منّوه� ب�سكل جّيد، وقد ل تنفع يف بع�ش الحي�ن. ترُ

النبتة اجلديدة يف هورمون ي�س�عد على منو اجلذور يف تربة جّيدة، ومبجرد منو النب�ت 

ير�ش ب�مل�ء ب��ستمرار لبق�ء اأوراقه لمعة مع تقليمه ب��ستمرار لكي تنمو اأوراق جديدة. 

ويتم  امل�سم�سة،  الأم�كن  اختي�ر  عليك  خ�رجية،  حديقة  الك�ستن�ء يف  زراعة  قررت  اإذا 

اإعداد الرتبة م�سبق�ً ب�ل�سم�د وم�سحوق العظ�م الذي يتخذ �سم�داً اأو طع�م�ً للم��سية يف 

بع�ش الأحي�ن.





اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ريا�شية

اجلي�ش  ق���ئ��د  رع����ه  اح��ت��ف���ل  يف 

ممثاً  �سليم�ن  مي�س�ل  ال��ع��م���د 

ري��ش  الركن  العميد  التعليم  مبدير 

للع�م  الري��سي  املو�سم  اختتم  �سي�، 

املجّلني  ع��ل��ى  ووزع����ت   ،2006

لنج�ح�تهم  تقديراً  والدروع  وامليدالي�ت  الكوؤو�ش 

وكف�ءاتهم الري��سية.

يف  املركزي  الرتب�ء  ن���دي  يف  الحتف�ل  ج��رى 

�سليم�ن،  العم�د  ممثل  اإىل  وح�سره  الفي��سية، 

زيد  ال�ست�ذ  والري��سة  ال�سب�ب  وزارة  ع�م  مدير 

اخلي�مي ممثاً برئي�ش ق�سم الن�س�ط�ت الري��سية 

ال�ست�ذ حممد عويدات، املفت�ش الع�م لدى وزارة 

الدف�ع الوطني اللواء الركن مي�س�ل من�سى ممثاً 

املدينة  ع���م  مدير  خريب�ين،  ف���روق  ب�لعميد 

جمعية  رئي�ش  ال�سيخة،  ري��ش  ال�ست�ذ  الري��سية 

نح��ش،  خليل  ال���س��ت���ذ  الري��سيني  امل��ح��رري��ن 

ب�لإ�س�فة اإىل روؤ�س�ء الحت�دات واجلمعي�ت والندية 

من  وعدد  الع�مني  وامن�ئه�  اللبن�نية  الري��سية 

والوحدات  القطع  عن  ممثلني  اجلي�ش  �سباط 

احلك�م  وعدد من  املجّلني  والع�سكريني  الع�سكرية 

واملدّربني املدنيني.

اللبن�ين،  الوطني  ب�لن�سيد  الحتف�ل  افتتح 

وتلته كلمة ق�ئد املركز الع�يل للري��سة الع�سكرية 

العقيد الركن البري كرم والتي ج�ء فيه�:

اأرحب بكم يف احلفل اخلت�مي ال�سنوي للري��سة 

اأن  الع�م  اأردن�ه هذا  الذي  ل�سنة 2006  الع�سكرية 

متقدمة  اإنطاق  حمطة  لي�سكل  ذات��ه  يتخطى 

ن�ست�سرف منه� اآف�ق�ً م�ستقبلية اأكرث انفت�ح�ً لغٍد 

ري��سي زاهر.

اأيه� الع�سكريون

ا�سطراب�ت  الأخ��رية  الأ�س�بيع  يف  لبن�ن  �سهد 

وا�سك�لت كبرية، وعلى الرغم مم� ح�سل من اأحداث 

مي�س�ل  العم�د  ح�سرة  توجيه�ت  وح�سب  موؤ�سفة، 

امل�سنية  جهودكم  ف���إّن  اجلي�ش،  ق�ئد  �سليم�ن 

الو�سع  تف�قم  دون  ح�لت  قد  اجل�س�م  وت�سحي�تكم 

واأ�سهمت يف تهدئة النفو�ش.

اأي وقت  اأقوى من  اليوم هي  اجلي�ش  واإن وحدة 

هذا  و�سيبقى  ومن�عة،  �سابة  و�ستزداد  م�سى 

اجلي�ش �سم�م اأم�ن الوطن وماذ �سعبه.

اأيه� الع�سكريون الري��سيون

الع�سكرية،  ب�ملن�قبية  املكللني  البط�ل  اأيه� 

واملتحلني ب�لروح الري��سية الع�لية، هنيئ�ً لكم م� 

ال�سريف  تن�ف�سكم  اإط�ر  يف  لوحداتكم  حققتموه 

يف بطولت اجلي�ش الري��سية.
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ووطنكم،  جلي�سكم  حتققونه  م���  لكم  هنيئ�ً 

يف  الوطنية،  منتخب�تن�  �سمن  اأو  منفردين 

التي  والدولية  والعربية  الوطنية  البطولت  اإط�ر 

ت�س�ركون به�.

اأتقدم من ح�سراتكم وممن  ال�س�دة،  اأيه�  خت�م�ً 

وح�سوراً،  وم�س�ركني  وراع��ني  داعمني  متثلون، 

اإجن�ح  يف  املتنوعة  مل�س�همتكم  ال�سكر  بخ�ل�ش 

البطولت الري��سية الع�سكرية.

الول  الدرع  كرم  الركن  العقيد  قّدم  ذلك،  بعد 

اإىل ممثل ق�ئد اجلي�ش العميد الركن ري��ش �سي�، 

عن  وممثلني  �سخ�سي�ت  اإىل  دروع  قّدمت  كم� 

واإىل  الري��سية،  والنوادي  واجلمعي�ت  الحت���دات 

كل من: رئي�ش ق�سم الري��سة والرمي يف اجلي�ش 

ري��سة  عن  امل�سوؤول  القزي،  �سمري  الركن  العقيد 

رئي�ش  جودة،  اأبو  الي��ش  الركن  العقيد  ال�سطرجن 

ن�دي الرتب�ء املركزي العقيد فوؤاد الطويل، مدرب 

الطبيب مي�س�ل  ال�ساح املقدم  اجلي�ش يف لعبة 

يو�سف، احلكم الدويل يف امل�س�رعة النقيب ف�دي 

الكبي ومدرب ري��سة الرم�ية املازم الول جوزف 

�س�هر. كذلك وزعت الدروع التذك�رية على احلك�م 

واملدربني يف الع�ب ري��سية خمتلفة.

ق�ئد  العم�د  ممثل  �سلم  احلفل،  نه�ية  ويف 

اجلي�ش وممثل املفت�ش الع�م وق�ئد املركز الع�يل 

الوىل  الثاث  للفرق  اجلوائز  الع�سكرية  للري��سة 

يف الري��سة يف الت�سنيف الع�م، حيث ت�سدر لواء 

احلر�ش اجلمهوري الفرق الري��سية الع�سكرية وح�ز 

اللواء  تاه  الذهبي،  الرز  و�سع�ر  املتحفز«  »النمر 

اللوج�ستي الذي حل يف املركز الث�ين، ون�ل �سع�ر 

حل  الذي  ع�سر  احل�دي  امل�س�ة  ولواء  الف�سي،  الرز 

يف املركز الث�لث، ون�ل �سع�ر الرز الربونزي.

للع�م  الري��سي  املو�سم  اختت�م  ملن��سبة 

مي�س�ل  العم�د  اجلي�ش  ق�ئد  ا�ستقبل   ،2006

املركز  ق�ئد  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  �سليم�ن 

الع�يل للري��سة الع�سكرية العقيد الركن األبري 

بــطــولــة درع  ــيــم  ــل تــ�ــس

اجلــيــ�ــش لــقــائــد اجلــيــ�ــش

ـــــــــان ــــش االرك ــــ� ــــي ــــرئ ول

كرم الذي �سّلمه درع بطولة اجلي�ش.

رئي�ش  ا�ستقبل  اي�س�ً،  ذاته�  وللمن��سبة 

العقيد  امل�سري  �سوقي  الركن  اللواء  الرك���ن 

الركن كرم وت�سّلم منه درع البطولة.



اأم� تف��سيل النت�ئج فك�نت على النحو الآتي:

l بطولة اجلي�ش يف كرة القدم:

)ك�أ�ش  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  الول:  املركز   -

كبرية وميدالي�ت ذهبية(.

)ميدالي�ت  ع�سر  الث�ين  اللواء  الث�ين:  املركز   -

ف�سية(.

)ميدالي�ت  الع��سر  ال��ل��واء  الث�لث:  املركز   -

برونزية(.

l بطولة اجلي�ش يف كرة اليد:

)ك�أ�ش  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  الول:  املركز   -

كبرية وميدالي�ت ذهبية(.

)ميدالي�ت  اخل�م�ش  اللواء  الث�ين:  املركز   -

ف�سية(.

)ميدالي�ت  الأول  ال��ل��واء  ال��ث���ل��ث:  امل��رك��ز   -

برونزية(.

l بطولة اجلي�ش يف الكرة الط�ئرة:

كبرية  )ك�أ�ش  ب��ريوت  منطقة  الول:  املركز   -

وميدالي�ت ذهبية(.

اجلمهوري  احل��ر���ش  ل���واء  ال��ث���ين:  امل��رك��ز   -

)ميدالي�ت ف�سية(.

- املركز الث�لث: فوج املدفعية الول )ميدالي�ت 

برونزية(.

l بطولة اجلي�ش يف كرة ال�سلة:

كبرية  )ك�أ�ش  املجوقل  الفوج  الول:  املركز   -

وميدالي�ت ذهبية(.

)ميدالي�ت  احلربية  املدر�سة  الث�ين:  املركز   -

ف�سية(.

اجلمهوري  احل��ر���ش  ل���واء  ال��ث���ل��ث:  امل��رك��ز   -

)ميدالي�ت بزونزية(.

l بطولة اجلي�ش يف كرة الط�ولة )على ال�سعيد 

الفردي(:

من  الدين  �سيف  وائل  العريف  الول:  املركز   -

مو�سيقى اجلي�ش.

الدقدوقي  م�سطفى  العريف  الث�ين:  املركز   -

من اللواء ال�س�د�ش.

من  الي��ش  موري�ش  العريف  الث�لث:  املركز   -

فوج التدخل الول.

ال�سعيد  )على  ال�سطرجن  يف  اجلي�ش  بطولة   l

الفردي(.

ال�س�مية  ال�س�بط جم�ل  التلميذ  الول:  املركز   -

من املدر�سة احلربية.

- املركز الث�ين: املقدم انطوان توم� حلبي من 

مقر ع�م اجلي�ش.

من  �سربل  م��روان  الرقيب  الث�لث:  املركز   -

مو�سيقى اجلي�ش.

l بطولة اجلي�ش يف ال�سب�حة:

اجلمهوري،  احلر�ش  لواء  الفرق:  �سعيد  على   -

الول.

- على ال�سعيد الفردي:

 v رتب�ء وافراد )رج�ل(:

التدخل  ف��وج  من  اخلطيب  رفعت  العريف   -
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الث�ين الول.

من  ن��ق��ول  �سربل  الول  اجل��ن��دي   -

القوات البحرية، الث�ين

- العريف توفيق احلد�سيتي من لواء 

احلر�ش اجلمهوري، الث�لث.

v رتب�ء وافراد )اإن�ث(:

من  اهلل  خ��ري  روز  الول  ال��رق��ي��ب   -

منطقة جبل لبن�ن، الوىل.

العريف روعة �س�هني من منطقة   -

جبل لبن�ن، الث�نية.

l بطولة اجلي�ش يف �سب�ق الطرق 4 

كلم لل�سباط:

v الفئة الوىل )رج�ل(: 

من  القزي  الي��ش  البحري  النقيب   -

القوات البحرية، الول.

فوج  م��ن  عقيل  ع��ل��ي  النقيب   -

املغ�وير، الث�ين.

اللواء  م��ن  ع��دوي��ة  حممد  امل���ازم   -

ال�س�د�ش، الث�لث.

v الفئة الث�نية )رج�ل(: 

املدر�سة  م��ن  ه��سم  ال��ك��رمي  عبد  امل��ق��دم   -

احلربية، الول.

املخ�برات،  مديرية  من  ن�سر  زي���د  املقدم   -

الث�ين.

- املقدم علي عوا�سة من لواء الدعم، الث�لث.

l بطولة اجلي�ش يف الع�ب القوى:

)ك�أ�ش  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  الول:  املركز   -

كبري(.

والبدل  ال��ط��رق  ل�سب�ق  اجل��ي�����ش  ب��ط��ول��ة   l

:1000*6

)ك�أ�ش  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  الول:  املركز   -

كبرية(.

v �سب�ق 4 كلم فردي:

- العريف الول ح�سني عوا�سة، الول.

- العريف علي عو�ش، الث�ين.

- العريف الول عمر عبد اللطيف، الث�لث.

v �سب�ق 12 كلم فردي:

- العريف الول ح�سني عوا�سة، الول.

- العريف الول عمر عبد اللطيف، الث�ين.

- العريف علي عو�ش، الث�لث.

l بطولة اجلي�ش يف التوجه ب�لبو�سلة:

)ك�أ�ش  املغ�وير  فوج  الول:  املركز   -

كبرية(.

l ال�سب�ق الفردي الق�سري:

من  ط�لب  ح�سني  الول  الرقيب   -

اللواء الث�ين ع�سر، الول.

اللواء  من  حمود  ح�سني  امل��ع���ون   -

احل�دي ع�سر، الث�ين.

اللواء  من  ابراهيم  و�سيم  الرقيب   -

اللوج�ستي، الث�لث.

l ال�سب�ق الفردي الطويل:

- الرقيب الول مروان الدايل من فوج 

املغ�وير، الول.

اللواء  من  ابراهيم  و�سيم  الرقيب   -

اللوج�ستي، الث�ين.

- امل��ع���ون ���س���م��ر ج���رار م��ن فوج 

املغ�وير، الث�لث.

l بطولة اجلي�ش يف الرم�ية:

- املركز الول: لواء احلر�ش اجلمهوري 

)ك�أ�ش كبرية(.

v الت�سنيف الفردي:

احلر�ش  ل���واء  م��ن  غ��زال��ة  �سلم�ن  ال��ع��ري��ف   -

اجلمهوري، الول.

ع�م  مقر  من  ر�سان  بو  زي���د  الول  العريف   -

اجلي�ش، الث�ين.

الع�سكرية،  ال�سرطة  من  را�سد  مياد  الرقيب   -

الث�لث.

ويف �سي�ق احلفل، ت�سّلم رئي�ش منتخب اجلي�ش 

يف لعبة كرة اليد املقدم بال ال�سوا ك�أ�ش بطولة 

الحت�د  �سر  اأم��ني  من  اللعبة،  يف  للرج�ل  لبن�ن 

اللبن�ين ال�سيد جورج فرح.
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بت�ريخ  الع�سكرية  للري��سة  الع�يل  املركز  اأق�م 

2007/1/12 �سب�ق الطرق مل�س�فة 4 كلم، �سمن 

احل�يل،  للع�م  الطرق  �سب�ق�ت  اجلي�ش يف  بطولة 

وذلك على اوتو�سرتاد امل�رين� - ال�سبية ومب�س�ركة 

�سباط ورتباء وافراد من القطع والوحدات كافة.

على  فج�ءت  النت�ئج  ام��� 

النحو الآتي:

n �سباق ال�سباط:

l فئة الرج�ل:

- املازم �س�مر ماعب من 

القوات اجلوية، الول.

ال��ق���در  - امل�����ازم ع��ب��د 

القي�سي من فوج التدخل اخل�م�ش، الث�ين.

- املازم طوين عم�د من الفوج املجوقل، الث�لث.

l قدامى فئة اوىل:

القوات  من  القزي  الي��ش  البحري  النقيب   -

البحرية، الول.

- النقيب علي عقيل من فوج املغ�وير، الث�ين.

- الرائد اندره حداد من مدر�سة القوات اخل��سة، 

الث�لث.

l قدامى فئة ث�نية:

- املقدم بطر�ش عزام من لواء احلر�ش اجلمهوري، 

الول.

�سعب  ح�سني  النقيب   -

من فوج التدخل اخل�م�ش، 

الث�ين.

الكرمي  عبد  امل��ق��دم   -

ه������س��م م���ن امل��در���س��ة 

احلربية، الث�لث.

n �سب�ق الرتب�ء والفراد:
الول،  اللواء  من  عوا�سة  ح�سني  الول  العريف   -

الول.

التدخل  فوج  من  الدركو�سي  حممد  العريف   -

الول، الث�ين.

- اجلندي الول حممد العجمي من اللواء الث�ين، 

الث�لث.

n الت�سنيف الجم�يل:
- املركز الول: لواء احلر�ش اجلمهوري.

- املركز الث�ين: اللواء اخل�م�ش.

- املركز الث�لث: اللواء الول.

بطولة اجلي�ش

يف �سباق الطرق

مل�سافة 4 كلم
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اجلي�ش ي�سارك يف بطولة لبنان العامة يف التايكواندو ويحل ثانياً

نظم الحت�د اللبن�ين للت�يكواندو بطولة لبن�ن الع�مة - الدرجة 

الوىل يف اللعبة، وذلك بت�ريخ 2007/1/14 يف ن�دي املون 

ل�س�ل عني �سع�دة. وقد �س�رك يف البطولة فريق اجلي�ش 

اإىل ج�نب عدة اندية وحّل يف املركز الث�ين.

ام� النت�ئج التي حققه� الع�سكريون فك�نت على النحو 

الآتي:

اللواء  من  كنع�ن  علي  الول  الرقيب  كلغ:   78 وزن   l

الث�ين، الول.

الفوج  من  عيد  �سام  الول  اجلندي  كلغ:   63 وزن   l

املجوقل، الث�ين.

الث�ين،  اللواء  من  رحمة  �سربل  العريف  كلغ:   72 وزن   l

الث�لث.

l وزن 84 كلغ: العريف جورج ف�ر�ش من ال�سرطة الع�سكرية، 

الث�لث.

اقيمت يف جممع الرئي�ش العم�د اميل 

روكز،  م���ر   - الع�سكري  الري��سي  حل��ود 

بطولة اجلي�ش يف لعبة ال�سطرجن للع�م 

2007 مب�ساركة �سباط ورتباء وافراد من 

خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته.

بطولة اجلي�ش

يف ال�سطرجن

النحو  على  البطولة  نت�ئج  ج�ءت  وقد 

الآتي:

- الول: التلميذ ال�س�بط جم�ل ال�س�مّية 

من املدر�سة احلربية.

جوين  ح�سن  الركن  املقدم  الث�ين:   -

من اللواء الث�لث.

ن�در من  ابي  �س�رل  املقدم  الث�لث:   -

اللواء احل�دي ع�سر.
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لخ��رتاق  للمح�فظ�ت  لبن�ن  بطولة  اأقيمت 

بت�ريخ  اجلمهور  ن���دي  ملعب  على  ال�س�حية 

اللبن�ين  الحت���د  ا���س��راف  وحت��ت   2007/1/21

لألع�ب القوى.

منت�خ��ب  لعب�و  البطول�ة،  يف  �س���رك  وق�د 

لعبني  ج�نب  اىل  ال��ق��وى  األ��ع���ب  يف  اجلي��ش 

احت�ديني.

يف  الوىل  امل��راك��ز  اجلي�ش  لعبو  حقق  وق��د 

البطولة وهن� النت�ئج:

فوج  من  اللطيف  عبد  عمر  الول  العريف   -

املغ�وير، الول.

- اجلندي الول حممد العجمي من اللواء الث�ين، 

الث�ين.

التدخل  فوج  من  الدركو�سي  حممد  العريف   -

الول، الث�لث.

منتخب اجلي�ش يحتل املركز االول يف بطولة لبنان للمحافظات باخرتاق ال�ساحية

اإل��ى  اجلي���ش  فري��ق  �س���رك 

ج���نب عدة اأندي��ة يف �سب�ق ال� 10 

عب���ر  جمعية  نظمت��ه  ال��ذي  كلم 

لبن�ن لعدائي الطرق.

وق��د ف�ز اجلي���ش ب�ل�س��دارة ف��ي 

ري��سي��وه  واحت�ل  الف��رق  ترتي��ب 

امل��راكز الوىل. 

حقق��ه�  ال��ت��ي  النت���ئج  اأم���� 

الع�سكري��ون يف ال�سب���ق الذي جرى 

وانط���اق���ً   2007/2/4 بت�ريخ 

املري�س��ة،  ع��ني  منطق���ة  م��ن 

فج���ءت على النح��و الآتي: 

الول ح�سي��ن عوا�س��ة  العري��ف   -

م��ن اللواء الول، الول.

- العري��ف حممد الدركو�س��ي م��ن 

ف��وج التدخل الول، الث�ين.

- اجلندي الول حممد العجمي من 

اللواء الث�ين، الث�لث.

... ويف �سباق جمعية عرب لبنان لعدائي الطرق 10 كلم







جملتك وجاوب ... واربح اإقراأ
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ن�دي  افتتح  ت���ري��خ  اأي  يف   -1

ال�سباط يف االرز؟

• بتاريخ 2005/3/30.
وملحن  مو�سيقي  م��وؤل��ف   -2

لبن�ين ولد الع�م 1924 يف بريوت، 

اللبن�نية  الغنية  نه�سة  يف  �س�هم 

املو�سيقية  موؤلف�ته  من  والعربية، 

ا�سطوانة »الندل�ش« من هو؟

• توفيق البا�سا.
فوج�  ت���أ���س�����ش  ع����م  اأي  يف   -3

املدرع�ت الول والث�ين؟

• بتاريخ 2005/7/1.
4- اين تقع بلدة اخلرايب، ويف اي 

ع�م ك�سفت اعم�ل التنقيب عن وجود 

موقع اثري مهم فيه�؟

بني  ــب  ــراي اخل بــلــدة  تقع   •
اخلط  على  و�سور  �سيدا  مدينتي 

ك�سفت   1946 �سنة  ويف  ال�ساحلي 

موقع  وجود  عن  التنقيب  اعمال 

مهم  ـــــري  اث

فيها.

ال�س�عر حممد  ولد  ع�م  اي  5- يف 

املاغوط، ويف اي عام تويف؟

• ولد �سنة 1934 وتويف �سنة 
.2006

الربعة  الع�سكريون  هم  من   -6

حتطم  ح���دث  يف  ا�ست�سهدوا  الذين 

مروحية للجي�ش يف منطقة البق�ع 

الع�م امل��سي؟

�سدقة  هادي  الطيار  املالزم   •
 - م�سّلم  البري  الطيار  املــالزم   -

املوؤهل نزار عبيد- املعاون رميون 

عزيز.

7- يف اي �سهر من الع�م امل��سي 

يف  امل��خ���ب��رات  م��دي��ري��ة  ك�سفت 

اجلي�ش �سبكة حممود رافع الره�بية 

املتع�ملة مع العدو واعتقلته؟

• خالل �سهر حزيران 2006.

اي  يف   -8

ا�ستهدف  ي��وم 

ال�سرائيلي  ال��ع��دو 

ويف  امل�ستقل؟  ال�سغ�ل  فوج  ثكنة 

اي يوم ارتكب جمزرة ق�ن� الث�نية؟

• ليل 17-2006/7/18  ا�ستهدف 
اال�ــســغــال  فـــوج  ثكنة  ــدو  ــع ال

امل�ستقل، ويف 2006/7/30 ارتكب 

جمزرة قانا.

الذين  الع�سكريني  عدد  هو  م�   -9

ال�سرائيلي  العدوان  خال  ا�ست�سهدوا 

ال�سيف امل��سي على لبن�ن؟

�سهيداً.  47 •
10- يف اي يوم رفع ق�ئد اجلي�ش 

العلم  �سليم�ن  مي�س�ل  ال��ع��م���د 

اإيذان�ً  اللبونة  موقع  يف  اللبن�ين 

ب�كتم�ل انت�س�ر اجلي�ش اللبن�ين على 

امتداد اخلط الزرق؟

• بتاريخ 2006/10/2.

�ـــســـارك الــعــ�ــســكــريــون 

يف  بكثافة  واملدنيون 

ال�سنوية.  امل�سابقة 

ــتــيــجــة الــ�ــســحــب  ــن وب

بالقرعة فاز كل من:

 300- االوىل  اجلائزة   •
الأول  املع�ون  ل.ل.:  األف 

امل�س�د  الفوج  حرب،  هيثم 

للدروع.

 200- الثانية  اجلائزة   •
الأول  الرقيب  ل.ل.:  الف 

الرتب�ء  ن�دي  حمود،  ح�سن 

املركزي.

الثالثة -100  اجلائزة   •
ربيع  الرقيب  ل.ل.:  الف 

اجلي�ش  ارك������ن  ك��ن��ع���ن، 

للعديد.

• اجلائزة الرابعة -100 
ب�س�رة  العريف  ل.ل.:  الف 

عط�هلل، فوج النقل - اللواء 

اللوج�ستي.

اخلام�سة  ــزة  ــائ اجل  •
العريف  ل.ل.:  الف   100-

خ�لد احلجريي، فوج التدخل 

الث�ين.

ال�ساد�سة  ــزة  اجلــائ  •
�سوزان  ل.ل.:  الف   100-

�س�هني، �سن الفيل

• اجلائزة ال�سابعة -100 
الراعي،  كميل  ل.ل.:  الف 

القبي�ت - عك�ر.

مربوك للف�ئزين.

ال��ع���م  يف  ال��ل��ق���ء  واإىل 

املقبل.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  تــوزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
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• اأفقياً:
1- قطعة ع�سكرية، الكّد والن�ساط يف العمل.

2- ال�ستخب�ر وال�ستعام، رح�لة ايط�يل.

�سط، ال�سم  3- حرف جزم، اأولد الأرانب، �س�نع البرُ

الث�ين ملخرج لبن�ين راحل.

4- يلقون القب�ش على وي�أخذون، من الأقم�سة، 

يف العود.

د. 5- مو�سل الذراع يف الكف، خاف يت�أّخر، اأ�سَ

م. 6- رك�سترُ

7- دولة يف اأمريك� اجلنوبية، م�سَغ.

8- يكملون العمل، ظب�ء اجلب�ل، �س�عر ايط�يل.

، للنفي، فيلم ت�ريخي م�سهور،  9- اأح�سى وعدَّ

يقفل.

10- تتو�سط علمن�، ولية اأمريكية، حفر البئر.

اأكرب  من  م�سهور،  قدمي  اثيني  �سي��سي   -11

مرافئ الع�مل.

12- اأحد اأ�سغري املرء، ع�ب�ش الوجه، اأحلَم واأ�سلَح 

الثوب.

13- ع��سمة اآ�سيوية، اأعط�ه ال�سيء ب�ليد.

14- �سق يف �سخرة، ممثلة لبن�نية.

15- نوتة مو�سيقية.

16- اأغنية م�سهورة ملحمد اأمني من اأحل�ن حممد 

عبد الوه�ب.

17- اأغنية م�سهورة ملحمد عبد الوه�ب وليلى 

مراد، من الطيور، مئة ع�م.

18- اأدرَك وط�ب حمل الثمر، رتبة ع�سكرية، بلدة 

يف اجلنوب.

ع��سمة  واح���دة،  وت��رية  على  ث�بت  دائ��م   -19

اأمريكية، اإح�س�ن.

اإ�سب�ني�  يف  نهر  الل�س�ن،  طويل  ف�سيح   -20

والربتغ�ل، وجَنة، املتحرّي من �سدة الوجد.

21- ع��سفة بحرية، العمل اىل، ممثلة م�سرية، 

نروي.

�سعد جوزف  االول  • املعاون 
لواء امل�س�ة الع��سر - ال�سرية 1000.

حنا ب�سري  • العريف 
قي�دة ال�سرطة الع�سكرية - الريح�نية.

زعيرت دعا�ش  • املجند 
فوج التدخل الث�لث - ال�سرية الوىل. 

ملك ح�سني  • عبا�ش 
الب�سطة التحت� - بريوت.
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ا

• عمودياً:
�سحذ  اأم��ريك��ي��ة،  ولي��ة  اآ�سيوية،  دول��ة   -1

ال�سكني.

ال�سوف، من املك�ييل، مدينة  2- بلدة يف 

بلجيكية.

3- �سمري مت�سل، ت�أتي قبل ندم�ن، ممثل 

لبن�ين تويف موؤخراً.

4- م�سم�ر، فزعة، عني ب�لجنبية، يدو�ش.

5- اأقراأ، مدينة ب�ك�ست�نية، داعب وم�زح.

جبل  ي�ب�سة،  �سعف،  ب�لع�س�،  �سربن�   -6

طويل، مل�َش.

مرك، راحة اليد، عيون املي�ه. 7- تهدم، عرُ

اأغنية  زنوبي�،  اأمه  بو�س�ية  ملك  عيب،   -8

ل�سب�ح.

ي�سبه  م�ئي  ط�ئر  ب�أجمعه،  ال�سيء  اأخذ   -9

�سوته �سوت البقر، �سحم، للتف�سري.

الث�ين  ال�سم  يعرب،  العقرب،  �سوت   -10

يف  ويب�لغون  يدّققون  برتغ�يل،  ل�س�عر 

ال�ستق�س�ء.

اأكل  ِمثل،  و���س��ّد،  اأوث��ق  مت�س�به�ن،   -11

الطع�م.

�سب�ق  بطل  و���س��رور،  ف��رح  املري�ش،   -12

فورمول وان عدة مرات.

. 13- جزيرة يف املتو�سط، هجَم، �سد اأن�ق�سهرُ

اإنكليزي  طبيب  بال�سوط،  �سربُتم   -14

اإكت�سف التلقيح �سد اجلدري، من املق�يي�ش.

اإحدى  اأداة  اأن�س�أوه�،  ب�سكريي�،  ع��سمة   -15

احلوا�ش.

16- بئر، نرتك، اأخفوا النب�أ، حفَر.

البحر  م��وج  ج��واب،  فرن�سية،  مدينة   -17

اله�ئج، يخ�سني، يخيفون.

عربية،  عملة   ق��دمي���ً،  بعلبك  اإ�سم   -18

م�سب�ح.

ع�ئلة،  الفواكه،  من  افريقية،  ع��سمة   -19

اأر�ش مرتفعة.

الع�م  تويف  لبن�ين  ن�ئب  م،  ي�سّوركرُ  -20

.1988
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داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

20 اآذار 2007. احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق



يف  ال�س�لة  احلج�رة  يّتقون  وهم  اجلي�ش  ع�سكريي  راقبوا  الذين 

تقليدية  فنية  ري��سة  مي�ر�سون  انهم  الأوىل  للوهلة  ظّنوا  بريوت، 

برفع قدم، اأو �سحب �س�عد، اأو طّي عنق، اأو اإم�لة راأ�ش مرة اإىل اليمني 

ومرة اإىل الي�س�ر... ومرات يف اجت�ه�ت ل ح�سر له� يف الأعلى ويف 

الأ�سفل. لكن املراقبني هوؤلء اأيقنوا اأن امل�س�ألة تتخطى مزاج الفنون وعبثه� حني �س�هدوا 

ب�أم العني اأن احلج�رة حتّولت اإىل ر�س��ش ي�ستهدف اجلنود وي�سيبهم يف ال�سدر ويف الظهر، 

وهن� �سرب العجب املخّيات: اجلي�ش يتلقى احلج�رة والر�س��ش، ويواجه الن�ر، ويك�د ي�سمح 

ب�أن يتعّر�ش اأبن�وؤه لا�ست�سه�د مع اأنه ق�در على رد ال�س�ع �س�عني واأكرث، م� ال�سبب ي� ترى؟ 

واملواطنون هم  اأبن�وؤن�،  الع�سكريون هم  جلّي�ً:  وا�سح�ً  الأكرب«  »ال�س�مت  اجلواب من  وي�أتي 

اأبن�وؤن�، ول فرق بني اأخ واآخر، وخط�أ البن ل يواجه بخط�أ مم�ثل من اأخيه. يف ح�س�ب القي�دة، 

ومنذ وقت بعيد، اأن احلج�رة توّجه اإىل وجوه الأعداء، واأن م� مّت توجيهه اإىل الع�سكريني من 

حج�رة، ك�ن يجب اأن يتم الحتف�ظ بجزء منه ل�سرب العدو الإ�سرائيلي، وبجزء اآخر ملوا�سلة 

بن�ء لبن�ن حجراً حجراً ينتج عنهم� جدار يف مدر�سة، وجدار يف موؤ�س�سة، وجدار يف م�سنع، 

وجدار يف مرتا�ش يحمين� من قنبلة عنقودية اأو �ساح جرثومي اأو اأي �سكل من اأ�سك�ل الإجرام 

ال�سهيوين، الذي ل هّم عند حّك�مه اكرب من هّم النتق�م من هذا الوطن دولة و�سعب�ً وجي�س�ً.

ومن بريوت اإىل �سيدا، اإىل حّي التعمري يف جوار ع��سمة اجلنوب، حيث ع�د اجلي�ش ليب�سط 

�سلطة الق�نون، فتلّقى اإ�س�ءة البع�ش وطي�سه وت�سرف�ته الّرعن�ء. والأذى واحد يف كل ح�ل، 

واب والهدى، وبني  من حجر ك�ن اأو من ر�س��ش، ف�مل�س�ألة هي م�س�ألة التمييز بني درب ال�سّ

درب الفو�سى وفقدان البو�سلة.

اأحي�ئن� التي جتب العن�ية به� وموا�سلة تعمريه� وحت�سني  اإن حي التعمري هو واحد من 

ظروف اأبن�ئه� يف احلي�ة، والتي اآن له� اأن ت�سرتيح من م�آ�سي القتت�ل ومن هموم اخلاف 

وال�سراع، والتي يجب جتنيبه� املزيد من الدم�ء والتّقهقر واخلراب، كي ل تبدو وك�أنه� خ�رجة 

للتّو من زلزال اأو ك�رثة ل و�سف له�. األ يدرك ذلك البع�ش انه حيث يحّل اجلي�ش يحّل ال�سام؟ 

وحيث يقيم اجلي�ش يعلو �سوت امل�سوؤولية، وت�سحو الأذن التي ت�سغي اإىل ال�سكوى، وترتفع 

اليد التي تعمل يف البن�ء ويف العمران؟

مل يكن اجلي�ش، يف يوم من الأي�م بعيداً عن هموم املواطن، ومل يهمل واجب�ً من واجب�ته 

ك�ئنة م� ك�نت اإمك�ن�ته وو�س�ئله، ويجب اأن يطمئن اجلميع اإىل اأن ال�سهر على الأمن لن يجّر 

املوؤ�س�سة الع�سكرية اإىل اأي ردة فعل غري م�سوؤولة، كم� اأن الت�سحي�ت املطلوبة لهذه املهّمة 

الداخلية ال�سريفة لن توؤدي ب�أي �سكل اإىل اإهم�ل الواجب الوطني الأ�س��سي يف مواجهة العدو 

الإ�سرائيلي وكبح جم�ح اأطم�عه وتعدي�ته، واأي�س�ً، يف البق�ء على اأهبة ال�ستعداد حلم�ية 

حدود الباد يف الرّب ويف البحر، من اأي جت�وز اأو خم�لفة للق�نون اأو اإخال ب�ل�سلم الأهلي.

اأم� اآن للعقول ان متّيز بني اخليطني: الأ�سود والأبي�ش؟

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

�سياع احلجارة

رقم 260 العدد   - اجلي�ش 

98






	cover1-2
	fahrass260
	issue-260
	cover3-4

