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برعاية قائد اجلي�س العماد مي�سال 

اأقيم حفل افتتاح ثكنة  �سليمان، 

عم�سيت،  يف  البحر  مغاوير  فوج 

الركن  اللواء  االركان  رئي�س  بح�سور 

روؤ�ساء  من  وعدد  امل�سري  �سوقي 

ال�ضباط  وذوي  االمنية  االجهزة 

مغاوير  فوج  من  ال�سهداء 

العقيد  الفوج  وقائد  البحر، 

الركن جورج �سرمي و�سباطه.

من ن�شاطات القائد

من اأخبار القائد

تكرمي قائد اجلي�ش

الفن  حمتترف  جمعية  كتتّرمتتت 

 - والفنون  للثقافة  الت�سكيلي 

البيوت  را�سيا بالتعاون مع جتّمع 

اجلي�س  قائد  لبنان،  يف  الثقافية 

باختياره  �سليمان،  مي�سال  العماد 

القيادية  الوطنية  ال�سخ�سية 

وذلك   ،2007 للعام  اجلامعة 

مق�سف  يف  اأقيم  باحتفال 

وزارة الدفاع يف الريزة.

خالل حفل افتتاح املبنى اجلديد لكلية فوؤاد �سهاب للقيادة واالركان، اأكد قائد اجلي�س 

التفاف  من  ومناعته  قوته  ي�ستمد  اللبناين  »اجلي�س  اأن  �سليمان  مي�سال  العماد 

اللبنانيني حوله ومن �سباطه وع�سكرييه امل�سّلحني باالميان واملعرفة«.
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طبع من هذا العدد 57.000 ن�سخة

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2000 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
لبن������اني�����ة لي�رة   100.000 • للأف��������راد: 
لبناني�����ة لي�����رة   200.000 • للموؤ�س�سات: 
امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •
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اجلي�ص  »ان  تاأكيده  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�ص  قائد  جّدد 

اليوم هو اأكرث قوة ومناعة، بف�سل �سهدائه الذين �سقطوا منذ 

بدء م�سريته الطويلة وحتى االأم�ص القريب، وان م�ساعر االأمل 

واحلرقة لغيابهم يجب اأن تدفعنا اىل الت�سبث بالقيم واملبادئ 

التي م�سوا يف �سبيلها. كلم العماد �سليمان جاء خلل جولة له 

يف الفوج املجوقل واأعقبتها جوالت ومواقف اأخرى، حيث تفّقد 

العديد من القطع خلل االأ�سابيع االخرية.

العماد �شليمان

يدعو الع�شكريني اىل 

الت�شبث باملبادئ والقيم

ويوؤكد اأن عقيدة

اجلي�ش لن تتبدل



ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، 

�سفري م�سر ال�سيد اأحمد فوؤاد 

البديوي، وجرى التطّرق اىل 

التطورات الراهنة.

... وال�سفري 

امل�سري

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

اليا�س املّر، �سفري الواليات املتحدة 

االأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان 

وعر�س معه التطورات.

... وال�سفري

الأمريكي

ا�ستقبل نائب رئي�س احلكومة وزير 

الدفاع الوطني االأ�ستاذ اليا�س املّر، 

�سفري ايطاليا ال�سيد غربيال كيكيا 

وبحث معه امل�ستجدات على ال�ساحة 

اللبنانية.

وزير الدفاع الوطني 

ي�ستقبل

ال�سفري اليطايل
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القا�سي البلجيكي �سريج برامرتز 

وخلفه القا�سي الكندي دانيال 

بيلمار، وذلك ملنا�سبة مغادرة 

برامرتز لبنان وت�سليم امللف 

لبيلمار.

وخالل اللقاء، �سكر برامرتز موؤ�س�سة 

اجلي�س والوزير املّر على ما قّدماه 

من دعم وموؤازرة للجنة خالل فرتة 

توليه مهماته.

... ورئي�ش جلنة 

التحقيق

 الدولية مودعاً

ا�ستقبل الوزير املر، عائلة اللواء 

الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج التي 

قّدمت له ال�سكر على موؤا�ساتها 

با�ست�سهاده.

... وعائلة

اللواء الركن ال�سهيد 

فرن�سوا احلاج

ا�ستقبل الوزير املّر، م�ساعد وزيرة 

اخلارجية االأمريكية ال�سيد ديفيد 

ول�س الذي قدم التعازي با�ست�سهاد 

مدير عمليات اجلي�س اللواء الركن 

فرن�سوا احلاج، ومّت اي�ساً التطرق 

اىل التطورات الراهنة.

... وم�ساعد وزيرة 

اخلارجية الأمريكية
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ا�ستقبل الوزير اليا�س املر، رئي�س 

جلنة التحقيق الدولية يف جرمية 

اغتيال الرئي�س رفيق احلريري 







التقى قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع الوطني اال�ستاذ اليا�س 

املر، وبحث معه �سوؤوناً تتعلق 

باملوؤ�س�سة الع�سكرية واالأو�ساع 

العامة يف البالد.

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش يبحثان اأو�ساع املوؤ�س�سة الع�سكرية
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رئي�س  الريزة،  �سليمان يف مكتبه يف  العماد مي�سال  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

يف  التنفيذية  الهيئة  ورئي�س  اجلميل،  اأمني  ال�سيخ  االأ�سبق  اجلمهورية 

القوات اللبنانية الدكتور �سمري جعجع. وجرى البحث يف االأو�ساع ال�سيا�سية 

واالأمنية يف البالد.

قائد اجلي�ش ي�ستقبل الرئي�ش الأ�سبق اأمني اجلميل 

ورئي�ش الهيئة التنفيذية يف القوات اللبنانية

ال�سوؤون  وزي��رة  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  �سليمان  مي�سال  العماد  ا�ستقبل 

اجلي�س  جانب  اىل  وقوفها  اأك��دت  التي  معّو�س،  نايلة  النائبة  االجتماعية 

واال�ستقرار  االأمن  على  احلفاظ  يف  قيادته  وحكمة  الوطني  بدوره  واأ�سادت 

وحماية املوؤ�س�سات.

... ووزيرة ال�سوؤون الجتماعية

ا�ستقبل قائد اجلي�س يف مكتبه 

يف الريزة، النائب ال�سابق االأ�ستاذ 

ن�سيب حلود، وتداوال يف االو�ساع 

العامة.

... والنائب ال�سابق 

الأ�ستاذ ن�سيب حلود



ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري الواليات املتحدة 

االأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان، 

ومّت التداول يف االو�ساع العامة يف 

البالد.

... وال�سفري

الأمريكي

ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، القائم باأعمال 

ال�سفارة الفرن�سية ال�سيد اندريه 

باران، ومت التداول باالو�ساع العامة.

... والقائم باأعمال 

ال�سفارة الفرن�سية

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان يف مكتبه يف الريزة، 

�سفري ايطاليا ال�سيد غربيال كيكيا 

يرافقه امللحق الع�سكري العقيد 

روزاريو مو�سكيلال.

... وال�سفري

اليطايل

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان يف مكتبه يف الريزة، 

�سفري ا�سبانيا ال�سيد ميغيل بينوزا 

برييك يف زيارة بروتوكولية.

... وال�سفري

ال�سباين
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري م�سر ال�سيد احمد 

فوؤاد البديوي، وجرى البحث يف 

االو�ساع العامة يف البالد.

... وال�سفري

امل�سري

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري رومانيا ال�سيد 

دانيال تاناز يف زيارة تعارف.

... وال�سفري

الروماين

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفرية الرنوج 

ال�سيدة اأود ليز نورهيم، وتداوال يف 

ال�سوؤون العامة.

... وال�سفرية

الرنوجية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري اململكة االردنية 

الها�سمية ال�سيد زياد املجايل.

... وال�سفري

الردين



ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س الربملان العربي 

ال�سيد حممد ال�سقر. وتناول البحث 

امل�ستجدات االخرية يف لبنان.

... ورئي�ش

الربملان العربي

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

النائبة يف الربملان اليوناين 

واالحتاد االوروبي ال�سيدة رودي 

ت�ساغارو بولو.

... ونائبة يف

الربملان اليوناين

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

االأمني العام جلامعة الدول العربية 

ال�سيد عمرو مو�سى الذي عر�س 

عليه اخلطة العربية التي اأقرها 

االجتماع اال�ستثنائي لوزراء اخلارجية 

العرب واملتعلقة باالإ�ستحقاق 

الرئا�سي يف لبنان.

... والمني العام

جلامعة الدول العربية

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 

مي�سال �سليمان، يف مكتبه يف 

الريزة، �سفري هولندا ال�سيد روبرت 

زلدنرا�ست.

.... وال�سفري

الهولندي
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ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، وزير الدولة الربيطاين 

ل�سوؤون ال�سرق االو�سط الدكتور كيم 

هويلز، وتناول البحث مهمة فريق 

مراقبة احلدود ال�سمالية واو�ساع 

خميم نهر البارد.

... ووزير الدولة 

الربيطاين

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، م�ساعد وزيرة 

اخلارجية االأمريكية ال�سيد دايفيد 

ول�س.

... وم�ساعد وزيرة 

اخلارجية المريكية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، وزير اخلارجية 

الفرن�سية ال�سيد برنارد كو�سنري، 

وبحثا يف االأمور املتعلقة 

باال�ستحقاق الرئا�سي.

... ووزير

اخلارجية الفرن�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء القطري وزير ال�سناعة 

والطاقة عبداهلل العطية، وجرى 

التداول خالل اللقاء بالو�سع العام 

يف البالد.

... ونائب رئي�ش 

جمل�ش الوزراء القطري



ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س يف 

مكتبه يف الريزة، ال�سفري االمريكي 

جيفري فيلتمان يرافقه فريق 

ع�سكري امريكي. وقد تناول البحث 

حاجات اجلي�س اللبناين ومتطلباته.

ً ... ووفدا

ع�سكرياً اأمريكياً

ا�ستقبل قائد اجلي�س يف مكتبه 

يف الريزة، وكيل االأمني العام لالأمم 

املتحدة املدير التنفيذي ملنظمة 

االأ�سكوا يف لبنان ال�سيد بدر عمر 

الدفع على راأ�س وفد مرافق. 

وجرى البحث يف �سبل التعاون بني 

املنظمة واملوؤ�س�سة الع�سكرية.

... ووفد منظمة 

ال�سكوا

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، مدير ال�سرق االأو�سط 

والبحر املتو�سط يف وزارة اخلارجية 

االإيطالية ال�سفري �سيزار رغاليني، 

يرافقه ال�سفري االيطايل غربيال 

كيكيا. وجرى التداول يف الو�سع 

العام يف البالد.

... ووفداً 

اإيطالياً

ومتان،  راب  لن�س،  �ستيفن  ول�س، 

ال�سيد  االأم��ريك��ي  ال�سفري  بح�سور 

جيفري فيلتمان، وامللحق الع�سكري 

املقدم دايفيد اآيل الذين اأعربوا عن 

امل�ساعدة  وتقدمي  اجلي�س  دعمهم 

االألغام. وكان اجلي�س  يف جمال نزع 

قد ت�سّلم موؤخراً 100 �ساحنة و30 اآلية 

ا�ستكمال  اإط��ار  يف  »هامفي«  نوع 

امل�ساعدات االأمريكية املقررة.

... ووفداً من

الكونغر�ش الأمريكي
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ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

الكونغر�س  من  وف��داً  ال���ريزة،   يف 

بيرت  ال�سادة  من  كالً  �سم  االأمريكي 
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، املمثل ال�سخ�سي لالأمني 

العام لالأمم املتحدة ال�سيد غري 

بيدر�سون، وتناول البحث االأو�ساع 

العامة.

... واملمثل ال�سخ�سي 

للأمني العام

للأمم املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة، 

قائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة 

اجلرنال كالوديو غراتزيانو، يرافقه 

م�ست�ساره االعالمي وال�سيا�سي 

ال�سيد ميلو�س �سرتوغر ووفد 

مرافق. وجرى البحث يف الو�سع 

العام و�سبل تفعيل التعاون بني 

اجلي�س واليونيفيل.

... وقائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة

يف لبنان

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س اأركان 

الدفاع البلجيكي اجلرنال اأوغ�ست 

فان دايل على راأ�س وفد ع�سكري 

مرافق. وتناول البحث �سبل تفعيل 

التعاون والتن�سيق بني اجلي�سني 

ال�سديقني، و�سوؤون تتعلق مبهمة 

الوحدة البلجيكية العاملة يف اإطار 

قوات االأمم املتحدة يف لبنان.

... ورئي�ش اأركان

الدفاع البلجيكي

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س اأركان 

الدفاع االإيطايل االمريال جيمباوال 

دي باوال، يرافقه امللحق الع�سكري 

العقيد روزاريو مو�سكيلال، وقد 

جرى التداول يف مهمة وحدة بالده 

العاملة �سمن قوات االأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان و�سبل تفعيل 

التعاون والتن�سيق بني اجلي�سني 

اللبناين واالإيطايل.

... ورئي�ش اأركان

الدفاع الإيطايل



ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، الرئي�س العام للرابطة 

اللبنانية يف العامل ال�سيد �سركي�س 

اأبو نهرا، الذي نقل اليه حتيات 

اجلالية اللبنانية يف بالد االغرتاب 

ودعمها وتاأييدها اجلي�س اللبناين 

وقيادته احلكيمة.

... والرئي�ش العام 

للرابطة اللبنانية

يف العامل

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة،  وفد الرابطة املارونية 

برئا�سة الدكتور جوزيف طربيه، 

وجرى التداول يف ال�سوؤون العامة.

... ووفداً من

 الرابطة املارونية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، مدير مكتب منظمة 

التحرير الفل�سطينية يف لبنان 

ال�سيد عبا�س زكي. وتناول البحث 

الو�سعني اللبناين والفل�سطيني.

... ومدير مكتب 

منظمة التحرير 

الفل�سطينية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، املدير العام 

لقوى االمن الداخلي اللواء اأ�سرف 

ريفي يرافقه اأع�ساء جمل�س 

القيادة، حيث اأكد اجلانبان على 

ت�سافر جهود املوؤ�س�ستني يف �سبيل 

توطيد حالة االأمن واال�ستقرار يف 

البالد.

... واملدير العام لقوى 

الأمن الداخلي
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وديع  ال�سيد  الريزة،  يف  مكتبه  يف  �سليمان،  العماد  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

املزيد  لها  ومتنى  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  دعمه  اأكد  الذي  العب�سي،  مي�سال 

العام اجلديد. وقّدم  التقدم يف  من 

اجلي�س  قائد  للعماد  العب�سي  ال�سيد 

ماية  اأربع  بقيمة  �سيكات م�سرفية 

عائالت  با�سم  اأم��ريك��ي  دوالر  ال��ف 

يف  �سقطوا  الذين  اجلي�س  �سهداء 

برتميم  وتعهد  البارد،  نهر  معركة 

واملحاذي   ،2006 متوز  يف  اال�سرائيلي  العدوان  خالل  دّمر  الذي  بعبدا  ج�سر 

مكان ح�سول جرمية اغتيال اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج، وتاأهيل ال�سارع 

املوؤدي اليه، مقرتحاً على املعنيني 

اإطالق اإ�سم ال�سهيد احلاج عليه.

وقد �سكر العماد قائد اجلي�س ال�سيد 

العب�سي على مبادرته املتكررة جتاه 

على  واأثنى  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

�سعوره الوطني العايل.

... وال�سيد وديع العب�سي

ثابت يف هذه الظروف، وقّدمت 

هبة مالية مبوجب �سيك ل�سالح 

خزينة اجلي�س. بدوره �سكر العماد 

قائد اجلي�س اأع�ساء املجل�س على 

مبادرتهم الكرمية.

... واملجل�ش الن�سائي اللبناين

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة،  

املجل�س الن�سائي اللبناين برئا�سة 

ال�سيدة فائقة تركية، التي اأعربت 

عن وقوف اأع�ساء املجل�س اىل 

جانب املوؤ�س�سة الع�سكرية ب�سكل

وحكمة قيادته يف هذه املرحلة 

الدقيقة التي مير بها لبنان، موؤكداً 

وقوف الرابطة اىل جانب املوؤ�س�سة 

االأم ودعم جهودها يف احلفاظ على 

�سالمة الوطن واأمنه وا�ستقراره.

... ووفداً من رابطة قدماء القوات امل�سلحة اللبنانية

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة،  وفداً من رابطة قدماء 

القوات امل�سلحة اللبنانية برئا�سة 

العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س، 

الذي اأ�ساد بدور اجلي�س الوطني
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عائلة  الريزة،  �سليمان، يف مكتبه يف  العماد مي�سال  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

العميقة  موؤا�ساتها  على  �سكرته  التي  احلاج،  فرن�سوا  ال�سهيد  الركن  اللواء 

فقدان  ع��ل��ى  االأمل  وم�ساطرتها 

ال�سهيد الكبري.

اللواء  اأن  �سليمان  العماد  اعترب  وقد 

�سهيد  ه��و  احل���اج  فرن�سوا  ال��رك��ن 

اجلي�س وكل لبنان، ومثلما كان طوال 

حتتذى  ق��دوة  الع�سكرية  م�سريته 

واالإخال�س،  والفرو�سية  ال�سجاعة  يف 

بعد  البطولية  م��اآث��ره  �ستبقى 

ومنارة  للموؤ�س�سة  ذخراً  ا�ست�سهاده، 

تهتدي بها االأجيال.

من جهته، اأعرب جنل ال�سهيد اإيلي عن تقديره العميق لكل من وقف اىل 

جانب العائلة اإزاء هذا احلادث اجللل. وقال: »با�سم جميع اأفراد العائلة، اأقول 

على  اللبناين  ال�سعب  لكل  �سكراً 

واأخ�س  جانبنا،  اىل  االأبية  وقفته 

العائلة الع�سكرية االأم، وعلى راأ�سها 

العماد مي�سال �سليمان قائد اجلي�س 

بال�سكر  واأخ�س  به،  قام  ما  كل  يف 

بنيديكتو�س  البابا  قدا�سة  اي�ساً 

البطريرك  وغبطة  ع�سر،  ال�ساد�س 

بطر�س  ن�سراهلل  م��ار  ال��ك��اردي��ن��ال 

االأبوية  حمبتهما  فائق  على  �سفري 

ورعايتهما الروحية«.

... وعائلة اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة،  وفداً من روؤ�ساء وممثلي الهيئات 

التح�سريية  اللجنة  رئي�س  الوفد:  و�سم  العربية،  واالحت��ادات  وامل��وؤمت��رات 

مل��ل��ت��ق��ى ال��ق��د���س ال������دويل يف 

اأمني  ب�سور،  معن  ال�سيد  ا�سطمبول 

ال�سيد  العربي  القومي  املوؤمتر  عام 

اأمني  )امل��غ��رب(،  ال�سفياين  خالد 

ال�سيد  العربية  االح��زاب  موؤمتر  عام 

عبد العزيز ال�سيد )االأردن(، من�سق 

اال�سالمي  ال��ق��وم��ي  امل��وؤمت��ر  ع��ام 

)فل�سطني(،  �سفيق  منري  ال�سيد 

املعلمني  احت��اد  ع��ام  اأم��ني  نائب  )م�سر(،  املغربي  العظيم  عبد  ال�سيد 

العرب ال�سيد ه�سام مكّحل )االردن(، وع�سو املكتب ال�سيا�سي حلزب املوؤمتر 

ح�سب  حممد  ال�سيد  احلاكم  الوطني 

الوفد  وق��دم  )ال�����س��ودان(.  الر�سول 

با�ست�سهاد  �سليمان  للعماد  التعازي 

واأبدى  احل��اج  فرن�سوا  الركن  اللواء 

واعتزازه  وبقيادته  باجلي�س  ثقته 

خ�سو�ساً  قدمها  التي  بالت�سحيات 

اال�سرائيلي  للعدوان  الت�سدي  يف 

ومواجهة االإرهاب باأ�سكاله كافة.

... ووفداً من روؤ�ساء وممثلي الهيئات واملوؤمترات والحتادات العربية

ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، نقيب 

ال�سحافة اال�ستاذ حممد البعلبكي 

ووفداً مرافقاً. وقد اأثنى البعلبكي 

على دور اجلي�س وحكمة قيادته يف 

هذه املرحلة الدقيقة التي مير بها 

الوطن.

... ونقيب ال�سحافة 

ووفداً مرافقاً
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كانون الثاين

جوالت القائد

2
0
0

8

يف املجوقل واملغاوير

امليدانية  جوالته  اجلي�س  قائد  العماد  وا�سل 

تفّقد  حيث  القيادة،  �ضباط  كبار  من  وفد  برفقة 

 - غو�سطا  منطقة  يف  املنت�سر  املجوقل  الفوج 

التدابري  على  مراكزه مطلعاً  على  وجال  ك�سروان، 

االأمنية املتخذة.

ويف لقاء مع ال�ضباط والع�ضكريني، نّوه العماد 

التي  اجل�سام  وبالت�سحيات  الفوج  باأداء  �سليمان 

وحدات  يف  رفاقهم  جانب  اىل  ع�سكريون  بذلها 

اال�سرائيلي  للعدو  الت�سدي  يف  �سيما  ال  اجلي�س، 

باالأم�س  االإرهاب  خالل عدوان متوز، ويف مواجهة 

القريب.

االأعياد  غمرة  يف  اإننا  اجلي�س:  قائد  واأ�ساف 

املباركة واملجيدة ن�ستذكر بكل اإكبار واإجالل �سهداء 

اجلي�س الذين �سقطوا خالل م�سريته الطويلة، ذوداً 

االأهلي،  ال�سلم  م�سرية  على  وحفاظاً  الوطن  عن 

احلاج  فرن�سوا  ال�سهيد  الركن  اللواء  اآخرهم  وكان 

ومرافقه، موؤكداً باأن حجم هذه الت�سحيات الكبرية، 

م�سى  وقت  اأي  من  واأكرث  اليوم  يدفعنا  اأن  يجب 

اىل االبتعاد عن التجاذبات ال�سيا�سية والبقاء على 

م�سافة واحدة من جميع االفرقاء قوالً وممار�سة.

اليقظة  من  مزيد  اىل  الع�سكريني  داعياً  وختم 

املواطنني  اأمن  على  وال�سهر  واجلهوزية 

وا�ستقرارهم.

الذي  املغاوير  فوج  اجلي�س  قائد  تفّقد  كذلك، 

يقوم مبهام اأمنية يف منطقة بريوت واجتمع اىل 

ال�ضباط والع�ضكريني واأعطى توجيهاته الالزمة.

قاعدة القليعات اجلوية

العماد  اجلي�س  قائد  توجه  الحق،  وقت  ويف 

ولواء  اجلوية  القليعات  قاعدة  اىل  �سليمان 

على  واطلع  املراكز  تفقد  حيث  اخلام�س  امل�ساة 

التدابري االمنية املتخذة. ويف لقائه مع ال�ضباط 

بالت�سحيات  �سليمان  العماد  نوه  والع�سكريني، 

االأمن  وتوفري  االإرهاب  مواجهة  يف  بذلت  التي 

واال�ستقرار يف منطقة ال�سمال.

ومناعة،  قوة  اأكرث  هو  اجلي�س  اأن  القائد،  واأكد 

بدمائهم  و�سانوا  �سقطوا  الذين  �سهدائه  بف�سل 

االأعياد ال  اأن فرحة  اىل  الوطن، الفتاً  الزكية تراب 

اإال يف زوال قلق املواطنني من االأو�ساع  تتحقق 

واأ�ساف  البالد.  تعانيها  التي  ال�سعبة  ال�سيا�سية 

لغياب  واحلرقة  االأمل  م�ساعر  اأن  �سليمان،  العماد 

هوؤالء االأبطال يجب اأن تدفعنا اليوم واأكرث من اأي 

التي  واملبادئ  بالقيم  الت�سبث  اىل  م�سى  وقت 

التجاذبات  عن  اجلي�س  وناأي  �سبيلها،  يف  م�سوا 

والعطاء  الت�سحية  م�سرية  ومتابعة  ال�سيا�سية، 

اأحمر  مهما بلغت املخاطر وال�سعاب. فاالأمن خط 

الذي  اللبناين  للمواطن  وهو تكليف وطني وحق 

التجارب  يف  دميقراطي  ورقّي  وعي  عن  عرّب 

الرئا�سي  الفراغ  مرحلة  اآخرها  ولي�س  املا�سية، 

لبنان  بر�سالة  اإميانه  مدى  خاللها  اأثبت  التي 

العي�س  وارادة  الوطنية  الوحدة  على  وحر�سه 

امل�سرتك. وقد �سكر العماد قائد اجلي�س املواطنني 

اإزالتها  ونا�سدهم  �سوره  تعليق  اىل  بادروا  الذين 

االعياد لتبقى لها بهجتها يف  وا�ستبدالها بزينة 

�سل�سلة من اجلوالت تفّقد خاللها 

قطعاً مقاتلة ومركز تعليم وتدريب

العماد �سليمان يدعو 

الع�سكريني اىل الت�سبث 

باملبادئ والقيم ويوؤكد اأن 

عقيدة اجلي�ش لن تتبدل

جّدد قائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان 

تاأكيده »ان اجلي�ش اليوم هو اأكرث قوة 

ومناعة، بف�سل �سهدائه الذين �سقطوا 

منذ بدء م�سريته الطويلة وحتى 

الأم�ش القريب، وان م�ساعر الأمل واحلرقة 

لغيابهم يجب اأن تدفعنا اىل الت�سبث 

بالقيم واملبادئ التي م�سوا يف �سبيلها.

كلم العماد �سليمان جاء خلل جولة له يف 

الفوج املجوقل واأعقبتها جولت ومواقف 

اأخرى، حيث تفّقد العديد من القطع 

خلل الأ�سابيع الخرية.



نفو�س جميع اللبنانيني.

العالقة  على  اجلي�س  قائد  �سدد  اخلتام،  ويف 

داعياً  الفل�سطينيني،  االخوة  مع  املتينة 

وم�ساعدتهم  جانبهم  اىل  للوقوف  الع�سكريني 

للعودة اىل منازلهم يف خميم نهر البارد، وتاأمني 

احلماية لهم من العدو اال�سرائيلي امل�سرتك، وكل 

من يحاول العبث باأمنهم وا�ستقرارهم.

املدر�سة احلربية

املدر�سة  اجلي�س  قائد  جولة  �سملت  كذلك، 

احلربية يف الفيا�سية، حيث تفّقد االأق�سام واطلع 

ال�ضباط  اىل  اجتمع  ثم  فيها.  العمل  �ضري  على 

والتالمذة ال�ضباط منوهاً باجلهود املبذولة لالرتقاء 

والتعليم  والتدريب  االدارة  باملدر�سة يف جماالت 

و�سواها. وتوجه اىل التالمذة قائالً:

الوحدات  من  تعترب  احلربية  املدر�سة  »ان 

مهمة  اليها  املوكلة  اجلي�س  يف  اال�سا�سية 

النهو�ض  القادرين على  االكفياء،  ال�ضباط  تن�ضئة 

م�ستقبلها.  مالمح  ور�سم  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة 

وهذا ال�سرح التعليمي الكبري ي�سكل اليوم باأدائه 

املوؤ�س�ساتي يف  العمل  عن  م�سرفاً  مثاالً  الفعال، 

متكنتم  اإذ  ذلك،  على  �سهود  خري  وانتم  اجلي�س. 

الوطني  اندفاعكم  بف�سل  اليه  االنت�ساب  من 

وكفاءتكم واأهليتكم من دون اأي والء اأو تبعية الأحد، 

و�ستتخّرجون منه بعقيدة ع�سكرية را�سخة وبانتماء 

وطني خال�س، ففخر االنتماء اىل اجلي�س ال يعلوه 

اإال فخر االنتماء للوطن.

ب�سكل  املرتكزة  اجلي�س  عقيدة  اإن  واأ�ساف: 

و�سعباً  ار�ساً  لبنان  بوحدة  االميان  على  اأ�سا�سي 

ال  اال�سرائيلي،  العدو  مواجهة  وعلى  وموؤ�س�سات، 

الظروف، كونها تنبع  ميكن ان تتبدل مع تبدل 

من م�سلحة الوطن العليا، موؤكداً عدم التهاون مع 

باأعمال  يقومون  الذين  الوطن  باأمن  املغامرين 

ا�ستفزازية يحكمها �سلوك غرائزي، بعيد كل البعد 

عن روح التوافق والتناف�س ال�سيا�سي الدميقراطي 

ال�سليم.  

واأخرياً، دعا قائد اجلي�س اىل البناء على االجنازات 

التي حققها اجلي�س بت�سحيات �سباطه وع�سكرييه، 

وبدماء �سهدائه واآالم جرحاه خالل ال�سنوات ال�سابقة، 

واىل بذل املزيد من اجلهود يف امل�ستقبل، جمدداً 

االأمل والثقة بعام مثمر واعد ي�سكل فر�سة الإنقاذ 

االأمن  اللبنانيني  اىل  ويحمل  اأزماته،  من  الوطن 

والطماأنينة واال�ستقرار.

مدر�سة القوات اخلا�سة

اخلا�سة  الوحدات  مدر�سة  القائد  جولة  و�سملت 

العمل  يف منطقة رومية، حيث اطلع على �سري 

واأ�سرف على تنفيذ مترين  الن�ساطات،  وخمتلف 

قتال م�سرتك لفرعي املكافحة والقوة ال�ساربة يف 

مديرية املخابرات.

والع�ضكريني،  ال�ضباط  مع  لقاء  الزيارة،  وتخلل 

الع�سكري  اجل�سم  ان  �سليمان  العماد  خالله  اأكد 

على  ال�سرب  حماوالت  فيه  توؤثر  وال  حم�سن 

موقف  بوحدة  �ست�سطدم  كونها  الطائفي،  الوتر 

املوؤ�س�سة الع�سكرية امل�ستمد من االرادة الوطنية 

الوطنية  الثوابت  اىل  وامل�ستند  اجلامعة، 

ما  حترير  ا�ستكمال  مقدمها  ويف  والع�سكرية، 

تبقى من اأر�س لبنانية حمتلة، ودعم حق ال�سعب 

ووطنه،  اأر�سه  اىل  الكرمية  بالعودة  الفل�سطيني 

ولن ي�ستطيع العدو اال�سرائيلي ومعه التنظيمات 

الفل�سطينية،  الق�سية  خلف  املت�سرتة  االرهابية 

االيقاع بني اجلي�س وال�سعب الفل�سطيني، والنيل 

بالدماء  تعمدت  التي  االأخوية،  عالقتهما  من 

هذا  مواجهة  يف  املبذولة  امل�سرتكة  والت�سحيات 

العدو طوال عقود من الزمن.

م�ستوى  رفع  على  �سليمان  العماد  و�سّدد 

والعمل  املتوا�سل،  التدريب  خالل  من  اجلهوزية 

التي  النفو�س،  يف  القتال  ارادة  تر�سيخ  على 

بف�سلها متكن اجلي�س من التعوي�س عن النق�س 

احلا�سل يف االعتدة والو�سائل، وحتقيق العديد من 

االجنازات.

الع�سكريني  داعياً  اجلي�س،  قائد  وختم 

�سبيل  واليقظة يف  البذل  من  املزيد  اىل 

وحت�سني  االهلي،  ال�سلم  م�سرية  على  املحافظة 

به  يحتذي  مثاالً  ا�سبحت  التي  املوؤ�س�سة  وحدة 

ومواجهة  الوطنية،  وحدتهم  ل�سون  اللبنانيون 

قدوة  وكذلك  بالوطن،  املحدقة  االأخطار  خمتلف 

القيم  والتزام  االأداء  ح�سن  يف  العامل  جليو�س 

االأخالقية.

 

يف ال�سرطة الع�سكرية

كذلك، تفّقد قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان 

واطلع  الريحانية،  يف  الع�سكرية  ال�سرطة  قيادة 

على الن�ساطات القائمة، كما عاين ال�سجن التابع 
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لها وتاأكد من ح�سن تطبيق التعليمات املتعلقة 

باإدارة هذا ال�سجن.

بعدها اجتمع اىل ال�ضباط والع�ضكريني وحتّدث 

الفقري  العمود  ي�سكل  اجلي�س  اأن  موؤكداً  اليهم 

للوطن، وال�سمانة الفعلية للحفاظ على دميومته 

ووحدته، ثم اأ�ساد بجهودهم املبذولة للحفاظ على 

قيم اجلي�ض واالن�ضباط العام يف املوؤ�ض�ضة، منّوهاً 

العدلية  ال�سابطة  مهمات  تنفيذ  يف  باأدائهم 

االإرهاب  ومالحقة  االأمنية،  املهمات  جانب  اىل 

واإجناز  و�سالمتهم،  املواطنني  اأمن  يتهّدد  الذي 

يف  احلر�س  مع  املطلوبة،  بال�سرعة  التحقيقات 

الوقت نف�سه على مراعاة اأ�سول التحقيق والتقّيد 

االإن�سانية  القيم  والتزام  القانونية،  باالإجراءات 

واالأخالقية، بحيث يكون الهدف االأول واالأخري ك�سف 

احلقيقة وحتقيق العدالة.

قلقه  عن  �سليمان  العماد  عرّب  اأخرى،  جهة  من 

البالغ من احل�سار القا�سي املفرو�س على ال�سعب 

يتعر�س  التي  اليومية  واملجازر  الفل�سطيني، 

االإ�سرائيلي،  العدو  قبل  من  غزة  قطاع  يف  لها 

التهديدات  باإطالق  املجاهرة  عن  يتواَن  مل  الذي 

العلنية بت�سفية رموز لبنانية �سيا�سية مقاومة، 

وحماولة  لبنان  بتهديد  متادياً  ي�سكل  الذي  االأمر 

اىل  اإ�سافة  وا�ستقراره،  اأمنه  لزعزعة  مك�سوفة 

اللبنانية من  ال�سيادة  انتهاك  العدو  هذا  موا�سلة 

خالل خروقاته امل�ستمرة لالأجواء واملياه االإقليمية، 

وتعر�سه حلرية املواطنني اجلنوبيني ومنعهم من 

ا�ستغالل اأرزاقهم.

اىل  الع�سكريني  داعياً  �سليم�ان  العم�اد  وختم 

ردع  يف  والت�سدد  واجلهوزية،  اليقظة  من  مزيد 

االأعمال املخلة باالأمن واحلريات العامة يف البالد، 

الذي  االإعالمي  اجل�سم  منها  يطال  ما  خ�سو�ساً 

طاملا  التي  التعبري  حلرية  االأبرز  العنوان  ي�سكل 

متّيز بها لبنان.





اجلي�ش - العدد رقم 271

250



اجلي�ش - العدد رقم 271

25

كانون الثاين

ن�ساطات رئي�س االأركان

2
0
0

8

تفّقد رئي�س االأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري،  

بريوت،  منطقة  يف  املنت�سر  الثاين  امل�ساة  لواء 

حيث جال على وحداته والتقى ال�ضباط والع�ضكريني 

منوهاً باأدائهم وت�سحياتهم وناقالً اليهم توجهيات 

قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، بوجوب البقاء 

اىل جانب املواطنني وال�سهر الدقيق على اأمنهم 

و�سالمتهم.

واأكد اللواء الركن امل�سري، انه يف ظل الظروف 

اال�ستقرار  ي�سكل  البالد،  بها  متر  التي  ال�سعبة 

الوحدة  على  للحفاظ  الفعلية  ال�سمانة  االأمني 

امل�ساعب  لتخطي  االأ�سا�سية  والركيزة  الوطنية، 

الوطن  اأبناء  اليه  يتطلع  واعد  غد  اىل  واالنتقال 

كافة.

كذلك، تفّقد اللواء الركن امل�سري قيادة ال�سرطة 

الع�سكرية يف الريحانية واجتمع اىل �سباطها وع�سكرييها، مثنياً على جهودهم املبذولة يف تنفيذ 

جانب  اىل  املوؤ�ض�ضة،  يف  العام  واالن�ضباط  اجلي�ض  قيم  على  واحلفاظ  العدلية  ال�ضابطة  مهمات 

م�ساركتهم يف تنفيذ مهمة حفظ االأمن مع وحدات اجلي�س االخرى.

واأكد رئي�س االأركان يف ختام زيارته، على اأن اجلي�س لن ياألو جهداً يف �سبيل ك�سف مالب�سات اغتيال 

اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج ومرافقه وتقدمي املجرمني اىل العدالة. 

رئي�ش الأركان يتفقد وحدات اللواء الثاين

يف بريوت وقيادة ال�سرطة الع�سكرية يف الريحانية





اجلي�ش - العدد رقم 271

27

كّرمت جمعية حمرتف الفن الت�سكيلي للثقافة والفنون - 

را�سيا بالتعاون مع جتّمع البيوت الثقافية يف لبنان، قائد 

اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان، باختياره ال�سخ�سية الوطنية 

يف  اأقيم  باحتفال  وذلك   ،2007 للعام  اجلامعة  القيادية 

مق�سف وزارة الدفاع الوطني - الريزة.

روؤ�ساء  من  كبري  وعدد  اجلي�ش،  قائد  العماد  الحتفال  ح�سر 

ومن  والريا�سية،  والأدبية  والثقافية  الرتبوية  اجلمعيات 

الهيئات الأهلية ورجال الدين، وكانت كلمات من:

- الأ�ستاذ �سوقي دلل )رئي�ش جمعية حمرتف الفن الت�سكيلي 

للثقافة والفنون - را�سيا(.

- الربوف�سور جورج طربيه )رئي�ش موؤ�س�سة امللتقى الثقايف 

اللبناين  العاملي وجتّمع البيوتات الثقافية يف لبنان(.

- الدكتور كامل مهنا )رئي�ش موؤ�س�سة عامل(.

- الأ�ستاذ غ�سان حجار )جمعية نهار ال�سباب(.

- ال�سيدة ماريا خياط عا�سي )مركز كامل يو�سف جابر الثقايف 

- النبطية(.

- الأ�ستاذ غازي قي�ش )رئي�ش جمل�ش الأدباء - بعلبك(.

- الدكتورة �سلوى اخلليل الأمني )رئي�سة ديوان اأهل القلم يف 

لبنان(.

الرتبوي يف  الإمناء  )رئي�سة جمعية  ال�سيدة ڤيڤيان غامن   -

البقاع( األقتها ال�سيدة عفاف �سفري.

- ال�سيدة منى الغزال )رئي�سة جمعيات راأ�ش املنت(.

اأبي نادر )رئي�سة جمل�ش الفكر  - الدكتورة كلوديا �سمعون 

يف لبنان(.

ومواقفه  �سليمان  العماد  بحكمة  بكلماتهم  نوهوا  وقد 

ال�سائبة التي ناأت باملوؤ�س�سة الع�سكرية عن مناخ التجاذبات 

ال�سيا�سية القائم يف البلد. كما اأ�ساد املتكلمون ب�سفافية اأداء 

اجلي�ش وبالإجنازات الوطنية الكربى التي حققها يف الأعوام 

مو�سع  منه  وجعلت   ،2007 العام  خلل  �سيما  ول  ال�سابقة، 

اإجماع اللبنانيني، و�سمانة فعلية للحفاظ على وحدة الوطن 

و�سيادته واإ�ستقلله.

على  اجلمعيات  روؤ�ساء  �سليمان  العماد  �سكر  جهته  من 

مبادرتهم الطيبة وثقتهم باجلي�ش، موؤكداً على دور هذه 

ثقافة  و�سنع  ال�سليم،  العام  ال��راأي  تكوين  يف  اجلمعيات 

اأي�ساً يف تعزيز  املواطن املدرك واجباته وحقوقه، ودورها 

اإرادة املقاومة والت�سدي للعدو، ومواجهة الإرهاب باأ�ساليبه 

التم�سك  على  املواطنني  حّث  اإىل  اإ�سافة  كافة،  واأ�سكاله 

بالقيم الإن�سانية والأخلقية التي جتعل منهم اأفراداً �ساحلني 

يناأون باأنف�سهم عن كل الإنحراف والف�ساد. ومما قاله:

التي مّكنت اجلي�ش من  العوامل  اأبرز  باأن  القول  »لي�ش �سراً 

حتقيق العديد من الإجنازات الوطنية خلل الأعوام ال�سابقة، 

وجعلت منه مثالً ُيقتدى به، هو ا�ستناده اإىل معايري العمل 

يف  ال�سفافية  مقدمها  ويف  وممار�سة،  قولً  املوؤ�س�ساتي 

الإدارة واملوقف، وتطبيق مبداأ الثواب والعقاب. فامل�ساءلة 

واملحا�سبة هما ميزان اأداء املوؤ�س�سات، الذي من دونه تفقد 

القدرة على التما�سك والتطور والإنتاج، وي�ست�سري الف�ساد 

وبالتايل  باأكمله،  املجتمع  ا�ستقرار  مهدداً  جنباتها،  يف 

بدولتهم  ثقتهم  واإ�سعاف  املواطنني  بحقوق  التفريط 

وم�ستقبل وطنهم.

ويف ظل غياب الرقابة الر�سمية يربز دور اجلمعيات الأهلية 

الذي  الأمر  اإىل جانب املواطنني يف ن�سر ثقافة امل�ساءلة، 

ي�سهم بالتاأكيد يف ردع املخالفني وتقومي العوجاج، وهذا 

التكرمي اليوم هو تعبري �سادق عن ثقتكم وثقة ال�سعب باأداء 

املوؤ�س�سة الع�سكرية«.

وف�ي اخلت��ام ت�سّل�م العم��اد مي�سال �سليم�ان م�ن رئي��ش 

جمعي�ة حمت�رف الفن الت�سكيلي - را�سي�ا ال�سيد �سوقي 

قائ�د  بادل�ه  وقد  الع�ام،  �سخ�سي�ة  درع  دلل 

اجلي��ش  التكري�م ف�سّلم�ه درع �سع�ار  اجلي��ش 

مب�ادرته  على  �سك�ر  وع�ربون  له  تقديراً 

الوطنية.

قائد اجلي�ش العماد مي�سال �سليمان

»�سخ�سية العام 2007 

الوطنية القيادية 

اجلامعة«
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اأيها احل�سور الكرمي

اأ�ستهل كلمتي بتوجيه حتية �سكر وتقدير على مبادرتكم الطيبة، بالدعوة الإقامة هذا احلفل التكرميي، املعرّب خري 

تعبري عما يختلج يف �سدوركم من م�ساعر وطنية نبيلة، وت�سامن �سادق مع املوؤ�س�سة الع�سكرية وقيادتها، 

وتقديٍر لدورها الوطني يف الذود عن حيا�س الوطن، واحلفاظ على م�سرية اأمنه وا�ستقراره.

اأيها الأخوة الأعزاء

اإن جمتمعاً تنب�س فيه روح املحبة واحليوية والتجدد، وت�ستعر فيه �سعلة االأمل، وتقوى لديه اإرادة 

ال�سمود كلما كرثت يف طريقه ال�سعاب وتراكمت التحديات، هو جمتمع جدير باحلياة احلرة الكرمية، 

وبا�ستحقاق هذا الوطن الذي نفاخر به بني االأمم جمعاء.

الت�سميات  متنوعة  جمعيات  يف  تن�سوي  مبدعة،  خالّقة  ُنخباً  با�ستمرار  يقّدم  جمتمعاً  اأّن  كما 

واالأهداف، كجمعياتكم الكرمية التي اأ�سهمت وال تزال، بجهدها اليومي وعطائها ال�سخي، يف توجيه 

فكر اإن�سانه نحو اآفاق الفن والثقافة واجلمال، واىل دروب اخلري واحلق وال�سالم، هو جمتمع اأمني على 

ر�سالة لبنان، مهد االإ�سعاع واحل�سارة واالإبداع، وكفيل بتحقيق النجاح املن�سود يف كل اآن ومكان.

اإّن لدور اجلمعيات وهيئات املجتمع املدين كافة، االأثر العميق يف تكوين الراأي العام ال�سليم، وبالتايل 

الروؤى،  وت�ضابك يف  لالأمور  اختالط  من  اليوم  ن�ضهده  وما  وحقوقه،  واجباته  املدرك  املواطن  ثقافة  �ضنع 

التالقي  من  مزيد  اجتاه  املتوا�سل يف  للعمل  اجلمعيات،  هذه  م�سوؤولية  ي�ساعف من  القناعات،  واحتدام بني 

واالنفتاح واحلوار بني اأبناء ال�سعب الواحد، وتر�سيخ مبادئ املواطنية احلّقة يف النفو�س، وتعزيز اإرادة املقاومة والت�سّدي 

للعدو، ومواجهة االإرهاب باأ�ساليبه واأ�سكاله كافة، وتعميم ثقافة املمانعة وعدم االإذعان واخل�سوع للمرتب�سني �سراً بالوطن، اإذ 

اأّن الطريق الإحباط خمططات هوؤالء، ال تقت�ضر على مواجهتهم فح�ضب، بل يف ال�ضرب والتعايل على اجلراح الناجتة عن اأعمالهم 

االإجرامية، مهما كانت ج�سيمة يف االأرواح واالأرزاق.

كما اأّن لهذه اجلمعيات دوراً اآخر ال يقّل اأهمية عّما �سبق، وهو حّث املواطنني على التم�سك بالقيم االإن�سانية واالأخالقية يف 

حياتهم اخلا�سة والعامة، التي جتعل منهم اأفراداً �ساحلني يناأون باأنف�سهم عن كل اأ�سكال االإنحراف والف�ساد.

ولي�س �سراً القول باأن اأبرز العوامل التي مّكنت اجلي�س من حتقيق العديد من االإجنازات الوطنية خالل االأعوام ال�سابقة، وجعلت 

منه مثاالً ُيقتدى به، هو ا�ستناده اىل معايري العمل املوؤ�س�ساتي قوالً وممار�سة، ويف مقّدمها ال�سفافية يف االإدارة واملوقف، 

وتطبيق مبداأ الثواب والعقاب. فامل�ساءلة واملحا�سبة هما ميزان اأداء املوؤ�س�سات، الذي من دونه تفقد القدرة على التما�سك 

املواطنني  بحقوق  التفريط  وبالتايل  باأكمله،  املجتمع  ا�ستقرار  مهدداً  جنباتها،  يف  الف�ساد  وي�ست�سري  واالإنتاج،  والتطور 

واإ�سعاف ثقتهم بدولتهم وم�ستقبل وطنهم.

ويف ظّل غياب الرقابة الر�سمية يربز دور اجلمعيات االأهلية اىل جانب املواطنني يف ن�سر ثقافة امل�ساءلة، االأمر الذي ي�سهم 

بالتاأكيد يف ردع املخالفني وتقومي االإعوجاج، وهذا التكرمي اليوم هو تعبري �سادق عن ثقتكم وثقة ال�سعب باأداء املوؤ�س�سة 

الع�سكرية.

روح  على  للمحافظة  جنب  اىل  جنباً  والعمل  والعطاء،  الت�سحيات  م�سرية  موا�سلة  واإياكم  وعهدي  لكم،  �سكري  اأكرر  ختاماً، 

املقاومة وال�سمود يف جمتمعنا، وجمابهة الف�ساد بكل عزم واإ�سرار، لن�ستحّق وطناً �سليماً معافى، يكون على قدر ت�سحيات 

�سهدائه، وتطلعات اأبنائه املخل�سني.

ع�ستم - عا�ش اجلي�ش

كلمة العماد قائد اجلي�ش يف الحتفال التكرميي

والعطاء  الت�سحيات  م�سرية  موا�سلة  واإياكم  عهدي 

للمحافظة على روح املقاومة وال�سمود

يف جمتمعنا
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عند عتبة التاريخ يتوقف الزمن، حلظة بلحظة، ليتعمد بطولة على تراب الوطن، يف نب�س احلياة 

ومتا�سك الروح... اإنه اجلي�س.

امل�سور بزرقة ال�سماء، ورائحة اليا�سمني يف اأمكنة الوطن املزهوة باالإبداع... اإنه اجلي�س... �سرورة 

التهذيب يف نوامي�س الوقت، كاأ�سوات زغردات البطولة على التالل... اإنه اجلي�س... كعذوبة املاء يف 

احلياة، ال  اإنه اجلي�س... ن�سيد معّلق على وهج  االأفق...  الف�سول يف �سمع  الطبيعة، ومقوالت  اأوردة 

تنتهي قوافيه، يف مزيج فريد خّطته اأيدي ال�سرف والت�سحية والوفاء.

وها نحن اليوم اأتينا من مواقع ال�سعر والفن واالأدب والثقافة من كل لبنان، لنوؤكد ونحن بح�سرة حامي الكرامة 

اأننا على العهد اأوفياء جلي�سنا، اأوفياء الأنف�سنا، ل�ساحب الوفاء للوطن، �سيادة القائد العماد مي�سال �سليمان.

ومن يا ُترى املكّرم اليوم �سيادة القائد وجي�سنا، اأم نحن؟... فواهلل اأقول حل�سرتكم من يلم�س طيف جي�سنا اللبناين وطهارة 

دماء �سهدائه، وعطر رائحة امل�سك من قب�ساته ينت�سي تكرمياً على عدد الثواين وال�ساعات واالأيام وتنبت يف عيونه �سقائق 

العطر املفعمة رجولة على جبني التاريخ.

ونقول حل�سرتك يا �سيادة القائد القدوة... ها هو لبنان ومبختلف اأطيافه ومناطقه يعلن من خالل ا�ستفتاء »جمعية حمرتف 

الفن الت�سكيلي للثقافة والفنون« را�سيا الوادي وبالتعاون مع »جتمع البيوتات الثقافية يف لبنان« اأنك الرجل الرجل املفعم 

بالوطنية اجلامعة املوحدة بقيادتك العادلة احلكيمة للجميع من دون متييز، ها هو لبنان يعلن من خالل اإ�ستطالعنا الذي امتد 

اأبداً، وجلي�سنا  نحيد  لن  وعنه  اجلامعة  الوطنية  القيادية  �سخ�سيتنا  �سليمان  العماد مي�سال  اإنه  نعم  العام 2007 يقول  طوال 

و�سخ�سه اأعطينا الثقة، وباإذن اهلل نريد له اإكمال امل�سرية نحو رئا�سة البالد.

اإنه االإ�ستفتاء احلقيقي يا �سيادة القائد، حّب اأبناء وطننا لبنان وُبعد ب�سريتهم ومن خالل جتاربهم اأن لبنان اأ�سحى بحاجة ما�سة 

اىل املنقذ يف زمن التخّبط واالإنق�سام بني اأبناء الوطن الواحد، واأنت يا �سيدي وباإذن اهلل اأهل ومثال لهذا االختيار، وهذا مل ياأِت 

اإال من خالل اأخالقك العالية، ونزاهتك املثبتة، وقيادتك احلكيمة، وم�سرية حياتك النا�سعة كثلج حرمون.

اإ�ستفتاء العام اأتينا نتّوجه اليوم مع اأخوة واأخوات يف اجلمعيات والهيئات الثقافية يف لبنان، يعملون بكّد واأمل وعزم اىل 

للجي�س  الثقة  لنجدد معاً  امل�ستقبل  �سيادتك يف  جانب  اىل  �سيكونون  اهلل  باإذن  وهم  املجتمع،  لتوحيد  البطل  جي�سنا  جانب 

رافعني الروؤو�س ب�سهدائه االأبطال، ون�سيف و�ساماً للثقافة على �سدرك العامر باأو�سمة البطولة وال�سرف و�سموخ جبال لبنان.

كلمة الأ�ستاذ �سوقي دلل

اأ�سحى بحاجة ما�سة اىل املنقذ يف زمن  لبنان 

التخبط والنق�سام بني اأبناء الوطن الواحد

�سعادة العماد مي�سال �سليمان قائد اجلي�س اللبناين البطل

اأخواين ممثلي الهيئات الثقافية، اأيها االأ�سدقاء

لقد عرف لبنان عرب تاريخه احل�ساري �ستى اأنواع االأنظمة ال�سيا�سية، من النظام امللكي يف الدولة 

املدينية، اإىل النظام االأمريي، فاحلكم الذاتي، فالقائمقامي، فاالنتدابي، فاجلمهوري الدميوقراطي، 

والع�سفورية  الفو�سى  واإدارة  الالنظام  فنظام  احلكومتني،  فنظام  فامليلي�سيوي،  الديني،  فالدويلي 

الد�ستورية كما ي�سفها البع�س التي نعي�سها اليوم، وما تخلل ذلك من حكم للغزاة الثمانية ع�سر، وللطوائف 

اإميل حلود(،  الثماين ع�سرة، وقيادات للع�سكريني �سواء على م�ستوى الرئا�سات )اللواء فوؤاد �سهاب - العماد 

كلمة الربوف�سور جورج طربيه

الرجل  كنت  لأنكم  ثقتهم  اأولوكم  اللبنانيون 

ال�ستثنائي يف الظروف ال�ستثنائية
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اأم على م�ستوى احلكومات )العماد مي�سال عون وحكومته الع�سكرية(. هذه املعرفة املتنوعة االأحكام واحلكومات 

واال�ستالبات، واالإنتدابات، وزخم االأحداث وعمق التجارب والغنى املتميز بالتاريخ ال�سيا�سي ال�ساخب، مل ُتنتج عرب 

اآالف ال�سنني، �سعباً قادراً على االإفادة من جتاربه، ومعداً حلكم نف�سه بنف�سه، فرنى هذا ال�سعب برغم ما يتمتع به 

من ذكاء وتاألق وطيبة وكرم و�سجاعة ومغامرة وريادة وتكيف وجناح يف معظم احلقول، فا�سالً �سيا�سياً، قابعاً منذ 

قرون على �سفاف بحرية املتو�سط، ينق كال�سفادع، جاحظ العيون باإجتاه اخلارج، ينتظر احللول تاأتيه تارة من 

ال�سرق وطوراً من الغرب، حيناً من ال�سمال واآخر من اجلنوب. ولعل اأ�سباب الف�سل تكمن يف كرثة التعقيدات 

الثالث  القارات  بوابات  على  اجلميل  الوطن  وقوع  ويف  �سيقة،  جغرافية  م�ساحة  يف  املرتكزة  التاريخية 

للغزاة. ولعلها تكمن يف كرثة احلريات وقلة املمار�سات الدميوقراطية،  لالأفيال، ومطمعاً  مما جعله ممراً 

واالإ�سكاالت التي يطرحها املكتوب غري املطبق واملطبق غري املكتوب. بل لعل لب امل�سكلة يكمن يف االإ�سكال 

القائم بني الذات واجلماعة، وتقدمي امل�سلحة الذاتية على امل�سلحة العامة، مما ينتج اإن�ساناً غري جمتمعي، وجمتمعاً غري اإن�ساين، 

حتكمه ال�سكوك وال�سقوق مما ي�سهل تدخل االأيدي اخلارجية. يعلمنا تاريخ االأنظمة اأن لها م�سدرين، االأول علوي دميوقراطي ذو 

اأبعاد دينية، والثاين �سعبي دميوقراطي. امل�سكلة تكمن يف اأن نظامنا معقد ومرّكب فهو من جهة طائفي ديني هابط من فوق، 

ومن جهة اأخرى دميوقراطي برملاين �ساعد من ال�سعب، فحني ي�سطدم هذا املركب الهجني العجيب من امل�سدرين املتواجهني 

املتعامدين، يتم التاآفق نتيجة التعامد ال�سادم، فتبحث كل فئة خارج احلدود عن �سند لها، وهذا ما يغري ذئاب احلدود اإما بال�سم 

واالإبتالع، اأو بجعل اأر�س لبنان االآباء واالأجداد جمرد وطن بديل. ونتيجة هذين التعامد والتاآفق يت�سكل �سليب معاناة لبنان، واأمّر 

ما يف تلك املعاناة اأننا ال�سحايا واجلالدون يف اآن.

�سعادة العماد،

و�سط هذا اخل�سم املتالطم ب�سراعات املحاور، واأمواج الدم والدمار واحلقد والوعيد والتهديد بال�سر امل�ستطري، اأوالكم اللبنانيون 

ثقتهم الأنكم كنتم الرجل اال�ستثنائي يف الظروف االإ�ستثنائية. فوازنتم بالعدل واحلكمة واملحبة واحلزم بني املتناق�سات، واأثبتم 

اأنكم جديرون بقيادة ال�سفينة اإىل بر االأمان، فوطنيتكم اأكيدة، وريحكم عنيدة، ووطاأتكم �سديدة على املتالعبني مب�سري لبنان، 

ونحن اأكيدون اأن لبنان يف عهدكم �سي�سهد بعد هدوء العا�سفة حتوالت اأ�سا�سية يف بيئته ال�سيا�سية العميقة، يف اإجتاه دولة مدنية 

موحّدة اأعيا فوؤاد �سهاب اإ�ستكمال بنائها واإن �ساء اهلل �ست�ستعيدون املبادرة، وت�ستكملون البناء.

با�سم »امللتقى الثقايف للحوار اللبناين -العاملي« و»جتمع البيوتات الثقافية يف لبنان«، اأكرب جتمع ثقايف فاعل ومثابر يف 

لبنان منذ خم�سة ع�سر عاماً اإىل اليوم، نهنئكم �سعادة العماد على اختياركم رجل العام. كما نهنئ حمرتف الفن ال�سكيلي - را�سيا 

الوادي ورئي�سه الفنان �سوقي دالل على ح�سن االختيار، ون�سع اأنف�سنا جميعاً يف ت�سرفكم، مر�سحاً توافقياً توحيدياً منقذاً للبنان.

حمى اهلل لبنان - ع�ستم وعا�س لبنان

�سيادة العماد، اأيها االإخوة واالأخوات

االقت�سادية  واالأزمة  املتوا�سل  القلق  مواجهة  يف  لبنان  يحمي  اأن  الوطني  اجلي�س  ا�ستطاع  لقد 

املتمادية وانعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي. كما حمى املقاومة وحافظ على حق التظاهر وحرية التعبري. 

وواجه االإرهاب يف خميم نهر البارد. كل ذلك بف�سل القيادة احلكيمة والرائدة ل�سيادة العماد.

وزراء  اجتماع  العربي يف  االإجماع  واأي�ساً  لبنان  قّلما يح�سل يف  الذي  اللبناين  االجماع  يف ظل 

اخلارجية يف القاهرة واالإجماع الدويل على �سخ�سكم الكرمي، ناأمل اأن نوّفق يف العبور ب�سرعة يف 

االأيام اأو االأ�سابيع القادمة من »الرئي�س بالقول اىل الرئي�س بالفعل« ولكي يتمكن لبنان اأن يعي�س 

مع �سيادتكم جتربة ال�سليمانية بعد اأن اأجه�ست التجربة ال�سهابية يف بناء الدولة احلديثة دولة االإن�سان 

املواطن للدولة املدنية. واإننا يف موؤ�س�سة عامل، املوؤ�س�سة املدنية التي التزمت االإن�سان واملواطن ال بّد 

لنا ويف هذه املنا�سبة اأن نبدي املالحظات االآتية واملتعلقة بلبنان والعامل العربي:

كلمة الدكتور كامل مهنا

ناأمل اأن يعي�ش لبنان جتربة ال�سليمانية يف بناء الدولة 

احلديثة دولة الإن�سان املواطن
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اأوالً: غياب الروؤية يف عملنا.

ثانياً: هيمنة ثقافة االإنق�سام يف ممار�ساتنا.

النقطة الثالثة: النقد املتوا�سل لالآخرين وادعاء الطهارة والعفة للذات.

اجلمعية  يف  و�سخ�س  املوؤ�س�سة  يف  و�سخ�س  ال�سركة  يف  �سخ�س  دائماً  هناك  العمل،  يف  ال�سخ�س  هيمنة  الرابعة:  النقطة 

و�سخ�س يف احلزب مع غياب لروح الفريق...

والنقطة االأخرية والكالم هذا موّجه للنخبة، نالحظ اأن كل واحد منا يريد اأن يكون الراأ�س الذي يقتنع به هو الواقع بدل العمل 

على تطوير الواقع ليقرتب من راأينا.

لذلك اتخذنا يف موؤ�س�سة عامل ومنذ �سنوات طويلة ال�سعار االآتي: »التفكري االإيجابي والتفاوؤل امل�ستمر«. ال نعمل اإال على 

اأربعة عقود يف املجال الوطني االإن�ساين فلبنان هو بلد الطاقات الب�سرية بامتياز. لقد  اأعمل منذ  هذا ال�سعيد واأنا �سخ�سياً 

اأذهل ال�سعب اللبناين العامل خالل العدوان االإ�سرائيلي االأخري بالت�سامن بني اأبنائه يف الوقت الذي ارتبك فيه القطاع العام 

واملوؤ�س�سات االإن�سانية والقطاع اخلا�س واملنظمات الدولية يف مواجهة همجية هذا العدوان.

لقد ا�ستقبل مليون نازح، 600.000 يف بريوت، 160.000 يف اجلبل وال�سوف، 200.000 يف ال�سمال وك�سروان والبقاع. 

هذا ال�سعب اللبناين الذي نفتخر باالنتماء اليه، والذي من وجهة نظرنا يجب اأن يلعب الدور القائد والريادي يف العامل العربي، 

ب�سبب هذه الطاقات الب�سرية الرائعة املوجودة يف لبنان. اإال اأنه كما قال اأحد االأ�سدقاء يف االأمم املتحدة: اإننا يف لبنان بلد 

الطاقات الب�سرية بامتياز ولكن جنحنا يف العمل كاأفراد ومل نوّفق يف العمل كجماعة.

اإ�سرائيل مبقاومته وباجلي�س  التحدي الكبري �سيادة العماد كيف ت�ستطيع هذه الطاقات الرائعة العمل يف لبنان الذي هزم 

الوطني وب�سمود ال�سعب اللبناين، وهذا البلد الذي مل يتفكك املجتمع فيه خالل �سنوات احلرب الطويلة ب�سبب قوة املجتمع 

املدين وقوة املنظمات االأهلية.

ناأمل اأن نعرب يف االأيام اأو االأ�سابيع القادمة اىل تويل �سيادتكم القيادة الفعلية للبالد واالنتقال من قيادة اجلي�س اىل قيادة 

اجلغرايف وتعزيز  اأو  الديني  اأو  ال�سيا�سي  االإنتماء  واالإن�سان مبعزل عن  املواطن  دولة  املدنية  الدولة  بناء  والعمل على  الوطن 

اإن�سانية االإن�سان يف لبنان البلد الر�سالة.

اإنها ر�سالة من �سباب لبنانيني، فنحن ال نّدعي ال�سمولية واحل�سرية كما يفعل كثريون يف لبنان. 

»نهار  ومندوبي  عملنا  فريق  وخ�سو�ساً  لبنان  �سباب  من  وا�سعة  �سريحة  نداء  اليك  نحمل  لكننا 

ال�سباب«، الذين قارب عددهم ال�700 فنقول:

كنت اأميناً على اجلي�س البطل، بطل ال�سلم واحلرب، بطل تظاهرات 14 اآذار و8 اآذار و11 اآذار وكل 

التواريخ، بطل معارك نهر البارد �سد املوؤامرات و�سد االإرهاب، جي�س ال�سهداء يف وطن ال�سهداء، فكن 

اأيها القائد، اأينما كنت واأينما حللت، على العهد الذي قطعته لنف�سك وللوطن وللجي�س، كن وفياً لدم 

ال�سهداء، ولالأر�س التي ارتوت بها. كن اأيها القائد، اأينما كنت واأينما حللت اأنت اأنت، وال تفرح اأن تكون 

رجل العام بل اعمل لتكون رجل كل االأعوام، رجالً ي�سطر ا�سمه التاريخ.

فنحن مل نعد نحتمل املغامرات، بل ن�سعر بحاجتنا اىل الرجال الرجال. واأنت من هذه املوؤ�س�سة التي خّرجت كثريين 

منهم، واآخرهم اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج.

اأيها القائد،

نحن �سباب لبنان، نحتاج اىل رئي�س لكل الوطن، يب�س�ط �سلطة الوطن على كل الوطن، رئي�س يحفظ التوازنات ال�سرورية 

الوطنية،  للم�سلحة  اإال  ير�سخ  وال  يتنازل،  ال  رئي�س  الوطني،  احلوار  يراأ�س  رئي�س  ال�سالح،  يوّحد  رئي�س  الوطن،  ال�ستمرار 

باخت�سار نحتاج رئي�ساً للروؤ�ساء، رئي�ساً لبنانياً بامتياز.

كلمة نهار ال�سباب األقاها ال�سيد غ�سان حجار

ن�سعر بحاجتنا اىل رئي�ش يب�سط �سلطة الوطن 

على كل الوطن لكي يبقى الوطن
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ح�سرة القائد العماد مي�سال �سليمان 

قيادة اجلي�س املوّقرة

كل الهيئات التي جنّل

اأيها احلفل الكرمي

قدي��س  ي�س�األ  عم  فج�ر  يف  هوني�ك 

الليل  م��ا  ن�����ور،  ي�ا  بعد  ننط�ر  رح 

ح��ام��ل ك��ف��وف ال��ع��ت��م وع���م يربم 

بواب  على  يدقدق  ال�ساحات  بها 

الوقت، ومتل كاأن ال�سما عم تزيح 

ال�سم�س  حتى  الغيم  �سبابيك 

تطلع وتديف عيونا.

يحكي  ع��م  ت���راب  يف  هونيك 

ال�سخر عمفرق النطرة واللوز بل�س 

مرقطة  جبال  ويف  ال�سحكة،  ير�سم 

اللي  الفرحة  ورد يتلفلف بهدايا  حاملة 

جاي من عيون النا�س،

ويف عجقة طفال �سغار عم ير�سمو حلم �سو كبري 

تتخلق  ال�سطر  را���س  على  بع�س�ن  يجمع�وا  عم  وكلم�ات 

ما  موال  متل  الذاكرة  على  ويفوت  ال�سعر  ويوعى  احلكاية 

بيخل�س...

وال�سهل  للوعد  لالمل  م�ستاقة  االر�س  �سوف  عم  هونيك 

بينده على اجلبل والبحر عم يغمر الوادي، وفالح غادي على 

بزلغط  عم  ومعول  ون��دى  قمح  كفوفو  وريحة  بكري  احلقل 

بعر�س املوا�سم ويف �سوت عم يطلع متل ال�سالة واحلب...

�سلوا �سوا على ا�سم يلي خلق لبنان باأنفا�س بت�سبه الوان 

ال�سوق  نر�سموا بحرب  يلي  هالكلمات  كل  ما  اللبناين،  العلم 

يطل  تا  نور  يا  بعد  ننطر  رح  قدي�س  ي�ساألوا  عم  واللهفة 

ا�سمك ويزين البيوت وم�س ب�س الق�سور، قدي�س يا نور رح 

ننطر فار�س قائد للحماة حمل معه م�سعل االزلية من تراب 

او�سمة  الوطن  �سما  اجلنوب تري�سم على  تراب  ال�سهادة من 

عز وفخر معمدة بدم �سهدا حرية لبنان...

النطرة وعم ننطرك  النا�س �سرنا لعبة  النا�س كل  ما نحنا 

للحلم  �ستقنا  بكرا  بتجي مبارح قبل  قلنا  ون�سلي،  يوم  كل 

الظلم  غبار  ينف�س  بطل  ملارد  �ستقنا  الفرح...  وتبا�سري 

واخلوف �ستقنا يا وطن تي�سري عنا وطن...

اهلل معك وبرحمتو ياخذ بيدك...

اهلل معك ويعطيك قوة وعزم قد ما بدك...

اهلل معك يا �سيف ان�ساين وحّد العدل حدك...

اهلل معك يا لهفة االمان يا قائد الفر�سان ومني قدك؟...

بفكرك  العنفوان  لونت  البارد  ودم  متوز  بنار  معك  اهلل 

وكدك...

واجلد  املحن  وقت  االميان  كبري  يا  لبنان  حلم  يا  اهلل معك 

جّدك...

مي�سال �سليمان... كل الوطن حدك...

كلمة ال�سيدة ماريا عا�سي

اهلل معك يا حلم لبنان يا كبري الميان يا مي�سال �سليمان 

يا �سيف ان�ساين وحّد العدل حّدك وكل الوطن حّدك

معي ال�����س��الَم  ت��ه��دي��َك  ال�سم�سِ  م��دي��ن��ُة 

اإي�����ك�����اَر ل���ب���ن���اَن ي����ا رم�������زاً ل���ع���ّزِت���ن���ا

منت�سياً ال�سم�سِ  ح��ّد  جناحيك  ��ط  واب�����سُ

��ُه ل��ب��ن��ان ب�����اٍق زن�����ود اجل��ي�����س حت��ر���سُ

َمْت َق�سَ ل��ن��ا  اأق����الم  م��ي�����س��ال  ا���س��م  ع��ل��ى 

كلمة الأ�ستاذ غازي قي�ش

اأتينا لنمّجد قطرات الدم التي نزفت من اأج�ساد 

والعزة  املجد  �سانع  العظيم  جي�سنا  اأبطال 

والكرامة والتاريخ

هاَمَتنا ال��ي��وم  ت��ع��ل��ي  ال��ُع��م��ُد  وال�����س��ّت��ة 

اأرزت���ن���ا ف���وق  ح��لِّ��ق  عم�سيت  ن�����س��َر  ي���ا 

ب��ال��ن�����س��ر وال����غ����ار ق����د ك���ّل���ل���ت اأم��ت��ن��ا

عتمتنا اأن���ف���اق  يف  ال�����س��وَء  اأ���س��ع��ل  م��ن 

ب�����اأن�����ك امل����ن����ق����ُذ اجل������ّب������اُر دول���ت���ن���ا
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اأيها ال�سادة

غداً �سيكتب التاريخ اأن بلداً برغم ما اأ�سابه من دمار كبري 

وجراحات قاتلة، وقبل اأن تندمل جراحاته، يبادر اأ�سحاب االأقالم 

فيه اىل تكرمي قائد جي�سه العظيم، فيّتحد ال�سيف والقلم، يف 

وقفة املعرفة اىل جانب القوة، لهو بلد باٍق يف الزمان رغم 

اأنف الزمان!!!

�ساحب ال�سيادة اليوم والفخامة غداً!

ماذا اأقول فيك وقد مالأَت عقلنا ووجداننا وقلوبنا و�سمائرنا؟

الذي فاق  اأم من عنفوانك  الذي ال ينفذ؟  اأنبداأ من �سربك 

ال  التي  وت�سحياتك  اإميانك  من  اأم  ارتفاعاً؟  اجلبال  اأعلى 

ت�ساهيها ت�سحيات؟ اأم من قامتك العالية على القمم؟ اأم من 

�سمودك الرائع حتى الذهول؟

م الرجل فيك، الأنه كاحلب ولبنان ال يقبل التق�سيم...  اأنا ال اأق�سّ

ع�سيٌّ اأنت كلبنان!

لقد وقفَت يف العا�سفة ك�سنني، وعرقت كاالأرز!

لبنان!  عن  تدافع  واأنت  عرقك  رائحة  لن�ستم  اليوم،  اأتينا 

ولن�سهد على يديك والدة وطن هو يف االأوطان اأ�سغرها م�ساحة 

واأعزُّها وجوداً!

اأنف�سنا يف ح�سرتك، عّلنا نعيد الأطفالنا  اأتينا اليوم لنكّرم 

رت على �سواطئ اخليبة واأفول االأمل. بع�س اأحالمهم التي تك�سّ

اأتينا لنمّجد قطرات الدم التي نزفت من اأج�ساد اأبطال جي�سنا 

العظيم، �سانع الرجال �سانع املجد والعزة والكرامة والتاريخ.

اأن نكّرم�ك الي�وم بث�الث دق�ائ�ق، اأُِذَن الأقالمنا فيها اأن تريق 

على يديك ما تبّقى لها من مداد، اأو ت�سفك يف ح�سرتك اآخر 

ما تبّقى لها من �سواد احلرب...

فهذا يعني اأن نح�سر البحر يف قارورة، ونك�سر قارورة الطيب 

عند قدميك الرا�سختني!

مي�سال �سليمان! اأنت ما تبّقى لنا من لبنان!

ال! اأنت لبنان!!! ونحن ع�ساق االأر�س!

يحر�سك  اأن  اجلمال،  وحماريب  احلب  هيكل  يف  ن�سلي،  لك 

على  ع�سّياً  كان،  كما  عالياً  بجي�سه،  عزيزاً  لبنان  ليبقى  اهلل، 

كل طامع...

حماك اهلل وحمى لبنان!

ما اأجمل لغتنا حني تنب�سط يف مداها االأرحب، تعانق خمائل 

�سمري،  واإ�سراقة  اأم��ل،  نهدات  باقاتها  من  ت�سفر  الرو�س، 

الوطن،  دروب  على  تنغر�س  �سادقة،  وطنية  حمبة  و�سبوات 

�سطرتها  وكرامته،  حيا�سه  عن  ال��ذود  يف  اإ�ستب�سال  �سهادة 

بقيادتكم  اللبناين،  اجلي�س  يف  ال�سجعان  البوا�سل  �سواعد 

�ساحات  يف  الدنيوية،  الغرائز  عن  املنزهة  احلانية،  الظليلة 

ال�سرف، بطولة وطنية عنوانها: �سرف، ت�سحية، وفاء.

اأيها القائد العماد مي�سال �سليمان، 

حري بنا، نحن َحَملة القلم ودعاة املحبة والوطنية امللتزمة 

ال�سريفة، حني نقرتب من عرينكم، اأن ن�سدقكم القول، اإقرتاب 

م�سافة ت�ستتبع خطواتكم املوزونة مبثاقيل من الهّم الوطني، 

حتت�سب بوزن احل�سارات التي مرت على لبنان الوطن ال�سامخ، 

على  جحافل  تواريخ  املحفورة  والفخار،  العزة  باأجماد  املكّلل 

الهوجاء،  والعوا�سف  االأري��اح  كل  املتحدية  ال�سلدة،  �سخوره 

املحطمة كل املطامح االآيلة الغت�سابه، والتاريخ هنا ي�سهد، 

وغبي من ال يقراأه وبه ي�ستنري.

اإن كلماتي اليوم يف ح�سرة مقامكم الرفيع، باإ�سمي وبا�سم 

زمالئي اأع�ساء ديوان اأهل القلم وندوة االإبداع، لن تكون الفر�سة 

املوؤاتية لتنميق القول، وما اأغنى 

يف  الغو�س  حني  العربية،  اللغة 

اأننا  اإذ  بالعبري،  املرتعة  كنوزها 

نحّبذ كلمة احلق وفعله، الذي يعلو 

وال يعلى عليه، خ�سو�ساً ونحن نعلم، 

وكلمات  املحاباة  اأفعال  ترف�سون  اأنكم 

اأ�سقطتموها من قوامي�س  التي  املداهنة، 

التزام  املغرو�سة  املتمكنة،  الن�سالية  عقيدتكم 

حق وطني مربم، وعطاء بال حدود ال مّنة فيه، كر�س يف 

اأذهان رجاالت هذه املوؤ�س�سة، موؤ�س�سة اجلي�س اللبناين الذي به 

نفخر واإليه نوؤوب حني ا�ستداد اخلطوب وا�ستباه االأمور، عقيدة 

املناطقية  اإىل  تن�سد  ولن  تطيف  ومل  متذهب  مل  وطنية 

ال�سيقة من �ساحات الوطن، ومل تبتل بالتحيز وحب الذات، بل 

وب�سهامة  وتوافقاً،  وفاقاً  عليه  املجمع  الوطني  احل�ّس  بنبل 

حفزتنا اإىل التمنطق ب�سجاعة قلمنا، الذي مل ينحِن اأي�ساً اأمام 

ف�ساءات الغفلة، وتغري امل�سارات، وتبدل املفاهيم، كي نقول 

تت�سابك  حني  ال�سعبة  املهمات  رجل  بالفعل  اإنكم  �سادقني: 

املالحم، وحني ي�سبح الوطن على حافة اجلنون، اأي قاب قو�سني 

كلمة الدكتورة �سلوى اخلليل الأمني 

ياأتي  العام  كرجل  اختياركم  باأّن  ثقة  على  نحن 

مكملً لختياركم قائداً للوطن يف الزمان املر
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اأو اأدنى من االإنهيار، وحني يرتفع �سوت العقل 

وال�سمري وال من جميب.

ال  منقو�سة  غري  كاملة  ثقة  على  نحن  لهذا 

العام  كرجل  اختياركم  اأن  االلتبا�سات،  حتتمل 

الذي نهنئ ال�سديق �سوقي دالل عليه، اإمنا 

اأ�سدل  الذي  الكبري  لالإختيار  مكمالً  ياأتي 

باختياركم  والرجاء  الهناءة  م�سوح  علينا 

قائداً للوطن يف الزمان املر، الذي ناأمله 

اإنت�ساراتكم  بيارق  تعلوه  حمرابكم،  يف  طيعاً 

املجلوة على اأ�سّنة رماحكم، و�سالماً مزهواً باالأمل املبارك، يهّل 

كرامة على جبني كل اللبنانيني من دون اإ�ستثناءات، وم�ساراً 

باالإلتزام الوطني عرب تن�سئة �سحيحة �سليمة معفاة  مطّعماً 

من براثن الطائفية واملذهبية، مر�سودة بح�سن اختيار اأ�سحاب 

الكفاءات والقدرات وال �سيء �سواه، مرفوعة على مهود ال�سمائر 

هم  الذين  العامة،  وامل�سلحة  الوطن  خلدمة  دوماً  امل�ستنفرة 

املوؤمتنون الوطنيون ال�ساحلون.

القائد العماد مي�سال �سليمان،

اأيها النخب النخبة،

تهانينا نرفعها اإليكم ح�سرة القائد الفار�س، احلكيم ال�سجاع، 

القادر املقتدر، املوؤمن املوؤمتن، والويف لعهد لبنان والوعد. 

وعربكم نرفعها م�سبقاً لكل لبناين خ�سو�ساً ال�سرفاء الطيبني، 

الأهل الفكر والقلم َحَملة احل�سارة االإن�سانية املتجذرة يف �سجالت 

االأمم الراقية نربا�س عزة واإ�سعاع ونور، لكل من حمل ويحمل 

ال�سهيوين، لل�سادقني دعاة وحدة  العدو  االأكرب مبقاومة  الهّم 

الوطن وتكري�س �سيادته وحريته وا�ستقالله، ولكل من يعمل 

على تر�سيخ االنتماء وااللتزام والوطني ال�سرف كتاباً مقد�ساً، 

�ستكر�سون  ال��ذي  الرئي�س  القائد  باأنكم  الكاملة  الثقة  مع 

اأفعالكم الوطنية الثابتة على احلق، نهجاً ومنهجية ود�ستوراً 

فاعالً، تعملون لتنفيذه خالل توليكم �سدة الرئا�سة يف لبنان 

كي يبقى القانون فوق اجلميع ولبنان فوق اجلميع.

ع�ستم ذخراً للوطن، عا�س لبنان مرفوع الهامة عايل اجلبني، 

عا�س اجلي�س اللبناين.

اأيها احل�سور الكرمي،

ج��ري��اً على ع��ادت��ه��م ك��ل ع��ام، 

االأهلية  اجلمعيات  ممثلو  يجتمع 

قامت  لبنان  �سخ�سية من  لتكرمي 

جمد  �سبيل  يف  عظيمة  باإجنازات 

احلبيب  بلدنا  وع��م��ران  ونه�سة 

لبنان.

من اأجل نف�س هذه االأهداف النبيلة، 

البقاع  يف  الرتبوي  االإمن��اء  جمعية  ن�ساأت 

عند انتهاء احلرب العام 1993 حاملة �سعار بناء 

االإن�سان بالرتبية. فارتاأت االإعالء ب�ساأن التعليم عن طريق 

مّد املدار�س الر�سمية واخلا�سة بالو�سائل الرتبوية املختلفة من 

كتب مطالعة وو�سائل �سمعية ب�سرية واألعاب ثقافية واأجهزة 

كمبيوتر وغريه حتى و�سلت عطاءاتها اىل نحو 140 مدر�سة.

وتقدير  وفاء  عربون  اإال  بها  نقوم  التي  التكرمي  حفالت  وما 

الت�سحية  حتى  باأعمالهم  �سخوا  الذين  لكل  وت�سجيع  و�سكر 

ال  واأن��ه  العناء  منهم  ي�ستحق  وطنهم  اأن  الإميانهم  بذواتهم 

حمالة �سي�سبح على �سورة اأحالمهم ويحقق طموحاتهم.

ولعل خيارنا هذه ال�سنة للموؤ�س�سة الع�سكرية هو الأنها قبل 

و�ساندت  ووج��وده  الوطن  على  حافظت  والطموحات،  االأح��الم 

بواجباتها  قامت  لقد  اإمكانات.  من  ما متلك  بكل  موؤ�س�ساته 

بكفاءة عالية من حماية حدود لبنان، اىل احلفاظ على االأمن 

من  وجدها  طلبها  فمن  االإره��اب.  على  الق�ساء  اىل  الداخلي، 

اأق�سى ال�سمال اىل اأق�سى اجلنوب.

وقفت ب�سمت ولكن على احلياد.

عملت بجد ولكن بكرم، فا�ستحقت ال�سعار الذي حتمله »�سرف 

ت�سحية وفاء«. فكانت ت�سحياتها غري حمدودة. قّدمت الغايل 

من اأ�سرف عنا�سرها يف حربها االأخرية وتّوجته بحادثة االإغتيال 

املوؤملة للواء الركن البطل ال�سهيد فرن�سوا احلاج.

بعد كل هذا، اأت�ستحق منا هذه املوؤ�س�سة فقط كلمة �سكر؟ اأم 

ت�ستحق منا اأن نبادلها الوفاء والت�سحية وذلك بالعمل احلثيث 

على توحيد �سفوفنا والنظر بتجرد مل�ستقبل بلدنا عّلنا نخفف 

عنها وعن نف�سنا الكثري من ال�سقاء واالأمل؟

فبا�سم جمعية االإمناء الرتبوي يف البقاع وجميع اجلمعيات 

احلا�سرة بيننا، ن�سكر موؤ�س�سة اجلي�س اللبناين على تقدمياتها 

ونفتخر اأن يكون قائدها ح�سرة العماد مي�سال �سليمان املكّرم 

للعام 2007 عربون وفاء لتفانيه والإجنازاته ونتمنى له املزيد 

من العطاءات البّناءة واالأعمال الناجحة.

األقتها ال�سيدة عفاف �سفري

كلمة ال�سيدة ڤيفيان غامن

حفلت التكرمي هي عربون وفاء وتقدير و�سكر للذين 

�سخوا باأعمالهم حتى الت�سحية بذواتهم
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�سّيدي القائد،

البارد،  العدوان اال�ستفزازي يف نهر  حني كان لبنان ي�سارع 

كانت عيوننا اإىل جي�س لبنان، وقلوبنا �ساخ�سة اإليكم.

احلاج،  فرن�سوا  البطل  �سهيدنا  املتمادي  الغدر  اغتال  وحني 

كانت عيوننا تدمع من قهر، وقلوبنا �ساخ�سة اإليكم.

تاريخه  يف  االأخطر  املنعطف  هذا  يف  ميرُّ  ولبنان  واليوم، 

ناهدة  ال�سماء،  اإىل  اإىل فوق،  احلديث، تبقى عيوننا �سارعة 

اإىل العناية االإلهية تنقذنا، وتبقى قلوبنا �ساخ�سة اإليكم.

وهذا االإجماع التام الذي ن�سهده اليوم حول �سخ�سكم: ح�سيلة 

ح�سور لبناين نقّي، كهذه االأرزة النقية على جبينكم، العايل 

ب�سهامة لبنان، وكرامة لبنان، ولبنانية لبنان يف الدفاع عن 

�سعب لبنان.

اإننا، يا �سيدي القائد، يف ه�ذا الن�ّو اخل�طي�ر الذي تتج��اذب 

اأمواج�ه العالي�ة �سف�ين�ة لبن�ان، ال نحتاج اإىل قائ�د كما نحتاجه 

عائ�الته�م  مبختل�ف  اللبن�اني�ون  حوله  ُيج�م�ع  قائٍد  اليوم، 

ال�سعبي�ة  والروح�ي�ة،  ال�سيا�سي�ة 

اأر�س  على  املقيمة  والر�سمي�ة، 

بعيداً  ارحتلت  التي  وتلك  الوطن 

قائد  اللبناين،  االإنت�سار  ع��امل  يف 

يعي�د ال�سن�ون�و اإىل �سم�اء لبنان، قائ�د 

ير�سحونه وال يح�سرونه، قائد يعرف كيف 

قرارات  يف  واحل�سم  واحلزم  العزم  ي�ستخدم 

تنقذ لبنان من ليل النفق الطويل اإىل فجر الربيع 

الطويل.

وما اأهناأنا، اأن تكونوا اأنتم، يا �سيدي القائد، َمن اأجمعت عليه 

العقول والقلوب. 

وناأمل اأال يعود بعيداً، اليوم الذي ننتقل به معكم، من كونكم 

قائد جي�س لبنان، اإىل قائد �سعب لبنان، وقائد م�سري لبنان، 

وقائد لبنان.

فلتحَي بكم هذه االأرزة على جبينكم العايل كاأرز لبنان.

كلمة ال�سيدة منى غزال

ما اأحوجنا اىل قائد يتخذ قرارات تنقذ لبنان من 

ليل النفق الطويل اىل فجر الربيع الطويل

نق�سم باهلل العظيم اأالّ نن�سى �سهداءنا، نق�سم باهلل العظيم اأالّ 

يذهب دمهم �سدًى،

ال�سمائر،  ي�ست�سرخ  دمكم  وحده  قادتنا،  �سباطنا،  جنودنا، 

�ساهدة  وعلى  عنفوانكم،  مدر�سة  يف  كتب  امل��وت!  ويخجل 

لل�سهادة،  ن��ذرمت  اأنكم  يعلمون  اأال  لنحيا«،  »ماتوا  مثواكم 

فكّر�سكم الوغى اأبطاالً، والبطل ال ميوت! ويف مدر�سة البطولة، 

الد�ستور  تلتزم  ع�سكرية  قوانني  والقيادة  قائد.  من  بد  ال 

�سوى  اللهم  غاٍل  ما من ثمن  الوطن؛  احلفاظ على  وبقد�سية 

احلفاظ على االأرواح الربيئة. اإالّ اأن االإثم يّتخذ من االأبرياء دروعاً 

ب�سرية، في�سطدم الواجب بالواقع.

ح�سرة العماد مي�سال �سليمان، كرٌث راهنوا على اإخفاق اجلي�س، 

اأن  اإال  ولرمبا ت�سرذمه كي تنجح املوؤامرة املحاكة �سد لبنان. 

حكمتك داأبت، منذ ت�سّلمك القيادة، على �سناعة الرجال الذين 

ي�ستميتون يف �سبيل احلفاظ على احلريات التي حتفظ كرامة 

وتاريخك  بخربتك  اأدركت  االإن�سان. 

نظرك  وُبعد  امل�سّرف،  الع�سكري 

وحكمة  الوطني،  جت��ذرك  وُع��م��ق 

اأدركت  تنفيذها،  و�سجاعة  قراراتك 

زواله،  يعني  لبنان  باأمن  العبث  اأن 

وا�ست�سففت كمي�سال �سيحا »اأن املنطق 

وحده مهدد باالإفال�س يف لبنان«، والتطّرف 

�سّيد املوقف. 

ح�سرة القائد، كنت احلكم والعادل واملعتدل، و�سالحك االأقوى 

مل يكن ال�سالح بل ال�سمود احلق من اأجل احلرية، من اأجل لبنان 

ال�سيد واحلر وامل�ستقل. 

ح للرئا�سة بال�سدفة،  ح�سرة العماد مي�سال �سليمان، مل تر�سّ

ف�سريتك الع�سكرية وم�سارك الوطني و�سامان ازدان بهما اإميان 

اللبنانيني ب�سوابية خيارهم. عا�س اجلي�س - عا�س لبنان.

كلمة الدكتورة كلوديا �سمعون اأبي نادر

�سريتك الع�سكرية وم�سارك الوطني و�سامان ازدان 

بهما اإميان اللبنانيني ب�سوابية خيارهم



كانون الثاين

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات
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فوؤاد  لكلية  اجلديد  املبنى  افتتاح  حفل  خالل 

العماد  اجلي�س  قائد  اأكد  واالركان،  للقيادة  �سهاب 

ي�ستمد  اللبناين  »اجلي�س  اأن  �سليمان  مي�سال 

حوله  اللبنانيني  التفاف  من  ومناعته  قوته 

باالميان  امل�سلحني  وع�سكرييه  �سباطه  وم��ن 

واملعرفة«.

اجلديد  املبنى  افتتاح  اجلي�س  قائد  رعى  فقد 

ح�سور  يف  واالرك��ان،  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  لكلية 

امل�سري،  �سوقي  الركن  ال��ل��واء  االرك���ان  رئي�س 

رئي�س  فرحات،  اليا�س  الركن  العميد  الكلية  قائد 

عام  مدير  �سكر،  زهري  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة 

اأع�ساء  ريفي،  اأ�سرف  اللواء  الداخلي  االمن  قوى 

القيادة  �ضباط  كبار  من  وعدد  الع�ضكري  املجل�ض 

والوحدات  واالف���واج  واالل��وي��ة  املناطق  وق���ادة 

امل�ستقلة وممثلني عن االجهزة االأمنية، اىل عدد 

اجلامعيني  واال�ساتذة  الع�سكريني  امللحقني  من 

ال�ضركة  ومدير  الكلية  يف  املدّربني  وال�ضباط 

املتعهدة للم�سروع.

كلمة قائد اجلي�ش

العماد �سليمان قال يف كلمته:

ن�سنعها  م�سرقة،  اإجن��ازات  اجلي�س  م�سرية  يف 

ب��اإرادة  اآخ��ر  وحيناً  والت�سحيات،  بالدماء  حيناً 

الوطن  ي�ستمد  وكما  والبناء.  والتطوير  النهو�س 

االر�س  حامي  والقادر،  املوحد  اجلي�س  من  قوته 

ي�ستمد  كذلك  واال�ستقالل  ال�سيادة  ورمز  وال�سعب 

اللبنانيني  اإلتفاف  من  ومناعته  قوته  اجلي�س 

املت�سلحني  وع�سكرييه  �سباطه  وم��ن  ح��ول��ه، 

باالميان واملعرفة.

�سهاب  ف��وؤاد  لكلية  اجلديد  املبنى  افتتاح  اإن 

الكبرية  الطموحات  واالركان، هو جزء من  للقيادة 

التي طاملا �سبونا اإىل حتقيقها يف جمال التعليم 

نوعية  قفزة  ذاته  بحد  وي�سكل  العايل،  الع�سكري 

اإذا ما قي�ست باالإمكانات املادية املتوا�سعة لدى 

التي مير  ال�سعبة  والظروف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

بها الوطن. اأحيي جميع الذين ا�سهموا يف اإن�ساء 

وكلي  ومتابعة،  وتنفيذاً  تخطيطاً  ال�سرح  هذا 

مب�ستقبل  وثقة  اأم��ل 

م��وؤ���س�����س��ة ت�����س��ع يف 

العلم  منارات  اأرجائها 

والت�سحية والعطاء.

كلمة قائد الكلية

العميد  الكلية  قائد 

فرحات  اليا�س  الركن 

األقى كلمة قال فيها:

اأيها احلفل الكرمي

نرحب  اأن  ي�سعدنا 

يف  ترحيب  اأح��ر  بكم 

التعليمي  ال�سرح  هذا 

الع�سكري الكبري، الذي يحمل ا�سم موؤ�س�س اجلي�س 

ب�سمات  ويحمل  �سهاب،  فوؤاد  الرئي�س  اللبناين 

بنائه  �سبيل  يف  وبذله  اإال  جهداً  يدخر  مل  من 

اجلي�س  قائد  به  عنيت  احلال،  هذا  اإىل  وو�سوله 

العماد مي�سال �سليمان.

�سيدي العماد

وها  توجيهاتكم،  ونفذت  جهودكم  حتققت  لقد 

هي كلية فوؤاد �سهاب للقيادة واالركان التي كانت 

حلماً، ثم م�سروعاً، واأخذت الكثري من اهتمامكم، 

وتن�سئة  وثقافة  علم  قلعة  اأمامكم،  هي  ها 

اإيالئك  لك على  واالركان. ف�سكراً  للقادة  ع�سكرية 

االهتمام واملتابعة الدوؤوبة والدعم الكبري من اجل 

رعى حفل افتتاح مبنى 

كلية فوؤاد �سهاب

للقيادة واالركان

العماد �سليمان: اجنازات اجلي�ش ت�سنع بالدم والت�سحيات حيناً وباإرادة التطوير والبناء حيناً اآخر 



رفع م�ضتوى القادة واهلية ال�ضباط كافة. 

الكلية  الفتتاح  بح�سورك  �سرفتنا  لقد 

املعدة  التذكارية  اللوحة  عن  ال�ستار  واإزاحة 

الغاية، وهو ح�سور ملنا�سبة نعتز بها،  لهذه 

يف  ع�سكر  بقي  ما  نتذكرها  نظل  و�سوف 

لبنان، و�سوف يبقى ع�سكر لبنان.

هذه الكلية، ف�سيحة االرجاء، تت�سع للعديد 

واحللقات  املوؤمترات  والإقامة  ال��دورات  من 

الدرا�سية واملحا�سرات، واإين على ثقة تامة 

اأرقى  اإىل  ت�سل  �سوف  دعمكم  بف�سل  اأن��ه 

مراتب الكليات الع�سكرية يف العامل.

هذا  اأن  بل  البناء،  بهذا  الكلية  تبداأ  مل 

بذل  لقد  ك��ب��رية.  حت��ول  نقطة  ه��و  البناء 

الإر���س��اء  ج��ب��ارة  ج��ه��وداً  ال�سابقون  ال��ق��ادة 

جميع  بني  له  وم�سهود  ع��اٍل  تعليمي  م�ستوى 

حية  الربامج  فكانت  وال�سديقة.  ال�سقيقة  الدول 

الرتابة  عن  وابتعدت  جديد،  كل  تواكب  متطورة 

ويكفينا  ال�ضباط.  من  العديد  وخّرجت  واجلمود 

مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  يكون  اأن  �سرفاً 

�سليمان من خريجي هذه الكلية. 

رئي�س  اأحيي  اأن  العماد،  �سيدي  يل،  ا�سمح 

على  ال��ك��رام  واأ���س��ات��ذت��ه��ا  اللبنانية  اجل��ام��ع��ة 

وتكري�سهم  تعاونهم 

ال��غ��ايل من  ال��وق��ت 

اأج����ل ت��ق��دمي اأح���دث 

االقت�سادية  املعارف 

وال���������س����ي����ا�����س����ي����ة 

واال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

لل�ضباط  واالإداري������ة 

فلهم  امل���ت���درج���ني، 

ولنا  نن�ساه،  لن  ف�سل 

يتقدم  تعاون  معهم 

با�ستمرار.

اأم������ا ان���ت���م اأي���ه���ا 

واكبتم  الذين  ال�ضباط 

�ساهد  واأنا  كنتم  فقد  وجتهيزها،  الكلية  بناء 

على ذلك خري من عمل بكد وجد واإخال�س، من 

احلالة،  هذه  اإىل  وو�سولها  الكلية  اإمتام  اجل 

بالتعاون مع ال�سركة متعهدة امل�سروع.

�سيدي العماد

يف هذا اليوم البهيج، لن نن�سى ت�سحيات 

عن  دفاعاً  �سقطوا  الذين  االب��رار  �سهدائنا 

الكربى  املعركة  �سهداء  اآخرهم  ولي�س  الوطن 

بف�سل  والتي  البارد،  نهر  يف  االره��اب  �سد 

اأف�ست  امل�سهودة،  وحكمتك  ال�سلب  قرارك 

من  وال��ع��امل  وال��ع��رب  لبنان  تخلي�س  اإىل 

هنا  ويهمنا  االرهابيني،  من  كبرية  جمموعة 

اأن نذكر اأن من بني ال�سهداء، �سابط متدرج 

يف الكلية هو املقدم املغوار ابراهيم �سلوم، 

و�سقط  الواجب،  نداء  ملبياً  ال��دورة،  قطع  الذي 

�سهيداً على مذبح الوطن.

بها  مي��ر  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف 

الفراغ  من  التخوف  ظل  ويف  احلبيب،  وطننا 

من  بحال  ويت�سبب  املواطنون  به  يهج�س  الذي 

هو  اجلي�س  يبقى  لديهم،  االمل  وفقدان  ال�سياع 

املالذ والنقطة امل�سيئة يف النفق املظلم، يوفر 

االمن واال�ستقرار، ويعيد الطماأنينة اإىل النفو�س 

القلقة، واليوم بافتتاح هذه الكلية، يقدم االمل 

االرتقاء مب�ستوى  اإرادة  االف�سل، وتظهر  الغد  نحو 

جي�سنا االبي.

و�سوف  كثري،  عمل  فاأمامنا  الكالم  نطيل  لن 

هذا  من  متخذين  ونتطور  ونتقدم  نعمل  نبقى 

ال�سرح الكبري مقراً للبحث والدر�س والتطوير.

�سيدي العماد

كلمة اأخرية اأقولها:

اأ�سبح للجي�س كلية.
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برعاية قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، اأقيم 

حفل افتتاح ثكنة فوج مغاوير البحر يف عم�سيت، 

بح�سور رئي�س االركان اللواء الركن �سوقي امل�سري 

ال�ضباط  وذوي  االمنية  االجهزة  روؤ�ضاء  من  وع��دد 

ال�سهداء الذين خدموا يف فوج مغاوير البحر، وقائد 

الفوج العقيد الركن جورج �سرمي و�سباطه.

بعد اإزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية، جال العماد 

قائد اجلي�ض وال�ضباط على اأرجاء الثكنة واطلع على 

جرى  بعدها  اق�سامها، 

تنفيذ مناورة اإبرار واإنزال 

ق��ام��ت ب��ه��ا وح����دة من 

الزوارق  بوا�سطة  الفوج 

والطوافات الع�سكرية.

قائد  ت��وج��ه  وق��ب��ي��ل 

اإىل  واملدعوين  اجلي�س 

حفل تبادل اأنخاب، كانت 

اإىل  فيها  ا�سار  كلمة  له 

ع�سكرية  ثكنة  بناء  »اأن 

على �ساطئ عم�سيت بدالً 

هو  �سياحي،  منتجع  من 

االأمن  اأهمية  على  تاأكيد 

تعزيز  يف  واال���س��ت��ق��رار 

اأن  بالبالد، ال �سيما  االإقت�سادي  والنهو�س  ال�سياحة 

هذه الثكنة حتت�سن اأبطاالً ت�سدوا لالإرهاب الذي كاد 

عدد  ودماء  اجل�سام،  ت�سحياتهم  لوال  الكيان،  يهّدد 

افتدوا  الذين  واجلرحى  ال�سهداء  رفاقهم  من  كبري 

لبنان«. 

جهود  ت�سافر  وجوب  على  �سليمان  العماد  واأك��د 

ال�سيا�سية  واملرجعيات  االمنية  والقوى  اجلي�س 

والروحية واجلمعيات االهلية و�سائر اأبناء الوطن يف 

االإرهاب الهادف اإىل النيل من وحدة  مواجهة هذا 

على  واأثنى  الفريدة،  احل�سارية  و�سيغته  الوطن 

العامل،  الذي كان مثار اعجاب  الع�سكريني  متا�سك 

واالعراف  االن�سانية  القيم  اإلتزام  اإىل  اإياهم  داعياً 

االمن  حفظ  على  واملثابرة  العريقة،  الع�سكرية 

الدميقراطية  وح��م��اي��ة 

التي  العامة  واحل��ري��ات 

كفلها الد�ستور.

كلمة قائد الفوج

بدوره، وجه قائد الفوج 

�سرمي  ال��رك��ن  ال��ع��ق��ي��د 

الكلمة االآتي ن�سها:

�سيدي العماد

اأوليتمونا  عظيم  �سرف 

اليوم  بح�سوركم  اإي���اه 

افتتاح  حفل  يف  بيننا 

البحر.  مغاور  فوج  ثكنة 

اإن�����ه ح�����س��ور ت��ك��رب به 

املنا�سبة  يك�سب  ح�سور  اجلباه،  وت�سمخ  النفو�س 

�سمو املعاين، ويجعلنا اأ�سد قوة واأ�سلب عزماً على 

موا�سلة الت�سحيات، وبذل امل�ستحيل التزاماً بر�سالة 

ال�سرف والت�سحية والوفاء وذوداً عن الوطن وكرامة 

ابنائه.

املبنى  اجلي�س  افتتح  املا�سي  اال�سبوع  خالل 

يف  واالرك��ان  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  لكلية  اجلديد 

الثكنة  هذه  نفتتح  نحن  ها  واليوم،  الريحانية، 

مما  النرية،  والعقول  املفتولة  بال�سواعد  العامرة 

يوؤكد اإرادة قيادة اجلي�س على الرغم من االمكانات 

املادية املتوا�سعة والظروف ال�سعبة التي يعي�سها 

والبناء  والتطوير  النهو�س  م�سرية  بدفع  الوطن، 

بذل  مع  تزامناً  االم��ام،  نحو  قدماً  املوؤ�س�سة  يف 

والرتكيز  وال�سالح،  العتاد  لتوفري  احلثيثة  اجلهود 

اإىل  للو�سول  ك�سبيل  املتخ�س�س،  التدريب  على 

وحدات قتالية تنفذ خمتلف املهمات املوكلة اإليها 

بكفاءة وحرفية عاليتني.

لقد عرف لبنان �سنني حبلى باملخاطر وال�سعاب، 

ثكنة جديدة ملغاوير البحر

قائد اجلي�ش يعترب وجودها على ال�ساطئ تاأكيداً على اأولوية الأمن
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كادت تهدد مقومات وجوده، وعلى الرغم من ذلك، 

االآخر، اعتباراً  النجاح تلو  ا�ستطاع اجلي�س حتقيق 

اإىل  و�سوالً  اال�سرائيلية،  االعتداءات  مواجهة  من 

الوطن،  عرفه  اإرهابي  تنظيم  اأكرب  على  الق�ساء 

العامل  جيو�س  اأق��وى  عنه  عجزت  اإنت�ساراً  حم��رزاً 

املتطورة،  والتكنولوجيا  اال�سلحة  باأحدث  املدججة 

وهذا االجناز مل يكن ليتحقق لوال قيادتكم احلكيمة، 

حول  اللبنانيني  والتفاف  ال�سائبة،  وقراراتكم 

ال�سهداء  قوافل  قدمت  التي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

االأبرار على مذبح ال�سيادة والكرامة الوطنية، وقد 

االبطال  هوؤالء  من  كوكبة  البحر  مغاوير  لفوج  كان 

الذين و�سحوا جبينه باأكاليل الن�سر، واأك�سبوه بالدم 

الزكي املزيد من املناعة والقوة والعنفوان.

اإن هذه اللفتة الكرمية من قبل القيادة جتاه فوج 

مغاوير البحر، هي مو�سع فخر واعتزاز لع�سكرييه 

�سباطاً ورتباء وافراداً، وهي تلقي علينا م�سوؤوليات 

نعمل  ان  واعدين  ع��زم،  بكل  نتلقفها  اإ�سافية، 

واالرتقاء  الفوج،  ق��درات  تعزيز  اأجل  من  كلل  بال 

العقبات  بلغت  مهما  واالداري،  القتايل  مب�ستواه 

وال�سعاب.

ن�سكر اهتمامكم �سيدي العماد، ونفتخر برعايتكم 

لكم  وعهدنا  االحتفال،  لهذا  ال�سخ�سي  وح�سوركم 

اأن يبقى الفوج على قدر ثقتكم الغالية، فوجاً له 

مكانته املميزة يف جي�س يبذل الغايل والنفي�س 

به  يلوذ  جي�س  الكرامات،  وي�سون  الرتاب  ليحمي 

ال�سدائد واملحن، ويبقى االمل  اوقات  ال�سعب يف 

واملرجتى لوطن قوي اآمن مزدهر.
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فوؤاد  اال�ستاذ  الوزراء  رئي�س جمل�س  دولة  برعاية 

الداخلي  االأم��ن  قوى  عام  مبدير  ممثالً  ال�سنيورة 

اللواء  االركان  رئي�س  وح�سور  ريفي،  اأ�سرف  اللواء 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  امل�سري  �سوقي  الركن 

االأمنية  االجهزة  قادة  جانب  اإىل  �سليمان،  مي�سال 

واأع�ساء  الع�سكريني  وامللحقني  ال�سفراء  من  وعدد 

املانحة  الدول  وخرباء  االأملاين  اال�ست�ساري  الفريق 

واالحتاد االأوروبي، و�سخ�سيات ر�سمية ودبلوما�سية 

عمل  اإطالق  ال�سمال  منطقة  جرى يف  وع�سكرية، 

القوة امل�سرتكة املوؤلفة من اجلي�س و�سائر االأجهزة 

ال�سمالية  احلدود  واملكّلفة مهمة مراقبة  االأمنية، 

و�سبطها.

ا�ستهل االحتفال بزيارة قيادة القوة امل�سرتكة يف 

مع�سكر عرمان للتدريب، حيث جرى تدريب القوة 

امل�سرتكة، بعدها ا�ستعر�س احل�سور متريناً عمالنياً 

حول مكافحة التهريب، نفذته جمموعات من هذه 

-العري�سة،  العبودية   - العبدة  مثلث  يف  القوة 

و�ساركت فيه طوافة ع�سكرية وعدد من الزوارق. ثم 

انتقل اجلميع اإىل قيادة منطقة ال�سمال حيث اأقيم 

حفل ا�ستقبال على �سرف احل�سور، القى خالله اللواء 

ريفي كلمة �سكر فيها ال�سلطات االملانية واالحتاد 

ال�سديقة  الدول  وجميع  املتحدة  واالأمم  االوروب��ي 

مهمة  اأن  واعترب  العمل.  اجناز  يف  ا�سهمت  التي 

�سبط احلدود، مهمة �ساقة ومكلفة، لكن ال مفر من 

القيام بها، وهي حق طبيعي لكل دول العامل.

�سوقي  الركن  اللواء  االرك��ان  رئي�س  القى  كذلك، 

امل�سري كلمة قيادة اجلي�س حيث نوه بامل�ساعدات 

الفريق  وجهود  املانحة  احلكومات  من  املقدمة 

اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار  االمل��اين،  اال�ست�ساري 

النوعية التي تاأتي ثمرة ت�سافر جهود حقيقية من 

اال�ست�ساري  والفريق  االمنية  والقوى  اجلي�س  قبل 

االملاين وخرباء الدول املانحة واالحتاد االوروبي، هي 

تاأكيد على اإدارة حت�سني م�سرية االمن واال�ستقرار 

يف الداخل، من خالل احكام ال�سيطرة على املعابر 

بغية  دقيقة،  ب�سورة  و�سبطها  والبحرية  الربّية 

والت�سّلل غري  انواعها،  على  التهريب  اعمال  منع 

اأ�سكاله  مبختلف  احل��دود  ط��ريف  على  امل�سروع 

واهدافه.

ملراقبة  امل�سرتكة  القوة  عمل  اإطالق  اإطار  ويف 

و�سبط احلدود ال�سمالية، اأقيم يف اللواء اللوج�ستي 

ال�سلطات  اآليات ومعدات مقدمة من  حفل ت�سّلم 

االملانية كهبة ل�سالح اجلي�س اللبناين.

قائد  املقداد  احمد  الركن  العميد  احلفل  ح�سر 

العماد مي�سال �سليمان،  اجلي�س  قائد  اللواء ممثالً 

مدير عام قوى االمن الداخلي اللواء ا�سرف ريفي، 

وممثلون عن االجهزة االمنية، اإىل جانب ال�سكرتري 

رئي�س  �ساندر،  اإلج  ال�سيد  االملانية  لل�سفارة  االول 

لبنان  يف  العامل  االأمل��اين  اال�ست�ساري  الفريق 

اجلرنال كارل �ستولتز.

وقد مّتت تالوة كتاب �سكر موجه من قيادة اجلي�س 

اإىل ال�سلطات االملانية، باال�سافة اإىل تقدمي الدرع 

التذكاري اإىل املحتفى بهم.

اإطلق عمل القوة امل�سرتكة

ملراقبة احلدود اللبنانية - ال�سورية

وم�ساعدة املانية لدعم القوة

الفريق  رئي�س  اجلي�س  ق��ي��ادة  كرمت 

اال�ست�ساري االأملاين املكّلف بامل�ساعدة على 

احلدود  ل�سبط  التجريبي  امل�سروع  تنفيذ 

هيلم�سروت  �ستيفان  العقيد  ال�سمالية 

ملنا�سبة مغادرته لبنان وا�ستبداله بالعقيد 

تكرميي  ع�ساء  حفل  بوت�سكا، يف  ميكايل 

اقيم يف نادي ال�ضباط يف جونية، ح�ضره العميد الركن عبد احلميد دروي�ض ممثالً 

قائد اجلي�ض العماد مي�ضال �ضليمان وعدد من ال�ضباط واخلرباء االأملان واالأجانب 

الذين يعملون ل�ضالح امل�ضروع، و�ضباط من قيادة اجلي�ض وممثلني عن القوى 

االأمنية. تخلل احلفل منح �سعار تذكاري للعقيد املحتفى به.

قيادة اجلي�ش 

تكّرم رئي�ش 

الفريق ال�ست�ساري 

الملاين
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و�سام الأرز الوطني برتبة �سابط 

للربوف�سور ن�سيم اخلوري

تقديراً خلدماته وعطاءاته الوطنية 

واإخال�سه للموؤ�س�سة الع�سكرية واأبحاثه 

وموؤلفاته، قّلد فخافة رئي�س اجلمهورية 

العماد اإميل حّلود الربوف�سور ن�سيم 

اخلوري ع�سو الهيئة اال�ست�سارية يف 

جملة الدفاع الوطني، و�سام االرز 

الوطني برتبة �سابط.

قيادة اجلي�ش تكّرم الوحدة الكورية 

مثمنة جهودها املبذولة

يف �سبيل اجلنوبيني

اإطار  يف  العاملة  الكورية  الوحدة  انتهاء  ملنا�سبة 

قوات االمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، من تعبيد عدد 

من الطرقات يف منطقة �سور، اأقيم احتفال يف مقر 

اللواء الثاين ع�سر يف �سربيحا.

قائد  حل�وي  ر�سالن  الرك�ن  العمي�د  االحتف�ال  ح�س�ر 

مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  ع�سر  الثاين  اللواء 

كون،  اأنغ  كيم  العقيد  الكورية  الوحدة  وقائد  �سليمان، 

وعدد من �ضباط اجلي�ض وقوات اليونيفيل وفاعليات املنطقة واأبنائها.

املبذولة من  اجلهود  اثنى فيها على  كلمة  الركن حلوي  العميد  القى  وقد 

قبل الوحدة الكورية يف �سبيل اأمن اجلنوبيني وتخفيف االأعباء احلياتية عن 

كاهلهم، ثم قّدم كتاب �سكر ودرعاً تذكارية اإىل قائد الكتيبة الكورية.

يف اإطار التعاون والتن�سيق بني اجلي�س اللبناين 

نّفذت  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  االمم  وق��وات 

الكورية  الوحدة  مع  باال�سرتاك  اجلي�س  من  قوى 

من  ياأتي  قتالياً  متريناً  القا�سمية،  منطقة  يف 

�سمن �سل�سلة ن�ساطات م�سرتكة، تهدف اإىل رفع 

م�ستوى التعاون امليداين بني اجلانبني، والتحقق 

من قدراتهما معاً على مواجهة اأي طارئ، باال�سافة 

اإىل تعزيز الكفاءة القتالية لدى الع�سكريني.

مترين قتايل بني اجلي�ش

والوحدة الكورية
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واالرك��ان  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كلية  يف  اأقيم 

احتفال تخريج دورة قائد كتيبة احلادية والثالثني.

فرحات  اليا�س  الركن  العميد  االحتفال  تراأ�س 

مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  الكلية  قائد 

القيادة  عن  ممثلون  �ضباط  وح�ضره  �ضليمان 

ووحدات ال�ضباط املتدّرجني باالإ�ضافة اإىل ال�ضباط 

املدّربني و�ضباط مالك الكلية.

اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  االحتفال  ا�ستّهل 

اعقبه تالوة مذكرة النتيجة النهائية للدورة وتالوة 

فرحات  الركن  العميد  �سّلم  بعدها  ال�سرف.  الئحة 

املميزين  وهناأ  املتخرجني  لل�ضباط  ال�ضهادات 

الكلية  قائد  بني  الدروع  تبادل  جرى  كما  منهم. 

وطليع الدورة.

ممثل  فرحات  الركن  العميد  القى  وللمنا�سبة، 

العماد قائد اجلي�س الكلمة االآتي ن�سها:

اأيها ال�سباط املتخرجون

مرحلة  وهي  كتيبة،  قائد  دورة  اليوم  تنهون 

نهلتم خاللها من معني كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 

العامة  وامل��ع��ارف  الع�سكرية  العلوم  واالرك���ان، 

كما  كتيبة،  لقيادة  توؤهلكم  التي  والثقافة، 

متر�ستم على عمل االركان واتخاذ القرارات، وازداد 

اإطالعكم على االأنظمة والقوانني التي حتكم عمل 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.

حيث  الع�سكرية،  وحداتكم  اإىل  تتوجهون  غ��داً 

يتوجب عليكم تطوير العمل واالبتعاد عن الرتابة، 

�سوؤونهم  وتفهم  مروؤو�سيكم  قيادة  اإىل  اإ�سافة 

اإىل  بهم  ال�سري  بغية  اف�سل،  ب�سورة  واو�ساعهم 

والتعليمات  االوام���ر  وتنفيذ  ال��ق��ومي،  الطريق 

ودقيق  �سليم  ب�سكل 

تفعيل  اإىل  يف�سي 

واالرتقاء  الوحدات  اأداء 

ب��ه��ا ن��ح��و م��زي��د من 

التقدم.

هو  ال���ت���دري���ب  اإن 

لتحديد  اال�سا�سي  وامل��ع��ي��ار  اجل��ي��و���س،  ع�سب 

قيادة  توليه  ولهذا،  واالداري،  القتايل  م�ستواها 

�سموله  على  وت�سدد  الق�سوى،  عنايتها  اجلي�س 

تنوعه  على  وحتر�س  والوظائف،  الرتب  جميع 

ليكون نظرياً وتدليلياً وتنفيذياً، على االر�س ويف 

الوحدات، من اأجل اأن يكت�ضب ال�ضباط والع�ضكريون 

الالزمة،  والكفاءة  القتالية  املهارة  املتدربون، 

املتوافرة،  والقدرات  واال�سلحة  القوى  ال�ستخدام 

بالطريقة املثلى التي توؤدي اإىل حتقيق االإنتاجية 

الق�ضوى يف خمتلف �ضروط املعركة.

تدريب  من  جتعلوا  اأن  منكم  يتطلب  ما  وهذا 

وهمكم  ال�ساغل  �سغلكم  وجنوداً،  �سباطاً  الوحدات، 

الطاغي للمحافظة على اجلهوزية التامة والكفاءة 

من  ي�ستجد  ما  كل  لتنفيذ  ا�ستعداداً  العالية، 

مهمات دفاعية اأو مهنية.

اأيها ال�سباط املتخرجون

تتخرجون اليوم بعدما طالت دورتكم وانقطعت 

توجه  حيث  ال��واج��ب،  ن��داء  خاللها  لبيتم  ف��رتة، 

امل�ساركة يف املهمات  اإىل وحداته  العديد منكم 

اأداوؤكم  وكان  البارد،  نهر  يف  جرت  التي  االمنية 

�سجاعاً واأخالقياً ومهنياً عالياً، �سهد عليه اجلميع، 

اإىل  اجلي�س،  رفاقكم يف  ت�سحياتكم مع  واأف�ست 

الق�ساء على االإرهاب واجتثاث جذوره، واإنقاذ البالد 

�سهيد  بينكم  من  و�سقط  ���س��روره،  من  والعباد 

بطل هو املقدم املغوار ابراهيم �سلوم، الذي عال 

واأخالقه  بقيمه  بيننا  حياً  بقي  لكنه  ب�سهادته، 

و�سريته احلميدة.

اأيها ال�سباط املتخرجون

واالجرام  الغدر  يد  ا�ستهدفت  القريب،  باالأم�س 

مدير العمليات اللواء الركن فرن�سوا احلاج، باإنفجار 

حماولة  ومرافقه،  ا�ست�سهاده  اإىل  اأدى  اإرهابي 

ميثله  ما  خ��الل  من  والوطن  اجلي�س  ا�ستهداف 

ال�سابط الكبري من موقع ورمز، لقد كانت اخل�سارة 

قا�سية، لكن الرد �سيكون اأمنت وا�سلب، اإذ اأن قوة 

واإمي��ان  ت�سحياتها،  عظمة  من  هي  املوؤ�س�سة 

يثنيها  اأن  ميكن  �سيء  وال  وع�سكرييها،  �سباطها 

ب��اأداء  واال�ستمرار  الوطني،  دوره��ا  متابعة  عن 

مهماتها على اأكمل وجه.

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  باإ�سم 

الكلية، م�ستقبالً  تغادرون هذه  وانتم  لكم  اأمتنى 

حاملني  والعامة،  الع�سكرية  حياتكم  يف  زاه��راً 

خري  لتكونوا  واملعارف،  والو�سايا  املبادئ  معكم 

قادة يف وحدات جي�سنا احلبيب.

ع�ستم - عا�س اجلي�س - عا�س لبنان

تخريج دورة قائد كتيبة احلادية والثالثني

ممثل قائد اجلي�ش:

قوة املوؤ�س�سة من عظمة ت�سحياتها
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اتفاق تعاون بني املدر�سة احلربية 

واجلامعة اللبنانية

اإجازة علوم واإدارة للتلمذة 

ال�سباط يف �سنة ون�سف

وّقع رئي�س اجلامعة اللبنانية الدكتور زهري �سكر 

وقائد املدر�سة احلربية العميد الركن �سهيل حّماد 

تاأمني  على  يركز  اجلانبني،  بني  تعاون  اتفاق 

الربامج  اللبنانية لتدري�س  اال�ساتذة من اجلامعة 

احلربية،  املدر�سة  يف  اعتمدت  التي  اجل��دي��دة 

واإتاحة الفر�ضة للتالمذة ال�ضباط ملتابعة الدرا�ضة 

واحل�سول على اإجازة يف العلوم اأو يف اإدارة االعمال 

اأثر اعتماد املدر�سة احلربية  ال�سنة فقط. وذلك على  بعد مدة �سنة ون�سف 

نظام L.M.D يف االخت�سا�سني املذكورين.

ح�سر االحتفال الذي اأقيم يف ردهة ال�سرف يف املدر�سة احلربية ح�سد من 

واإدارة  االقت�ضادية  والعلوم  والعلوم  الهند�ضة  كليات  وعمداء  ال�ضباط  كبار 

االعمال يف اجلامعة وعدد من املديرين واال�ساتذة.

وقد وجه العميد الركن حّماد قائد املدر�سة كلمة اأكد فيها: »ان هذا الربوتوكول 

هو ثمرة جهود متوا�سلة بني الطرفني عمرها من عمر املدر�سة احلربية«.

احلواجز  انهيار  العوملة  ع�سر  يف  اليوم  »ن�سهد  املدر�سة:  قائد  واأ�ساف 

قيل  كما  العامل  اأ�سحى  حتى  الدول،  بني  واالقت�سادية  والثقافية  الطبيعية 

واأ�سحى  والعلوم،  للتكنولوجيا  ال�سريع  التطور  قرية كونية �سغرية يف ع�سر 

من امل�ستحيل الف�سل بني علوم ع�سكرية وعلوم اخرى، وياأتى هنا دور اأ�ساتذة 

اجلامعة اللبنانية مهماً وم�ساعفاً كونهم يقومون باعطاء درو�سهم يف هذه 

املهام  اإىل  باال�سافة  منهم،  �سخ�سي  وباندفاع  مقابل  دون  من  املدر�سة 

اال�سا�سية املطلوبة منهم يف جامعتهم«.

وختم قائد املدر�سة قائالً: »اإن هذا االحتفال له رمزيته اي�ساً يف اال�سرار على 

اإقامته يف التوقيت نف�سه الذي كان حمدداً له )2007/12/18( على الرغم 

من امل�ساب الكبري الذي اأمّل باملوؤ�س�سة الع�سكرية حني ودعت ال�سهيد الكبري 

اللواء الركن فرن�سوا احلاج.

املدر�سة  ملنهجية  العلمية  بالروؤية  �سكر  زهري  الدكتور  نّوه  اخلتام،  ويف 

احلربية املتقدمة التي راأى فيها تطويراً علمياً واإدارياً وع�سكرياً ينتج قدرات 

متنوعة يف حقول اخلدمة الع�سكرية، من خالل االإخت�سا�سات التي من �ساأنها 

املتخرجني  اأمام  جديدة  عملية  اآفاقاً  وتفتح  املعرفة  تعميق  اإىل  توؤدي  اأن 

يف هذه املدر�سة مبا يتالءم وانظمة التعليم احلديث، وت�سهل املتابعة يف 

التح�سيل يف كليتي العلوم االقت�سادية واإدارة االعمال والعلوم، بحيث يتمكن 

متخرج املدر�سة من متابعة حت�سيله العلمي يف اإحدى هاتني الكليتني وفق 

اخت�سا�سه وملدة �سنة ون�سف ال�سنة، ي�ستطيع بعدها نيل االإجازة يف جمايل 

االدارة والعلوم.

اأن  موؤكداً  املختلفة،  وقدراته  اجلي�س  بت�سحيات  �سكر  الدكتور  اأ�ساد  كذلك، 

اجلامعة واملدر�سة، ومنذ اأمد طويل، على توا�سل وتعاون م�ستمرين كما يف 

كلية فوؤاد �سهاب لالأركان ومدر�سة القوات البحرية.
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اتفاق الإن�ساء م�سروع م�سرتك بني قيادة اجلي�س واملديرية العامة للتعليم املهني والتقني

قبول ع�سكريني طلب ومتدربني يف املعاهد املهنية والفنية

حفل ت�سّلم 

حمروقات هبة من 

ال�سلطات اليطالية

اتفاق  العايل -االوني�سكو، توقيع  والتعليم  الرتبية  جرى يف وزارة 

واملديرية  اللبناين  اجلي�س  قيادة  بني  م�سرتك  م�سروع  حول  تعاون 

من  ط��الب  با�ستقبال  يتعلق  والتقني،  املهني  للتعليم  العامة 

كمتدّربني  اأو  والفنية  املهنية  واملدار�س  املعاهد  يف  الع�سكريني 

لرفع كفاءاتهم الفنية.

خالد  الدكتور  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  التوقيع يف مكتب  مت 

للعمليات  االركان  رئي�س  نائب  اجلي�س  قيادة  عن  وّقع  وقد  قباين، 

العميد الركن علي القعفراين كما وقع عن املديرية العامة للتعليم 

اال�ستاذ  والتقني  املهني  للتعليم  العام  املدير  والتقني  املهني 

يو�سف �سيا، وقد ح�سر وفد ع�سكري �سم العميد الركن غ�سان املهتار 

�سيا  ريا�س  الركن  العميد  الع�سكريني،  او�ساع  �سوؤون  هيئة  رئي�س 

مدير التعليم، والعقيد الركن عبد الرحمن نعيم، العقيد الركن انطوان 

ال�سكر  مروان  الركن  العقيد  الكك،  ايلي  املهند�س  العقيد  احلم�سي، 

والرائد االداري عماد احل�سن.

با�سم  القعفراين  الركن  العميد  �سكر  الن�سخ،  تبادل  وبعد 

الوزير على قبول ع�سكريني ب�سفة طالب يف املعاهد  قيادة اجلي�س 

واملدار�س الفنية الر�سمية، واجراء دورات تدريبية لهم واعفائهم من 

الر�سوم املادية، االمر الذي كان له اأثره البالغ يف االرتقاء مب�ستواهم 

العلمي والثقايف.

التعليم  اإدارة  اإىل  اي�ساً  بال�سكر  القعفراين  الركن  العميد  توجه  كما 

املهني والتقني مديراً عاماً وهيئة تعليمية واإىل كل من اأ�سهم يف 

اإجناز هذا االإتفاق.

وبدوره، القى الوزير قباين كلمة حيا فيها ت�سحيات اجلي�س ودوره 

مذكراً  اللبناين،  ال�سباب  يف  الوطنية  الروح  وزرع  البالد  حماية  يف 

مثاالًَ  تكون  قد  االتفاقية  هذه  اأن  واأ�ساف  البارد،  نهر  يف  بانت�ساره 

املوارد  تعزيز  �سبيل  يف  الدولة  موؤ�س�سات   بني  امل�ستمر  للتعاون 

الب�سرية والقدرات املثمرة مدنياً وع�سكرياً.

اجلي�س  قيادة  مبتناول  موؤ�س�ساتنا  �ستكون  قباين:  الوزير  وختم 

يخدم  مبا  االخت�سا�سات  خمتلف  يف  الع�سكريني  ق��درات  لتعزيز 

املوؤ�س�سة الع�سكرية ويعزز مكانتها.

االيطايل  ال�سفري  برعاية 

ال�سيد غربيال كيكيا، اأقيم يف 

املجمع الع�سكري يف جونيه، 

حفل تكرميي مبنا�سبة ت�سلم 

كمية من املحروقات مقدمة 

االيطالية هبة  ال�سلطات  من 

ل�سالح اجلي�س اللبناين.

الركن  العميد  احلفل،  ح�سر 

رئي�س  نائب  م�سعد  ج��ورج 

قائد  مم��ث��الً  للتجهيز  االرك���ان 

ووفد  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�س 

�ضمن  العاملة  االيطالية  القوة  وقائد  اللبناين،  اجلي�ض  �ضباط  من 

قوات االمم املتحدة املوؤقتة العميد باولو روجيريو مع وفد من �ضباط

روزاري��و العقيد  االيطايل  الع�سكري  وامللحق  االيطالية  القوة 

ال�سفارة  يف  العاملني  من  ع��دد  اإىل  باالإ�سافة  مو�سكيلال، 

االإيطالية.

لل�سفري  �سكر  كتاب  اجلي�س  قائد  العماد  ممثل  �سلم  احلفل،  وخالل 

االيطايل، كما قّلده واأع�ساء الوفد املرافق دروعاً تذكارية كعربون �سكر 

وتاأكيد على اإ�ستمرار التعاون بني اجلي�سني اللبناين وااليطايل.
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�سيارات »هيونداي« وجتهيزات تقدمة من جمهورية كوريا اجلنوبية

نوع  ال�ضيارات  من  عدد  ت�ضّلم  حفل  جرى  ال��ريزة،   - ال�ضباط  ن��ادي  يف 

»هيونداي« مقدمة من جمهورية كوريا اجلنوبية اإىل اجلي�س اللبناين.

الركن  العميد  بارك،  �سان جني  ال�سيد  كوريا  �سفري جمهورية  احلفل،  ح�سر 

جورج م�سعد ممثالً قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، قائد الوحدة الكورية 

اجلنوبية العقيد كيم انغ كون وعدد من �ضباط القيادة.

الكورية  احلكومة  فيها  �سكر  كلمة  اجلي�س  قائد  العماد  ممثل  القى  وقد 

على مبادرتها، ونّوه بوقوفها الثابت اإىل جانب لبنان وتقدميها م�ساعدات 

ع�سكرية متنّوعة للجي�س اللبناين.

وبدوره، وجه ال�سفري بارك كلمة اأكّد فيها على اأوا�سر ال�سداقة التي جتمع 

الع�سكري  التعاون  عالقات  تفعيل  يف  والرغبة  واللبناين،  الكوري  ال�سعبني 

بني جي�سي البلدين.

ويف ختام احلفل، تال العميد الركن م�سعد كتاب �سكر با�سم العماد �سليمان 

و�سّلم املحتفى بهم دروعاً تذكارية.

املختلفة،  التجهيزات  دفعة من  اللبناين  اجلي�س  ت�سلم  وقت الحق،  ويف 

اأقيم يف ثكنة بنوا  مقدمة من جمهورية كوريا اجلنوبية اي�ساً، يف احتفال 

العماد  قائد اجلي�س  الركن بول�س مطر ممثالً  العميد  بركات - �سور، ح�سره 

مي�سال �سليمان، وقائد الوحدة الكورية اجلنوبية العقيد كيم انغ كون وعدد 

من �ضباط اجلي�ض والوحدة املذكورة.

وللمنا�سبة، القى العميد الركن مطر كلمة �سكر فيها احلكومة الكورية على 

تقدمي هذه امل�ساعدة منوهاً بوقوفها اإىل جانب لبنان. كما وجه قائد الوحدة 

اجلي�سني  جتمع  التي  ال�سداقة  اأوا�سر  على  فيها  اأكد  كلمة  بدوره  الكورية 

الكوري واللبناين والرغبة يف تفعيلها.

واختتم احلفل بتالوة كتاب �سكر من قبل العميد الركن مطر وتقدمي الدروع 

التذكارية لرئي�س الوحدة الكورية وافرادها عربون حمبة وتقدير.

ت�سّلم اآليات من الوليات 

املتحدة الأمريكية

االمريكية  امل�ساعدات  اإط��ار  يف 

اللبناين،  للجي�س  املخ�س�سة 

واملقرّرة �سابقاً مبوجب اإتفاقية بني 

اجلانبني، ت�سّلم اللواء اللوج�ستي 30 

حيث  »هامفي«  نوع  مدولبة  عربة 

من  املت�سّلم  االجمايل  العدد  اأ�سبح 

اأ�سل 285  اآلية من  النوع 230  هذا 

مقررة �سابقاً.

ويف وقت الحق، ت�سّلم اجلي�س يف 

هذه  من  جديدة  دفعة  بريوت  مرفاأ 

امل�ساعدات قوامها 100 �ساحنة.







بح�ضور العقيد الركن غ�ضان اأبو في�ضل وعدد من ال�ضباط والرتباء واالفراد من 

خمتلف القطع والوحدات األقيت يف املدر�سة احلربية حما�سرة حول »اأن�سطة 

األقت  االن�ساين«.  ال��دويل  القانون  ومبادئ  االأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

والن�سر يف  االعالم  ق�سم  الن�سر يف  م�سوؤولة  كركي،  ماجدة  االآن�سة  املحا�سرة 

اللجنة الدولية لل�سليب االحمر - بعثة لبنان.

بداية، عّرفت االآن�سة كركي باللجنة الدولية لل�سليب االحمر التي تاأ�س�ست يف 

العام 1863، ثم تطرقت اإىل كيفية عمل اللجنة و�سرورة احرتام حياة اال�سرى 

الدويل االن�ساين  القانون  باإ�سهاب ماهية  واملحتجزين وكرامتهم، ثم �سرحت 

وكيفية تطبيقه واآلية حماية املدنيني يف اأثناء النزاعات امل�سّلحة، و�سوالً اإىل 

اتفاقيات ترعى  ال�سنني وفق عدة  مّر  االن�ساين على  الدويل  القانون  تطّور 

�سوؤون الدول املوقعة على هذه االتفاقيات.

بعد ملحة تاريخية، ا�ستعر�ست املحا�سرة عمل اللجنة الدولية لل�سليب االحمر 

وفقاً ملبادئ ال�سليب االحمر والهالل االحمر، والتي تن�سق احياناً مع اجلمعيات 

الوطنية بهذه املوؤ�س�سة ومع االحتاد الدويل.

ال�سرى واملحتجزون والروابط العائلية

اإن  اال�سرى واملحتجزين وكرامتهم، قالت  احرتام حياة  العمل على  اطار  يف 

اأكرث من 70  لالحتجاز يف  يقارب 2000 مكان  ما  ثمة 440000 حمتجز يف 

لل�سليب  الدولية  اللجنة  مندوبو  يزورهم  الذين  املحتجزين  عدد  هذا  بلداً، 

االحمر كل عام. وكانت اللجنة 

ق��د ب����داأت ب��زي��ارة االأ���س��رى 

واملحتجزين منذ بداية احلرب 

العاملية االوىل، مببادرة منها 

املتحاربة.  االطراف  ومبوافقة 

من  الدولية  اللجنة  وتهدف 

اإىل  املتكررة  الزيارات  خالل 

احليلولة  اإىل  االحتجاز  مراكز 

املحتجزين  اخ��ت��ف��اء  دون 

واملعاملة  التعذيب  ومكافحة 

غري االإن�سانية وتاأمني ظروف 

عي�س مقبولة وا�ستعادة ال�سلة 

بني املحتجزين واأ�سرهم.

واو���س��ح��ت امل��ح��ا���س��رة اأن��ه 

تعر�س  زي������ارة،  ك���ل  ق��ب��ل 

�سروطها  ال��دول��ي��ة  اللجنة 

لكي  املحلية  ال�سلطات  على 

تتمخ�ض هذه الزيارات عن اقرتاحات ملمو�ضة وواقعية ومن ابرز هذه ال�ضروط، 

جميع  يف  الدولية  اللجنة  مهمة  ت�سملهم  الذين  املحتجزين  جميع  مقابلة 

االماكن التي يوجدون فيها، وو�سع قائمة با�سمائهم اأو ت�سّلم مثل هذه القائمة 

من ال�سلطات التي جتيز لهم التحقق منها وا�ستكمالها عند االقت�ساء، ومقابلة 

حمتجزين على انفراد من دون رقيب.

ال�سامية  االأطراف  ر  العائلية تي�سّ والروابط  النزاعات امل�سلحة  ويف ما خ�ّس 

نتيجة  �سّتتت  التي  اال�سر  �سمل  االمكان جمع  قدر  النزاع  واطراف  املتعاقدة 

النزاعات امل�سلحة )...(، هذا اأبرز ما ن�ست عليه املادة 74، من الربوتوكول 

اال�سايف االول للعام 1977. ووفقاً لهذه املادة، تعمل اللجنة الدولية منذ اكرث 

من مائة عام، بف�سل جهود موظفيها وخدمات البحث عن املفقودين التابعة 

للجمعيات الوطنية لل�سليب االحمر والهالل االحمر، على ا�ستعادة الروابط بني 

افراد اال�سر واحلفاظ عليها، وجمع �سمل اال�سر التي تفّرقت ب�سبب النزاعات، 

والك�سف عن اأماكن وجود املحتجزين والتحّقق من م�سري املفقودين.

لل�سليب  تابعة  ات�ساالت  �سبكة  اإىل  االحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  وتلجاأ 

االحمر متكن االهل من ا�ستعادة ال�سالت وتبادل الر�سائل يف ما بينهم، واإىل 

كو�سيط  التدخل  واإىل  النزاعات،  جراء  من  املت�سّررين  حول  املعلومات  جمع 

حمايد بني اال�سر واالطراف املتحاربة ملعرفة م�سري املفقودين، واإىل تنظيم 

الدول،  بني  واحلدود  القتال  جبهات  عرب  االأ�سر  �سمل  جمع  وتي�سري  وتن�سيق 

واإىل اإ�سدار وثائق �سفر اللجنة الدولية لل�سليب االحمر لالأ�سخا�س الذين يجدون 

انف�سهم من دون وثائق هوية 

ب�سبب النزاع امل�سّلح.

ا�ستخدام ال�سارة

االحمر  ال�سليب  ���س��ارت��ا 

ال�سارتان  هما  االحمر  والهالل 

ولكن  االآن،  امل�ستخدمتان 

ت  ن�سّ ج��ن��ي��ف  ات��ف��اق��ي��ات 

اال�سد  هي  ثالثة  �سارة  على 

كما  االحمر.  باللون  وال�سم�س 

االتفاقيات  ه��ذه  ت�سمّنت 

مواداً عديدة تتعلق بال�سارة، 

من حيث ا�ستخدامها والغر�س 

املفرو�سة  والعقوبات  منها، 

ا�ستخدامها،  اإ���س��اءة  ح��ال  يف 

ا�ستعمالها واال�سخا�س  واأماكن 

الذين حتميهم واالفراد الذين 
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تطّور القانون الدويل الن�ساين

من  جمموعة  التوايل  على  اأق��رت 

التي  وال��ربوت��وك��والت  االتفاقيات 

بالقانون  يعرف  ما  اليوم  ت�سّكل 

الدويل االن�ساين، وقد توافر اقرارها 

على النحو االتي:

- اتفاقية جنيف االوىل: 1864.

- جم��م��وع��ة ات��ف��اق��ي��ات اله���اي: 

.1907

اأ�سرى  ح��ول  جنيف  اتفاقية   -

احلرب: 1929.

- اتفاقيات جنيف االربعة: 1949.

- اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات 

الثقافية: 1954.

اال���س��اف��ي��ان  ال����ربوت����وك����والن   -

التفاقيات جنيف: 1977.

بع�س  ح��ول  الدولية  االتفاقية   -

وبروتوكوالتها  التقليدية  اال�سلحة 

امللحقة: 1980.

- اتفاقية حظر اال�سلحة الكيماوية: 

.1993

االألغام  حلظر  اأوت���اوا  اتفاقية   -

االر�سية: 1997.

- نظام روما اال�سا�سي: 1998.

اللجنة الدولية لل�سليب االحمر

والقانون الدويل االن�ساين

حما�سرة يف احلربية

تلقي ال�سوء على ابرز املبادئ واملرتكزات
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يحق لهم ا�ستعمالها.

ت�ستعمل ال�سارة حلماية االفراد وو�سائل نقل اخلدمات الطبية التابعة للحركة 

الدولية لل�سليب االحمر والهالل االحمر، وللداللة على اأن �سخ�ساً اأو �سيئاً ما على 

عالقة بهذه احلركة.

اأما �سوء ا�ستخدام ال�سارة فيتمّثل بثالثة انواع:

- التقليد مبعنى ا�ستخدام عالمة تت�سابه مع ال�سارة من حيث اللون اأو ال�سكل. 

- االغت�ساب: مبعنى ا�ستخدام ال�سارة بطريقة خمالفة للقواعد املن�سو�س 

عليها يف االتفاقيات اأو من قبل اأ�سخا�س اأو هيئات ال يحق لهم ا�ستخدامها.

- الغدر: مبعنى ا�ستخدام ال�سارة يف وقت احلرب حلماية املقاتلني اأو املعدات 

الع�سكرية.

وبالتايل، تفادياً لتعري�س نظام احلماية الذي و�سعه القانون الدويل االن�ساين 

ت  للخطر وحفاظاً على مكانة ال�سارة وقيمتها احلمائية يف نظر اجلمهور، ن�سّ

اتفاقيات جنيف على ت�سريعات جزائية متنع وتقمع اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سارة 

يف وقتي احلرب وال�سلم.

القانون الدويل الن�ساين

يف اإطار تعريفها بهذا القانون قالت كركي:

ي�سكل القانون الدويل االن�ساين ق�سماً رئي�ساً من القانون الدويل العام، يعرف 

اي�ساً بقانون احلرب اأو قانون النزاعات امل�سلحة. يعترب هذا القانون من اأقوى 

ال�سمانات ل�سالمة النا�س واملحافظة على كرامتهم يف اوقات احلرب واحلد من 

املعاناة التي يتكبدونها، كما ي�سعى اإىل احلفاظ على حد معني من االن�سانية 

وفق املبداأ القائل: »حتى احلرب لها حدود«.

عن  كفوا  الذين  اأو  امل�ساركني  غري  لال�سخا�س  احلماية  القانون  هذا  يوفر 

وحماية  واملر�سى  باجلرحى  بالعناية  وذلك  القتالية  االعمال  يف  امل�ساركة 

املوظفني الطبيني، اإحرتام كرامة ا�سرى احلرب واملحتجزين املدنيني وال�سماح 

ملندوبي اللجنة الدولية لل�سليب االحمر بزيارتهم.

من اأهم قواعد القانون الدويل االن�ساين، متييز اأطراف النزاع بني ال�سّكان 

اأطراف  اأما  املدنية،  واملمتلكات  ال�سكان  ل�سون  وذلك  واملقاتلني  املدنيني 

حمدوداً  احلرب  لو�سائل  ا�ستخدامها  يكون  اأن  فيجب  امل�سلحة  والقوات  النزاع 

لتجّنب اإيقاع خ�سائر غري مرّبرة اأو الت�سّبب باملعاناة للمدنيني.

التي  الدولية  امل�سلحة  النزاعات  يف  اأوالً  االن�ساين  الدويل  القانون  يطبق 

ي�ستبك فيها بلدان على االأقل يطبق القانون الدويل يف النزاعات امل�سلحة 

غري الدولية التي تقع داخل بلٍد واحد. ويخاطب القانون االن�ساين افراد القوات 

امل�سلحة امل�ساركة يف النزاع، نظامية كانت اأم غري نظامية، ويحمي جميع 

يف  امل�ساركة  عن  يكفون  اأو  ي�ساركون  ال  الذين  اال�سخا�س  وفئات  اال�سخا�س 

االعمال العدائية، وي�سمل املقاتلني اجلرحى اأو املر�سى اال�سخا�س املحرومني 

من حمبتهم ب�سبب النزاع، ال�سكان املدنيني واأفراد اخلدمات الطبية والدينية.

كذلك عر�ست املحا�سرة الربوتوكولني املكملني التفاقيات جنيف وحتدثت عن 

�سرورة التمييز بني االهداف الع�سكرية واالعيان املدنية والتزام مبداأ التنا�سب 

يف العمليات الع�سكرية لتجنب اخل�سائر يف ارواح املدنيني وممتلكاتهم.

�سكر

يف اخلتام، �سكر العقيد الركن غ�سان اأبو في�سل االآن�سة ماجدة كركي على هذه 

املحا�سرة القيمة وعلى ن�ساطها يف اإطار اللجنة الدولية لل�سليب االحمر، م�سرياً 

اإىل تقّيد اجلي�س بالقانون الدويل االن�ساين يف معركة نهر البارد مما ا�سطره 

اإىل اإطالة املعركة، فاأثبت مرة جديدة اأنه جي�س ح�ساري يحرتم حقوق االن�سان، 

وهذا �سّكل ن�سراً ثانياً له.

والقواعد  ال�سوابط  اح��رتام  ب�سرورة  اجلي�س  اأف��راد  من  فرد  كل  اإىل  وتوجه 

االن�سانية يف التعاطي مع االآخرين.

جان دارك اأبي ياغي



يف اإطار التعاون والتن�سيق بني اليونيفيل واجلي�س اللبناين، تنّفذ القوات 

البحرية يف اليونيفيل واجلي�س اللبناين متارين ع�سكرية بحرية متنوعة.

»اجلي�س« تابعت متريناً جديداً وخمتلفاً، بح�سب قول امل�سوؤول عن التمرين 

النقيب تاير �سميت )املاين اجلن�سية(.

بريوت  قاعدة  يف  العمليات  غرفة  اإىل  التمرين  بداية  يف  الفريق  توّجه 

او�سكار« يف املنارة، من  الرادار »ت�ساريل  البحرية، حيث مت االت�سال مبركز 

�سفينة  الأي  وجود  هناك  كان  اذا  ما  ومعرفة  البحرية،  االه��داف  حتديد  اجل 

العمليات  غرفة  اإىل  تباعاً  ت�سل  املعلومات  بداأت  االنتظار  وبعد  م�سبوهة. 

�سفينة  وجود  عن  الفريق  وتنبئ  االهداف  ت�ساريل، حتدد  او�سكار  مركز  من 

تبحر يف املياه االقليمية اللبنانية، قرابة منطقة عم�سيت جمهولة الهوية. 

با�سر فريق العمل بتدوين املعلومات الواردة وحتديد االهداف على اخلريطة.

ال�ضفن  لدخول  و�ضرعية  رئي�ضة  خطوط  ثالثة  هناك  ان  هنا  بالذكر  واجلدير 

يف املياه االقليمية اللبنانية تقع مقابل 

�سيدا،  ب����ريوت،  م��راف��ئ 

اأية باخرة تبحر  و�سور. وان 

خ���ارج ه��ذه اخل��ط��وط ومل 

تاأخذ االإذن اأو الت�سريح من 

املنارة،  يف  ال���رادار  مركز 

م�سبوهة.  �سفينة  تعترب 

غرفة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

العمليات يف قاعدة بريوت 

ب�سرورة  تق�سي  البحرية، 

اأكده  اإر�سال خافرة للتحقق من نوعية وهوية هذا الهدف امل�سبوه، وفق ما 

لنا قائد غرفة العمليات يف قاعدة بريوت البحرية النقيب مازن ب�سبو�س.

�سعدنا اإىل منت اخلافرة اللبنانية امللقبة ب�»قنا�س عم�سيت« مع الفريق 

منطقة  �سوب  واجتهنا  اللبناين،  واجلي�س  اليونيفيل  بني  امل�سرتك  البحري 

اج�ساماً  التي كانت ترمي  ال�سفينة امل�سبوهة  عم�سيت، بغية معرفة هوية 

بعد  بال�سالح،  مواكبة  البحرية  بريوت  قاعدة  اإىل  و�سوقها  البحر  يف  غريبة 

تفتي�س  مت  البحرية  القاعدة  ويف  هويتها.  ومعرفة  بها  االت�سال  حماولة 

 BOARDING TEAM اللبناين  التفتي�س  فريق  قبل  من  ال�سفينة 

املواد  ونوع  عملها  وطبيعة  الثبوتية  اوراقها  من  للتاأكد  دقيقاً،  تفتي�ساً 

طاقمها،  الفراد  الثبوتية  االوراق  من  التاأكد  وكذلك  تنقلها.  التي  والب�سائع 

وذلك وفق ما او�سح لنا اآمر اخلفارة النقيب حممد م�سابني.

ويف هذه املرحلة او�سح لنا ال�سابط االملاين امل�سوؤول عن التمرين النقيب 

تتم على مرحلتني،  ال�سفينة  التفتي�س على منت  ان »عملية  �سميت  تاير 

حيث ي�سبق فريق التفتي�س BOARDING TEAM عن�سران، مهمتهما 

عندها  ويطلعان  اال�سلحة...  او  واملخدرات  املتفجرات  من  خلوها  من  التاأكد 

فريق التفتي�س على النتيجة. وهنا ال بّد من اال�سارة اإىل اأنه من ال�سروري اأن 

يعمل الفريق ب�سكل جماعي، وبتوجيهات القائد اأو املر�سد العام، الذي يدلهم 

على االماكن اخلطرة واالآمنة«.

واأ�سا�ف النقيب تاير �سميت: »بع�د التاأكد م�ن االوراق الثبوتي�ة لل�سفين�ة 

العمليات يف  غرفة  ع�ن  امل�سوؤول  اإبالغ  يتم  الب�سائع...  والنواع  ولطاقمها 

ال�سلطات  اإىل  ب��دوره  يحوله�ا  ال��ذي  بالنتيجة،  اللبنانية  البحرية  القوات 

العملي�ات  غرف�ة  اإىل  اأي  املخت�س�ة، 

البح�رية امل�سرتكة.

وب������ال������ت������ايل ن�����وع 

امل��م��ن��وع��ات امل���وج���ودة 

يحدد  ال�سفينة  منت  على 

اجل��ه��ة امل�����س��وؤول��ة عن 

معاجلة الق�سية، كاجلمارك 

وغريها...«.

تريز من�سور
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مترين بحري

بني اليونيفيل واجلي�س

�سفينة جمهولة ترمي اج�ساماً 

غريبة يف البحر

وقنا�ش عم�سيت

ي�سوقها اإىل قاعدة

بريوت البحرية



الهند�ضة  فوج  من  �ضباط  انتدب 

مبهمة درا�سية اإىل ا�سبانيا ملتابعة 

الذخائر  تدمري  على  تدريبية  دورة 

غري  العنقودية  والقنابل  وااللغام 

املنفجرة وعلى ا�ستعمال املتفجرات 

واحل�سوات   )PG4( بال�ستيك  نوع 

والتي  ا�سبانيا،  يف  امل�سنعة   )CH-25( اخلا�سة 

ل�سالح  اللبناين  اجلي�س  اإىل  هبة  تقدميها  مّت 

والذخائر  االلغام  وازالة  لنزع  االن�سانية  العمليات 

اإثر  لبنان  املنفجرة يف  العنقودية غري  والقنابل 

العدوان اال�سرائيلي يف متوز 2006.

االكادميية  يف  اأق��ي��م  ال����دورة،  ن��ه��اي��ة  ويف 

اال�ضبانية احتفال توزيع ال�ضهادات على ال�ضباط 

لبنان يف  اإىل �سفري  اللبنانيني، ح�سره  التالمذة 

ا�سبانيا ال�سيد �سكري عبود، املدير العام ل�سيا�سة 

الدفاع يف وزارة الدفاع اال�سبانية اجلرنال بانتيو 

اال�سباين،  الدفاع  وزير  ممثالً  كان�سينريو  راخيو 

الدويل  والتعاون  اال�سبانية  للوكالة  العام  واملدير 

و�ضباط  وقائد  فا�ضكيز  مارتينيز  ريكاردو  ال�ضيد 

من اأكادميية املهند�سني الع�سكريني لدى اجلي�س 

اال�سباين.

وخالل احلفل، وّجه ممثل وزير الدفاع اال�سباين 

لل�ضباط  التدريب  مب�ضتوى  فيها  ا�ضاد  كلمة 

تقدمها  التي  امل�ساعدات  عدد  كما  اللبنانيني، 

اجلي�س  اإىل  اال�سبانية  احل��ك��وم��ة 

ال��ل��ب��ن��اين الأه����داف اإن�����س��ان��ي��ة يف 

الذخائر  اخطار  من  التخّل�س  �سبيل 

املنفجرة،  غري  العنقودية  والقنابل 

لتقدمي  ا���س��ت��ع��داده��ا  ع��ن  واع���رب 

املزيد منها.

كلمة  عبود  ال�سفري  وّج��ه  ب��دوره، 

على  اال�سبانية  احلكومة  اإىل  �سكر 

اإىل  تقدمها  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات 

الت�سحيات  اإىل  لفت  كما  لبنان، 

التي تقدمها الوحدة اال�سبانية يف اجلنوب والتي 

ا�ست�سهد عدد من ع�سكرييها على يد االإرهابيني.

اإىل  االأكادميية  االحتفال، قدم قائد  ويف نهاية 

املهند�سني  اأكادميية  �سعار  اللبناين  اجلي�س 

من  نا�سيف  اإيلي  العقيد  ت�سّلمه  الع�سكريني 

االكادميية  اإىل  الهند�سة، والذي قدم بدوره  فوج 

املدربني  ال�ضباط  واإىل  اللبناين  اجلي�ض  درع 

�سعارات تذكارية.
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�سباط من فوج 

الهند�سة تابعوا دورة 

تدريبية يف ا�سبانيا

وحدة من فوج الهند�سة

تفجر قنبلة طريان

يف  الهند�سة  لفوج  تابعة  وح��دة  قامت 

 750 زن��ة  ط��ريان  قنبلة  بتفجري  اجلي�س، 

باوند، يف حملة الدالفة قرب اجل�سر - البقاع 

عليها  قد عرثت  اجلي�س  قوى  كانت  الغربي، 

االعتداءات  خمّلفات  من  وهي  مكانها،  يف 

اال�سرائيلية على لبنان.
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باملوؤ�س�سة  وال�سباب  الطالب  تعريف  اطار  يف 

من  �ضباط  القى  الوطني،  ودوره���ا  الع�ضكرية 

قيادة اجلي�س حما�سرات توجيهية عرفت باجلي�س 

ومهامه.

ففي باحة »مبنى املر« يف جامعة البلمند، القى 

مراحل  »اهم  حول  حما�سرة  جنيم  انطوان  العقيد 

ن�سال اجلي�س يف الدفاع عن اأمن الوطن وا�ستقراره 

وال�سهر على م�سالح جميع اللبنانيني«.

ويف ثانوية القلبني االأقد�سني - عني جنم، القى 

املقدم ه�سام ذبيان حما�سرة حول »مفهوم الدفاع 

الوطني ودور القوى االمنية«.

ويف اإطار امل�ساركة يف الن�ساطات الثقافية �سارك 

ممثالً  الثامن  اللواء  من  ك��روم  بو  ب�سارة  العقيد 

»رجوع  كتاب  حول  ندوة  يف  اجلي�س،  قائد  العماد 

وذلك  �ضباط،  ملحمود  �ضتيل«  عيون  اإىل  النور�ض 

بدعوة من جمعية حمرتف الفن الت�سكيلي للثقافة 

والفنون - را�سيا الوادي.

حا�سبيا،  يف  احلديثة  اللبنانية  الثانوية  ويف 

حا�سر العقيد الركن حافظ ال�سيد علي من منطقة 

اجلنوب، حول اجلي�س ودوره يف احلفاظ على الوحدة 

الوطنية.

حما�سرات توجيهية

حول مفهوم الدفاع الوطني

ودور القوى الأمنية

مبنا�سب�ة ذكرى مرور �سنة على ا�ست�سه�اد الرقي�ب االول ماج�د عبد ال�قادر 

مدينة  يف  اقيم  زي�ن،  قا�سم  والعريف  الهند�سة  ف�وج  من  حمود  اال�سمر 

على  �سارع  وت�سمي�ة  التذكارية  اللوحة  عن  ال�ستار  اإزاح��ة  حفل  طرابل�س، 

عبد  ماجد  ال�سهي�د  االول  الرقي�ب  با�سم  الب�سري،  جامع  قرب  القبة  مدخل 

القادر اال�سمر حمود ح�سره العميد الركن �سالح ف�سل اهلل ممث�الً قائ�د اجلي��س 

العم�اد مي�سال �سليمان وفعاليات املنطقة واأهاليها وح�سد من رفاق ال�سالح.

وبعد ان �سّلم ممثل العماد قائد اجلي�س ذوي ال�سهيدين درع �سهداء متوز 

�سجاعة  من  اأظهرا  وما  الع�سكرية،  ب�سريتهما  فيها  نّوه  كلمة  القى   ،2006

فائقة ونكران للذات اأثناء القيام بالواجب الع�سكري.

تار عن لوحة تذكارية وت�سمية �سارع يف ذكرى مرور �سنة على ا�ست�سهاد ع�سكريني اإزاحة ال�سّ
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قدا�ش وجناز يف رمي�ش

احتفلت قيادة اجلي�س وعائلة اللواء الركن ال�سهيد 

فرن�سوا احلاج مع اأهل رمي�س واجلنوب ووفود من 

�سائر املناطق، بذكرى االأربعني ل�سهيد الوطن يف 

قدا�س ح�سره العميد الركن حممد قعفراين ممثالً 

ال�سخ�سيات  من  كبري  وع��دد  اجلي�س  قائد  العماد 

واملواطنني.

تراأ�س القدا�س االحتفايل الذي اأقيم يف كني�سة 

للموارنة  �سور  اأبر�سية  راعي  رمي�س،  التجلي يف 

املطران �سكراهلل نبيل احلاج يف ح�سور مرتوبوليت 

مرجعيون و�سيدا و�سور وحا�سبيا للروم االأرثوذك�س 

ممثالً  كفوري  اليا�س  املطران 

الرابع  اأغناطيو�س  البطريرك 

هزمي ولفيف من كهنة قرى ق�ساء 

بنت جبيل و�سور.

وح�سر النائب علي بزي ممثالً رئي�س 

جمل�س النواب نبيه بري وحمافظ اجلنوب 

باالإنابة نقوال اأبو �ساهر ممثالً رئي�س جمل�س 

الطيار  الركن  واللواء  ال�سنيورة،  ف��وؤاد  ال��وزراء 

مي�سال من�سى ممثالً نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

ح�سن  والنائب  املر،  اليا�س  الوطني  الدفاع  وزير 

ال�سيد  العام ل�»حزب اهلل«  االأمني  ف�سل اهلل ممثالً 

ح�سن ن�سراهلل، والنواب اأيوب حميد ومي�سال مو�سى 

و�سمري عازار وعبد املجيد �سالح، 

وال�سيد م�سطفى احلريري ممثالً النائبة 

االأمني،  عبداهلل  ال�سابق  النائب  احلريري،  بهية 

القطاع  وقائد  تانا�س،  دانيال  رومانيا  و�سفري 

الغربي يف القوة الدولية يف اجلنوب اجلرنال باولو 

كالوديو  اجل��رنال  العام  القائد  ممثالً  روجيريو  دي 

حدادة  خالد  ال�سيوعي  احلزب  ورئي�س  غراتزيانو، 

االأ�سعد،  اأحمد  الكفاءات«  لبنان  »تيار  ورئي�س 

وممثلون حلزب الكتائب والتيار الوطني احلر وتيار 

رمي�ش
ا�ستعادت طوف املعزين 

كانون الثاين

ذكراهم خالدة

2
0
0

8

اأربعون اللواء الركن ال�سهيد

فرن�سوا احلاج

قدا�ش وكلمات 

وق�سائد 

وموؤ�س�سة 

لل�سهيد هدية 

من العائلة

و�سعبية  ر�سمية  ح�سود 

واء الركن 
من جميع املناطق اإلتّفت حول عائلة الل

اجلي�ش  قيادة  مع  لتحتفل  احلاج،  فرن�سوا  ال�سهيد 

بقدا�ش وجناز الأربعني »للإبن البار« و»ال�سيف الرباق 

والكتاب املقروء وج�سر العبور...«.

البطل  ال�سهيد  ال�سلح  رفاق  رثى  والأ�سى  باحلزن 

موؤكدين اأن اأ�سداء كلماته وخيال قامته الفارعة ل تزال 

اأطيافها جتول يف اأرجاء جي�سه... ومنوهني مبا حتّلى به 

من �سفات اأخلقية واإن�سانية رفيعة، هو الإن�سان الع�سامي 

وثقته  ومثابرته  وجهده  عمله  اىل  دائماً  املن�سرف 

بنف�سه، مبتعداً عن �سغف العي�ش ومغريات احلياة...



امل�ستقبل، ولالأمن العام وقوى االأمن الداخلي واأمن 

كبار  من  وعدد  املدين  والدفاع  واجلمارك  الدولة 

اللبنانية والدولية،  االأمنية  �ضباط اجلي�ض والقوى 

اللواء  البلديات واملخاتري وعائلة  وعدد من روؤ�ساء 

ووف��ود من  واجل��وار  بلدته  واأه��ايل  ال�سهيد  الركن 

�سائر املناطق.

كلمة املطران احلاج

»ينازعنا  فيها:  جاء  كلمة  احلاج  املطران  األقى 

يف ذكرى اأربعني ال�سهيدين فرن�سوا احلاج وخرياهلل 

واحلزن  باالأ�سى  �سعور  عميقان،  �سعوران  ه��دوان 

باحلياة،  الناب�س  البهي  اجل�سد  لغياب  واللوعة 

املحب  البار  واالإبن  بالغار  املزين  العايل  واجلبني 

الكرامة  جلنوب  واالأم���ني  االأب��ي��ة  رمي�س  ل��رتاب 

والعنفوان واحلرية، و�سعور باالإعتزاز واالإجالل والفخر 

الكثيفة  الفاعلة  ال���روح  حل�سور 

واملحطمة  معنا  احلا�سرة  والغامرة 

ال�سيقة  واالن��ت��م��اءات  وال��زم��ان  امل��ك��ان  حل���دود 

والفئوية.

�ساأتوقف معكم اليوم عند ثالثة رموز ت�سري اىل 

حياة فرن�سوا، ولكنها ككل الرموز تبقى قا�سرة عن 

االإحاطة بها متاماً. كان فرن�سوا �سيفاً براقاً وكتاباً 

مقروءاً وج�سر عبور، �سيفاً نق�س على قب�سته »ال 

ال�سر  يد  امتدت  يوم  اجل�سد«.  تخافوا ممن يقتل 

فرن�سوا  ج�سد  وال��غ��در  باحلقد  لتمزق 

هذا  اأن  تعتقد  كانت  املخل�س  ومرافقه  الطاهر 

امل�ستقبل  وخنق  ال�سيف  لك�سر  كاٍف  االآثم  الفعل 

اأنهم  وقتها  خالوا  الوطن،  جبني  وتعفري  املتاألق 

من  البطل  ميثل  ما  كل  على  ال�ستارة  ي�سدلون 

قيم و�سيم وما متثله املوؤ�س�سة الع�سكرية بقائدها 

و�سباطها وجندها من منعة وح�سانة و�سمان واأمل 

للبنانيني جميعاً ولبنان كله. متكن املجرمون من 

ال�سيف  يّل 

ك�سره،  ولي�س 

���س��ي��ف ال�����س��رف 

ال  وال��وف��اء  والت�سحية 

وهجاً  ي���زداد  ب��ل  ُيك�سر 

ي�سقط  م��رة  ك��ل  و�سالبة 

�سهيد للجي�س اأو يلف ج�سده 

الطاهر بعلم لبنان اخلفاق.

يف وداعك يا فرن�سوا، وحيث مررت نرثت 

ج�سدك  وكفنت  واالأرز  ال��ورد  ب��الدي  �سبايا  عليك 

ومقدروك  حمبوك  وانتظرك  والدموع،  بالعبارات 

ال�سماء  الأن  املطر  زخ��ات  حتت  الطوال  ال�ساعات 

اأبت يف ذلك اليوم اإال اأن ت�سارك االأر�س يف البكاء 

على بطل من اجلي�س االأبي، فوجدت اجلميع كما 

اجلي�س يوحد ويرعى ويعلي االأوطان. فوجدنا يف 

روح فرن�سوا مثاالً حياً لروحنا اللبنانية ول�سمرينا 

�سورتها  ت�سّوه  التي  االأ�سيلة  لهويتنا  اجلماعي، 

يف  يعرف  مل  فرن�سوا  �سغرية.  مبهاترات  اأحياناً 

واالآخرين  ومواطنيه  وجنوده  االأه��ل  مع  تعامله 

واآمن  ال�سماء »اهلل حمبة«  اإال احلب. قراأ يف كتاب 

مبا قراأ وعا�س يف احلب وللحب، وحمل دمه على 

كان  اجلندي  األف معركة. هذا  األف مرة ويف  كفه 

يذهب اىل �ساحة الوغى وهو حا�سر ليكون قرباناً 

من  اأعظم  حب  من  ما  الوطن.  حب  مذبح  على 

القتلة  اأما  اأحبائه،  عن  نف�سه  االإن�سان  يبذل  اأن 

فلقد ارتد عليهم حقدهم وارتهن املوت قلوبهم 

الر�سالة  كما تقول  الأنهم  و�سمائرهم وم�ساريعهم 

ال�سباب  قراأنا »عائ�سون يف  التي  العربانيني  اىل 

والظالم«.

على  االآب��اء  اأ�س�سه  الذي  العظيم  لبنان  يكن  مل 

امل�سيحيني  بني  ال�سراكة  لبنان  والعهد،  امليثاق 

التعاي�س  ر�سالة  الر�سالة  لبنان  وامل�سلمني، 

معقل  اإال  اأبنائه،  بني  وامل�ساوي  واحلق  ال�سادقة 
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اإميان وقلعة 

وح�سن  ح��ري��ة 

كرامة وبلد املحبة 

وال�سالم،  وامل�ساحلة 

كتاب  يف  نقراأه  ما  هذا 

ج�سر  هو  اللواء.  �سهيدنا 

خوف  »ال  اأعمدته  على  كتب 

يف املحبة«. 

وعدنا لك جميعنا اأن نبقى على رجائنا 

الذي ال يتزعزع يف لبنان ولن تنال منا حماوالت 

من  وق�ست  ا�ستدت  مهما  وال��رتوي��ع  التخويف 

من  اأك��رب  وحبنا  حقدهم  من  اأك��رب  رجاوؤنا  �سرهم. 

الطاهر  دم��ك  و�سيظل  اأك��رب  ووعينا  د�سائ�سهم 

مالكاً حار�ساً للبنان الواحد، جلي�سنا الواحد ول�سعبنا 

اأق�ساها  مب�سيحييه وم�سلميه، الأر�سنا الواحدة من 

اىل  العبور  ا�ست�سهادك  يف  ورجاوؤنا  اأق�ساها،  اىل 

غٍد اأف�سل«.

 كلمة قائد اجلي�ش

تاأبيني  احتفال  الكني�سة  داخل  اأقيم  اجلناز  بعد 

جري�س  الر�سمية  رمي�س  ثانوية  مدير  له  عّرف 

التوجيه  �سوفاين. واألقى كلمة قائد اجلي�س مدير 

العميد الركن �سالح حاج �سليمان، وفيها:

ال�ساكنة يف جوار اهلل،  ال�سهيد  »�سالم على روح 

التواقة اإىل ينابيع النبل واالإخال�س، اإىل ربوع بالد 

االأرز، وعرين اجلي�س، وم�ساحاته ال�ساكنة على كل 

�سرب من تراب الوطن، ومنا جميعاً �سالم اإىل اأفراد 

عائلة ال�سهيد، اأباً واأماً، زوجة واأبناء، اأخوة واأخوات، 

يكابدون االأمل واجلراح واأعباء احلياة، بقلوب تنب�س 

ت�سع  وهي  احلزن،  ت�سرب  ووجوه  االإمي��ان،  بحرارة 

حمبة وت�سحية وعطاء.

اأبناء هذه االأر�س الطيبة الذين جعلوا  �سالم اإىل 

من �سدورهم �سياجاً للوطن، ومن هاماتهم �سيوفاً 

اإىل  و�سالم  اخلطر،  اأظافر  تقّلم 

اأبطاالً  اأبناءها،  ترجتل  التي  البلدة  هذه 

ووهادها  الزهور،  �سفوحها  ترجتل  كما  و�سهداء، 

اجلداول املتموجة مبوا�سم العز واالخ�سرار.

�سهيدنا البطل

ال  وظلك  ا�ست�سهادك  على  مرت  يوماً  اأربعون 

يفارق رفاق ال�سالح واالأهل واالأحبة وكل من عرفك، 

ابت�ساماتك ولفتاتك واأ�سداء كلماتك وخيال قامتك 

جي�سك  اأرجاء  يف  جتول  اأطيافها  تزال  ال  الفارعة، 

على تالل حرمون ارتفعت اأرزتان فتيتان.

االأوىل حتمل اإ�سم اللواء الركن ال�سهيد

فرن�سوا احلاج، والثانية حتمل اإ�سم مرافقه

الرقيب االأول خرياهلل هدوان، لتكونا �ساهدتني خللود ال�سهادة.

زرع االأرزتني كان مببادرة من رئي�س حمرتف الفن الت�سكيلي

للثقافة والفنون - را�سيا ال�سيد �سوقي دالل.

اىل ذلك اأ�سيفت اىل اأرزات غابة ال�سهداء يف اللقلوق اأي�ساً،

اأرزة حتمل اإ�سم اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج

واأخرى باإ�سم مرافقه الرقيب االأول

خرياهلل هدوان.

مزيد من الأرزات

ت�سهد خللود ال�سهادة



ما  وا�سمك  ي��وم،  ذات  به  م��ررت  مكان  كل  ويف 

انفك يرتدد على �سفاه اأبناء �سعبك الذين تقاطروا 

املدن  كل  املناطق، من  كل  ا�ست�سهادك من  يوم 

الطاهر  جثمانك  على  ينرثون  والقرى،  والبلدات 

ال�سهادة  عر�س  يف  بطالً  ويزّفونك  وال��ورود  االأرّز 

االأبدي اخلالد.

واالأقالم  وال�سور  ا�ست�سهادك  على  يوماً  اأربعون 

امل�سرقة،  ومب�سريتك  البطولية،  مباآثرك  تفي�س 

بدءاً من هنا، من القرية االأبية التي اأنبتتك �سغرياً 

و�سنابل  التبغ  �ستلة  تنبت  كما  اأح�سانها،  بني 

القمح، ومن عائلتك الوفية التي رعتك على حمبة 

الوطن، واإرادة اخلري للقريب والبعيد، اإىل موؤ�س�سة 

اجلي�س، قبلة اأحالمك وزهرة طموحك، حيث وهبتها 

ربيع عمرك وع�سارة علمك وخمرية جتربتك، اإىل 

كل  ف��وق  ترفع  اأق�ساه،  اإىل  اأق�ساه  من  الوطن 

وبيارق  العزم  راي��ات  و�ساح  تل 

ب�سهادة  هذه،  م�سريتك  متوجاً  االنت�سار، 

حمراء هي خال�سة تراكم جمد جمعته يداك من كل 

حدب و�سوب.

كيف لنا اأن نن�سى يا �سهيدنا الغايل ما حتليت  

ت�ساف  رفيعة،  واإن�سانية  اأخالقية  �سمات  من  به 

مثال  كنت  اإذ  الكبري،  الع�سكري  ر�سيدك  اإىل 

اإىل عمله وجهده  دائماً  الع�سامي امل�ستند  الرجل 

عن  مبتعداً  بنف�سه،  الرا�سخة  وثقته  ومثابرته 

العي�س  �سغف 

وم����غ����ري����ات 

جعلت  ح��ت��ى  احل���ي���اة، 

الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ن 

بيتك االأول، ومن اخلدمة والبقاء على مقربة من 

رفاقك ومروؤو�سيك همك الطاغي وهاج�سك الدائم، 

لتم�سح عنهم غبار الهم، وتبعث بح�سورك القوي 

ومعنوياتك العالية روح العنفوان والطماأنينة يف 

وقدرة على  اأكرث عزماً  نفو�سهم، في�سبحون معك 

تنفيذ املهمات ال�ساقة، وتخطي كل ما يعرت�سهم 

من م�ساكل و�سعاب.

لقد حاول االإرهابيون من خالل ا�ستهدافك، النيل 

وحدة  على  احلفاظ  يف  ودوره  اجلي�س  ق��وة  من 

بالهم،  غاب عن  لكن  وا�ستقالله،  و�سيادته  الوطن 

اأن اجلي�س ي�ستمد متا�سكه ومناعته من 

ع�سكرييه،  وت�سحيات  �سهدائه  دماء 

كان  املجرمني،  القتلة  ه��وؤالء  على  احل��ازم  وال��رد 

الوطن ومتابعة  االإميان بهذا  و�سيبقى مزيداً من 

واأكرث  اأكرث  والتم�سك  ال�سهداء،  خطى  على  ال�سري 

بالقيم واملبادئ التي م�سوا يف �سبيلها.

من قرير العني مطمئن البال حيث اأنت يف جنة 

اخللد، وثق باأن جي�سك لن ين�ساك، كما لن ين�سى 

الزكية  دماوؤك  و�ستبقى  ال�سبورة،  الوفية  عائلتك 

للوطن  ذخراً 

يهتدي  ومنارة 

بها اأبناء املوؤ�س�سة 

جيالً بعد جيل.

اجلي�س  ق��ائ��د  ب��ا���س��م 

�سليمان،  مي�سال  العماد 

ال�سهيد  ذوي  م��ن  اأت��ق��دم 

ورفاقه واأ�سدقائه باأحر التعازي«.

كلمة العائلة

واكيم  عبداهلل  املتقاعد  الركن  العميد  األقى  ثم 

ق�سيدة رثاء تناولت مناقبية ال�سهيد ومزاياه ثم 

غربيال  وقّدم  اأنطون،  اأبي  جلورج  ق�سيدة  كانت 

وكلمات  اأحلانه  من  ال�سهيد  اىل  اأغنية  النور  عبد 

احلاج  اإيلي  ال�سهيد  جنل  ختم  ثم  ريا�سي،  ملحم 

بكلمة �سكر قال فيها: 

اأحدث  ي��وم  كل  ح��ويل  بوجودك  اأ�سعر  اأزال  »ال 

زلت  ما  معي.  تكون  لن  اأن��ك  اأ�سدق  وال  نف�سي 

اأ�ستاق اليك. روحك الطاهرة �سوف تبقى ترفرف 

فوق تالل لبنان ويداك الناب�ستان باحلياة ما برحتا 

تالم�سان �ستلة الدخان يف جنوبنا احلبيب. �سكبك 

واأ�سكنتك  القدر م�سكاً معطراً يف جنوبنا احلبيب 

حملك  اجلي�س.  بك  فكرب  نب�ساتها  دقات  القلوب 

�سدره،  على  ال�سادقة  للب�سالة  و�ساماً  الوطن 

وعلقك الفتيان قالدة غالية يف اأعناقهم، ورفعك 

بك  وف��خ��رت  ت�سرعاتهم،  يف  �سالة  امل��وؤم��ن��ون 

رمي�س اإبناً وفياً باراً. واإن غّيبك الغدر ج�سداً ق�سراً 

لكل  و�سهماً  قاتليك  عيون  ح�سرمة يف  ف�ستبقى 

عيون حاقدة، اأنت باٍق وهم اىل زوال. اأنت ت�سج 

باحلياة يف عليائك وتكتب التاريخ وهم يتخفون 

باأوراق  يت�سرتون  واأراهم  الزائفة،  اأقنعتهم  و�سط 

التني. اأنت �سهيد البطولة والكرامة والعنفوان وهم 

�سماء  يف  خفاق  علم  اأنت  والرذيلة،  اخلزي  اأزالم 
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وهم  ب���الدي 

م���ن االأف���ع���ال 

وبقايا  الناق�سة 

فرن�سوا  اأنت  البقايا. 

جمهولو  وه����م  احل�����اج 

ال��وج��وه وال��ه��وي��ة. اأن��ت 

ي��ا اأب��ي االأق���وى واأق���وى من 

تفجرياتهم، ومن اأعمالهم املذلة، 

االأجيال  وتتجاهلهم  التاريخ  يلعنهم  غداً 

ويندثرون كما الغبار، وتبقى اأنت يف �سمري االأمة.

اأ�ساأل اهلل اأن يراأف بهذا الوطن ويلهم م�سوؤوليه 

عليائك  يف  واأنت  اأبي  يا  اأنا�سدك  ال�سبيل.  �سواء 

بالت�سحيات  اإال  تبنى  ال  االأوطان  اأن  لهم  تقول  اأن 

تركت  لقد  واالآداب.  العلوم  قبل  تنهل  وحمبتها 

عائلتك واأهلك و�سحبك وقّدمت دمك على مذبح 

ال�سهادة ليحيا لبنان، قل لهم اأن يتحدوا قبل فوات 

االأوان. قل لهم بحق دموع االأمهات واالآباء واالأوالد 

وبحق قد�سية الرتاب الذي رويته وح�سنك: كفى. 

م�ستوى  اىل  ترقى  ال  التي  االأفعال  اإن  لهم  قل 

له  ومن  املزيد  لهم  قل  وطناً.  تبني  ال  ال�سهادة 

اآذان فلي�سمع.

ال�سالح  ورفاق  عائلتنا  با�سم  اأعدك  املقابل  يف 

اأننا على العهد باقون، با�سم اأبناء رمي�س االأوفياء 

وال�سرفاء مع كل اأبناء اجلنوب �سنبقى مثاالً للوحدة 

واالإلفة واملحبة...«.

واأعلن اإيلي احلاج يف املنا�سبة اأن عائلة ال�سهيد 

با�سرت اإن�ساء »موؤ�س�سة اللواء فرن�سوا احلاج« التي 

وهي  الثاين  كانون   16 يف  واخل��رب  العلم  نالت 

ب�سكر  االأربعني، وختم  له يف ذكرى  العائلة  هدية 

العماد مي�سال �سليمان الذي »غمر العائلة بعطفه 

ورعايته« و�سكر جميع االأوفياء للواء الركن ال�سهيد 

اأرجاء  كل  من  للموؤا�ساة  وات�ساالتهم  بح�سورهم 

الوطن واالغرتاب ومن كل االأطياف، وقال: »فرن�سوا 

ترى  طموحاتنا،  قدر  على  وطن  ببناء  حلم  احلاج 

الرجال  بر�سم  ال�����س��وؤال  احل��ل��م؟  �سيتحقق  متى 

الرجال«.

على  ووزع  التعازي  ال�سهيد  عائلة  وتقبلت 

اللواء  حياة  عن  مدمج«  و»قر�س  كتيب  املعزين 

اإلقاء  واجلناز  القدا�س  �سبق  وكان  ال�سهيد.  الركن 

العديد من كلمات الرثاء والق�سائد تناولت ال�سهيد 

عائلته  كانت  حيث  الكني�سة  قاعة  يف  ومزاياه 

لعدد  وق�سائد  كلمات  ومنها  التعازي.  تتقبل 

اليا�س  لل�سادة:  اأبرزها  واجل��وار  رمي�س  اأبناء  من 

اأنطوان  خمول،  طنو�س  �سوفاين،  طوين  ابراهيم، 

خوري، اإيلي طانيو�س، مارون العلم، اليا�س العلم، 

م�سطفى ف�سل اهلل، مو�سى ع�ساف، بيار حبيب. 

ويف  الكني�سة  �ساحة  يف  �سا�سات  عدة  وو�سعت 

من  املتابعة  الكثيف  للح�سور  ليت�سنى  قاعتها 

داخل الكني�سة.

و�سع قائد املو�سيقى املقدم املو�سيقي جورج حرو حلناً لق�سيدة

بعنوان »ن�سرك« كتبها ال�ساعر بيار اأبي ياغي من وحي املنا�سبة،

ووّزعه، وقام بغنائه اليا�س فرن�سي�س ومرينا �ساكر. وقد �سّجلت هذه 

 )CD( املقطوعة يف ا�ستديو اإلكرتا - بلونة وطبعت على اأقرا�س مدجمة

وّزعت على امل�ساركني يف قدا�س االأربعني، وجاء فيها:

ن�سرك فوق جبينك



وم�ساء ال�سبت انطلقت م�سرية �سموع من منزل 

اللواء الركن ال�سهيد اىل مدفنه حيث رفعت عائلته 

الفتات  ورفعت  نف�سه.  لراحة  ال�سلوات  وحمبوه 

على مداخل القرى ورمي�س حملت عبارات موؤثرة 

حداداً على غيابه.

ذكرى اللواء الركن فرن�سوا احلاج

يف اأبو ظبي

دولة  اأبو ظبي يف  اللبنانية يف  اجلالية  اأقامت 

االإمارات العربي�ة قدا�ساً اإحياًء لذكرى ا�ست�سهاد اللواء 

الركن فرن�سوا احلاج ومرافقه الرقيب االأول خرياهلل 

هدوان، ح�سره رئي�س جمل�س العمل اللبناين األبري 

متى، و�سفري لبنان يف دولة االإمارات فوزي فواز، 

وجنال  ع��زام،  ب�سري  دب��ي  يف  اللبناين  والقن�سل 

اجلالية  اأبناء  من  وح�سد  وجي�سيكا،  اإيلي  ال�سهيد 

وبلدة رمي�س.

ت�����خ�����ل�����ل 

القدا�س كلم��ة 

جن��ل  احل��������اج  الإي��ل��ي 

ال�سهي�د حتدث فيها عن والده:

الع�سك��رية  املوؤ�س��س�ة  تك�ون  اأن  حلم��ه  »ك�ان 

ر�سالته��ا  اأجل  م��ن  وا�ست�سهد  اليها  انتمى  الت�ي 

واالن�سه��ار  الوح��دة  يف  للبنانيي��ن  مث��االً 

ومدر�س��ة يف التن�سئ��ة الوطني��ة وطريق��اً للعب�ور 

من الطائفي��ة التي تفت��ك بالوط��ن وتك�اد تق��سي 

على وحدته، ال �سمح اهلل، اىل رحاب الوطنية«.

بد  ال  لبنان  »اإن  فيها  جاء  كلمة  متى  األقى  ثم 

اأن يعود لنا حراً حمرراً بف�سل دماء اجلي�س واأرواح 

ثقل  لنا  ترك  الذي  البطل  �سهيدنا  مثل  اأبطاله، 

امل�سوؤولية والن�سال«.

... وقدا�ش 

يف معاد - 

جبيل

اأق��ام��ت رع��ي��ة مار 

ق�ساء   - معاد  �سربل يف 

كني�سة  يف  قدا�ساً  جبيل 

نف�س  ل��راح��ة  عبدا  م��ار  دي��ر 

تراأ�سه  احلاج،  فرن�سوا  الركن  اللواء 

الراعي  ب�سارة  املطران  االأبر�سية  راع��ي 

ولفيف  زيادة  طنو�س  االأب  الدير  رئي�س  يعاونه 

من الرهبان والكهنة.

قائد  ممثالً  زخم  ج��ورج  العميد  القدا�س  ح�سر 

اجلي�س وعدد من الفاعليات ال�سيا�سية واالجتماعية 

رمي�س  بلدتي  اأبناء  من  وح�سد  ال�سهيد  واأه��ل 

ومعاد.

باإميان  عظته  يف  نّوّه  الراعي  ب�سارة  املطران 

الراحل وخمافته اهلل وعطائه وبذله وتفانيه، ومما 

قاله:

»هو اأحب اجلي�س ولبنان، فو�سع نف�سه على خط 

النار دوماً من اأجل حماية لبنان و�سعبه و�سيادته 

وكيانه وموؤ�س�ساته«.

بطر�س  االأب  الدير  رئي�س  األقى  القدا�س  بعد 

زيادة كلمة اعترب فيها اأن �سهادة اللواء الركن احلاج 

االإنتماء  اللبنانيني كي ال يكفروا بنعمة  نداء لكل 

اىل لبنان.

احلاج،  ال�سهيد  الركن  اللواء  اإبنة  ر�سا  و�سكرت 

والدها »على ما زرعه يف نفو�س العائلة من حب 

اأهايل معاد  للوطن والعلم والثقافة«، كما �سكرت 

على »هذه اللفتة الكرمية«.

وكانت كلم�ة لرئي�س »جمعية اإمناء معاد« طنو�س 

بجانب  الوقوف  »�سرورة  على  فيها  ركز  ن�سار، 

الوحيد  احلل  ي�سكل  بات  ال��ذي  اللبناين  اجلي�س 

لالأزمة«.
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ياليل ن��ور  وا�ست�سهادك 

وارد مّنو  ر�سمك  نن�سى 

الغايل دّم��ك  وم��ن  فا�س 

عايل البريق  يبقى  حّتى 

هايل جبينك  فوق  ن�سرك 

م��ارد ا�سمك  خ��ال��د  ذك���رك 

البارد بنهر  ال���دم  ون��ه��ر 

اخلالد االأرز  ت��راب  �سقيت 

�سقط �سهوًا يف العدد ال�سابق ا�سم 

املفتي اجلعفري املمتاز ف�سيلة 

ال�سيخ احمد قبلن من

بني امل�ساركني يف القدا�ش الذي 

اقيم للواء الركن ال�سهيد فرن�سوا 

احلاج يف بازيليك �سيدة لبنان

يف  حري�سا. 

ت�سويب



دورتي  رفيق  يا  اخل��ال��ُد،  امل���ارُد  البطُل  اأيها 

ودربي. 

يا من �سلكَت درَب ال�سهادة با�سالً، فاأ�ساأَت فينا 

نوَر احلياِة واحلرية. 

جئَت من رمي�س االأبية حامالً على جبينك وهج 

ال�سرف والت�سحية والوفاء.

واالعتزاز،  الفخر  بغار  املكلل  رحيلك  اأبكي  ال 

مقلتيك  �سبيالً يف  الدمُع  يعرف  يا من مل  اأنت 

�سم�َس  اأزهرتا  اللتني 

ال�سهادة واملجد ال�ساطع.

روابينا وجبالنا ينق�ُس مع كل  لبنان فوق  فجُر 

اطاللة �سم�س ا�سمك بحروف من نار ونور.

ع وجنة  ال�سيف والنجوم على كتفيك مراآة تر�سّ

بدمائك  فديته  الذي  للبنان  وفاء  واأكاليل  ال�سماء 

الزكية.

مَب نكافئ �سهادتك وجرح عائلتك؟ كيف ن�سوُن 

للقاتل  نقول  ماذا  باالنت�سارات؟  املليئة  دربك 

�سجني ق�سبان اجلنب والعار؟

�سمري  يف  قمح  حبة  الرتبة،  رحم  يف  قامتك 

الوطن، اأينعت حقالً ي�سّج بال�سهداء االبطال الذين 

ر�سموا حدود لبنان ال�سّيد احلّر امل�ستقّل.

ها اأنذا يف ذكرى االأربعني على ا�ست�سهادك، اأقف 

على  لبنان  عا�س  لقد  لك،  بال�سكر  اأجاهُر  خا�سعاً، 

دفق ف�سلك وفي�س جميلَك.

اأتاأهب لتقدمي زهرة االمتنان اإىل روحك الطيبة، 

اإىل ف�سائك الوا�سع و�سع بطوالتك املتجلية، اإىل 

كل حبة تراب من االر�س التي دافعت عنها، اإىل 

اأجله،  من  �سحيَت  ومّعمٍر  ورجٍل  وام��راأٍة  كل طفل 

عربة  واأحفادنا،  الأبنائنا  وغداً  اليوَم  نرفعُه  �سعاٌر 

خ معنى  ور�سّ البطولة،  بدمائه ملحمة  ملن كتب 

ال�سهادة.

لك  اإّن  االآن،  اأنت  اأبعد من حلدك حيث  اهناأ يف 

جمد اخللود وملكوت الوطن.

مفت�س عام وزارة الدفاع الوطني

اللواء الركن الطيار مي�سال من�سى
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كانون الثاين

رفاق ال�سالح

2
0
0
8

لك جمد اخللود

وملكوت الوطن

اأخي فرن�سوا، اأقول افتقدك؟؟ ال، �ستبقى دائماً رفيقي كعادتك، اأطلب منك الدعم وجتيبني فوراً.

الوغى وت�سهل  ولوج �ساحات  لنا معاً  اإىل اجلي�س موؤازراً، يلّذ  الوطن  ارجاء  احتاجت قطعاتي يف  كلما 

املهمات؛ ال تخافوا فاجلي�س اآت، و�سن�سحق االأ�سرار.

ال�ستطالع  �سخ�سياً  وحت�سر  الدر�س  اىل  ت�سبقنا  كنت  وا�ستطالع،  تن�سيق  اىل  العمليات  احتاجت  اإذا 

املواقع. عندما كان ينتابني االحباط، يف جمتمع ا�ضتبدل مبادئه كثيابه، فا�ضتورد اأكوام احل�ضارة ون�ضي 

اأر�سه وعر�سه، كانت كلماتك من �سفتيك البا�سمتني، بهدوء وحزم، جتعل يّف العزم متجدداً.

عندما اأقف متحدياً جتار الهيكل، �ساأفتقدك. كلما �سرت جنوباً اأو �سماالً، مي�سكني الرتاب املقد�س بدم 

ال�سهيد البطل. اأ�سم طهارة االر�س والنا�س الطّيبني، كلما اأ�سرق لون عينيك.

ما اأعظم اأن يبذل االن�سان نف�سه الأجل من يحب، واأنت اأحببت وطنك وجميع مواطنيك.

اإن انت�سارك يف اأّم املعارك اأقلق ال�سياطني، فثاروا على اخلالق وكمنوا لك، لذلك ا�ستدعاك اإىل ميينه 

مع ال�سهداء االأبطال، لتدّك ثورة االأبال�سة، وتربح احلرب فرتيح لبنان. اإىل اللقاء، يا فرن�سوا، اإىل اللقاء.

قائد الدرك

العميد انطوان �سّكور

اأخي فرن�سوا،اخلالق ا�ستدعاك اإىل ميينه مع ال�سهداء البطال

اأ�سهُد اأنك فار�ٌس مقداٌم ما ترّجل يوماً.

اأ�سهُد اأنك كنَت �سلباً �سالبة االأر�س التي 

اأنبتتك والعائلة التي اأجنبتك.

اأ�سهُد اأنك كنَت كبرياً يف كل اأفعاِلك، دائم 

ال�سدق نقياًَ مت�ساحماً.

اأ�سهُد اأنك كنت �سوت احلق والعدل 

والرحمة.

اأ�سهد اأن اإميانك كان عميقاً وجتّردك كان 

مطلقاً.

اأ�سهُد اأن انتماءك كان دائماً للجي�س وللبنان 

ومل ترت�س لنف�سك اإطاراً اآخر.

اأ�سهُد اأنك كنت وتبقى �سديقي.

العميد الركن

موري�ش �سليم

�سوت احلق والعدل
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ماذا اأكتب فيك يا فرن�سوا، يا رفيقي ويا اأخي. 

مل اأكن اأنتظر يوماً هذا املوقف ال�سعب واملوؤمل، 

اللغة  وك��اأن  االن�سياع  وترف�س  تهرب  الكلمات 

العربية، على �سعتها وغنى معانيها، تقف عاجزة 

لقد  ت�ستحق.  التي  احلقيقية  الكلمات  اإيجاد  عن 

كنت مثاالً يف االقدام والكفاءة وال�سدق والتفاين. 

قلبك  يف  تخرجك  منذ  ووطنك  جي�سك  حملت 

وعقلك، فكانا البو�سلة التي حتدد م�سارك املهني 

لك  وكان  فقط  لهما  اإال  نف�سك  تنذر  اأن  ورف�ست 

ما اأردت، واأ�سبحت عن حق �سهيد اجلي�س و�سهيد 

الوطن.

الع�سكرية،  حياتك  طوال 

ال���وظ���ائ���ف  خم��ت��ل��ف  ويف 

اأن تكون  القيادية التي ت�سلمتها كنت حتر�س 

واحرتمك  م��روؤو���س��وك  فاأحبك  امل��ث��ال، 

على  دورت���ك  رف��اق  وعمل  روؤ���س��اوؤك 

الت�سبه بك. على الرغم من اأين رفيق 

ومزاياك منذ تخرجك من  واأعرف خ�سالك  دورتك 

املدر�سة احلربية، اإال اأين عرفتك عن قرب عندما 

كنت قائداً للواء اخلام�س ملدة ثالث �سنوات، حيث 

املعلومات  نتبادل  يومي  �سبه  توا�سل  على  كنا 

حري�ساً  اأنا  فكنت  املطلوبة،  املهمات  ونناق�س 

اأنت  التفا�سيل كافة، وكنت  اأطلعك على  اأن  على 

حري�ساً على التاأكد من ح�سن �سري العمل ومن اأن 

تعليمات القيادة تنّفذ بروحيتها وحذافريها، كما 

كنت ت�ساأل دائماً عن معنويات الع�سكريني وتقدر 

تعبهم وت�سحياتهم. وال�سيء االأكيد اأي�ساً اأنك كنت 

تقوم بالعمل نف�سه مع بقية وحدات اجلي�س.

كن�ت  الب�ارد  نه�ر  معركة  اندل�ع�ت  عندم�ا 

لت�روي يل  املعركة  ق�ل�ب  من  اأحي�اناً  تت�س�ل بي 

م�س�اهدات�ك 

التي  وال��درو���س 

�ستخل�ستها  ا

ب�����س��رع��ة م���ن ه��ذه 

وكنت  القا�سية،  املعركة 

اإدخال  ب�سرورة  ايل  ت�سري 

بع�س التعديالت على مناهج 

املدر�ضة احلربية كي يكون �ضباط 

الغد على اأمت اال�ستعداد ملواجهة املهمات 

االأماكن  ق��ت��ال  يف  خ�سو�ساً  تنتظرهم،  ال��ت��ي 

املبنية وكيفية التعامل مع املتفجرات واالأفخاخ. 

من  يوم  قبل  مكتبك  اأزورك يف  اأن  القدر  وي�ساء 

بابت�سامتك  كالعادة  فت�ستقبلني  ا�ست�سهادك، 

واأو�ساع  ال�سائدة  االأحوال  عن  ونتحدث  املعهودة، 

من  بالرغم  اأن��ه  يل  قلت  الع�سكرية.  املوؤ�س�سة 

اأن يكون هذا  البارد، كان ميكن  انت�سارنا يف نهر 

اأكرث  كانت وحدتنا متفرغة  لو  كلفة  اأقل  االنت�سار 

للتدريب، واأن اأول عمل يجب القيام به بعد انتهاء 

االأزمة احلالية و�سحب وحدات اجلي�س من ال�سوارع 

جلميع  مكثف  تدريب  مبرحلة  البدء  هو  واالأزق��ة 

الوحدات لرفع كفاءتها القتالية.

لي�س هذا اإال غي�س من في�س، واإن دل على �سيء 

فهو اأنك كنت م�سكوناً بع�سقك للجي�س وتفكر ليل 

من  رفيع  م�ستوى  على  اإبقائه  كيفية  يف  نهار 

االن�ضباط واجلهوزية.

يف  بك  ات�سلت  اأين  مرة  اأذكر  ال  فرن�سوا،  اأخي 

اأي وقت لل�سالم اأو الأمور العمل اإال واأجبتني بلهفة 

اليوم  ذلك  و�سعة �سدر، فقط يف �سبيحة  وحمبة 

بعبدا  انفجار  عن  لال�ستف�سار  ات�سلت  امل�سوؤوم، 

فجاءين اجلواب من هاتفك الذي مل يجب.

العميد الركن �سهيل حّماد

قائد املدر�سة احلربية

يا رفيقي ويا اأخي

يومها انتظرتك كعادتي، ومل تاأِت على غري عادتك.

ك�ان�ت ال�سابع�ة �سب�احاً، تاأّخ�رت ف�سبق�ك اىل ذات�ي

�سعور غريب متّلكها و�سرقني من حايل ف�سرت اأ�سريه. حملني اىل ذاك املقعد حيث كنا نتحاور، 

نتداول �سوؤون العمل، نذاكر يف اأمور احلياة والفكر الثقافة، وكم اأعجبت مبنزلتك الراقية فيها. واإن اأن�َس 

ال اأن�سى تلك النوادر اللغوية والفكرية تطلقها بكل حبور ومرح فتحلو يل �سبحّيتنا.

اىل كر�سي اآخر اأجل�سني اأ�سمع اأناقة ارت�سافك فنجان قهوة �سباحية.

�سروحك  فاأ�سّنفهما،  اأذين  اىل  رقيقة  تن�ساب  �سّمرين،  احتلت موقعها يف مكتبي  خارطة  واأمام 

نقلني،  ني  تخ�سّ تذكارية  واأ�سياء  دروع  جوار  واىل  البارد،  نهر  يف  املعارك  عنف  حول  وتعليقاتك 

و�سوتك ال�ساخر يجلجل يف م�سامعي: جماٌد يخّلدنا ويخلد ونحن فانون. وفجاأة �سرقني ال�سعور وخطف 

قدمي ليحملني اىل اأمام مكتبك اأتفّقدك، ف�سفعني باب مقفل على غري عادة.

اأفقت كمن غيبوبة على دوي انفجار اجتاهه بعبدا. بخطوات عري�سة �سابقت بها ظنوين، ارحتلت اىل 

اأقرب نافذة م�سرفة. الدخان يت�ساعد من اجتاه م�ستديرة بعبدا. �سرخت ذاتي: راح فرن�سوا.

وهجرين باقي الكالم، و�سّح �سعوري الذي اأخا�سمه من ذاك اليوم.

العميد الركن بانو�ش منجيان

نائب رئي�س اأركان اجلي�س للتخطيط

ذاك ال�سباح امل�سوؤوم
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مل اأكن يوماً عاجزاً عن ت�سطري ما يختلج يف نف�سي من اأ�سجان واأفكار، كما هي 

التاريخ مكانة �سامية يف قافلة �سهداء  اأكتب عن زميل كبري حجز له  اأن  االآن.  حايل 

وطننا قد يكون �سيئاً عادياً ملن ال يعرف فرن�سوا احلاج، اأما من عرفه فاالأمر خمتلف.

اأوىل لقاءاتنا، خلم�س وثالثني �سنة خلت، كانت على مقاعد الدرا�سة يف قاعات املدر�سة احلربية وميادين 

التمارين وخارجها، حيث كان فرن�سوا احلاج ملفتاً يف جديته واإندفاعه. وبعدها اأكربنا فيه اإحجامه عن اأي 

تعاون مع عدو طامع وجتلى متفوقاً يف مقاومة مغرياته ومرتفعاً عن النزوات التي اإن دلت على �سيء فال 

تدل اإال على ال�سهامة يف اخل�سال احلميدة. خالل �سني عمله اإكت�سب فرن�سوا خربة متميزة يف ممار�سة املهام 

امليدانية، حتى �سار مديراً لعمليات اجلي�س حيث كان تعاوننا وثيقاً ولقاءاتنا م�ستمرة وتوا�سلنا دائم. بعد 

كل هذه ال�سنني يف اخلدمة متقلباً يف خمتلف الوظائف والوحدات ا�سحى فرن�سوا كتلة من املثل والقيم التي 

حر�س على اأن يعك�سها يف قوله وعمله حتى اأ�سحى القدوة واملثال. كان له مكانة رفيعة بني رفاقنا، خلقها 

بتوا�سعه وعززها براأيه ال�سديد، وحتلى بجراأة اأدبية خّولته تقدم �سفوف البارزين من القادة. مل�سنا فيه حبه 

لعمله وتفانيه ملهنته وكان يقيننا اأن مبعثهما اإميان مطلق باجلي�س وبدوره، وقد حر�س فرن�سوا من خالل 

اأدائه على اأن يبعد عنهما اأية �سائبة اأو مالمة. وكيف ال يكون فرن�سوا كبرياً وقد حباه اهلل كل ما ت�سعى اليه 

نفو�س النبالء وما تعف عنه �سيم الكرام.

اإن اجتماع هذه ال�سفات يف فرن�سوا احلاج جعلت منه قيمة وطنية، ال بد ملن يريد بالوطن �سراً اأن ي�سعى 

اأن  اأن قيمة وطنية مثل فرن�سوا احلاج يجب  الإلغائها. هكذا نفهم ا�ست�سهاد رفيقنا فرن�سوا، بل نزيد عليه 

نقدرها ونحميها، وان ا�ست�سهاده لن يزيدنا اإال اإ�سراراً على امل�سي يف طريقنا الذي ن�سري فيه: ولو �سقط منا 

ال�سهداء فلن نزداد اإال متا�سكاً وعناداً للعطاء املتناهي ليبقى لوطننا جي�س يحمي اأر�سنا واأبناءنا.

العميد الركن عبد احلميد دروي�ش 

قائد منطقة ال�سمال

فرن�سوا هكذا فهمنا ا�ست�سهادك

يا رفيق ال�سالح،

�سماالً،  واجتهت  اجلنوب  من  انطلقت 

وعّرجت على البقاع وعملت يف اجلبل، 

وا�ستقرت رحالك يف بريوت، يف م�سرية 

طفولتك  ر���س��ي��د  ل��ه��ا  ن���ذرت  وط��ن��ي��ة 

وخمرية  علمك  وخال�سة  �سبابك  وعزمية 

كل  يف  حليفك  النجاح  وك��ان  جتربتك، 

روؤ�ساوؤك  بك  فوثق  وم��وق��ف،  موقعة 

واحبك مروؤو�سوك واأعجب بك تالمذتك.

لقد اأحاطت بك القناعة، لكنها مل توقف 

ع�سقت  طموحك،  تلغ  ومل  اندفاعك 

نبتة  واأحببت  اجلنوب  يف  التبغ  �ستلة 

االأخوة  كانت  حيث  ال�سمال،  الزيتون يف 

التي  االأخ��وة  نف�سها  هي  االثنتني  بني 

جمعت دورتنا )1972 - 1975(، فكنت 

منها ولها ومعها.

جتمعنا  اأن  جميعاً  لنا  كبري  ل�سرف  اإنه 

تكون  اأن  اأكرب  ل�سرف  واإنه  ال��دورة،  تلك 

البطل  و�سهيدها  الدورة،  تلك  جنم  اأنت 

من اأجل جمد لبنان ودميومته.

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

�سهيد

دورتنا...

من اأجل جمد لبنان

يوم من الدمع م�سى، طويُته فانطوى، للبنان االآتي اجلميل، ال�سعب ذليل، امل�ستحيل ارعوى، حتّطم. �سمتك 

امل�سّرج يكتب ما ُين�سى وي�ستعاد.

عمرك �سما عن اللوم، وكان يف الغد الدوم، �سددُته اليك، فمّت عنه، األي�س اأجمله العمر خطف؟

كنت الرجولة وقد ُفتنت بك االأخالق. كنت ال�سرف كال�سيف مل ينُب، والل�سان عّف عن جتريح. من معدنك 

ال�سمُم فال تثاأر، كربت عن تهم. مل ت�سل اإال اإياك حتى اإذا ت�سّعب النائُل. فما طلبت اإال من اهلل، جذبته اليك ال 

ّل ال ُيغمد. تاأبه الأ�سبار الرتاب. كنت الورد على درب الوطن، كّفاً �سخت، �سيفاً �سُ

باحل�سن �سقيَت، بالعطاء �سعدَت. اإنتخيَت فانتخت فيك بالدك باملجد تولد. 

اأرادوها، بالد االرز، بال عنفوان، غ�سبْت فمّت، خبزك العنفوان. وَمن احلّر ُي�ساأل؟ من العب املوت حّر. اأنت مل 

متت، ومل يجروؤ عليك املوت فاأنت خالد كما االرزة التي لّفتك عزيزاً.

دماوؤك املهراقة �ستتفجر نوراً لل�سرق والغرب اللذين ما انفكا يلتقيان يف لبنان الكرامة.

اأق�سم لك، بالعلم الثالثي اللون وخلود االرز، باأن االأيام الكلية العظمة هي االأيام االآتية، فكلنا فرن�سوا، ت�سّمخنا 

بعطر قدا�ستك، وتلّب�سنا روحك، األي�س عمرك ال�سما نحّج اليها؟

العقيد اأنطوان جنيم

عمرك �سما
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اأن  ال��ق��در  وق��در  ال��ق��در،  ال��ب��دء جمعنا  يف 

احلربية  املدر�سة  يف  ال��ق��در...  هو  يفّرقنا: 

كانت البداية مع رفيق درب رمزاً للمحبة واالحرتام... اىل قيادة فوج التدخل 

معني  من  م�ستقياً  وقيادته  الرابع  التدخل  فوج  تاأليف  يل  فُقّدر  �سبقتني،  الثالث 

خرباتك وحمققاً ن�سائحك... اىل جمهورية م�سر العربية كانت رحلتي يف دورة اأركان، وق�سدت اأنت اإيطاليا 

يف دورة مماثلة، وكان القدر، كعادته، باملر�ساد فحملك ايّل يف م�سر يف زيارة درا�سية فالتقينا. ويا للذكرى 

احللوة... ما �ساء القدر، م�سّراً، اأن نفرتق فتالقينا يف كلية القيادة واالأركان ن�سكب خرباتنا يف قوالب التدريب والتعليم... 

وا�سُطفيَت مديراً للعمليات ومّيمت اأنا �سطر اللواء اخلام�س قائداً له فهناأتني معرّباً عن اأمنيتك الدفينة لقيادة لواء كنت من 

اأعمدته عمود احلكمة... وداأب القدر يجمعنا منا�سبة تلو منا�سبة، يجذبنا اىل التالقي حتى كانت معركة نهر البارد، فما انقطع 

توا�سلنا ولو للحظة... كنت اأنقل اليك تفا�سيل �سري املعركة اأوالً باأول، وباأدق التفا�سيل، ح�سب طلبك طبعاً اأنت امللحاح اللجوج يف 

عملك وكاأنك تريد اأن حتيا معنا اأدق اللحظات، اأن تنفحنا باإر�ساداتك وحلولك ومعاجلاتك، وكم من مرة اأقفلت �سماعة الهاتف معك الأراك 

قبالتي يف خ�سم املعركة تتفقد مراكز اللواء، واأدق املواقع خطراً. وكم كنت اأرى يف عينيك �سهوة جاحمة اىل مالعبة املوت فتح�سدين، 

واأ�سمع من حالوة ل�سانك متنيات طيبة يل باالحرتا�س واحلذر، فالقدر غّدار. يا للتناق�س العلوي، اإنه الكمال وقمة الت�سحية... وكاأن القدر غار 

مّنا، ومن تالقينا، فكان قدره اأن يختارك.

فهنيئاً لك يا اأخي عر�سك اجلديد يف اأح�سان احل�سرة االإلهية، ولك، يا قدر اأقول:

يوم تختارين، اأنعم علّي باإعادة تالقينا.

هو القدر

مل ن�سدق ما ح�سل، �سعرنا اأن الزمن 

قد توقف. من جتراأ على ذلك؟ ملاذا؟ 

والأي هدف؟ ما ذنب فرن�سوا؟ هل و�سلت بهم الوقاحة اىل العني ال�ساهرة؟ اأالأنه 

ال�سفات جمتمعة  األهذه  ع�سكري ع�سامي، موؤمن، طموح، جريء، ملتزم...؟ 

التحقيق  م�سار  وت�سليل  وتعقيده  الفاعل  جتهيل  بجرميتهم  املجرمون  اأراد 

و�سلب الوطن على درب اجللجلة؟ مل تكن تعلم يا �سهيدنا، وال نحن نعلم وال 

توقعنا، اأن يغدر املجرم بك، واأنت الذي نذر نف�سه منذ ريعان ال�سباب، للتحدي 

واملغامرة وال�سهادة يف �سبيل الوطن، يف �سبيل الكرامة وال�سهامة والعنفوان. 

مل ي�ستطع املجرم اأن ينظر اليك بعينيه، كان يخافك، ففّجرك وهو قابع يف 

اأن يكبح �سرية جناحات  اأراد املجرم بفعله  اإنه جمرم جبان.  الظلمة يرجتف. 

اجلي�س، و�سّل قدرات الوطن، وزرع ال�سك واخلوف يف �سفوف اجلي�س، فكنت 

قال  كما  األف فرن�سوا  با�ست�سهادك  فولد  وجبنه،  البطل �سحية غدره  ال�سهيد 

العماد، واجلي�س كله حتول اىل فرن�سوا، فالت�سحية واال�ست�سهاد يزيداننا عزماً 

ج�سدك،  نالوا من  لقد  ال ميوت..  الذي  احلي  ال�سهيد  واأنت  وت�سميماً،  واإرادة 

اجلناة  ر�سالتنا، يف ت�سميمنا على ك�سف  باقية يف  باقية فينا،  لكن روحك 

احلقيقي  اال�ستقالل  فجر  حتى  اأقوى  و�ست�ستمر  وباقية  للعدالة،  وتقدميهم 

وال�سيادة الكاملة. 

اأنظر يا اأخي ال�سهيد، من عليائك اىل هذه اجلموع الغفرية التي هدرت من 

كل لبنان لت�سّلم عليك وتودعك، وتكرب بطوالتك. اأنظر اليها، اىل كل تالوينها 

وم�ساربها وما تخزن يف داخلها،

قل لهم يا اأبنائي، يا اأخوتي توحدوا فما اأنتم عليه خمتلفون، هو فان وزائل، 

والباقي هو الوطن اخلالد، الوطن ال�سيد احلر امل�ستقل.

اأخي ال�سهيد،  لقد عرفناك واأحببناك ورافقناك، لقد تدربنا �سوية وتخرجنا 

الرجولة تخّرجنا،  الع�سكرية نف�سها تربينا، ومن مدر�سة  املبادئ  معاً، وعلى 

القيادة  وح�سن  واحلكمة  والتجرد  والعدل  ال�سدق  تعلمنا  االأحداث  م�سرح  ويف 

واإدارة االأمور. كنا دائماً مع القانون وعلى امل�سافة ذاتها من املتخا�سمني، مل 

نفت�س على املخالف لن�سطاده بالقانون، بل كنا نطبق القانون على اجلميع، 

النا�س  م�سكلة  تكن  االآخرين. مل  ويعّلم  لريتدع  عمله  جزاء  املخالف  فيدفع 

القانون، املجرم خمدر  اأما املجرم فال يقراأ وال يفهم  القانون.  معنا، بل مع 

ومهوو�س بالدم، املجرم �سنيع اأجهزة الظلمة واملوت، املجرم �سلعة ماأجورة 

باملال احلرام، املجرم ال يريدك فقط لوحدك يا �سهيدنا فرن�سوا بل يريد اأوالدنا 

واأخوتنا واأحفادنا، يريد روما حترتق وهو ينظر اليها من اأقبيته املظلمة، يريد 

تدمري لبنان، الأن جمرد كلمة لبنان تعني احل�سارة واملجد واحلياة. املجرم هو 

ابن اجلهل واملوت وربيب االنعزال والكراهية.

اأخي ال�سهيد فرن�سوا،  با�ست�سهادك فّجرت الوطنية يف �سباب لبنان الواعد. 

ولن  ن�سكت  ولن  ن�سمت  لن  بعدك  من  ال�سمت،  جدار  حطمت  با�ست�سهادك 

�سوتك  و�سيبقى  اأوكارهم،  يف  �سنطاردهم  اخلونة،  املجرمني  اأمام  ن�ستكني 

�سارخاً يف برية جهلهم وغّيهم: نحن وراءكم، نحن لكم باملر�ساد، حتى ترتد 

جرائمهم عليهم ويرتاح الوطن من اخلونة واملاأجورين.

لن اأوّدعك، و�ستبقى �سورتك يف عيوننا وقلوبنا، يف �سمائرنا تهدينا �سواء 

ال�سبيل، تنري دربنا، �ستبقى رفيقي، �ستبقى رفيقي، �سهادتك �ستلهمني، 

�سهادتك حياة لنا وللجي�س والوطن.

العميد الركن مي�سال املري - قائد مع�سكر عرمان للتدريب

اأخي ال�سهيد...

العميد الركن نبيل ن�سر

قائد اللواء اخلام�س







ب�سماته يف 

كل موقع �سغله

الطيار  الركن  العميد  األقى  بداية 

عن  فيها  حت��دث  كلمة  ذبيان  نهاد 

احلقيقي  والعطاء  ال�سهادة  مفهوم 

اللقاء  ه��ذا  »يف  وق���ال:  ل��الإن�����س��ان 

احلقة  املواطنية  باأنفا�س  العابق 

حتية  توجيه  خالله  من  اأردمت  والذي 

البار  ال�سهيد  روح  اىل  االأعماق  من 

تعبرياً  احل��اج،  فرن�سوا  الركن  اللواء 

لت�سحياته  وتقديراً  له،  وفائكم  عن 

الكبرية. ن�ستذكر بكل فخر واعتزاز �سرية هذا البطل 

فاأدمعت  باأ�سره،  الوطن  كما  اجلي�س  افتقده  الذي 

عليه االأر�س وال�سماء وانحنت له �سم اجلبال هيبة 

واإجالالً واإكراماً«.

الراحل  مزايا  عن  ذبيان  الركن  العميد  وحتدث 

مدر�سة  اأدخلته  التي  الع�سكرية  وم�سريته  الكبري 

االأوىل  اأثبت يف خطواته  ال�سرف والوفاء »�سابطاً 

اأنه اأهل للم�سوؤولية التي ال يحظى بها اإال نخبة من 

الرجال ال�سجعان... وهكذا خطا م�سريته الع�سكرية 

يحقق االإجناز تلو االجناز ويرتك ب�سماته الوا�سحة 

ب�سهادة  حياته  تّوج  حتى  �سغله،  موقع  كل  يف 

كل حدب  تراكم جمد جمع من  خال�سة  حمراء هي 

و�سوب«. واأ�ساف العميد الركن ذبيان قائالً: »لقد 

ا�ستهدافها  خالل  من  واالإره��اب  الغدر  يد  حاولت 

�سهيدنا الغايل اللواء الركن فرن�سوا احلاج ومرافقه 

الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  ا�ستهداف 

ودورها الوطني، والنيل من عزم 

اجلي�س على اأداء مهامه الوطنية، 

القتلة  ه���وؤالء  ب��ال  ع��ن  �سها  لكن 

حافل  اجلي�س  ت��اري��خ  اأن  املجرمني، 

بتقدمي قوافل ال�سهداء... واأن قوة اجلي�س 

ت�سحياته...  وعظمة  اإميانه  �سالبة  من  هي 

�ستكون  احل��اج  فرن�سوا  الركن  اللواء  و�سهادة 

اأبناء  بها  يهتدي  ومنارة  والوطن  للجي�س  ذخراً 

املوؤ�س�سة جيالً بعد جيل«.

انت�سر يف معاركه كلها

الدكتور زاهي نا�سر رئي�س حلقة احلوار الثقايف 

اللقاء عربون وفاء عام  اأن هذا  اعترب 

وجلي�سنا  الكبري،  ال�سهيد  لهذا  وتعظيم  وتقدير 

املاأ�ساوي  االمتحان  جتاوز  يف  جنح  الذي  البا�سل 

وحّول املحنة ن�سراً للوطن.

واأ�ساف الدكتور نا�سر: مل ي�ست�سهد فرن�سوا احلاج 

فيها،  وانت�سر  كلها  معاركه  خا�س  بل  معركة  يف 

وحني يق�سي مغدوراً يكون القاتل اأراد من اغتياله 

قتل اإجنازاته وانت�ساراته قبل تغييبه �سخ�سياً.

احلاج  فرن�سوا  الركن  العميد  »اإن  بالقول:  وختم 

يرقد يف  القلب،  اجلي�س يف  �سهداء  وكل  الباقي 

ذمة التاريخ الظافر، ويف رو�س اخللود ويف وجدان 

االأمة فال�سهادة جعلته بني النا�س معظماً، وعلى 

عدمية الزمن واملوت منت�سراً. وو�سعت على راأ�سه 
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كانون الثاين

وقفة وفاء
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دعت حلقة احلوار الثقايف وبلديتا 

رمي�ش وال�سياح اىل لقاء بعنوان »حتية 

اىل الوطن، حتية اىل اجلي�ش: �سهادات 

يف ال�سهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج، 

وذلك يف الق�سر البلدي يف ال�سياح 

بح�سور عدد كبري من الفعاليات 

ال�سيا�سية والجتماعية والدينية 

والع�سكرية والبلدية، ومّثل العماد 

مي�سال �سليمان قائد اجلي�ش، العميد 

الركن الطيار نهاد ذبيان قائد القوات 

اجلوية.

�سارك يف اللقاء الذي اأدارته الدكتورة 

غنوة الدقدوقي النائب بيار دكا�ش، 

رئي�ش بلدية رمي�ش الأ�ستاذ ا�سكندر 

احلاج، ورئي�ش حلقة احلوار الثقايف 

الدكتور زاهي نا�سر، ورئي�ش بلدية 

ال�سياح الأ�ستاذ ادمون غاريو�ش ورئي�ش 

بلدية النبطية الدكتور م�سطفى بدر 

الدين، والعميد الركن املتقاعد فوزي اأبو 

فرحات، والعميد الركن املتقاعد بهيج 

اأبو مراد، والعميد الركن املتقاعد جان 

نا�سيف، والعميد الركن املتقاعد نبيل 

من�سور، والدكتور حممد �سيا، والأ�ستاذ 

جوزيف خري�ش وعائلة ال�سهيد.

حلقة احلوار الثقايف وبلديتا رمي�ش 

واء الركن ال�سهيد 
وال�سياح تكّرم الل

يف ال�سابط 
�سهادات 

الفار�ش امللتزم 

قد�سية اجلندية



اأكاليل الغار، وعلى �سدره اأو�سمة االأر�س.  

فهو كالروح اخلالدة ال تزول، اإذ لي�س 

من �سرف حقيقي لالإن�سان يعادل 

�سرف ال�سهداء االأبطال«.

بطل من بلدي

غاريو�س  ادم����ون  االأ���س��ت��اذ 

ا�ستهل  ال�سياح  بلدية  رئي�س 

عائلة  مبمثلي  بالرتحيب  كلمته 

بثقل  اأ�سعر  وق��ال:  واحل�سور  ال�سهيد 

املنا�سبة ملا فيها من مرارة ورهبة وق�ساوة 

وبقدا�ستها يف اآن واحد ملا متثل من ق�سية نبيلة 

�سهداء  اأن  اىل  واأ�سار  بالدي.  من  بطل  واأ�سطورة 

اجلي�س »دفعوا ثمناً باهظاً حلبهم للوطن وكرامته 

فيه  حتفظ  الر�سالة  بلد  لبنان  وليبقى  ووحدته 

احلوار  حلقة  غاريو�س  وحيا  اإن�سان«.  كل  كرامة 

الثقايف الإطالقها هذا احلوار تكرمياً لل�سهيد البطل 

ولن�سر املبادئ التي من اأجلها ا�ست�سهد، وكلنا ثقة 

باأن هذه املبادئ �ست�ساهم يف �سع االأ�س�س جليل 

جديد من اأمثال اللواء فرن�سوا احلاج.

اإبن كل بيت يعرف معنى العطاء

بدر  م�سطفى  الدكتور  النبطية  بلدية  رئي�س 

يا  ال�سهيد  »اأيها  قائالً:  الكبري  الراحل  رثى  الدين 

جوهرة عقد القيم، يا حامل اللواء يا حامل الر�سالة، 

والكرامة  ال�سرف  وط��ن  يف  االأم���ان  �سمام  اأن��ت 

والعنفوان، طوبى لك يف جنات اخللد بني ال�سهداء 

�سجالً  فيها  دّون��ت  وق��د  ال�سماء  كتب  االأ���س��راف، 

الغفرية...  اأكدت عليه اجلماهري  والقيم،  للمبادئ 

يا ابن اجلنوب البطل يا ابن االأحرار يا ابن لبنان، 

معنى  يعرف  بيت  كل  يف  واأم  اأب  كل  ابن  اأنت 

للت�سحيات والعطاء والوفاء«.

»فال  ال�سهيد:  مودعاً  الدين  بدر  الدكتور  وختم 

وداعاً لك يا �ساحب املبادئ بل اأهالً بك، ال دموع 

ذليلة تذرف عليك اأيها  االإبن البار، وال خ�سارة هي 

�سجالت  لكل  الغايل  الربح  فاأنت  للتاريخ،  روحك 

ال�سهيد  اأيها  لك  هنيئاً  النقي،  النظيف  التاريخ 

وجلميع ال�سهداء رفاقاً يف جي�سك ويف مقاومتك، 

وال تخف فر�سالتك باقية باقية«.

يف �سمري الوطن

اىل الأبد

من  م�ساركة  كانت  ثم 

املتقاعد  ال��رك��ن  العميد 

ال��ذي حتدث  اأب��و فرحات  ف��وزي 

طوال  الكبري  للراحل  معاي�سته  ع��ن 

عمل  اأول  م��الزم  برتبة  اأ�سبح  اأن  منذ  �سنوات 

باإمرته يف ظروف معقدة وخطرة، فاأ�سار اىل اأنه 

�سراعات  بكل  املعباأة  املعقدة  البيئة  تلك  »يف 

الدول اإقليمياً ودولياً كان علينا اأن نتحرك ون�ساعد 

يومياً...  احلا�سلة  االأم��ور  من  الكثري  معاجلة  يف 

يف  ولي�س  ال��ن��وع،  ه��ذا  من  معقدة  بيئة  ويف 

اأهلية  تظهر  املغلقة  والبيئات  ال�سالونات 

وحكمته  اإدارته  لعمق  بالن�سبة  القيادية  ال�سابط 

مهنيته  اىل  باال�سافة  جاأ�سه،  ورباطة  و�سجاعته 

اأحببتها  التي  ال�سفات  »اإنها  واأ�ساف:  العالية«. 

يف  املبا�سرة  باإمرتي  كان  عندما  فرن�سوا  عند 

اأزال  فال  لبنان.  تاريخ  من  ال�سعبة  املرحلة  تلك 

وثقته  الرفيع،  وتهذيبه  الهادئة  ابت�سامته  اأذكر 

الر�سينة بنف�سه يف اأ�سعب الظروف. مل يكن من 

اأذكر  ال�سغط، كما  الذين يفقدون فعاليتهم حتت 

وطنيته ال�سافية، واإميانه القوي البعيد كل البعد 

عن التع�سب والتفرقة«.

ثم عدد عناوين تقييم االأو�ساع يف تلك املرحلة 

فرن�سوا  مع  مب��رارة  تبادلها  خواطر  كانت  والتي 

ال�ستاء  ليايل  يف  الب�سيط  املوقد  ح��ول  احل��اج، 

احلزينة يف قانا... منذ اأكرث من ربع قرن. فماذا 

تغري حتى االآن؟   

»رحمة  قائالً:  فرحات  بو  الركن  العميد  وختم 

جي�سنا  �سمري  يف  �ستبقى  فرن�سوا،  يا  عليك  اهلل 

احلبيب، ويف �سمري الوطن اىل االأبد«.

فلنحافظ على ال�سعلة

يف �سهادته �ساأل العميد الركن املتقاعد بهيج 

اأبو مراد: ا�ست�سهد؟ نعم، مات؟ كال، نبكيه؟ كال، ال 

تبكه فاليوم بدء حياته...

متوقد  ر�سيناً  �سابطاً  تلميذاً  عرفته  واأ�ساف: 

الذهن نبيهاً.

كما عرفته مالزماً مقاتالً مقداماً �سجاعاً. وعرفته 

قائداً الأبرز الوحدات القتالية املحلية.

كل ما يحق يل قوله فيه اأنه كان من نخبة القادة 

الذين ياأمرون: »اتبعوين«. وال يقول: »ا�سبقوين«. 

ال�سلطة وال الرتب  ه  وعرفته عميداً جملياً مل تغّرّ
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ممّثل قائد اجلي�ش

العميد الركن الطيار

نهاد ذبيان

رئي�ش حلقة احلوار الثقايف

 الدكتور زاهي نا�سر

رئي�ش بلدية ال�سياح الأ�ستاذ 

ادمون غاريو�ش



ف�����ق�����د 

ب������ق������ي 

على  حم��اف��ظ��اً 

االإن�����س��ب��اط��ي��ة 

ودماثة  وال��ت��وا���س��ع 

اخللق والر�سانة.

لقد  ق���ائ���اًل:  واأ����س���اف 

لنحيا  ف��رن�����س��وا  ا�ست�سهد 

وحتيوا، ويحيا لبنان... لن يرهبنا 

م�ساءة  ال�سعلة  على  فلنحافظ  غدرهم 

حي  فرن�سوا  بقيوا«.  باللي  »نكّمل  لكي  الهبة 

فيكم، يف قلوبنا وللتاريخ.

 

د قد�سية اجلندية ج�سّ

من ال�سهادات احلية التي عاي�ست الراحل الكبري 

كانت الكلمة للعميد الركن املتقاعد نبيل من�سور 

الذي عرفه منذ اأن كان مالزماً يافعاً موؤمناً باملبداأ 

االأ�سا�س:

االأوىل واالأخرية للمواطن  الهوية  الوطن احلر هو 

وقد�سية  ور�سالة  روح  د  ج�سّ لقد  اللبناين... 

اجلندية، من دون اأن يدعيها.

اأو  هام�سية،  الر�سالة  بهذه  عالقته  تكن  مل 

�سارخاً  جت��ذراً  كان  فعله  ما  بل  خارجية  مالم�سة 

واإياها وحدة،  باالإكراه، لي�سبح  باملحبة ال  واقرتاناً 

ج�سداً وروحاً وقيماً.

»اأيها  بالقول:  من�سور  الركن  العميد  ورث��اه 

الطاهرة  دماوؤك  امتزجت  من  يا  الغايل،  ال�سهيد 

ال�سامخ  اجلبل  اأنت  الوطن،  �سهداء  جميع  بدماء 

املكلل بالعّز والفخار واملجد، اأنت ال�سجرة املوغلة 

الدافق  النهر  اأن��ت  لبنان،  تاريخ  يف  املتجذرة 

باملحبة  املنب�سط  ال�سهل  اأنت  واالأخ��الق،  بالعلم 

واحلنان، اأنت البحر املرتامي االأطراف بالفكر، اأنت 

االأر�س التي مّهدت �سبيل وقفة را�سخة اأمام اأعا�سري 

ال�ساطعة  ال�سم�س  اأنت  والتخلف،  واحلقد  اجلهل 

ال��ت��ي اأن���ارت 

للق�ساء  الدرب 

والتجرب  االإره���اب  على 

والطغيان«.

وختم العميد الركن من�سور كلمته قائالً: »ال�سهيد 

احلي ال ولن ميوت، ومع كل خفقة قلب، وتنهيدة 

وان�سياب  تراب،  ذرة  كل  ومع  عني  ورم�سة  �سدر 

و�سنديانة  زيتونة  كل  ومع  جبل،  و�سموخ  جدول، 

واأرزة، ومع كل زقزقة ع�سفور، ومع زينة االأعياد، 

وفرحة االأوالد و�سجرة امليالد... نذكركم ونذكركم!«.

ا�ستاق اىل تراب وطنه

بالق�ول:  كلمت�ه  ا�سته�ل  �سي��ّا  حمم�د  الدكت�ور 

»لو وج��د املجرم�ون طريقاً غي��ر االغتي�ال والقت�ل 

غ��دراً للتخل��س من ال�سه�يد البط�ل فرن�سوا احلاج، 

كالطود  ظل  فقد  ا�ستخدام�ه...  عن  تاأخروا  مل�ا 

على  اأعياهم  ذه��ب��وا..  اأينما  اأمامهم  ال�سامخ 

الدوام مذ تخرج من املدر�سة احلربية، فار�ساً من 

الفر�سان امليامني يف موؤ�س�ستنا الع�سكرية، مروراً 

املالأى  الع�سكرية  حياته  �سفحات  من  �سفحة  بكل 

حتى الثمالة.

ف�سلها  احلافلة  الع�سكرية  حياته  ذروة  وكانت 

البارد  جل��ح��اف��ل  امل��ت��ف��وق��ة  اإدارت�����ه  يف  االأخ����ري 

تراب  اىل  اأخ��رياً  ج�سده  ا�ستاق  وملا  االأ�سطورية. 

وطنه وخّر �سهيداً، فاإمنا كان كالن�سر الذي عجز عن 

فهمه اأو التحليق معه، وعجزوا عن مواجهته، وجهاً 

ولعقولهم  املر�سى  لنفو�سهم  يتبق  فلم  لوجه، 

املجرمة غري الغدر والقتل غيلة وظلماً«.

واأ�ساف الدكتور �سّيا قائالً: »هنيئاً للبنان بن�سوره 

امليامني االأبطال الذين ارتدوا اأغ�سان االأرز ج�سداً، 

لثلج  لوناً  النقية  الطاهرة  اأرواحهم  من  وجعلوا 

جباله، وهنيئاً للبنان باللواء ال�سهيد فرن�سوا وقد 

تّوج قافلة املئة واخلم�سني �سابطاً ورتيباً وجندياً 

�سهيداً �سّطروا بدمهم مالحم البطولة يف معارك 

نهر البارد«.

اجلي�س  ل�سهداء  واخللود  »املجد  بالقول:  وختم 

اللواء  مقدمهم  ويف  االأح���رار،  االأب���رار  وال��وط��ن، 

ال�سهيد فرن�سوا احلاج، ماتوا ليحيا لبنان«.

الفار�ش ال�ساعر: ما املوت اإل حادث عابر

خاللها  ذكر  كلمة  األقى  خري�س  يو�سف  االأ�ستاذ 

»ر�سالة هادئة بعث بها اىل اأهله واأحبائه، فيما كان 

ير�سم خريطة لبنان بني نهري البارد والليطاين، 

مدير  كتب  احل��دود،  على  راأ�سه  م�سقط  باجتاه 

وفار�س  ك�ساعر،  اللبناين،  اجلي�س  يف  العمليات 

يتوقع املوت يف كل حلظة: ال تقفوا على �سريحي 

اأنا يف مهب  واأنتم باكون، ال تبحثوا عني هناك، 

اآالف الرياح، يف تالألوؤ حبيبات الثلج على اجلبال، 

يف غناء الطري و�سعاع ال�سم�س، يف هدوء املطر 

املت�ساقط على اأوراق ال�سجر يف اخلريف، غيابي 

عن اأنظاركم ال يعني اأنني غري موجود، اأنا نائم يف 

غرفة قريبة، نادوين با�سمي العادي، لي�س املوت 

�سوى حادث عابر، ال تلب�سوا علي ثوب احلداد، دعوا 

االبت�سامة على وجوهكم، افرحوا وا�سحكوا كاملعتاد، 

اذكروين، �سلوا، وادعوا يل، اأنا بانتظاركم«.

واأ�ساف االأ�ستاذ خري�س قائالً: �سهادتنا عن اللواء 

يف  الوادعني  وقيم  تراث  عن  هي  ال�سهيد  الركن 

كانت  التي  االأمم،  وجليل  ب�سارة  بالد  عامل،  جبل 

وما تزال اأر�س اإميان ووطنية. �سهادة �سالم واإبداع 

التي  احلدودية  املنطقة  وحا�سراً،  ما�سياً  كتبتها، 

»ال�سادق  يعني  ا�سماً  يا  فرن�سوا...  فيها  ن�ساأ 

والنور�س،  والوح�س  التنني  �سارعت  لقد  االأمني«، 

وفتحت  االنت�سار  حققت  البارد،  نهر  حميط  يف 

قلوب جميع اللبنانيني.

وّحدت  اإنك  بالقول: »قيل  االأ�ستاذ خري�س  وختم 

كتبت  الطاهر  دم��ك  وبحرب  بت�سحياتك،  لبنان 

الربيع والعهد اجلديد. ع�سى هذا العطاء الذي جعل 

اأن  واإميان،  باأ�س  ومثاالً، بطل  لالأجيال، مثالً  منك 

احلاج  اآل  ال�سغرى،  لعائلتك  والعزة  العزاء  يكتب 

يف رمي�س، وال�سيادة لعائلتك الكربى يف اجلي�س 

الثابت  واال�ستقالل  اجل��دي��دة  وال���والدة  اللبناين 

ملوطن اأرزك اخلالد، لبنان«.

اأبناء القيامة

كلمته  يف  خّل�س  الدكا�س  بيار  الدكتور  النائب 

الو�سع املتدهور من النواحي كافة يف هذه الفرتة 

يبق  »ومل  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  كل  غابت  حيث 

وحدة  على  توؤكد  التي  اجلي�س  موؤ�س�سة  اإال  منها 

املواطنني  اأمن  على  ال�ساهرة  وال�سعب،  االأر���س 
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وا�ستقرارهم يقظة وجهوزية دائمة«.

بالراحل  معرفته  الدكا�س عن  النائب  ثم حتدث 

»ملاذا  و�ساأل  احلميدة  و�سفاته  اأخالقه  عن  الكبري، 

�سبابه  ع��ز  يف  وه��و  ال��واع��د  ال��راح��ل  ا�ستهدف 

الأ�سباب  التف�سريات  ت��ع��ددت  لقد  وعنفوانه؟ 

هذه  وراء  تقف  التي  القوى  وت�سابكت  اغتياله 

على  مفتوح  اجل��واب  اأن  وتبني  النكراء،  اجلرمية 

ويف  والتف�سريات،  واالجتهادات  االحتماالت  كل 

كانت  التي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  �سرب  طليعتها 

الوحيدة يف مناأى عن مغامرة املتمردين«.

بالتعزية  كلمته  الدكا�س  الدكتور  النائب  وختم 

قائالً: »اأتقدم من جي�سنا البا�سل وقيادته احلكيمة 

باأ�سمى  عموماً  ولبنان  خ�سو�ساً  ال�سهداء  وذوي 

ع������واط������ف 

ال����ت����ع����زي����ة 

ال�سرب  ل��ه��م  متمنني 

ال�سفاء  وللجرحى  وال�����س��ل��وان 

ال  لبنان  اأن  اإمياننا  عمق  من  وموؤكدين  العاجل، 

ميوت وال يعرف اأن ميوت مهما ق�سى علينا الدهر 

ومهما تبدلت �سروف الزمان، فنحن اأبناء القيامة، 

وال بد للبنان اأن ينت�سر ليعود اىل �سابق عهده يف 

العزة والكرامة والبحبوحة«.

كلمة  احلاج  �سليبا  االأ�ستاذ  األقى  النهاية  ويف 

عائلة ال�سهيد ثم اجتمع احل�سور يف الق�سر البلدي 

وتبادلوا عبارات التعزية والوفاء للراحل الكبري.

يوم تف�سل الينا ممثل املوؤ�س�سة الوطنية وقائدها يف اللجنة التح�سريية 

ملوؤمتر ومعر�س »اإجنازات البحوث التطبيقية والنظرية الطبيعية واالإن�سانية« 

القائد يف مهمة  الباحث وو�سوح  العام 1999، قّدم نف�سه بهدوء  اأوائل  يف 

اجلامعيني  االأ�ساتذة  كبار  من  املجتمعون  الزمالء  كان  عليه.  جديدة  تبُد  مل 

املعريف  وحما�سه  العلمي  عطائه  اأوج  وهو يف  متقاعد  بع�سهم  والباحثني، 

وما زال متحفزاً للعمل واالإبداع، واآخرون باحثون يف ريعان ال�سباب والعطاء... 

وكانت نظراتهم خمتلفة اىل هذا العقيد الركن ال�ساب ببزة العمل الع�سكرية 

واالقرتاحات  احل��وار  يف  و�سارك  بر�سانة  العلمي  جمل�سهم  اىل  ان�سم  الذي 

التكليفات  تقبل  يف  املبادر  كان  كما  والعلمية،  والتنفيذية  التنظيمية 

واملهمات التي يتوّزعها اجلميع، وكان دائم التحفظ االإيجابي: ليح�سل على 

كان مطلوباً. حيث ظهر  اأف�سل مما  دائماً  تاأتي  كانت  التي  القيادة  موافقة 

ذلك الحقاً يف امل�ساركة باملهمات العلمية وت�سكيل جلان الك�سف واملعاينة 

لالخرتاعات والور�س، وحيث كان اجلي�س يبعث بوفود متخ�س�سة للمعاينة... 

حتى اليوم تختلف االآراء حول املوقع العلمي والبحثي للموؤ�س�سة الع�سكرية 

وعقولها... وهي بذلك مظلومة اأ�سد الظلم حيث يالحظ ذلك يف حاالت عديدة 

نخت�سر منها االأمثلة التالية:

1- املدر�سة احلربية ذات الربنامج العلمي واالخت�سا�س الوا�سح الناجز يف 

بعده االأكادميي والتطبيقي... 

2- كلية القيادة واالأركان التي توازي اأبحاثها اأبحاث الدرا�سات العليا واأحياناً 

الدكتوراه يف الكليات االأخرى، مثل الهند�سة واإدارة االأعمال والتاريخ وال�سيا�سة 

والرتبية وغريها... 

ت�سعها  التي  املختلفة  والتخ�س�سية  العلمية  والدرا�سات  االأبحاث  اإن   -3

املديريات املخت�سة والباحثون يف اجلي�س والتي يت�سنى لبع�س االأكادمييني 

وكذلك  العلمية  واملو�سوعية  واجلدية  امل�ستوى  علو  تك�سف  عليه،  االطالع 

الفوائد الوطنية والعوائد التطبيقية، غري املعرتف بها ب�سكل عام... 

العلمية  املوؤمترات  يف  �ساركهم  ومن  وباحثيه  داتا   - ماء  ملركز  مت  لقد 

االطالع على بع�س ما تختزنه املوؤ�س�سة الع�سكرية منذ م�ساركة اجلي�س يف 

داتا   - ماء  مركز  نظمه  الذي  والتخطيط  والربجمة  لالإح�ساء  العلمي  املوؤمتر 

التي قدمتها  املحا�سرات  وكذلك من خالل  التالية،  واملوؤمترات  العام 1991 

اأن  واأعرتف  العام 1993...  منذ  التوجيه  دورات  العماد جنيم ويف  قاعة  يف 

انطباعي تغري كلياً بعد ذلك كما تغري انطباع زمالئي الذين عرفوا ال�سهيد 

اللواء الركن فرن�سوا احلاج العام 1999... 

الباحثني واملفكرين  اإطالق �سفة اجلندي املجهول على كل  من هنا ميكن 

واملبدعني من العقول الع�سكرية النا�سطة يف خمتلف امليادين... 

الذي ظهرت  الع�سكريني  االأبطال  من  عاملاً  علماً  العلم  اأهل  ينعى  واليوم 

اإبداعاته  �سيق  نطاق  يف  اإال  تظهر  ومل  الع�سكرية،  وانت�ساراته  اإبداعاته 

العلمية والتنظيمية والتخطيطية... وقد اأعلن �سهيداً للوطن وجلي�سه... 

واليوم اإذ نقف لتحية القائد ال�سهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج، نعلنه با�سم 

االإح�سائي  لها، كما نت�سرف يف مركز ماء - داتا  العلمية �سهيداً  املوؤ�س�سات 

اال�ست�ساري واملوؤمتر العلمي العربي باعتباره �سهيداً منا غالياً فقدناه وعالياً 

ارتفع ا�سمه و�سمت روحه من �سماء الوطن اىل ال�سموات العلى... 

الوطن  واإخوانه يف  والأ�سرته  والوطن املجد واخللود...  فله ول�سهداء اجلي�س 

واجلي�س واجلنوب العزة والفخار!

د. م�سطفى �سليمان

مركز ماء - داتا االإح�سائي اال�ست�ساري

اللواء احلاج �سهيد العلم والعلماء اي�ساً



عائلة حتمل جرحها والوطن...

واء الركن
الل

ال�سهيد

ها هنا بيننا ل يغادر
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املتفقدين  وات�ساالت  املتوافدين  املعّزين  اأرت��ال 

ثنايا  امل�ستوطن  باحلزن  حقيقية  خلوة  تتيح  قلما 

الروح وحركات اجل�سد. اأما حني يودع اأهل البيت الوفد 

يف  وتخفت  ليلة  ك��ل  االأخ���ري 

االأ�سواء، فاحلزن ي�سطع  املنزل 

عارياً اأمام اأ�سحابه.

اإيلي،  وقربها  احلاج  لودي  ال�سيدة 

ر�سا وجي�سيكا، يعي�سون اجلرح العميق، 

�سونه، فاإذا به يف كل خلجة ونظرة  يتح�سّ

وكلمة، جرح على امتداد الوطن، كتب على 

هذه العائلة اأن حتمل وجعه ونزفه على امتداد 

االأيام االآتية، متاماً كما حملت فخر االنتماء اىل 

البطولة، و�ستحمل جمد االنتماء اىل ال�سهادة.

هنا حتت هذا ال�سقف يف منطقة بعبدا، تختلي 

خطواته  �س  تتح�سّ طيفه،  تعاين  ببطلها،  العائلة 

لن  هنا،  برح مقيماً  ما  �سوته،  اىل  ت�سغي  واأغرا�سه، 

اأحاط بها  يغادر، يحيط بعائلته قدي�ضاً من ال�ضماء كما 

زوجاً واأباً وبطالً على االأر�س.

رفيق العمر، الزوج احلبيب، وحده اهلل يعلم ما خ�سرته 

حقيقة  ي�سبح  اأن  ال�سعب  من  زوجها  غياب  املراأة.  هذه 

فح�سوره اأقوى من اأن يخفت.

رحل...

املوت  كان  ما  معاً...  ي�سيخا  اأن  وعدها  االأخرية  جل�ساتهما  من  واحدة  يف 

يف ح�سابه، اأو هكذا اأراد اأن يوحي لعائلته املدركة ما يحيق ببطل مثله من 

اأخطار. طلب منها اأن ت�ستقيل من الوظيفة التي كانت ت�سغلها. »قال يل: 

اأن  يجب  اجلي�س  قيادة  ت�سلمت  اإن  عملك،  ترتكي  اأن  يجب  االأحوال  كل  يف 

اأن تكوين هنا، �سنم�سي ما  اأت�سلمها اي�ساً يجب  تكوين يف البيت، واإن مل 

بقي من عمر �سوياً...«.

مل يِف بهذا الوعد، وهو الويف لوعوده.

�سالمتك  من  اأكرث  نريد  ال  االآن...  ت�ستقيل  ليتك  يا  له:  »قلت 

اأوقظ  اأن  اأريد  تهمني،  مراكز  ال  فاأجابني:  قربنا،  ووجودك 

بحاجة  لبنان  الع�سكر...  داخل  يف  النائمني  االأبطال 

اليهم...«.

تع�ر�س  �سغي�رة  �سا�س�ة  اىل  بنظ�رها  تتجه 

�سوراً للبطل، »هذه م�ساهد من مواكبته للو�سع 

خالل عدوان متوز 2006، هنا متابعته النت�سار 

نهر  معركة  يف  هو  وها  اجلنوب،  يف  اجلي�س 

البارد.

مل  لكنه  حلظة  كل  يف  باخلطر  حماطاً  كان 

كانون الثاين

يف بيت ال�سهيد

2
0
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يخ�سه مّرة. كان يقول لنا »ما حدا بريوح قبل وقته...« اأتى وقته... 

قتلوه غدراً...«.

وتتذكر ليلة اندالع اأحداث نهر البارد:

»كن�ا يف رمي�س ليلته�ا. اأيقظني بحدة، كانت ال�ساعة الثالثة فجراً. قال: 

ح�سل،  ماذا  اأفه�م  مل  دونك،  من  م�سيت  واإال  ف�وراً  ال�سيارة  اىل  اأنِت  كما 

لكنني طرت معه، كان يقود ب�سكل جنوين، يتلقى االت�ساالت، يت�سل، يتخذ 

القرارات، �سعر اأن االأمور �ستتطور ب�سرعة فاتخذ القرار املنا�سب. هكذا كان 

دائماً، �ساحب روؤية و�ساحب قرار... �سجاعاً وحكيماً حازماً وعطوفاً«.

كان  ويقراأ.  جداً،  باكراً  �سباح،  كل  يجل�س  كان  املقعد  هذا  »على  ت�سري: 

طالباً  با�ستمرار  ومعرفته  نف�سه  يتحدى  واالطالع.  والعلم  باملعرفة  �سغوفاً 

وجهه  من  تفي�س  احلياة  كانت  واحلياة،  والنا�س  ال�سعر  يحب  املزيد... 

وخطواته وحركاته«.

املراحل  كل  يف  عائلته  املرافق  التفا�سيل،  كل  يف  اأبوته  احلا�سرة  االأب 

ميكن  كيف  الطريق،  حمدداً  واملبادئ  القيم  غار�ساً  واحلنان  الدفء  مغدقاً 

للعائلة اأن حتتمل وجع فراقه؟

ا�ست�سهاده كما يف  ايلي. يف  االحتمال« يقول جنله  »هو من مينحنا قوة 

حياته، اأعطانا ال�سجاعة والقوة وال�سالبة والثبات، علمنا كم ي�ستحق الوطن اأن 

نكون اأوفياء له. علمنا معنى العطاء واحلق وال�سدق ومعنى الن�سال يف �سبيل 

الوطن... لذلك كله نحن اأقوياء، يف حتمل فراقه، هو اأ�سالً ال يفارقنا ن�سعر به 

يف كل حلظة، يف كل خطوة وقرار. اأ�ساأل نف�سي ماذا كان يريدين اأن اأفعل يف 

م��وق��ف ك��ه��ذا، اأع���رف 

اجلواب واأت�سرف...«.

كيف تراه يكون حا�سراً اىل هذا احلد 

يف حياة عائلته واأوالده من كان رجالً كّر�س 

عن  مّرة  يتاأخر  ومل  حياته،  والوطن  للجي�س 

بحجم  وهي  مب�سوؤولياته  والنهو�س  واجبه  اأداء 

الوطن؟

كان  من  هو  رج��ل،  اأي  ولي�س  احل��اج  فرن�سوا  »هو 

اجلي�س دم عروقه والوطن نب�س قلبه واملبادئ والقيم 

رائحة عرقه... كان حا�سراً، بل �ساطع احل�سور يف حياة عائلته 

كما يف موؤ�س�سته ووطنه«.

وعموم  واالأ���س��دق��اء  وال��رف��اق  االأه��ل  بني  �ساطعاً:  ح�سوره  و�سيظل   ...

اللبنانيني ال�سرفاء، ويف كل حقل وبيدر و�سماء... ليكتمل الن�سيد وينه�س 

اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج، وحمله مع من �سبقه من  وطن َحلم به 

�سهداء حلموا بوطن وحملوه اىل اآخر رع�سة قلب. 

اأجرت اللقاء:

الهام ن�سر تابت
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من كل قلب بكاه لبنان، ومن كل بيت ارتفع 

لذكراه عطر البخور ومعه اأ�سداء الوجع.

»من القلب« تفرد �سفحاتها للغ�سة التي 

تركها يف القلوب غيابه. »من القلب« اىل 

اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج.

ن�سيد للبطل فرن�سوا احلاج

فرن�سوا

�سهيد بطل له الن�سيد

ن�سيد اأبطال له نن�سد

كما اأن�سد اأبطال املالحم

انت�سارات قادتهم

كما اأ�سعلت االأنا�سيد فجراً

يف ملحمة غلغام�س

واإلياذة هومري

تكتمل  ال��ف��ر���س��ان  اأن��ا���س��ي��د 

بالبطوالت.

االأنا�سيد لالأبطال

�ساأن�سدها له

واأ�سعها عند قدميه

زهراً ملجد

حباً الإبن اأرز

ي�ستحق اإكليل فخر

طعن بحربة خونة

ع�سية انت�ساره

انت�سار اأرجع وجه هنيبعل

فوق اأر�سنا امل�سحورة.

يف �سباح يوم كانوين منع�س

يف ي���وم خ��ري��ف��ي ا���س��ت��ع��ار من 

الربيع رقة

يومها

كانت جنوم ال�سرق تتالأالأ بهدوء

حتاور اأ�سواء املدينة اأ�سواء ال�سماء

اإنها ن�سيد �سالة

يف عامل االأهواء.

الفر�سان مي�سون اىل قدرهم

يف هذا ال�سباح الكانوين

يف ظل عر�س كوين

يتحدون باحلياة

وامل�سهد �ساحر

ترتفع �سالة اىل اخلالق

من �سرق غام�س

من �سرق القدا�سة والروائع.

املوت يلب�س وجوهاً اأخرى

وجوه خنازير برية

املوت غايتها

... وتتكرر االأ�سطورة

فرن�سوا البطل يبت�سم للحياة

للنور... لالأمل

عرف الن�سر، تتّوج به

وراح اليه م�سرعاً

الواجب دعاه

وجهته اأي جبهة

اأي مدينة

ينابيع  اىل  اندفع  »اآدون«  مثل 

اأفقا

واجهه اخلنزير

راأ�سه هذه املرة �سيارة مفخخة

وكانت اأ�سّد فتكاً

من غ�سب اخلنزير

ال�سكينة  ف��ّج��رت  �سيطانية  اآل��ة 

ال�سباحية

واالآدون اجلميل يبت�سم للحياة

للمجد الذي غطاه

�سُعقت قلعة انت�ساره

�سراٌخ... �سيارات اإ�سعاف

�سفارات يف حقل دمار

واملوت دخل زمناً اآخر.

هطل الدمع �ستاًء

من عيون االأهل، واجلنود واجلريان

قلوب �سققها احلزن

ارتفع ال�سراخ:

ها جهنم تفتح اأبواب نارها

وال�سيطان يوّزع املوت

وال متييز

قا�س قدر لبنان

قا�سية االأحالم

كان �ساباً جميالً

على عربة من �سوء

انتظره امل�ستقبل قائداً

منوذجاً فرداً

ياأتي من اجلنوب

من اأر�س مقد�سة

على ترابها اآثار خطوات امل�سيح.

اأربعون �سنة والواجب يناديه

دافع، نا�سل، واجه حمتلني غرباء

اأبعد اأخطاراً عن وطن اأحّب

عن اأهل، عن اأر�س

عن رفاق �سالح م�سى واياهم على 

درب ال�سهادة

اىل اأفق يلت�سق بال�سماء

�سجاعته حّطمت الظلمات

كتب الفجر ا�سمه

وا�سم رفاقه

يف القبة الزرقاء.

ال�ساعر والر�سام جوزف مطر

ترجمتها عن الفرن�سية بت�سرف 

ندى عيد

اىل اللواء الركن

ال�سهيد

فرن�سوا احلاج...

كانون الثاين

من القلب



حملت �سفائر �سنابل القمِح 

و�سذى اأوراق التبِغ

ومن حبات العيون وقلبي

�سغت درعاً لهيكل الرّب.

ومن رمو�س �سبايا رمي�ْس

�سيوٌف احالت العدى للعطِب

ثم �سهرت حبي �سالحاً

لكل احلفاة وحماة ار�سي.

باأر�س اجلليل ولدُت 

ويف ريا�س الهيكل لعبُت 

من عذاك ملعبه ومولدُه

جدير ان يحمي هيكل الرِب

اأنع�سُت روحي باأجرا�س الكنائ�س،

اأ�سكنُتها بتالوات امل�ساجد.

وطنيٌّ اأنا:

وطنّيتي! فعُل دفاع �ساعق

ال... لي�ست جعجعات فوق املنابر

بل وثبات ا�سود على كل غادر.

اليوم الأهداب اأمي اأعوُد،

حلفيف حمراث والدي اأعوُد،

وحول تنور والدتي،

وعلى �سحاف قهوتها، 

اأتعّمد قدّي�ساً طّوبه امللكوت.

فلتعلم كنائ�س وطني وامل�ساجد

اأيّن منحتها دمي قرباناً

من ياقوت.

ُقل يا �سليمان لل�سبايا اأالّ يندبَن

وعند حوا�سي نع�سي اأالّ ي�سرخَن

ولراحة نف�سي اأنا�سيد الن�سر.

مل تن�سه احلرب لكني عدُت

مورقة بندقيتي

ويداَي �ساملتان:

من كل غ�ّس اأو مكِر

اأو ف�ساد و�سواد اأجِر

وبيا�س كّفاْي:

يطم�س اأعني النواطري

باعت لل�س مفاتيح الق�سِر

واأعني الرعاة ا�سلمِت

القطيع لذئاب الع�سِر

حققوا، اإن كنتم بوارد التحقيق

اإياكم مُت�سكوا بيا�س دفاتري.

حا�ساكم تخد�سوا

اأو�سمتي وع�ساكري.

حققوا... اإن طاب لكم التحقيق

حذار يف مطاف التحقيق

اأن تك�سروا اجنحة روحي

باخبار اأّن من موطني

اأياٍد رهينة اأو جاحمة

قد حبكت �سباك قتلي.

ولت�سرعوا بخرب مفاده

اأن عدّواً قارعته عند حدودي

اأو عابثاً طردته عن �سحى د�ساكري

قد ان�سل لوحده قاطعاً 

خط و�سايل مبوطني.

ويف م�سك ختام الو�سية

لعائلتي ووالداي حتية

بعطر بخور من اإباء وحمية

وعماد و�سيء باإقدام، وهدية:

اأّن لكم ويف �سماوات علية

باإذن ربي ق�سوراً اأبدية

ال تزعزعها رياح، وال

ي�سوبها �سائ�س متحذلٌق

اأو اأحابيُل تاجر

وفيها ما مل تره عني ب�سرّية.

مو�سى حرب - تولني
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ة فار�ش اجلنوب و�سيَّ

�سهادتك 

متخّلدة بعطرا

ل���ب���ن���ان ك���ّل���و ب���اجل���رمي���ة ���س��ّج

جي�س ل��ق��ي��ادة  ت��ع��ازي��ن��ا  اأ����س���دق 

رمي�س واأه����ل  ال�����س��ام��د  جلنوبنا 

جي�س ال�سرف والت�سحية جي�س الوفا

للفهود وحت��ي��ه  امل��غ��اوي��ر  بحيي 

و���س��اب��ق��ه خطره اجل��رمي��ة  ك��ب��رية 

ي����ا ل������واء ال���ك���ن���ت م����ن ارك�����ان

ي���ا خ�����س��ارة االوط������ان ل��الأب��ط��ال

عمي�سهر اجل���ي�������س  ق�����ّد  م����ني 

ب��ال��ب��الد ارجت اال���س��ا���س��ي  ال���رك���ن 

العي�س ه��ن��اء  اخل�����س��رت  وللعيلة 

ب���ّدم ال�����س��ه��ادة م��ن ال��ل��واء احل��اج

ال�سفا للبنان  ب��ي��ت��اأم��ن  بف�سلو 

اخللود ارز  �سقي  اللي  اال�سود  ودم 

منفطرة ال��ق��ل��وب  ه��ول��ه��ا  وم���ن 

لبنان َع���َل���م  ه��احل��م��ي��و  االب���ط���ال 

احل��ف��ظ��و ���س��ي��ادت��ه��ا ب��ك��ل جم��ال

ر متح�سّ اجل��ي�����س  م��ت��ل  وم����ني 

ومع اليا�س ومع كفا من�سرخ: كفى

بعبدا ���س��اح��ة  ف��ج��ي��ع��ة  ب��ت��ب��ق��ى 

احلامي الوطن والنا�س كيف بينقتل؟

واأم ب��ّي  وي��ا  اخ���وه  ي��ا  رمي�س  ي��ا 

والبنتني واالب������ن  زوج���ت���و  وي����ا 

بالعميد اجل��ي�����س  ع��م��اد  ب���ع���ّزي 

جديد ���س��الم  بطلب  ال�سما  وم��ن 

العيد ي����وم  ول���اله���ل  ول��ع��ي��ل��ت��و 

منحيد م��ا  للجي�س  ح��ب��ن��ا  وع���ن 

وال�����ل�����واء م����ن ال�����س��م��ا ب��ريي��د

عهدا ح��اف��ظ��ه  ال�����س��ه��ادة  ل����دم 

البطل بعد  بطل  بيخ�سر  وجي�سنا 

ال����ل����واء ق�����ّدم ع���ن ب�����الدو ال���دم

ع��ال��وط��ن واجل��ي�����س اإل���ك���ن َدْي���ن

ب���ع���ّزي ق���ي���ادة ج��ي�����س ب��امل��دي��ر 

التدمري م��ن  يخل�س  ت��ا  للبنان 

ال�����س��ه��ادة كبري ب��ق��ّل��ه��ن ع��ر���س 

والتكبري ال��ت��ه��ل��ي��ل  وجل��ي�����س��ن��ا 

دّم������و ي����وّح����د ���س��ح��ة ال��ت��ف��ك��ري

����س���ه���ادت���ك م���ت���خ���ّل���دة ب��ع��ط��را

ي��ح��م��ي احل���ري���ة واال����س���ت���ق���الل؟

وال��ت�����س��ح��ي��ات م���ن���ّف���ذة وع����دا

ال��ه��ّم ح��م��ل  ع���ا  ي�����س��ربك��ن  واهلل 

ال�ساعر اميل نون

اأمني �سر نقابة

ال�سعر اللبناين

الر�سم

للعريف �سلم هلل



لأن عنفوانك ل ينحني... ف�سل اهلل يزبك من حنايا الروح

اأع���������ْد ن�������زَف ال�����دم�����اء ل�����ه ق�����س��ي��دا

و�����س����ّع����د م�����ن ح���ن���اي���ا ال���������روح حل���ن���اً

���س��ه��ي��د اجل���ي�������س ق����م ح�����يِّ احل�������س���ودا

وان����ظ����ر امل����ل����ك����وت  ب�����ع�����امل  ورفَّ 

ت����زاح����م����ت ال������وف������ود ك�����م�����وج ب���ح���ٍر

اأت���������ت م������ن ك������ل ن����اح����ي����ة وح��������دٍب

ً ب���ك���ت م����ث����واك ي����ا ����س���ن���دي���د ج���م���را

ول�������و ك�������ان احل�����دي�����د م�����ك�����ان ق���ل���ٍب

ذك����رى واأيُّ  ت��������وؤوب  ال�����ذك�����رى  ه����ي 

ع����ظ����ي����ٍم خ�����ط�����ب  م�������ن  هلل  ف�����ي�����ا 

ح�����ق�����وٍد �����س����ه����م  م��������ن  هلل  وي����������ا 

ف����غ����اب ال�������س���ب���ُح ع����ّن����ا ����س���م���ن ل��ي��ٍل

و������س�����رن�����ا ح��������ول م����وك����ب����ه ح����ي����ارى

وق�����د مي�����س��ي ال���و����س���ي���ُع ع���زي���ز ق����وٍم

وي�����ا اب�����ن االأك�����رم�����ني ق�����س��ي��َت غ�����دراً

ع����رف����ن����اك ك����ب����ري ال����ق����ل����ب ���س��ه��م��اً

ع����رف����ن����ا ف����ي����ك اإق��������دام��������اً ون����ب����الً

تهبها ل���ه���م  امل�������س���اع���ب  ت��ق��ح��م��ت 

ف����ق����د اأجن�����������زت اأع��������م��������االً ك�����ب�����اراً

ف���ك���م اأع����ط����ي����َت م����ن ج����ه����ِد ع��ظ��ي��ٍم

ع������ط������اوؤك ل����ل����ب����الد �����س����ح����اب م�����زٍن

����س���ج���اي���اك ال����ت����ي اخ�������س���ل���ت رب���ي���ع���اً

وم������ن ي����ه����وى امل������ك������ارم وامل����ع����ايل

ع�����م�����اداً ل������ه  اأن  اجل����ي���������س  ع���������زاء 

وق���ل���ب���اً ي���������داً  االأن������������ام  اىل  مي������د 

االأع����������ادي م����ق����اوم����ة  يف  مت�����ر������س 

ي�����ج�����رد ����س���ي���ف���ه ال�����ب�����ت�����ار ب����رق����اً

ي���وم���اً ال����ده����ر  خ���ط���وب  ا����س���ت���دت  اإذا 

ل���ي���ٌل وج����������نَّ  ال������ب������الء  ع��������ّم  واإن 

����س���ل���ي���م���اٌن، ���س��ل��م��ت ل���ن���ا رئ��ي�����س��اً

ف��������دْم ي�����ا ����س���ان���ع االأجم�����������اد ف��ي��ن��ا

ف�����اأن�����ت ال�����ق�����ائ�����ُد ال������رب������ان دوم�������اً

ن��������ذرت ال���ع���م���ر ل���ل���وط���ن امل����ف����ّدى

ف���رن�������س���وا احل�������اج ي����ا جن����م����اً ت������وارى

ب���ع���ي���داً رح�������ل  ق�����د  االأع�������ي�������اد  ويف 

���س��ق��ى غ���ي���ُث ال�������س���م���اء ����س���ري���ح ح���ٍر

وم�����ن ه���ط���ل ال����دم����وع اأق�������ْم ���س��ع��ي��دا

ي�������ذوب ع���ل���ى ف����م ال����دن����ي����ا ن�����س��ي��دا

واأرك����������������ان ال������ق������ي������ادة واجل������ن������ودا

مت��ي��دا اأن  ك�������ادت  االأر����������س  ف����ه����ذي 

ل��ت��ن��ع��ي ال����ق����ائ����د ال����رك����ن ال��ع��ت��ي��دا

ال������رع������ودا جل������م  �����س����راخ����ه����ا  دوّي 

ت�������س���اق���ط اأدم������ع������اً ف����ك����وى اخل�������دودا

ل��������رّق ج��������وًى وم�������ا ك�������ان احل����دي����دا

ت�����س��ل ال���ق���ل���ب ب����ل ت���دم���ي ال����وري����دا

ط������ودا ودك  ال������ب������الد  رك�������ن  وم�������ن 

اأ������س�����اب ف���ق���ي���دن���ا ال����غ����ايل ال��ع��م��ي��دا

ف�������ال ي���������وم ي����ط����ال����ع����ن����ا ����س���ع���ي���دا

ت�����س��ي��ل ع���ي���ون���ن���ا ال����دم����ع ال��ع��ن��ي��دا

وي����ع����ط����ى احل�������ر م�������ق�������داداً زه����ي����دا

ف����ك����ن����َت ل����ك����ل اإن�����������س�����ان ف���ق���ي���دا

ح��������راً ت���رت���ق���ي ال�������س���م���م ال���ن���ج���ودا

واإمي��������ان��������اً واإ�����������س����������راراً ����س���دي���دا

وم�������ا ع�����رف�����ت ع����زمي����ت����ك ال�����رك�����ودا

وق��������د ت����وّج����ت����ه����ا ن�����������س�����راً جم���ي���دا

واأغ����������دق رو���������س راح�����ت�����ك امل����زي����دا

ن�����ه�����ّل اخل��������ري اإح�����������س�����ان�����اً وج��������ودا

اخل�����ل�����ودا اهلل  م������ن  ب����ه����ا  وه�����ب�����ت 

ال����رق����ودا ت����ه����وى  اأن  ع���ي���ن���اه  اأب�������ت 

ب���ح���ك���م���ه راأي�����������ه ������س�����اد ال������وج������ودا

وع������ن ن���ه���ج احل���ق���ي���ق���ة ل�����ن ي��ح��ي��دا

ال���وع���ي���دا ي��خ�����س��ى  ال  ال��ن��ف�����س  اأب�������ّي 

احل���������دودا ق�����ارب�����ت  االأع�������������داء  اإذا 

ت���������س����ام����خ ق�������ائ�������داً ح����������راً جن���ي���دا

اأط�������ل ع���ل���ى ال����دن����ى ف����ج����راً ج���دي���دا

وم�������ن رب�������ي ل����ك����م ع�����م�����راً م����دي����دا

�����س����دي����د ال������ع������زم وف������������اًء جم���ي���دا

ت���ع���ل���م���ن���ا ال���������س����ي����ادة وال���������س����م����ودا

وك�����رم�����ت ال���������س����ه����ادة وال�������س���ه���ي���دا

ب��ع��ي��دا االأع�����ل�����ى  ال���ن���ج���م يف  وغ�������اب 

ع��ي��دا اخل����ل����د  ����س���م���اء  يف  ل��ي��ق�����س��ي 

ال������������ورودا ج�����وان�����ب�����ه  ع����ل����ى  وذّر 

�سهيداً  والقدا�سة،  املجد  علياء  اإىل  ال�ساعد  اأيها 

ار�س  من  االآتي  اأيها  والوطن،  باهلل  االميان  خمل�س 

العّزة والكرامة، بكربياء و�سموخ يقهر �سعف الزمن، 

نربا�س  ال�سم�س،  جبني  فوق  �سورته  املحفورة  اأيها 

ت�سحية ال مي�سه الذبول والوهن،

كب�سمتي  ال�سماء،  كبد  يف  عيناه  املتالألئة  اأيها 

�سبح... كنجمتي �سحر مت�سحان عتمة احلزن وال�سجن،

اأيها الن�سر املحلق فوق اأفق االإباء بجبني اعلى من 

غربان  �سكيمته  �سحقت  الذي  الكا�سر  اأيها  العلى... 

اجلنب يف امليدان،

تاريخ  اال�سطورية  بطولته  مالحم  امل�سطّرة  اأيها 

فخر... اإكليل غار فوق راأ�س العنفوان،

اأ�سد.. كع�سف  اأيها املدّوية �سرخات غ�سبه، كزئري 

رعد، يرد عن الوطن رج�س العدوان...

�سالم على روحك يا بطل االبطال، وفار�س الفر�سان، 

�سالم على روحك اأيها ال�ساكن يف املهج والقلوب.. 

اأيها املخلد �سعلة مارجة يف تاريخ الوطن والوجدان، 

غدر  على  العاتي  امل��ارد  اأيها  روح��ك  على  �سالم 

اخلونة.. اأيها الرجل حني تعّز الرجال،

الفينيق  اأيها  القيامة،  ابن  يا  روحك  على  �سالم 

الذي غلب بالنور والرجاء تراب املوت والفناء،

كيد  باأنفة جربوته  يك�سر  يا من  روحك  �سالم على 

احلاقدين واخلانعني، وال ينك�سر... يا ثائر لبنان الذي 

ُيخ�سع وال َيخ�سع... 

�سالم  روح��ك...  احت�سنت  التي  اجلبال  على  �سالم 

على الرتاب الذي تقّد�س بخمرة دماك، 

�سالم عليك... الأن عنفوانك ال ينحني...

كل  اأركع  الأنه  خالقه،  لغري  ابداً  ركع  ما  عزمك  الأن 

املنهزمني والطامعني،

درب  ن��وره  من  الفجر  ي�سق  من  يا  عليك  �سالم 

الت�سحية والفداء...

�سالم عليك.. الأن عنفوانك ال ينحني، يا �سيد العّزة 

والعنفوان...

نيڤني كنعان عمر
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يف   51 الكتيبة  قيادة  ت�سلمت  ان  منذ  ال�سعار  هذا  اأطلقت 

بعنا�سر  الكتيبة 21  عنا�سر  لدى دمج  ورّددته   ،1986/2/5

الكثري من  الكتيبة 51 وكان اخلوف يومها مقيماً يف قلوب 

الع�سكريني نتيجة هذا الدمج، واإمنا بحكمتك ا�ستطعت ازالة 

اإىل  التواقني  اجلنود  معنويات  ورف��ع  القلوب  من  اخل��وف 

املحافظة على ال�سلم االهلي بعد احلروب العبثية التي طالت 

ابناء هذا الوطن جميعاً.

ابناء  من  الكثريين  حياة  على  احلفاظ  ا�ستطعت  بحكمتك 

الأبنائه،  كحام  يحملك  اأن  ي�ستطع  مل  والذي  اجلريح،  الوطن 

ف�ساء القدر ان ترتفع اإىل مكان اأرقى واأرفع واأ�سمى حلماية 

هوؤالء االبناء من العلياء.

ت�سلمت قيادة الكتيبة 51 فكنت القائد بكل ما حتمله هذه 

الكلمة من معنى، وكانت حمبتك لها كاحل�سن املنيع، كنت 

االأب الرحوم لكل جندي فيها...

كنت االأخ االكرب لكل منهم، وكنت حا�سراً يف �سمري كل فرد 

من افرادها.

قدتها يف عدة معارك ومل ي�ستطع املوت ان ينال منك، وقد 

�سد جمموعة  قتالها  اثناء  تعود ملواكبتها يف  ان  القدر  �ساء 

ارهابية يف معارك خميم نهر البارد، »افتخر انت يف الكتيبة 

الع�سكريون يف  �ساهدك  ان  وما  يومذاك  رددتها جمدداً   »51

ارادتهم  ازدادت  جديد،  من  �سعارك  و�سمعوا  الكتيبة  هذه 

�سالبة، ومعنوياتهم ثباتاً، فهبوا لتحقيق الن�سر...

افتخر

انت يف 

الكتيبة 51

املقدم الركن 

نعيم ن�سور

�سابط يف

الكتيبة 51

من اأجل الوطن

ه������ذا ه�����و ف���رن�������س���وا ال�����ق�����وي ع���ل���ى امل���ح���ن

»ع�����ل�����م ال�������ب�������الد« ي����ل����ف����ه ب��������دل ال���ك���ف���ن

ك��م��ن ج���ي�������س  »احل����������اج« يف  ال���ع���م���ي���د  ن������ور 

ي�����اأت�����ي مب�������س���ع���ال ي���������س����يء ب�����ه ال����زم����ن

ال�����ف�����ار������س ال����ب����ط����ل ال�������س���ه���ي���د امل����وؤمت����ن

ال��ع��ل��ن ويف  ال����ع����م����اد  اأك�����رم�����ه  ال�������س���ر  يف 

ل����ب����ن����ان ي����ب����ق����ى خ�������ال�������داً رغ��������م ال���ف���نت

»ج����ي���������س« ����س���خ���ي ال���ت�������س���ح���ي���ات ب�����ال م��ن

������س�����ه�����داوؤه االأب������ط������ال ل���ي�������س ل���ه���م ث��م��ن

���س��ك��ن ������س�����ّر  اأح�����������س�����ان�����ه  يف  ل����ب����ن����ان 

وم�������������رده ل�����ن�����ح�����ور اأ�������س������ح������اب ال�����دم�����ن

و�����س����ت����ح����ف����ط االأج��������ي��������ال جم������د ن�������س���ي���ده

رح�����ل »ال�������س���ه���ي���د« احل�����ي م����ن اأج������ل ال���وط���ن

هوى لبناناأكرم فواز

ال ت�����س��األ��وا ع���ن ه����وى ل��ب��ن��ان وال��ق��ي��م

وي������ح ال�������س���ي���ا����س���ة اأه���������واء وه����اوي����ة

ل��ي�����س امل���ه���م م����ن اخل����ّف����اق ي��رف��ع��ه

خ��اف��ق��ة االرزات  ح���م���ى  ف��ح�����س��ب  اال 

ك���ربت ب��ع�����س��ه��م  خ���ط���اي���ا  اأن  راأي�������ت 

ملحمة اع���ق���اب  يف  ب����ال����روح  ف���ُج���دت 

دج���ى واالم������ه������ات  ه������زج  يف  واالرز 

ف��ق��ل ل��ه��م، ق��ل ل��ه��م: ل��ب��ن��ان ف���وق دمي

يندهكم ل��ب��ن��ان  ر����س���دك���م  اىل  ع������ودوا 

ا����س���ي���اف���ن���ا ن�������ذرت م����ن اج����ل����ه اب������داً

خطر ويف  ن�����ادان�����ا  ل���ب���ن���ان  اأن  ل����و 

ق���ائ���ده���م ل�����الأب�����ط�����ال  ي���ح���ف���ظ  اهلل 

رح��ل��وا م���ن  ارواح  ع��ل��ى  رب����ي  رح���م���ات 

اأن������ا اخ���ت���زل���ت ه�����وى ل���ب���ن���ان ب��ال��ع��ل��م

ل��ب��ن��ان��ن��ا ف��وق��ه��ا اع���ل���ى م���ن ال��ق��م��م!

ال��ع��ل��م ع���ل���ى  ي���ع���ل���و  ع���ل���م  ال����ع����ز: ال 

ف��ي��ه دم���ان���ا، ع��ل��ى ال�����س��اح��ات ك��احل��رم!

ودم اب�����ط�����ال�����ه  ي����ن����ق����ذه  واالرز 

يحتدم وال��ن��ه��ر  »ع���ن���ج���راً«  ج�����ّددت  ق���د 

وتلتطم! ع��ر���س��اً  ال�����س��ه��دا  ت�����س��ت��ق��ب��ل 

احل����ك����م! احل������اك������م  اإال  ف�����وق�����ه  ال 

الرجم! ولتحكي  جي�سكم...  كما  اأع��ط��وا 

ف�����اإن من���ت ت��ك��م��ل االب����ن����اء وال�����س��م��م!

ل���ق���ام اأب���ط���ال���ن���ا وال�����ع�����زم... وال�����رمم!

ال�سيم! ب���ه  ���س��ال��ت  ق���د  ل��ب��ن��ان،  وح��ل��م 

ح��ل��م! وال  َم������ّن  ال  ل���ب���ن���ان  اأج������ل  م����ن 

املحامي �سلح مطر

يا بطل

طانيو�ش �سركي�ش

�����س����و ن�����ك�����رزك م�����ن ه�����ال�����دين واح����وال����ه����ا

ي������ا ب����ط����ل �����س����و ب�������اك د�������س������رت ال�����دي�����ار

ك���ن���ت ال��������ورد ك���ن���ت ال�������س���ذى ك���ن���ت ال���ق���رار

احل���ج���ار دم������وع  ون����زل����ت  ال���ن���ج���وم  ب��ك��ي��و   ...

وت�����ار زادت  وال���������س����م����ا  ح�������دت  واالر������������س 

وال�������ك�������واك�������ب ك���������ان ن����اق���������س����ه����ا ق����م����ار

امل��ط��ر وزخ  ن����وره����ا  ك�����س��ف��ت  وال�������س���م�������س 

ك�������رم�������ال ت�����رتك�����ه�����ا وت�������ه�������وى ب����دال����ه����ا

ت�����رك�����ت ال���������دين وم�������ا ح���ق���ق���ت اآم����ال����ه����ا

اغ���ت���ال���ه���ا م�����ني  ف����ي����ك  ال�����ط�����ه�����ارة  وروح 

وال�����ك�����اي�����ن�����ي ان����ح����ن����ت ع����ل����ي����ك ج���ب���ال���ه���ا

وف����ت����ح����ت ب�����وج�����ه ����س���ي���وف���ه���ا ع����رزال����ه����ا

ح����ت����ى ع�����اأه�����ل االر�����������س ت���ق�������س���ع ح���ال���ه���ا

وت����ف����رف����ط����و خ����ي����ط����ان����ه����ا ح����ت����ى ال������دين

ح����������دت م��������ن ج�����ن�����وب�����ه�����ا ل�������س���م���ال���ه���ا
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�سّلم يا عميد

غادة اليا�ش

جديد ح���زن  َع  وع��ي��وا  ال���وط���ن،  اأه����ل 

تنهيد ت���زّي���ن���ت  امل���ي���الد  و����س���ج���رة 

الفقيد؟ ا�سمو  �سوا  اليوم،  الهجرنا  مني 

ال�سهيد ه��ّوي  ح�سرتي  يا  البطولة  ركن 

تهديد  ه��ّول��ك  امل��ا  البا�سل  جي�سنا  ي��ا 

عنيد وط��ب��ع��و  امل������ارد  ال���ل���واء  ه����اك 

يا حاج �سوف رمي�س، ا�سوّدت بفرتة عيد

زغاريد عّلت  النع�س،  ايديها  غمرت 

مواعيد  ير�سم  ع��م  م�����س��وؤوم  ق��در  اّي���ا 

بتفي�س ع���م  اأن���ه���ار  ال���زك���ي،  ال����دم 

البعيد هالف�سا  م��ن  ح��اج  ي��ا  معك  اهلل 

ع��م��ي��د ي�����ا  �����س����ّل����م  م�����ع�����ك،  اهلل 

ف��اق��وا ال��ب��ك��ي  ع  ك���ان���ون   12 ب��ف��ج��ر 

داقوا ال�سبح  بهاك  الويل  طعم  والنا�س 

وراق���و وتنحني  االأرز  ت���راب  وي�����س��رخ 

ا�ستاقوا لل�سما  ه���دوان  م��ع  فران�سوا 

ا�سداءو تخاف  ال  بيخاف،  احلقد  �سوت 

م����ا ع��ل��م��ك ت��ه��ت��ز وي����ه����دك ف���راق���و

ن�����ورا ان�������س���رق وان��خ��ط��ف��ت ا����س���واءو

ح��ت��ى احل���ج���ر ح���ي���ا، ����س���ه���ادة ل����واءو

رف��اق��و ي��ع��ان��ق  ال���غ���در،  �سهيد  ح��ت��ى 

ع�ساقو ق��ل��ب  م���ن  ل���وط���ن،  ه���دي���ة 

اع���داءو ع  اإي���دك  ت��راب��ن��ا،  على  عينك 

���س��ّل��م ع��ل��ى اب���ط���ال ب��ال�����س��م��ا ت��الق��وا

... ول مات 

البطل

انطوان عبيد

مديرية ال�سوؤون اجلغرافية

ل���ب���ن���ان ت������اج ال���ن�������س���ر ل���ّب�������س���ت���و ان��ت�����س��ر

ب��امل��خ��ت�����س��ر غ���ّن���ى احل���ج���ر رق�������س���وا ال��ب�����س��ر

ي������ا ل����������واء ال������رك������ن �����س����و ف����رح����ن����ا ب��خ��رب

ومل�������ا ري���������اح ال���������س����ر ع�������س���ف���ت وال�����ق�����در

ي�����ا ����س���ه���ي���د مل�����ا ال����ب����ط����ل َغ����������ْدر ان����غ����در

���ر ان��ع�����س��ر ب��ك��ي��ن��ا ����س���ب���اب���ك وال���ق���ل���ب ع�������سْ

ل�����ك�����ن ت����ط����م����ن م�����وط�����ن�����ي ي������ام������ا ����س���رب

ال���ب���ط���ل م�������ات  وال  ���ر  ت���ك�������سّ ����س���ي���ف���ك  ال 

غ����ّن����ى ب����ف����رح ي�������وم ال����ب����ط����ول����ة واف���ت���خ���ر

امل���ث���ل���ك ن������در ����س���ع���ب���ك ن���ط���ر م���ن���ك ب�����س��ر

ان��������ك ع�����م�����اد ت���������س����ري وال������ك������ل ان���ت���ظ���ر

وان����ق����ه����ر اإال  ق����ل����ب  يف  م������ا  ب����ل����ب����ن����ان 

ق���ل���ب���ن���ا ب���ح�������س���رة ل�������س���ط���ري���ن ان�������س���ط���ر

وال�����������س�����م�����ا ب����ك����ي����ت ب��������زّخ��������ات امل����ط����ر

امل�����ا ب����ني غ�����رب و�����س����رق اغ���ل���ى م����ن ال�����درر

ق���ل���ب���ن���ا م���������س ����س���ي���ف���ك احل��������ر ان���ك�������س���ر

�سابط للعلم

للعلم ���س��اب��ط  ك��ن��ت  ال��زن��اب��ق  ب��ع��م��ر 

الطريق خ��ط��وات  ر�سمت  باال�ستقامة 

ق��ائ��د م���ث���ايل... وف��ك��ر ع��ا م���ّر ال��زم��ان

كمان ل��ب��الدك  للجي�س...  االأم���ل  ���س��رت 

ق��ائ��د م���ي���دان وع��ل��م ع���ا ط����ول امل���دى

رن�����ة ك���الم���ك ب��������االأذن اإل����ه����ا ���س��دى

مدر�سة ق��دت��و  ال��ل��ي  امل��غ��اوي��ر  ف���وج 

موؤ�س�سة  اأق����وى  اجل��ي�����س  ع��ن��ا  تي�سل 

احل��ف��ر ك���ل  م���ن  االأم������ن  درب  ع���ّب���دت 

وم�����س��ي��ت ف����وق ال��ل��غ��م ب���دق���ة وح���ذر

ب���ال���ب���ارد ه���زم���ت ال���غ���در وامل���ف���رتي

ب����ايل مهرتي ب���ت���وب  ال���وط���ن  ب���اع���وا 

و�سمري ج���د  ك��ل��ه��ا  خ��دم��ت��ا  ال  ���س��ن��ني 

ح��ب��وك ق���ادة وع�����س��ك��ر... واأ���س��غ��ر خفري

ي���ا م�������س���ّرج ب����دم ال�����س��ه��ادة وال���ف���دا

العدى ب��وج��ه  ال���روح  عطيتو  ال���  اجلي�س 

ر�سيد اأك�����رب  اإل�����ك  وت������ارك  راي�����ح  ي���ا 

�سهيد اأغ���ل���ى  ي���ا  االأرز  ت���اج  جم����روح 

االأ�سيل ب��ال��رك��ن  منعّزيك  »�سليمان« 

الرحيل دم��ع  بت�ساطرك  اأم���ن  وع�سبة 

ب��ن�����س��وج ف��ك��رك ���س��رت ق��ائ��د حم��رتم

القيم ���س��رح  ���س��ّي��دوا  متلك  ال��ل��ي  رج���ال 

بعنفوان ح�����س��دت��ا  ال��ع��ل��ي��ا  وامل��رت��ب��ة 

انعدم خ�����س��ارة  ي��ا  امل��وع��ود  امل�ستقبل 

�سدى ي��ّدك  م��ن  ت�سيع  فكرة  تركت  م��ا 

ال���ت���ف���ك���ري.. وال���ت���دب���ري ب��ع��ق��ل��ك ه��رم

ينت�سي رح  ما  اليوم...  العطيتو  ودر���س 

العلم وي�����رّف  ت�����س��ّل  ال��ك��رام��ة  وح��ت��ى 

اخلطر مت  م��ن  من��ر  ي��ا  ال��وط��ن  �سحبت 

القدر ي��ب��ق��ى  رح  اجل��ي�����س  اإن����و  اآم��ن��ت 

الع�سكري ال���ن���ب���وغ  جت��ل��ى  ب���ال���ب���ارد 

من�سرتي« نحنا  :»ب��ال��دم  �سرخت  اإن���ت 

النفري دق  ل��و  ت��خ��اذل��ت  م��ا  خ��ف��ت  م��ا 

الق�سم معنى  ع��ا  العمر  ط��ول  حافظت 

ب�����الدك ف��دي��ت��ا وم����ا ف����دا م��ث��ل��ك ح��دا

اجل��ي�����س ال���� ف��دي��ت��و ال��ي��وم ب���دم ال���ردى

نحيد عنها  ال�سعب  من  ر�سمتا  ال���  درب 

م��ف��ج��وع ق��ل��ب اجل��ي�����س ي��ا اأذك����ى عميد

امل�ستحيل م���ّرة  ع��رف��ت  امل���ا  ق��ائ��د  ي��ا 

الهمم ب��ت��زي��د  ال��دم��وع ت��زي��د  وك���ل م��ا 

النقيب يف قوى االأمن الداخلي ع�سام احلاج �سليمان

االأمم ب����ني  وي���رف���ع���و  ب���ل���دن���ا  ي���وح���د 

االإره���������اب وال���ت���ك���ف���ري ح���ول���نت ع���دم

ظ���امل ظلم ل���و  احل���ق  ���س��ي��ف  ي�����س��ل  َح 

اأمل ل��ب��ن��ان ع���م ي��ع�����س��ر  ب��خ�����س��ارت��ك 
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ِنعم ال�سهيد

اع�سارا ال��ن��ع��ي  ح�سبت  ن��ع��ي��ت،  اإن  م��ا 

ح��ب�����س��ت دم����ع����ي، ول���ك���ن ب���ع���د ث��ان��ي��ة

دم������اً ح��م��ل��ت ع���ل���ى ال���ك���ف���ني م��ف��خ��رة

اأم���ت���ن���ا اع��������داء  االر���������س يف  ت����زل����زل 

ب���اأج���ن���ح���ة م������ي������اداً  االأرز  وجت����ع����ل 

م��ك��رم��ة االرز  ف���دي���ت  ����س���ه���ي���داً،  اأي�����ا 

ل���ك���م وق����ف����ت ب����وج����ه ال�������ذل ت��رف�����س��ه

تن�سرهم االب���ط���ال  م���ع  ن�����س��اأت  ف��ق��د 

رب��اط��ك��م ����س���دوا  اأن  اجل���ي�������س،  ت���وّج���ه 

ب��ع��ّزت��ه ي��ح��ي��ا  اأن  ه���م���ك  ف���اجل���ي�������س 

ت�سحية االإق�������دام  يف  م��ث��ل��ك  ك����ان  م���ن 

���س��ح��ي��ت ح���ق���اً، ف��م��ا ارق������اك م��ن��زل��ة!

�سرفاً اح���ق���اده���م  ع��ل��ى  ���س��م��ْوت  اأج�����ل، 

الأالأة امل����ج����د  ق����ب����اب  ان��������رت  ف���ق���د 

م�سجعنا ق�������سّ  ���س��ه��ي��داً  ف��ق��دن��ا  ل��ئ��ن 

ن����واك����ب اجل���ي�������س اأن������ى ك�����ان م��وق��ع��ه 

قاطبة اجل��ي�����س  ���س��ه��ي��د  ال�����س��ه��ي��د  ن��ع��م 

غ�������داً ن���ع���ّل���م م����ن ب����اع����وا ه��وي��ت��ه��م

اأي�����ا و����س���ام���اً ع��ل��ى ����س���در ال���زم���ان جثا

بطالً ار���س��ن��ا  يف  ق�����س��ى  �سهيد  م��ن  ك��م 

ت�����ك�����رارا ك���������رّبت  ك������م  اك���������رب،  اهلل 

اإن���ه���ل دم���ع���ي ع��ل��ى اخل���دي���ن م�����درارا

ال�����س��اح��ات م���غ���وارا جت���اب���ه امل�����وت يف 

وت�����اأخ�����ذ ال�����ث�����اأر مم�����ن ك������ان غ������دارا

ي����رف����رف ال���ع���ز ف�����وق اجل���ي�������س م������ّوارا

وك���ن���ت مم����ن اع��������ّزوا االر��������س اح������رارا

وا�����س����رارا ت�����س��م��ي��م��اً،  ال���ع���زم  وزادك 

وك���ن���ت دوم���������اً، ك���م���ا ال���ن���ه���ر ه������ّدارا

ان�����ذارا وج���ّه���ت  اإن  ال���ع���ق���ل،  ت��خ��اط��ب 

ي��ن��ق�����سّ ن�����س��راًَ ع��ل��ى ال��ع��ق��ب��ان ط��ي��ارا

ف���ا����س���ت ف�����س��ائ��ل��ه، ك��ال��ن��ب��ع ف������ّوارا

ك��ن��ه ال���������س����وؤال، مل�����اذا ك��ن��ت خم���ت���ارا؟

غ������داً ���س��ت��ل��ق��ى ب������دار اخل���ل���د اط���ه���ارا

ح��ت��ى ا���س��ت��ح��ال ����س���واد ال��ل��ي��ل ان�����وارا

ف���ل���ن ن����ح����ول ع�����ن ل���ب���ن���ان ان����ظ����ارا

ك��م��ا ���س��ن��ب��ق��ى ل���ه���ذا احل�����س��ن ان�����س��ارا

غ��������داً ن����������وؤدب اذن�������اب�������اً وا�������س������رارا

ن��ق��ت�����س م��ن��ه��م، ف��ب��ئ�����س ال���ق���وم ف��ّج��ارا

زّوارا ج���ئ���ن���اك  ل�����ذا  اإل�����ي�����ك،  ن���ه���ف���و 

زّف���������وه زغ�����������ردة، ت���ي���ه���اً واك�����ب�����ارا

يوم

الوداع

عزت �سليم العنان - الثانوية العاملية

الب�سر ف���وات���ري  م���ن  و���س��ري��ب��ة  دم 

ونحر ق�������سّ  ج��ي�����س��ن��ا  م�����س��اج��ع  مل���ا 

كرب وال  زغ����ر  ب��ي��ح��ت��اج  م���ا  وامل�����وت 

انت�سر واحل���ق  االر����س  ق���رار  ا���س��رتج��ع 

واخلطر ال�سغينة،  ���س��رك  ن�سب  مل��ا 

انفجر ورفيقو  اللغم  احل��اج  بفرن�سوا 

الب�سر من  بغ�سون ملحة  البطل،  اغتالوا 

ثمر تعطي  عم  وال��روح  اجل�سد،  اغتالوا 

زدن����ا ���س��الب��ة، رغ���م م���ن ه���ول اخل��رب

ق��دي�����س ب���دك ب��ع��د، ن��دف��ع ي���ا ق��در

اجلبان وغ���در  ال���ب���ارد،  ن��ه��ر  ب��االأم�����س 

واحل����رب ول��ع��ت، ب��ال��ق��ن��اب��ل وال��دخ��ان

االمتحان ي��وم  امل���وت،  اجلي�س  حت��دى 

ا�ستعان والفتنة  ب���االإره���اب،  وال��ي��وم 

واالأم���ان ال����ريزة،   - بعبدا  م��ف��رق  ع��ا 

ه��ي��ك، وب��اأ���س��ه��ل ط��ري��ق��ة االأم����ر كان

العنفوان اغتالوا  وم��ا  امل��دي��ر،  اغتالوا 

الهوان فينا  ي��زرع��وا  ح��ت��ى  اغ��ت��ال��وك 

اأن�سودة الأحرار

ن������اأدي ال��ت��ح��ي��ة ون��ن��ح��ن��ي ب��اإك��ب��ار

الرقيب الأول �سلمان �سلمان

املحكمة الع�سكرية

اإغ�����ت�����ال�����وك مل�����ا ال����ق����ائ����د اخ����ت����ارك

ب����ت����ارك م����ن����اخ����ذ  ب����ك����را  ت����خ����اف  ال 

ي�����ا ����س���ي���دي ل�����و ان���ق���ط���ع���ت خ���ب���ارك

واحل��������������زن ل���������وال خ������ّي������م ب���������دارك

ب�����احل�����رب ك������ان ال���ن�������س���ر اإ�������س������رارك

ت���ه���ج���م، وت����ك����وي اخل�������س���م ب���ي���ن���ارك

ول����ل����ق����ائ����د ����س���ل���ي���م���ان اأ�������س������رارك

زغ������ارك ك�����ب�����ارك  اجل����ي���������س،  والدك 

�����س����رية ب����ط����ل ت�����اري�����خ م���������س����وارك

ب���ي���ع���رف ل��������واء اخل����ام���������س ع���ي���ارك

وم�����ني ال���ن�������س���ي ����س���رخ���ات م����غ����وارك

ب�������ذارك زارع  ال�����ق�����ي�����ادة  ب�����رك�����ن 

وع�����ا رم���ي�������س راج������ع ع���ب���ق ازه������ارك

وف����ي����ه����ا ب����ع����د م�����ا ت����ع����ّم����ر م�������زارك

م�����ن ب���ع���د م���ن���و ت���ك���ّم���ل امل�������س���وار

ول���ل���ح���ق اأخ�������ذ ال����ت����ار م�������س م��ع��ي��ار

ذك�����������راك اإل������ن������ا م���ك���ل���ل���ي ب���ال���غ���ار

م������وت ال���ب���ط���ل اأن�����������س�����ودة االأح���������رار

ت���ر����س���م خ���ط���ط، ت����اأم����ر ب��ف��ت��ح ال���ن���ار

وم����ا ي��ه��م��ك اإن���ك���ان���وا االأع��������ادي ك��ت��ار

ت���ع���ط���ي���ه، وت���������ردوا �����س����وا االإع�������س���ار

ب���ي���ت���ك ف���ت���ح���ت���و ل����ك����ل خ�������ّي وج�����ار

ول������و ج���ي���ت ح���ت���ى ذي������ع ه����االأخ����ب����ار

ب����ف����وج ال����ت����دخ����ل ك���ن���ت ق����ائ����د ب���ار

ت����رّب����ى ع����ا اإي��������دك ن�����س��ر ع����ال وط����ار

ت�����س��ه��ر ع����ا ح���ف���ظ االأم�������ن ل���ي���ل ن��ه��ار

ي��������زرع ع�����ا ق�������ربك اأم��������ل االأزه����������ار

م��������رنوح خ���ل���ف ال����ق����ائ����د ���س��ل��ي��م��ان
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اغم�س البطل عينيه واالبت�سامة الهادئة مل تفارق �سفتيه مطمئناً اإىل اأن من تغّلب على اجل�سد مل 

ولن يقوى على الروح، فهي نبتت يف كل جندي وفرد و�سابط وخمل�س و�سريف... نام واثقاً باأن البّزة 

وال�سمان، هي خ�سبة  ال�سامن  واملالذ، هي  احل�سن  الرديء، هي  الزمن  اعا�سري  ا�ستدت  املرقطة، مهما 

اخلال�س وبر االمان.

�سهداوؤنا اأحباوؤنا، كم نحن �سغار امام عظمة ت�سحيتكم! كبار يف حياتكم، عظماء يف مماتكم، قدي�سون 

يف خلودكم...

يا جي�س بالدي، يا ملح االر�س، يا حامي ال�سرف و�سائن الكيان،  عيوننا وقلوبنا لك وعليك... حتى ال 

يذبل احللم ويهاجر االمل،

حتى يتبقى للفرح م�ساحة لدينا، 

لكي تعود رفوف ال�سنونو اإىل ربيعنا،

لكي يبقى الوطن، ع�ست، ع�ست، ع�ست!

رانيا با�سيل

�سغار نحن اأمام عظمة ت�سحياتكم

زدن������ا ت����وّح����د ب��ال��ع��ق��ي��دة وال��ف��ك��ر

انك�سر ال�سيف  عندما  كبرية،  خ�سارة 

انذكر اال���س��م  م��ا  ك��ل  ي��ب��ك��ي،  واالرز 

راي�����ات ت��خ��ف��ق ب����االأع����ايل، وال�����س��ور

انتحر واحل���ق���د  االرز،  اع��ت��ز  مب��وت��ك 

باحلجر ح��ت��ى  احل����ب،  ب��ن��ي��ت  مب��وت��ك 

ال��وداع ي��وم  يبكوك يف  واأ���س��ف  ح��زن، 

ي��ل��ي ب��ح�����س��ن ت���راب���ك ال���غ���ايل رب��ي

املتعبة ب��ال��ل��ي��ايل  ك�����س��ب��ه��ا  ي��ل��ي 

ومرتبة و���س��الب��ة،  ف��ك��ر،  اإل����ك،  راج���ع 

بالرهان يق�سمونا  ح��ت��ى  اغ��ت��ال��وك 

بهالكيان ���س��ار  زل�����زال،  ب�����س��ه��ادت��ك 

كمان والعيلة  مفجوع،  ال��وط��ن  فيك 

وحت������ول امل��������اأمت، ك����اأن����و م��ه��رج��ان

وبيل�سان زه��ر  امل��ج��د،  زرع���ت  مب��وت��ك 

الن وال�����س��وان  ال�سمل،  جمعت  مبوتك 

الزمان دمعات  عليك  نزلوا  ب�س  م�س 

االأبي االبن  ا�ستقبلي  قومي  رمي�س  يا 

احل��روب بعد  م��ن  �سلطان  اإل���ك  راج���ع 

اإل��ك ع��م��الق، م��ا اع��ت��اد الهروب راج��ع 

ق��م��ة حمردبة وك���ل  ���س��م��ان��ا،  ع��ا���س��ق 

التجربة بعد  م��و���س��وف،  وذك���ا  �سيت، 

املكتبة ثقافة  تغني  خطط،  تو�سع 

مذهبة وال��ر���س��ال��ة  والدك،  ج���ن���ودك 

ا�سربي دم��ات��ي  اأر�����س،  ي��ا  وقلتلها 

املهذبة ع��ي��ل��ت��ك  يف  احل���ل���م،  ك��ن��ت 

بامل�سكبة احل��ب��ق  م��ث��ل  وزرع��ت��ه��م، 

ك��ان��ت معجبة ف��ي��ك،  ال��ق��ي��ادة،  وك���ل 

ب��ق��اع��ن��ا اب�����ن  دم  ان�����س��ف��ك  ي���ل���ي 

راج���ع ك��اأن��و ن�����س��ر، م�����س ق���ادر يتوب

بالقلوب عاي�س  احل���اج،  اب��ن  ي��ا  كنت 

دروب تر�سم  ع��ال��وط��ن،  ت�سهر  كنت 

عيوب دون  من  مدر�سة،  فينا  �ست  اأ�سّ

الذنوب خ��ايل  حملتها  ه��وي��ة،  اأر���س��ك 

طيوب  تنفح  عم  وبنتني،  �سبي  عندك 

ال�سعوب وح��ب  عالت�سحية،  ربيتهم 

وغروب �سبح  الوطن  حلم  كنت  وحيثك 

اجلنوب اب��ن  ي��ا  ال���دم  ي��ك��ون  اهلل  ان�سا 

املوؤهل عون عون

املحكمة الع�سكرية

باملطر بكاها  ���س��ارك��ت  ال�سماء  حتى 

ال�سبي ل��ع��ي��ون  احل���ل���م  ي�����رّد  ق�����ادر 

م�سروع العماد

الوالد �ساألوين  بكري  ال�سبح  وعيت 

جتّمدو ال��دم��وع  بعيوين  غ�سيت 

ق��ال��وا ات��ط��ّل��ع ب��امل��غ��ارة م���زودو

مولدو ننطر  ع��دل  م�س  قلتلهن 

بتبيعدو م��ا  امل���وت  لي�س  ك��ان��ون 

ن��اط��ري��ن��و ي���ق���ودن���ا ون�����س��اع��دو

عيد بكل  �سرنا  اإخ���وان  ي��ا  تخمني 

ا�ست�سهدو رفاق  جمموعة  باالم�س 

بيعبدو م��ني  ه��االأ���س��رار  تخمني 

ق����ادري����ن ي����ه����ددوا وي���ت���وّع���دو

يتزايدو عم  لي�س  نعرف  املطلوب 

املطلوب نعرف لي�س فينا ا�ستفردو

بي�سّددو ع��م  ل��الأب��ط��ال  ال�����س��رب��ات 

يتجمدو دم��ات��ه��م  م��ا  ق��ب��ل  وم���ن 

يرتدو الزم  ال��ك��ل  اجل��ي�����س  ب��دل��ة 

اهتدو ن��ق��ول  م�����س��وؤول��ي��ن��ا  ول��ك��ل 

نوعدو بدنا  اليا�س  بو  ل�  وبرمي�س 

ل��ي�����س ب��ل��ب��ن��ان م��ع��ل��ون احل����داد

العباد فادي  يا  اإنت  وينك  �سرخت 

امليالد بيحل  ا�سبوعني  بعد  م��ن 

ال�سواد بتوب  بيلفنا  ع��م  واحل���زن 

العماد م�سروع  اليوم  خطفت  منا 

رماد كومة  نكفنو  ناطرين  م�س 

م��ن خ��رية االب��ط��ال م��ن��ودع �سهيد

عميد يا  خطاهم  تتبع  عم  واليوم 

جديد �سي  ميا  الكفر  ميا  االره��اب 

عبيد اإلهن  يف  �سار  مفرق  كل  عا 

اإيد بيمد  عم  بعد  اإلهن  اللي  ومني 

من�ستفيد ما  اخطاءنا  من  ولي�س 

�سنديد ورا  ي�سقط  ع��م  �سنديد 

نزيد عال�سخرة  ا�سماء  ما  قبل  من 

اجلليد وي���دوب  تبي�ّس  وقلوبهن 

الفقيد غياب  ع  تكذيب  بقا  حاجي 

للوطن ر�سمها  اللي  طريقو  نكّمل 

باإكبار ون��ن��ح��ن��ي  ال��ت��ح��ي��ة  ن����اأدي 

املوؤهل جورج جبور
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فلرتق�س ال�سبايا بعد

املناديل  كل  الن�سوة  ولُتخِرج 

املطّرزة من �سناديق العرائ�س

فلرتتفع بعد اأ�سوات الزغاريد

ففي ال�ساحة البطل �سهيد.

فلرتق�س ال�سبايا بعد

وال�ساحات  ال�سوارع  ولتمتلئ 

بال�سيب وال�سباب

يرفعون الرايات يف حتية الوداع.

اأّما االأوالد فليبحثوا عن كل زهرة 

يف جنبة

اىل  بها  ولياأتوا  وب�ستان،  حقل 

�ساحة رمي�س،

ون�سب  علم  فيها  �ساحة  اأي  اىل 

ع�سكري �سهيد.

اليوم عر�س البطل ال�سهيد

فلرتق�س ال�سبايا بعد

ولينهمر املطر بعد

وال�سرايني  اجل��ل��د  ب��ني  ال��وج��ع 

طوف

بطل ال�ساحات ورافع الرايات

يف ال�ساحة �سهيد.

جنوبي �سهيدنا

جنوبي الفار�س االأمري

اأر�س  والبخور،  الوجع  اأر�س  من 

املرارة والِكرب.

باكراً حزم حقيبته وم�سى فار�ساً 

وا�سح اخليار وااللتزام.

اجلندية  ر�سالته  الوطن،  وجهته 

املقد�س  ال��واج��ب  ر�سالة  احلقة، 

الت�سحية  ر�سالة  الكبري،  واحل��ب 

�سم�س  �سروق  كل  مع  املتجددة 

واإطاللة قمر.

كان يحمل معه اأر�ساً انتمى اىل 

اأهلها واأ�سجارها واأوجاعها واأحالمها.

االأر���س  تلك  عطر  ع��رف  طفالً 

وخرِبَ مرارة دبق تبغها عالقاً على 

لقمة العي�س يف اأفواه ال�سغار قبل 

مي�سي،  اأن  قرر  وعندما  الكبار... 

كانت ملت�سقة به. ترافق ترحاله 

على �سهوة الواجب �سابطاً موفور 

االلتزام،  عميق  والنبل،  ال�سجاعة 

كبري القلب را�سخ االميان.

اجلنوب  اأر�����س  م��ن  ���س��اب��ط 

من  ع���رق  ك��ل  يف  ينب�س 

وت�سرق  لبنان،  وجع  عروقه 

يف عينيه مالمح غٍد ال بد 

اأن ُيطل.

جنوبي �سهيدنا.

لواء ركن بطل. وقد تعودنا...

�سبابنا  االأر���س  نهب  اأن  تعودنا 

اأ�سالء ونبت�سم

اأبطالنا  جباه  حتمل  اأن  تعودنا، 

�سم�ساً ت�سرق فوق الوجع الكبري.

اأج�سادنا  طعم  االأر���س  وتعودت 

وما  اأر���س��اً،  دونها  من  ع��ادت  فما 

بقي من دونها وطن.

حمل  �سهيدنا،  اجلنوب  من  قمر 

اىل الوطن وجع اأر�سه وحمل الوطن 

هماً يف قلبه وعزمه وعلى كتفيه.

اجلنوب  اىل  ي��ع��ود  ه��و  ه��ا 

م�ست�سهداً...

�س  لعر ا

معلناً  املطر  زخ��ات  حتت  يتجول 

ودار  و�سرفة  �ساحة  كل  يف  احل��زن 

وزهرة...

حّدقوا يف �سوره جيداً. هل �سبق 

ال�سم�س يف  راأيتم قمراً يحمل  اأن 

عينيه ت�سرق من وجع كبري؛

اأنا راأيت جندياً يحمل وطناً!

فلرتق�س ال�سبايا بعد، ولرتتفع 

املطر  بعد  ولينهمر  ال��زغ��اري��د، 

ياأتي  ال�ستاء ال  غزيراً... ومن دون 

الربيع.

الهام ن�سر تابتالعر�ش معلناً الوجع الكبري

من اأجل 

الوطن

�ساب؟ اللي  بيحكي  �سو  ميوت!!!  ال�سباب  �سيخ 

ق����ائ����د ب���ط���ل م����غ����وار حم�����س��ب��ل��و ح�����س��اب

���س��ح��ي��ح امل�����وت واح�����د وم���ت���ع���دد اال���س��ب��اب

مي���ك���ن الأن�������ك م�����ن امل�������وت م�����ا ب��ت��ه��اب

مي���ك���ن الأن������و ال����ق����ي����ادة ن����اط����رة ع��ال��ب��اب

مي���ك���ن الأن��������ك ع������دو ال�������س���ر واالره���������اب

خ�������س���ارة ال����ل����واء احل������اج ع������درب ال��غ��ي��اب

دم����و ال���ل���ي ����س���ال ان��ك��ت��ب ب���اأط���ه���ر ك��ت��اب

ل����الأه����ل م���وت���ك ف���اج���ع���ة واإل����ن����ا ال���ع���ذاب

ب�������س ال�����ع�����زا ب���ي�������س���ل ����س���ام���د ج��ي�����س��ن��ا

ال�����س��ب��اب دم  ال����وط����ن  ت��ي��ب��ق��ى  م���ط���ل���وب 

املعاون الأول

علي نا�سر

م�ستو�سف بعبدا

»اجلي�ش« تقّدر وت�سكر

تقدر »اجلي�س« الأ�سدقائها وقرائها الكرام

اندفاعهم اىل التعبري عن م�ساعرهم عرب �سفحاتها

خ�سو�ساً عندما يتعلق االأمر بجرح اأ�ساب اجلي�س والوطن.

لقد هّزت جرمية اغتيال اللواء الركن فرن�سوا احلاج وجدان اللبنانيني 

وحركت يف نفو�سهم زلزاالً من احلزن والغ�سب، وكان �سيل الر�سائل 

والربقيات الوارد الينا واحداً من مظاهر التعبري عنه. »اجلي�س« ت�سكر 

جميع الذين اأر�سلوا اليها كلماتهم الرقيقة عرب الر�سائل والربيد 

االلكرتوين والربقيات.

وهي ت�سكر: الر�سميني، والدبلوما�سيني والنقابيني

وممثلي هيئات املجتمع املدين، ورفاق ال�سهيد

من �ضباط وع�ضكريني وحمبيه... وتعتذر عن ن�ضر

ً ما ورد ب�سبب �سيق املجال، مع �سكرها جمددا

لعاطفتهم النبيلة.
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عام مي�سي واآخر ياأتي، والأزمات تبقى وتتفاقم... فاإن حلت اأزمة 

ولدت اأخرى، واإن �سجل ذكاء الإن�سان اكت�سافاً او اخرتاعاً يف جمال ما، 

تكفل طمعه با�ستيلد الكوراث واملاآ�سي يف جمالت اأخرى...

العام 2007 كما يف الأعوام ال�سابقة، ت�سدرت اأحداث ال�سرق الأو�سط 

اإهتمامات العامل: من التطورات يف العراق، فاملواجهات بني 

»فتح« و»حما�ش« اىل اأزمة امللف النووي الإيراين، فالفراغ 

الرئا�سي يف لبنان الذي ا�ستدعى تدخل الدول الكربى، لينتهي 

العام ول تنتهي معه الأزمة...

ومن ال�سمات امل�سرتكة بني العام 2007 والأعوام ال�سابقة

ا�ستمرار م�سل�سل العنف يف العامل من اإغتيالت وتفجريات

واأعمال اإرهابية طالت لبنان والعراق واجلزائر وباك�ستان واأفغان�ستان 

وغريها من الدول.

ومل ي�سلم العام 2007 من الكوارث الطبيعية كالفي�سانات والزلزل 

التي اأدت اىل نزوح 20 مليون �سخ�ش يف الهند وبنغلد�ش 

واملك�سيك وت�سيلي ودول جنوب ال�سحراء الكربى يف اإفريقيا.

هنا عودة يف الذاكرة اىل اأحداث عام م�سى

ناأمل اأن »تنذكر وما تنعاد«.

كانون الثاين

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

روزنامة 2007

2
0
0

8

2007

عربياً 

وعاملياً

2007 يف لبنان

قافلة ال�سهداء طويلة

واأزم�ات ال�سيا�سة م�ستم�رة

ال�سراعات والكوارث

والهزات الإقت�سادية

وبع�ش الأمل

طبياً وعلمياً

ً يا
مل

عا
ً و

يا
رب

ع
اً 
لي

حم
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حملياً

• لبنان يوّدع العام 2007 بل رئي�ش وب�سَور 
قافلة طويلة من ال�سهداء:

فراغ  على  االأخرية  �سفحته   2007 العام  طوى 

اجلدال  توا�سل  حني  يف  اجلمهورية  رئا�سة  يف 

احلكومة،  د�ستورية  على  واملواالة  املعار�سة  بني 

وتفاقمت يف البالد االأزمة املعي�سية مع ارتفاع 

كبري يف اأ�سعار خمتلف ال�سلع اال�ستهالكية.

وا�ستقبل اللبنانيون �سيف العام 2007 باالأحزان 

والدموع حيث بكت كل قرية وبلدة �سهداء اجلي�س 

على  اجلي�س  حرب  يف  �سقطوا  الذين  ال�168 

ال�سعب  وّدع  ثم  البارد.  نهر  خميم  يف  االإرهاب 

ة نف�سها اإثر اإغتيال  اللبناين العام املذكور بالغ�سّ

اللواء الركن فرن�سوا احلاج الذي بكاه اللبنانيون من 

خمتلف املناطق والطوائف واالنتماءات ال�سيا�سية 

واحلزبية.

البارد: نهر  • خميم 
اأقدم عنا�سر من ع�سابة  اأيار  الع�سرين من  يف 

»فتح االإ�سالم« داخل خميم نهر البارد على االإعتداء 

فغدروا  باملخيم  املحيطة  اجلي�س  مراكز  على 

بالقوى املتمركزة يف اجلهة ال�سرقية من املخيم، 

الو�سع  تطّور  اجلي�س.  عنا�سر  من  عدداً  وقتلوا 

ن�سب  بعد  ع�سكرية  معركة  اىل  لينتهي  �سريعاً 

كمائن للجي�س اللبناين، ففتحت جبهة نهر البارد 

ودارت معارك �سر�سة بني اجلي�س وتنظيم »فتح 

بانت�سار  وح�سمت  اأيام   106 ا�ستمرت  االإ�سالم« 

الن�سر  هذا  �سريبة  دفع  الذي  اللبناين  اجلي�س 

168 �ضهيداً منعوا بدمائهم �ضقوط لبنان يف يد 

االإرهاب.

احلاج: فرن�سوا  الركن  العميد  • اإغتيال 
املواالة  توافق  على  قليلة  اأ�سابيع  بعد 

�سليمان  مي�سال  العماد  تر�سيح  على  واملعار�سة 

لرئا�سة اجلمهورية، �سجل اأول ا�ستهداف من نوعه 

العمليات  مدير  باغتيال  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 

يف  احلاج  فرن�سوا  الركن  العميد  اجلي�س  يف 

لقيادة  متداوالً  اإ�سمه  كان  اأن  بعد  بعبدا،  منطقة 

رئي�ساً  انتخابه  عند  �سليمان  للعماد  خلفاً  اجلي�س 

للجمهورية.

اليونيفيل: على  • الإعتداء 
اأدى تفجري اإرهابي �سد القوات االإ�سبانية العاملة 

يف جنوب لبنان اىل مقتل �ضتة جنود و�ضقوط عدد 

من اجلرحى.

الدولية: • املحكمة 
اغتيال  يف  الدولية  املحكمة  االأمن  جمل�س  اأقر 

الف�سل  مبوجب  احلريري  رفيق  احلكومة  رئي�س 

ال�سابع.

طبيعية: • كوارث 
مناطق  عدة  احلرائق يف  من  �سل�سلة  ا�ستعلت 

لبنانية فالتهمت م�ساحات خ�سراء وا�سعة وق�ست 

على املزروعات فيها.

من  ت�سرراً  االأقل  كان  لبنان  ان  بالذكر  اجلدير 

العام  العامل  �سهدها  التي  الطبيعية  الكوارث 

.2007

عربياً وعاملياً

الريا�ش: يف  عربية  • قمة 
ال�19  العربية  القمة  عقد   2007 العام  �سهد 

الوثيقة  العرب  القادة  اأ�سدر  حيث  الريا�س  يف 

مت�سكهم  عن  فيها  معربين  للقمة،  ال�سيا�سية 

االأو�سط  ال�سرق  وال�سامل يف  العادل  ال�سالم  بخيار 

وتاأكيد حق جميع الدول يف امتالك الطاقة النووية 

ال�سلمية وفقاً للمرجعيات الدولية.

الفل�سطيني: الإنق�سام  • عام 
النظام  داخل  باالنق�سام   2007 العام  متيز 

ال�سيا�سي الفل�سطيني وتاأرجح �سلطة القرار بني 

املن�سرم  العام  ا�ستحق  وبجدارة،  اهلل.  ورام  غزة 

حيث  ال�سيا�سية،  والزالزل  االنقالبات  عام  لقب 

»فتح«  حركة  يد  من  التنفيذية  ال�سلطة  خرجت 

ال�سيا�سي  النظام  تاريخ  يف  االأوىل  للمرة 

االغلبية  بقوة  »حما�س«  و�سكلت  الفل�سطيني، 

اأن  قبل  عام  من  اأقل  متوالية يف  حكومات  ثالث 

حزيران  غزة  املطلقة يف  ال�سلطة  على  ت�ستويل 

املا�سي.

بني  الدموية  املواجهات  حدة  اأن  بالذكر  اجلدير 

350 قتيالً  اأكرث من  اأ�ضفرت عن �ضقوط  احلركتني 

يف قطاع غزة وال�سفة الغربية خالل العام 2007 

كما اأدت اىل انتهاكات خطرة حلقوق االن�سان.

ال�سدام  من  �سنوات  تنهي  ليبيا   •

والتنافر وتنفتح على اأوروبا واأمريكا:

مهمني  بحدثني  ليبيا  يف   2007 العام  متيز 

ال�سراكة  اتفاق  هما  الدبلوما�سية،  �سجلتهما 

وتعزيز العالقات مع االحتاد االأوروبي بعد معاجلة 

ليبيا  وح�سول  البلغاريات،  املمر�سات  ق�سية 

باإجماع دويل  الدويل  االأمن  على ع�سوية جمل�س 

من  �سنوات  ملف  اأقفل  ما  اأمريكي،  وبتاأييد 

ال�سدام والتنافر والعزلة مع الغرب.

هذين  القذايف  معمر  الليبي  الزعيم  وتوج 

احلدثني يف نهاية العام بالزيارة التي قام بها اىل 

الربتغال وح�سوره موؤمتر اإفريقيا واأعقبها بزيارة 

لفرن�سا، حملت الكثري من التعليقات واالنتقادات، 

اأحلقت بزيارة الإ�سبانيا اأ�سفرت جميعها عن توقيع 

البلدان  وهذه  طرابل�س  بني  تعاون  اتفاقات 

جتاوزت قيمتها ع�سرات املليارات من الدوالرات.

ال�سيا�سية  عالقاتها  تعزيز  ليبيا طريق  وخطت 

واالقت�سادية مع دول العامل، وخ�سو�ساً اأوروبا، بعد 

وهي  معلقة،  ق�سية  اآخر  معاجلة  من  متكنت  اأن 

�سحاياها  وح�سول  البلغاري  الطبي  الطاقم  ق�سية 

لكل  دوالر  مبليون  قدرت  مادية  تعوي�سات  على 

�سحية.

دارفور: يف  الإن�سانية  • الأزمة 
بداأ ال�سودان العام 2007 �سل�سلة من املفاو�سات 

حل  عن  بحثاً  الغربية  والدول  املتحدة  االأمم  مع 

ملاأ�ساة دارفور، بعدما تبني اأن اتفاق اأبوجا لل�سالم 

يف 2006 مل ياأت بال�سالم املن�سود اىل االقليم. 

ملجل�س  قرار  باإ�سدار  الدولية  اجلهود  تكللت  وقد 

اأكرب قوة حلفظ  ن�سر  الدويل يتم مبقت�ساه  االأمن 

البالغ  املتحدة  واالأمم  االفريقي  لالحتاد  ال�سالم 

اجلهود  هذه  اأن  غري  االقليم،  يف  األفاً   26 عددها 

الف�سائل  بني  اخلالفات  ب�سبب  للتعرث  تتعر�س 

املتمردة حول تنفيذ قرار وقف اإطالق النار.

اإحرازه  الذي مت  التقدم  بع�س  الرغم من  وعلى 

يف ق�سية دارفور، اإال اأن الو�سع يف القرن االفريقي 

ما زال م�ستعالً باأجواء التوتر بني اإثيوبيا واريرتيا 

امل�ستمرة وتدهور االأو�ساع االأمنية واالإن�سانية يف 

حيث  الدويل،  املجتمع  �سمت  ظل  يف  ال�سومال 

�سعبة  ظروف  يف  ال�سومايل  ال�سعب  يعي�س 
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احلرب منذ 25 عاماً.

النووي: وامللف  • اإيران 
بالن�سبة اىل امللف النووي االإيراين، ما يزال 

املجتمع  اأمام  كبرياً  حتدياً  امللف  هذا  ي�سكل 

على  االإيرانية  احلكومة  ت�سميم  ب�سبب  الدويل 

وعدم  النووي  برناجمها  تطوير  يف  قدماً  امل�سي 

ذلك  وياأتي  اليورانيوم.  تخ�سيب  عمليات  وقف 

يف الوقت الذي جنحت فيه اجلهود الدولية باإقناع 

كوريا ال�سمالية بتفكيك برناجمها النووي.

العراق: يف  • ماذا 
راأ�س االأمني العام لالأمم املتحدة ورئي�س الوزراء 

العراقي نور املالكي موؤمتر العهد الدويل للعراق 

ال�سيخ،  �سرم  مدينة  يف  اأيار   3 يف  عقد  الذي 

التي  الدويل  العهد  اإطالق وثيقة  والذي مت خالله 

ال�سنوات  العراق يف  حول م�ستقبل  روؤية  و�سعت 

اخلم�س املقبلة.

العراق  جعل  على  العمل  الوثيقة  وت�ستهدف 

يف  وتعي�س  دميوقراطية  فيدرالية  موحدة  دولة 

لتحقيق  وت�سعى  وجريانها،  نف�سها  مع  �سالم 

واالأمن  واال�ستقرار  والرخاء  االقت�سادي  التقدم 

الفقرية  اجلماعات  وحماية  العراقي،  لل�سعب 

اخلدمات  وتوفري  واحلرمان  اجلوع  من  واملهم�سة 

العامة جلميع طوائف ال�سعب وتعزيز دور القطاع 

والعمل  االقت�سادية،  التنمية  حتقيق  يف  اخلا�س 

الدولية  املنظمات  يف  العراق  دور  تن�سيط  على 

واالإقليمية لالإندماج يف املجتمع الدويل.

اإرهاب: واأعمال  • اإغتيالت 
خالل  دول  عدة  يف  جولته  االإرهاب  �سبح  وا�سل 

العام 2007 مهدداً �سالمة املدنيني االأبرياء.

يف العراق فّجر انتحاري �ساحنته 

من  بطٍن  املفخخة 

املتفجرات 

يف  �سيعي  �سعبي  حي  يف 

 130 عن  يقل  ال  ما  موقعاً  بغداد، 

قتيالً و305 جرحى. 

ويف اجلزائر تعّر�س مبنى منظمة االأمم املتحدة 

راح  العام  من  االأخري  ال�سهر  يف  اإرهابي  لهجوم 

�سحيته نحو 17 من موظفي املنظمة.

بدورها اأ�سفرت املجزرة التي تعر�ست لها جامعة 

فرجينيا االأمريكية عن مقتل 33 �سخ�ساً.

زعيمة  اإغتيال  العام  نهاية  �سهدت  كذلك 

ال�سابقة بنازير  باك�ستان  املعار�سة ورئي�سة وزراء 

بوتو.

اعتداًء  االأول  كانون  �سهر  �سهد  اأفغان�ستان  ويف 

اإنتحارياً على حافلة للجي�س راح �سحيته �ستة جنود 

وعدد من املدنيني بينهم اأربعة اأطفال.

 2007 العام  خالل  �سهدت  اأفغان�ستان  اأن  ويذكر 

اأكرثها دموية  اإنتحارياً، كان  اأكرث من 140 هجوماً 

اأ�سفر  الذي  الثاين يف والية بغالن  هجوم ت�سرين 

عن 80 قتيالً بينهم �ستة نواب و59 تلميذاً.

اإقت�ساديات 2007

 2007 �سنة  اأن  االقت�ساديون  املراقبون  يتفق 

واالأرقام  االقت�سادية  واالأزمات  الهزات  �سنة  كانت 

القيا�سية بامتياز.

للعام 2007 نذكر  االإقت�سادية  االأحداث  اأبرز  من 

ما يلي:

ركود  ب�سبب  العاملي  االإقت�ساد  تراجع   •
بخ�سائر  ت�سببت  التي  االأمريكية  العقارات  �سوق 

املالية  للموؤ�س�سات  الدوالرات  مليارات  بع�سرات 

االأمريكية.

�سعر  جتاوز  بحيث  الذهب  �سعر  ارتفاع   •
 27 منذ  مرة  الأول  دوالراً  ال�835  حاجز  اأون�سته 

لها  تعر�ست  التي  بال�سربات  متاأثراً  عاماً 

اال�ستثمارات العقارية.

املئة  عتبة  ليالم�س  البرتول  �سعر  • اإرتفاع 
دوالر للربميل.

مقابل  الدوالر  �سرف  �سعر  اإنخفا�س   •
حتقيق اليورو اإرتفاعاً قيا�سياً مقابل الدوالر.

اجلي�ش - العدد رقم 271

86



اأبرز الإكت�سافات الطبية

بالإيدز: الإ�سابة  من  يقي  الذكور  • ختان 
يقي  الذكور  ختان  اأن  الدولية  البحوث  اأكدت 

املكت�سبة  املناعة  نق�س  بفريو�س  االإ�سابة  من 

)االإيدز(. وينخف�س معدل االإ�سابة بهذا الفريو�س 

بن�سبة 50 يف املئة لدى املختونني مقارنة بغري 

املختونني.

ال�سرطان: لت�سخي�ش  اجلزيئي  • الفح�ش 
الفح�س  الإجراء  جديدة  طريقة  العلماء  وجد 

والتدخل  الت�سخي�س  اأوقات  تقطع  الن�سيجي 

الفح�س  هذا  ي�ستعمل  حاالً،  اجلراحي. 

)GeneSearch BLN Assay( ملراقبة �سرطان 
االأن�سجة  لعينة  اجلزيئي  التحليل  بوا�سطة  الثدي 

امل�ستاأ�سلة. 

الطيور: لأنفلونزا  م�ساد  • لقاح 
اأول لقاح اىل ال�سلطات  يعود الف�سل يف �سوغ 

ال�سحية االأمريكية. مع ذلك، يح�س �سبح فريو�س 

درا�ساتهم  موا�سلة  على  الباحثني   »5 ات�س  »ان 

الفريو�س مل  اأن  الرغم من  ب�سورة مكثفة. وعلى 

ينت�سر من �سخ�س اىل اآخر، اإال اأن اخلرباء يتوقعون 

وقت  م�ساألة  الب�سر  بني  العدوى  انتقال  يكون  اأن 

كي  تركيبته  �سيغري  الفريو�س  هذا  اأن  اإذ  فقط. 

يعي�س يف اجل�سم الب�سري.

اأهم الإكت�سافات العلمية

املن�ساأ: • خليا 
لتحويلها  اجللد  اإعادة برجمة بع�س خاليا  تعترب 

من  فريق  عليها  اأ�سرف  التي  املن�ساأ،  خاليا  اىل 

البيولوجيني يف جامعة »وي�سكون�سن« واعدة يف 

قطاع العالج اجليني. اىل اليوم، مل تتمكن خاليا 

املن�ساأ وحدها من التكيف الإجناز اأي وظيفة، فهي 

خاليا غري متخ�س�سة تتنوع اأ�سكالها واأهدافها وفق 

حاجات اجل�سم الب�سري.

الب�سرية: اجلينوم  خريطة  • ر�سم 
اأول  ر�سم  فينرت يف  كراغ  العامل  مبادرة  جنحت 

ت�سل�سل جيني بالكامل. وينتظر العلم من معرفة 

اإيجاد احللول لعديد من م�سكالت  ال�سفرة اجلينية 

ال�سحة.

نوفا: �سوبر  اأكرب  • ر�سد 
اأكرب  »بريكلي«  جامعة  مر�سد  من  �سوهدت 

نوفا«  »�سوبر  النجم  مكونات  يف  انفجار  ظاهرة 

االأوىل  للمرة  ر�سدها  االأر�سية  االأجهزة  ا�ستطاعت 

كوكب  من  اأكرب  جنم  وانفجر  الب�سرية.  تاريخ  يف 

ال�سم�س ب�200 مرة ويبعد عن الكرة االأر�سية 240 

مليون �سنة �سوئية.

الأمريكية  الكيمياء  جمعيات  جائزة   •
للباحث اللبناين دانيال با�سيل:

جائزة  على  با�سيل  بيار  دانيال  اللبناين  ح�سل 

الكيمياء  جمعيات  احتاد  من  املقدمة  الطليعة 

الواليات  يف   )FACSS( والطيفية  التحليلية 

املتحدة االأمريكية )والتي ت�سم اجلمعية االأمريكية 

علماً  للكيمياء(،  الربيطانية  واجلمعية  للكيمياء 

جوائز  على  ح�سلت  الكيميائية  با�سيل  اأبحاث  اأن 

دولية عديدة وهي من�سورة عرب حما�سرات ملقاة 

بارز يف  وهو ع�سو  علمية عاملية.  موؤمترات  يف 

االأطياف  وجمعية  للكيمياء  االأمريكية  اجلمعية 

التطبيقية واجلمعية االأمريكية للكيمياء الطيفية.

اأ�سواأ الكوارث الطبيعية

البيلوبونيز: يف  وا�سعة  • حرائق 
من  نادرة  درجة  على  غابات  حرائق  اجتاحت 

العنف اليونان يف متوز واآب نتيجة موجة جفاف 

منطقة  خا�سة  ب�سورة  واألهبت  ا�ستثنائية،  وحر 

احلرائق  واأتت  قتيالً.   77 موقعة  البيلوبونيز 

على اأكرث من 147 األف هكتار من الغابات واآالف 

الهكتارات من ب�ساتني الزيتون والكروم وب�ساتني 

الفاكهة.

اآ�سيا: جنوب  يف  عنيفة  • في�سانات 
في�سانات  يف  �سخ�ساً   3200 من  اأكرث  قتل 

ال�سيف  خالل  والنيبال  وبنغالد�س  الهند  اإجتاحت 

واأدت اىل نزوح 28 مليون �سخ�س عانى معظمهم 

اجلوع والعط�س وخماطر انت�سار االأوبئة.

احلرائق: اأمام  كاليفورنيا  �سكان  • نزوح 
منازلهم  مغادرة  اىل  �سخ�س  األف   640 ا�سطر 

والية  جنوب  اجتاحت  التي  باحلرائق  املهددة 

كاليفورنيا االأمريكية يف ت�سرين االأول، يف اأ�سخم 

واأتت  تاريخها.  يف  الوالية  �سهدتها  اإجالء  عملية 

و1800  االأرا�سي  من  هكتار   203 على  احلرائق 

منزل.

بنغلد�ش: • اإع�سار 
واأحلق  »بنغاال«  خليج  االإع�سار  هذا  �سرب 

ببنغالد�س اأ�سراراً ج�سيمة. فاالأمطار الغزيرة، التي 

و�سول  تاأخر  عن  ف�سالً  �سخمة،  في�سانات  �سببت 

فرق اال�سعافات االأولية، فتكت باأرواح االآالف، يف 

منطقة تبلغ فيها الكثافة ال�سكانية اأكرث من 5.2 

�سخ�س يف املرت املربع الواحد.

• اجلفاف:
ظاهرة  تف�سي  من  عنه  ينتج  وما  اجلفاف  اإن 

»الت�سّحر« م�سك�لة اأ�سا�سية تعانيها الكرة االأر�سية. 

املناطق  اجلفاف  ا�ستهدفت موجة  ال�سنة،  هذه 

اجلنوبية ال�سرقية يف الواليات املتحدة االأمريكية، 

ف�سح االأمطار هناك هو االأق�سى منذ اأن بداأ اخلرباء 

قيا�س معطيات الطق�س.

املك�سيك: • في�سانات 
هطلت االأمطار ب�سدة على املك�سيك ما اأدى اىل 

ب�سورة  و»�سيابا�س«  »تابا�سكو«  مناطق  اإغراق 

�سبه كاملة.

»غونو«: • اإع�سار 
�سرب اإع�سار غونو املداري �سواحل �سلطنة عمان، 

ال�سلطنة  بالكامل  االإع�سار  و�سل  �سهر متوز،  خالل 

املوؤ�س�سات  واأغلقت  الطوارئ،  حالة  اأعلنت  التي 

كافة، مبا فيها املدار�س اىل نهاية االأ�سبوع. كما 

و�سعت ال�سلطات خطة عاجلة للتدخل.

للعام  الإن�سان  �سببها  التي  الكوارث  • اأ�سواأ 
:2007

زيادة  اىل  اأدى  الذي  احلراري،  االإحتبا�س  يعترب 

وما  العامل  مناطق  خمتلف  يف  احلرارة  درجات 

اجلليد  جبال  على  �سلبية  تداعيات  من  واكبها 

وذوبانها، اأ�سواأ كارثة م�سوؤول عن اإ�سعالها االإن�سان، 

ب�سورة مبا�سرة. 

غور«  »اآل  فاز   2007 العام  االإطار،  هذا  يف 

 »)IPCC( �سي  �سي  بي  »اآي  وموؤ�س�سة  االأمريكي 

توعي�ة  ا�ستط�اع�ت  التي  لل�س�الم  نوب�ل  بجائ�زة 

ترتبط  مقلق�ة  بظاهرة  الع�املي  العام  الراأي 

بن�ساط�ات الب�س�ر ال�سناعية غري ال�سديقة للبيئة.
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)اإعالن  اإ�سرائيل  دول��ة  تاأ�سي�س  اإع��الن  جاء  لقد 

كوثيقة   1948 اأي��ار   14 يف  املوّقع  اال�ستقالل( 

اإ�سرائيل  اأن  على  �سراحة  تن�س  �سفحتني،  من 

على  الوثيقة  �سّددت  وقد  يهودية«.  »دولة  هي 

اأن ال�سلطة وال�سيادة يف هذه الدولة هما لل�سعب 

اليهودي: »اإن هذا احلق هو احلق الطبيعي لل�سعب 

ذلك  �ساأنه يف  �سيد م�سريه،  يكون  لكي  اليهودي 

يف  وتواترت  دولها«.  �سيادة  يف  االأمم  كل  �ساأن 

االإعالن عبارات توؤكد على هذه النقطة، كمقوالت 

به«  اخلا�سة  ب���الده  يف  ال��ي��ه��ودي...  »ال�سعب 

و»ال�سعب اليهودي يبني وطنه القومي« و»الدولة 

تاأ�سي�س  يف  اليهودي  ال�سعب  و»حق  اليهودية« 

الظروف  يتجاهل  االإع��الن  هذ  اأن  اإال  الخ.  دولته« 

التاريخية املاأ�سوية التي رافقت قيام هذه الدولة 

بالغ�سب و�سفك الدماء وانتهاك االأعراف والقوانني 

الدولية ال�سيا�سية واالإن�سانية.

كان العرب ي�سكلون اأغلبية �ساحقة يف منت�سف 

جوالت  وبعد  حالياً  فل�سطني،  يف  املا�سي  القرن 

من   ٪20 عن  يقلون  ال  فاإنهم  والرتحيل  التهجري 

اأي من دون  اإ�سرائيل نف�سها،  ال�سكان داخل  عموم 

اإال  الغربية،  وال�سفة  غزة  قطاع  �سكان  احت�ساب 

من  كمواطنني  عن�سرية  معاملة  يعاملون  اأنهم 

الدرجة الثانية على الرغم مما ن�ست عليه الوثيقة 

للعرب  اأن  من  اال�ستقالل(  )وثيقة  الذكر  االآنفة 

»احلق يف امل�ساواة الكاملة يف احلقوق االجتماعية 

ومتثيل  ومت�ساوية  كاملة  وجن�سية  وال�سيا�سية... 

عادل يف كل موؤ�س�سات اإ�سرائيل الدائمة واملوؤقتة«. 

قانون  ديباجة  اأن  املجال  هذا  يف  بالذكر  واجلدير 

العودة الذي اأقر العام 1950 تن�س على اأنه »يحق 

تتمثل  بينما  البالد«  اىل  الهجرة  يهودي  لكل 

الفل�سطينيني  بامل�سردين  الالحقة  املظامل  اأهم 

وذلك  نف�سه،  االأم��ر  فعل  على  قدرتهم  عدم  يف 

بحرمانهم من العودة اىل اأرزاقهم ومنازلهم التي 

العرب  اأن  حتى  بل  واأجيال،  الأجيال  فيها  عا�سوا 

الذين مل يغادروا فل�سطني قط، ومكثوا فقط الأيام 

قليلة عند اأقربائهم يف قرى جماورة بانتظار زوال 

 ،1948 العام  حرب  اأثناء  يف  واملوت  القتل  خطر 

ما يزالون ي�سنفون االآن ك�»غائبني حا�سرين« وما 

ما  حيازة  يف  اأي�ساً  وممتلكاتهم  بيوتهم  ت��زال 

الذي ي�سع هذه  الغائبني«  اأمالك  ي�سمى »حار�س 

االأرزاق يف ت�سرف عامة اليهود.

تيودور  ال�سهيوين  الزعيم  كان  احلال  بطبيعة 

اإقامة دولة يهودية يف  اأول من دعا اىل  هرت�سل 

 ،1896 العام  نف�سه  العنوان  حمل  ال��ذي  كتابه 

يف  ال�سائع  الدميوقراطي  املبداأ  بذلك  راف�ساً 

العامل والقا�سي باأن الدول ت�ستمد حقها يف الوجود 

فيها.  يعي�سون  الذين  ال�سكان  قناعة  من  واحلكم 

ومبقت�سى ذلك كان النفالت ال�سهاينة �سابقاً والحقاً 

من موجبات مبادئ الدميوقراطية عواقب وخيمة، 

قانونياً  اليوم يواجهون ماأزقاً  اإ�سرائيل  اأن قادة  اإذ 

دولتهم  �سرعنة  يريدون  الأنهم  كبرياً  ومعنوياً 

الوحيدة املزعومة  الدميوقراطية  من حيث كونها 

من  كبرية  اأعداد  وجود  اأن  اإال  االأو�سط،  ال�سرق  يف 

العرب داخل هذه الدولة )عرب 1948( يجعل من 

كما  يهودية  تكون  اأن  اإ�سرائيل  على  امل�ستحيل 

تريد، اأي اأن يكون اليهود وحدهم فيها هم م�سدر 

جتعل  التي  االأ�سباب  اأهم  اأحد  هو  وهذا  ال�سيادة. 

القادة االإ�سرائيليني عموماً غري قادرين على ه�سم 

امل�سردين  الفل�سطينيني  لالجئني  ال�سماح  فكرة 

اىل  بالعودة  عربية جم��اورة،  دول��ة  من  اأك��رث  يف 

العامني  وعدواناً  ظلماً  منها  طردوا  التي  ديارهم 

فالكيان  وبالتايل  خا�س.  ب�سكل  و1967   1948

اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون االإ�سرائيلية

الدولة اليهودية بني 

حق العودة والتوطني
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املن�سود �سهيونياً اإمنا هو كيان يقوم على التطهري 

مادياً  جماعية  اإبادة  حرب  م�سروع  وعلى  العرقي 

و�سيا�سياً �سد الفل�سطينيني اأوالً والعرب الراف�سني 

لهذا امل�سروع اجلهنمي ثانياً. والكالم على اإقامة 

يتحول  جلنب،  جنباً  ويهودية  فل�سطينية  دولتني 

من  اأك��رث  يعني  ال  الأن��ه  و�سيا�سي  فكري  فخ  اىل 

تفكيك  من  بدالً  اأخرى  ماأزومة  اإتنية  دولة  اإقامة 

الدولة القائمة يف االأ�سا�س.

يهودية  ب��دول��ة  لليهود  االع���رتاف  مطلب  اإن 

يعني االعرتاف لها بكونها دولية دينية عن�سرية 

�سهيونية، مع ما يرتتب عن ذلك من مقت�سيات 

الالجئني  عودة  حق  اإ�ضقاط  مثل  اأخرى  وتداعيات 

اىل  ن�سمة  ماليني  اأربعة  وعددهم  الفل�سطينيني 

موطنهم، الأن الدولة اجلديدة لن تكون الدولة التي 

بتقرير  املطالبة  عن  التخلي  ومنها  عنها،  نزحوا 

عن  حتى  التخلي  حد  اىل  الفل�سطيني،  امل�سري 

امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  باإقامة  املطالبة 

ومنها ترحيل العرب االإ�سرائيليني الذين يو�سفون 

من  اليهودية،  الدولة  ج�سم  داخل  �سرطان  باأنهم 

هذا  مقابل  ويف  اإ�سرائيل.  داخل  اإقامتهم  اأماكن 

القول  ال�سائعة  االأخطاء  من  التع�سفي جند  الواقع 

من  بدالً  التعوي�س  اأو  العودة  لالجئني  يحق  باأنه 

والواقع  معاً.  والتعوي�س  العودة  ب�سرورة  القول 

الالجئني  لكل  مكت�سب  حق  هو  ال��ع��ودة  حق  اأن 

اأم مل ميار�سوه  والنازحني �سواء مار�سوا هذا احلق 

معاً.  الدويل  والقانون  الدولية  القرارات  مبوجب 

وكذلك يحق التعوي�س لكل الالجئني. ومبداأ اإعادة 

امل�سهور  القرار  اإق��راره يف  اأ�سلها مت  اىل  االأم��ور 

مبوجبها  التي  الدولية  للعدالة  �سوناً   194 الرقم 

هائلة  تعوي�سات  على  واإ�سرائيل  اليهود  ح�سل 

امل�سماة  الكارثة  ج��راء  من  النازية  اأملانيا  من 

ي�سنون  اليهود  يزال  ما  وقت  يف  الهولوكو�ست، 

حمالت قانونية واإعالمية �سعواء ال�سرتجاع االأمالك 

اليهودية من دول اأوروبية وعربية خمتلفة.

يف  دعا  ناحيته  من  الر�سمي  العربي  املوقف 

الالجئني  مل�سكلة  ع��ادل  حل  اىل  الريا�س  قمة 

اأ�سكال  من  �سكل  اأي  رف�س  واىل  الفل�سطينيني 

التوطني الدائم للفل�سطينيني خارج وطنهم االأم، 

وكذلك تكرر هذا املوقف يف موؤمتر بريوت العام 

العودة  التنازل عن حق  رف�س  كر�س  الذي   2002

الرابع  حدود  اىل  اإ�سرائيل  ان�سحاب  �سرورة  وعن 

من حزيران 1967 مبا يف ذلك القد�س ال�سرقية. 

ولكن اإ�سرائيل من جهتها ت�سر على مبداأ توطني 

االآن،  موجودون  هم  حيث  الفل�سطينيني  الالجئني 

�سدر  الذي  القرار  يف  املوقف  هذا  كر�ست  وهي 

اأي  يرف�س  وال��ذي   1961 العام  الكني�ست  عن 

وتكرر  كما  ديارهم،  اىل  الالجئني  لعودة  احتمال 

الت�سوية  مفاو�سات  كل  يف  اي�ساً  املوقف  هذا 

االأو�سط  )ال�سرق  بريي�س  �سمعون  كتاب  ويف 

مقابل  يف  التوطني  على  ين�س  حيث  اجلديد( 

دعوة  مع  لالجئني  املعي�سية  االأو���س��اع  حت�سني 

عن  امل�سوؤولية  لتحمل  والدولية  االإقليمية  القوى 

ذلك عرب امل�ساهمة يف م�ساريع الدمج والتوطني 

والتعوي�س.      

يف امل�سهد الراهن تعترب حكومة اإيهود اأوملرت 

يف  »حما�س«  اال�سالمية  املقاومة  حركة  جن��اح 

ال�سيطرة على قطاع غزة مبنزلة حتد كبري ل�سّناع 

�سمعون  ال�سهيوين  فالرئي�س  ال�سهاينة.  القرار 

احلكم  يف  حما�س  حركة  بقاء  اأن  اعترب  بريي�س 

اتفاق  اأي  مترير  على  دولته  ق��درة  عدم  يعني 

ت�سوية ي�سمن م�ساحلها اال�سرتاتيجية يف ال�سفة 

الغربية و�سائر اأنحاء املنطقة العربية ومن اأهمها 

اإقامة الدولة اليهودية العن�سرية. واعترب اأن جناح 

حركة »حما�س« يف احلكم يعني اأن العامل قد �سّلم 

بن�سوب حرب دينية يف املنطقة.

اأبيب  القرار يف تل  اأن �سّناع  الرغم من  وعلى 

»حما�س«  حكم  ميثله  ال��ذي  التهديد  اأن  ي��رون 

يعترب الثالث من حيث اخلطورة مقارنة بالتهديد 

يرون  فال�سهاينة  ذلك  ومع  وال�سوري،  االإي��راين 

جناح  على  معاجلته  يتوجب  ال��ذي  التهديد  اأن��ه 

ال�سياق  هذا  ويف  اآخر.  تهديد  اأي  وقبل  ال�سرعة 

اأن ثمة تطورين هامني قد خدما  يرى ال�سهاينة 

اأنابولي�س  وهما: موؤمتر  واأهدافها  اأوملرت  حكومة 

يف  جمهورية  رئي�س  اإنتخاب  واأزم��ة  ناحية  من 

اأخرى، حيث �سكل هذان احلدثان  لبنان من ناحية 

عامالً اإيجابياً ي�سب يف �سالح االأمن اال�سرتاتيجي 

اأوملرت  حكومة  ت�سهد  وقت  يف  هذا  ال�سهيوين، 

بداية تفتت وانهيار مع ان�سحاب النائب العن�سري 

ليربمان وكتلته منها، ما اأدى اىل تقلي�س اأع�ساء 

االإئتالف احلاكم من 78 نائباً اىل 67 نائباً من اأ�سل 

120 هم اأع�ساء الكني�ست باأكمله. وليربمان الذي 

ال�سالم«  »االأر�س مقابل  رف�س معادلة  �سدد على 

التي يطالب بها العرب، اأ�سار اىل اأنه هدد بق�سف 

طهران و�سد اأ�سوان يف ال�سنوات املا�سية واىل اأن 

الفل�سطينية لن تف�سي  ال�سلطة  املفاو�سات مع 

اىل اأية نتيجة.

اأما املعلقون االإ�سرائيليون فراأوا اأن اأوملرت �سحى 

بليربمان وحزبه من اأجل اأن ي�سمن لنف�سه �سورة 

الرئي�س  نبوءة  لتحقيق  املطلوبة  ال�سالم  رجل 

االأمريكي جورج بو�س، ومن اأجل حماية نف�سه من 

وما  فينوغراد  للجنة  النهائي  التقرير  تداعيات 

ميكن اأن تك�سف عنه من تق�سري وم�سوؤولية خا�سة 

به �سخ�سياً اإثر نك�سة حرب متوز 2006 �سد لبنان.

اإن حق العودة هو حق مكت�سب لكل اللجئني الفل�سطينيني والنازحني وموؤمتر بريوت 2002

كّر�ش رف�ش التنازل عن حق العودة وعن �سرورة اإن�سحاب اإ�سرائيل اىل حدود الرابع من حزيران 1967
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ين�ش كتاب �سمعون بريي�ش عن »ال�سرق الأو�سط اجلديد« على رف�ش احتمال عودة اللجئني اىل ديارهم 
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كانون الثاين

اإعداد:

الدكتور اأحمد َعّلو

عميد متقاعد

درا�سات واأبحاث

الإنت�سار النووي

اىل  النووية  االأ�سلحة  اإنت�سار  اأدى 

و�سّكل  الت�سلح،  �سباق  حمى  ت�سعري 

مع  ال�سالم، خ�سو�ساً  م�سامني خطرية على جوهر 

اإمكان وقوع قنبلة نووية 

اأو  عدوانية  جمموعة  باأيدي 

اإرهابية، وبدعوى احلد من تزايد ال�سعي للح�سول 

على  التوقي�ع  ت�ّم  فقد  النووية،  االأ�سلحة  على 

ومنعه  النووية  االأ�سلحة  انت�سار  من  للحد  معاهدة 

 ،)NPT= NON - Proliferation Treaty(

بني عدم النت�سار

و�سيا�سة

الحتكار

كانت الوليات املتحدة الأمريكية الدولة الأوىل يف 

وا�ستعملته  النووي،  ال�سلح  امتلكت  التي  العامل 

يف حربها �سد اليابان العام 1945، وقد بذلت جهوداً 

كما حثت  انت�ساره،  دون  واحلوؤول  لحتكاره،  كبرية 

الأمور  يف  النووية  الطاقة  من  للإفادة  اأخرى  دولً 

ال�سلمية وجمالت التنمية، وقدمت م�سروعاً بذلك 

للأمم املتحدة ُعرف مب�سروع »برنارد باروخ«.

ال�سلح  هذا  امتلك  ال�سوفياتي  الحتاد  ا�ستطاع 

من  وبدعم   ،1952 العام  وبريطانيا   1949 العام 

خلل  ال�سوفياتي  الحتاد  طّور  املتحدة.  الوليات 

تقنية  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات  فرتة 

قمر  اأول  اإر�سال   1957 العام  وا�ستطاع  ال�ساروخ، 

هذا  اأ�سبح  وبذلك  اخلارجي،  الف�ساء  اىل  �سناعي 

�سكل  ما  نووية،  روؤو�ش  حمل  على  قادراً  ال�ساروخ 

مبناأى  تعد  مل  التي  الأمريكية،  للأرا�سي  تهديداً 

فرن�سا  حلقت  حمتمل.  �سوفياتي  هجوم  اأي  عن 

 ،1960 العام  �سباط  يف  النووية  الدول  بركب 

وحلقتها ال�سني ال�سعبية العام 1964، وبذلك اكتمل 

الكربى  اخلم�ش  الدول  من  املوؤلف  النووي  النادي 

و�ساحبة  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  املنت�سرة 

الدويل،  الأمن  جمل�ش  يف   )Veto( النق�ش  حق 

وقد حاولت الهند اللحاق بهذا الركب اي�ساً، واأجرت 

اأول جتربة نووية العام 1974، ولكنها اأبقيت خارج 

اأنها حّر�ست �سقيقتها  النووي، غري  الدويل  النادي 

اأي�ساً  هي  للح�سول  العمل  على  الباك�ستان  اللدود 

مع  الأمني  التوازن  لإقامة  النووي  �سلحها  على 

م�ستمرة  تزال  ما  كانت  احلرب  اأن  �سيما  ل  الهند، 

بينهما يف ذلك الوقت، وقد مت لها ذلك العام 1998.
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وذلك يف االأول 

من متوز العام 

والتي   ،1968

 .1970 اآذار   5 يف  التنفيذ  حّيز  دخلت 

من  منظومة  املعاهدة  هذه  اأوجدت  وقد 

فالوكالة  واحلماية.  للمراقبة  التدابري 

 )IAEA - الذرية  للطاقة  الدولية 

 International Atomic Energy
Agency( ت�سطلع مب�سوؤولية التحقق 
من اأن املواقع النووية التي تراقبها ال 

ت�ستعمل الأغرا�س ع�سكرية، وذلك من 

واملوقعة  املعنية  احلكومات  تقرير  خالل 

التفتي�س  خالل  من  كذلك  املعاهدة،  على 

وقد  املحددة.  النووية  املواقع  يف  العملي 

التزمت دول املعاهدة ت�سهيل عمل الوكالة للو�سول 

اىل اأي مركز اأو من�ساأة نووية، اأو ذات �سلة، للك�سف 

عليه، والتاأكد من ح�سن تطبيق التدابري ال�سرورية 

للحماية.

جاءت معاهدة عدم االنت�سار نتيجة ع�سر �سنوات 

وقد  املتحدة،  االأمم  نطاق  يف  املفاو�سات  من 

النووية  الدول  من  املعاهدة تعهداً  ت�سمنت هذه 

االأطراف فيها، باالمتناع عن نقل االأ�سلحة النووية، 

اأو  اآخر،  اأي طرف  اىل  النووية  املواد  اأو غريها من 

م�ساعدته الإنتاجها، اأو احل�سول عليها، كذلك متتنع 

م�ساعدات  على  احل�سول  عن  النووية  غري  الدول 

تعار�س  مل  املعاهدة  ولكن  ذلك،  من  متكنها 

واإنتاج  ال�سلمية  التنمية  الأغرا�س  الذّرة  اإ�ستخدام 

الطاقة.

مل يتجاوز عدد الدول االأع�ساء التي متتلك ال�سالح 

النووي ر�سمياً اخلم�سة، طوال الفرتة ما بني 1968 

و1991، مع االإ�سارة اىل جتربة الهند العام 1974، 

الدول  بع�س  اأن  كما  واإ�سرائيل،  اأفريقيا  وجنوب 

والربازيل،  كاالأرجنتني  النووية  براجمه  عن  تخلى 

وجنوب اأفريقيا يف ما بعد، قبيل ت�سليم ال�سلطة 

 ،1993 العام  فيها  االأ�سليني  االأفارقة  للمواطنني 

التي  الربامج  لهذه  الباهظة  االأكالف  نتيجة  وذلك 

اأرهق�ت ميزاني�ات هذه الدول اأو بتاأثري ال�سغط الذي 

العتبارات  عليها،  النووية  الكربى  الدول  مار�سته 

 ، منية اأ

خ�سو�س�اً  �سيا�سية،  اأو 

الواليات املتح�دة االأمريكي�ة.

اأمريكا اللتينية واملحيط الهادئ

اأمريكية  دولة  ع�سرة  اأربع  وقعت   1967 العام 

يف   )Tlatelolco( »تالتلولكو«  معاهدة  التينية 

مك�سيكو عا�سمة املك�سيك، حترم االأ�سلحة النووية 

يف اأمريكا الالتينية، ودخلت املعاهدة حيز التنفيذ 

العام  وبحلول   ،1969 العام  الثاين  كانون   25 يف 

1980 ان�سم اىل املعاهدة ثماين دول اخرى، وقد 

اأن متنع  املتعاقدة  الدول  على  املعاهدة  فر�ست 

وتتجنب ا�ستقبال اأو تخزين اأو اإن�ساء، اأو ن�سر اأو امتالك 

اأي �سالح نووي مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وهذا ما منع 

جتارة اأو مرور هذه االأ�سلحة من خالل املنطقة، ما 

ا�سطر الواليات املتحدة وزميالتها االأربع النووية، 

اىل توقيع بروتوكول اإ�سايف ملعاهدة »تالتلولكو« 

تعهدت فيه هذه الدول باحرتام الدول غري النووية. 

دول  جمموعة  من  ع�سواً   11 وّقع   1985 والعام 

»راروتونغا«  معاهدة  الهادئ  املحيط  جنوب 

)Rarotonga( )وهي اإحدى جزر كوك يف املحيط 
الهادئ(. وقد اأوجدت هذه املعاهدة منطقة خالية 

من االأ�سلحة النووية، ودخلت حيز التنفيذ يف 11 

كانون االأول العام 1986. 

 

ال�سرق الأو�سط

تعترب اإ�سرائيل ر�سمياً الدولة النووية الوحيدة يف 

ال�سرق االأو�سط حالياً، فقد قطع برناجمها النووي 

النووية  الروؤو�س  ع�سرات  وانتج  متقدمة  مراحل 

ورمبا املئات، وتعتمد اإ�سرائيل �سيا�سة »الغمو�س 

وعدده،  النووي،  ال�سالح  ملكيتها  حول  االإيجابي« 

حتى  االنت�سار  عدم  معاهدة  اىل  تن�سم  مل  وهي 

اليوم، على الرغم من �سغوطات املجموعة العربية، 

ال�سرق  جعل  م�ساريع  اأن  حتى  املتحدة،  واالأمم 

ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  من  خالية  منطقة  االأو�سط 

اإخ�ساع  اإ�سرائيل  لرف�س  وذلك  بالف�سل،  باءت 

مفاعالتها النووية ملراقبة الوكالة الدولية للطاقة 

جهداً  تبذل  ال  املتحدة  الواليات  اأن  كما  الذرية. 

لل�سغط عليها لقبول ذلك، بينما قامت ا�سرائيل 

مفاعل  ب�سرب 

»اأوزيراك« يف العراق العام 

ب�سرب  املتحدة  الواليات  قامت  ثم   ،1981

العراق واحتالله واإ�ضقاط نظامه حتت �ضعار اإخفائه 

بالتفتي�س  ال�سماح  عدم  اأو  �سامل،  دمار  اأ�سلحة 

عليها، العام 2003.

ال�سرق  دول  اىل  تنتمي  اإيران  اأن  اعتربنا  واإذا 

االأو�سط فاإنها تقوم اليوم بتطوير برناجمها النووي 

وتخ�سيب اليورانيوم، ما ا�ستدعى ردة فعل دولية 

واإقليمية كربى اأو�سلت امللف النووي اىل جمل�س 

عليها،  اإقت�سادية  عقوبات  وفر�س  الدويل،  االأمن 

مفاعالتها  ب�سرب  تهدد  املتحدة  الواليات  اأن  كما 

الرغم  وعلى  لها،  التابعة  البحوث  ومراكز  النووية 

للطاقة  الدولية  للوكالة  �سمحت  اإيران  اأن  من 

واأعلنت  النووية،  بالتفتي�س على مراكزها  الذرية 

اأنها تقوم بتطوير برناجمها الأهداف �سلمية، فاإن 

االأوروبي،  االإحتاد  واإ�سرائيل ودول  الواليات املتحدة 

اإيران تقوم بتطوير  اأن  مل تقتنع بذلك واعتربت 

برناجمها النووي الأهداف ع�سكرية واإنتاج االأ�سلحة 

حل  االآن يف  حتى  املفاو�سات  تفلح  النووية، ومل 

املعايري يف  ازدواجية  تعك�س  التي  امل�سكلة  هذه 

النظر اىل بع�س الدول، من منظور الدول الكربى 

اىل  توؤدي  قد  والتي  املتحدة،  الواليات  وخ�سو�ساً 

�سراع دموي خطري يطال املنطقة والعامل ويهدد 

ال�سالم العاملي.

ال�سرق الأق�سى

اإمكان  اأنها تدر�س  اآب 1993  اليابان يف  اأعلنت 

قوة  ن�سوء  من  خوفها  ب�سبب  نووية  اأ�سلحة  اإنتاج 

م�ساحلها  تهدد  م�ستقبالً  موحدة  كورية  نووية 

ال�سني  اآ�سيا، باال�سافة اىل خوفها من قدرات  يف 

امللفتة وال�ساعدة.

بعد  نوويتني  دولتني  وباك�ستان  الهند  اأ�سبحت 

 ،1998 اأيار  يف  ر�سمياً  النووية  جتاربهما  اإجراء 

يف  االنت�سار  عدم  معاهدة  على  التوقيع  ورف�ستا 

غياب ن�س يفر�س نزعاً �سامالً لل�سالح النووي.

وتعترب  نووية،  دولة  ال�سمالية  كوريا  تعترب 

ال  كونها  املتحدة  الواليات  بعرف  »مارقة«  دولة 

وتنتهك م�سمونها،  االنت�سار  عدم  معاهدة  تلتزم 
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دول  كاإحدى  الغرب  قبل  من  اليها  وينظر 

ال�سر«، يف دعمها لدول وجماعات تعار�س  »حمور 

وقد  اليوم،  العامل  يف  املتحدة  الواليات  �سيا�سات 

برناجمها  ال�ستبدال  معها  متعددة  حماوالت  جرت 

التي  الطاقة  وتزويدها  مالية  مب�ساعدات  النووي 

حتتاج اليها.

املناطق اخلالية من الأ�سلحة النووية

النووية يف  االأ�سلحة  نوع من  ن�سر  يرتبط عدم 

»التجريد  اأو  ال�سالح«  »نزع  مبفهوم  معني  مكان 

الع�سكري« )Demilitarization(، والتجريد الكامل 

اأي �سالح نووي يف  التام لن�سر  التحرمي  ينتج عن 

اإقليم ما، وهكذا وجدت مناطق خالية من ال�سالح 

واالنتاركتيكا،  البلطيق،  بحر  يف  اآالند  جزر  يف 

واأرخبيل �سبيتزبرجن قرب الرنوج.

اخلارجي منطقة  الف�ساء  اأعلن  فقد  اليوم  وحتى 

معاهدة  ن�ست  كما  النووي  ال�سالح  من  خالية 

1967 حول املبادئ التي حتكم ن�ساطات الدول يف 

الف�ساء اخلارجي وا�ستخدامه ومن �سمنها  اكت�ساف 

والتي دخلت  ال�سماوية،  االأجرام  القمر، وغريه من 

حيز التنفيذ يف 10 ت�سرين االأول العام 1967 وقد 

�سامل  دمار  �سالح  اأي  ن�سر  متنع  فقرة  ت�سمنت 

تركيز  منع  حول   1971 معاهدة  اأن  كما  هناك، 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف قاع البحار وقعر املحيط، 

ويف باطن االأر�س، دخلت حيز التنفيذ يف 18 اأيار 

.1972

كذلك فقد نوق�س مو�سوع اعتبار اأفريقيا منطقة 

ال نووية يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة واأعلن 

بالقرار 1652 يف 24 ت�سرين الثاين العام 1961، 

كما و�سعت م�سودات م�ساريع عديدة خللق مناطق 

خالية من االأ�سلحة النووية يف اأماكن خمتلفة من 

اأوروبا وو�سطها، البلقان، البلطيق،  العامل ك�سمال 

البحر املتو�سط، املحيط الهادئ وال�سرق االأو�سط.

�سيا�سة النت�سار اأو الحتكار

املتحدة  الواليات  بني  الباردة  احلرب  اأثبتت 

االأمريكية واالحتاد ال�سوفياتي ال�سابق خالل الن�سف 

الثاين من القرن الع�سرين اأن ال�سالح 

النووي ي�سكل رادعاً معقوالً لكال الطرفني 

ال  و�ضقفاً  نووية،  حرب  يف  االنخراط  عن 

ميكن جتاوزه يف �سراعاتهما حول العامل دفاعاً عن 

االأمريكي  الرئي�س  قال  وكما  اأنه  ذلك  م�ساحلهما، 

االأ�سبق رونالد ريغن »اإن حرباً نووية ال ميكن ربحها، 

ويجب عدم خو�سها«. كذلك فقد خي�ست كل احلروب 

تقليدية،  باأ�سلحة  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 

�سيا�سي  ا�سطالح  اىل  النووي  ال�سالح  وحتول 

قوة  واإ�سفاء  الدولية،  العالقات  �سياغة  يف  يوؤثر 

معنوية رادعة للدول التي متتلكه، يعزز مكانتها 

واأهدافها  م�ساحلها  ويحمي  والدولية،  االإقليمية 

اجليو�سرتاتيجية. من هنا �سعت الدول الكربى التي 

ربحت احلرب العاملية الثانية )دول النادي النووي 

خالل  من  ال�سالح  هذا  انت�سار  منع  اىل  اخلم�س(، 

الوكالة  )NPT(، ومن خالل  االنت�سار  معاهدة عدم 

الدولية للطاقة الذرية )IAEA( وذلك عرب تدابري 

للدول  النووية  الربامج  ومراقبة  واحلماية  الوقاية 

التي ت�سعى اىل ا�ستخدام الطاقة النووية الأهداف 

�سلمية، وب�سكل �سارم.

االنت�سار،  عدم  معاهدة  خرق  الدول  بع�س  اأن  اإال 

ومتكن من حيازة اأ�سلحة نووية، كالهند والباك�ستان 

الفعل  ردة  وخ�سعت  واإ�سرائيل،  ال�سمالية،  وكوريا 

تتعلق  �سيا�سية  العتبارات  ذلك  على  الدولية 

ت الطرف عن بع�سها،  مب�سالح الدول الكربى، فغ�سّ

النظر  وجهة  اأكد  ما  االآخر،  بع�سها  بوجه  ووقفت 

هذه  حيال  االأمن  الكربى وجمل�س  للدول  املزدوجة 

تطبيق  مو�سوعية  عدم  اأظهر  وبالتايل  الق�سايا، 

اإيران على  املعاهدة مبنع االنت�سار، وهذا ما حّفز 

تطوير برناجمها النووي الأهداف �سلمية كما تقول، 

اإال اأن �سيا�سة الواليات املتحدة وا�سرتاتيجيتها حيال 

وال�سرق  عام،  ب�سكل  العامل  يف  النووي  االنت�سار 

جتاه  الفعل  ردة  على  تقوم  خا�س  ب�سكل  االأو�سط 

النوايا عند بع�س الدول، خ�سو�ساً تلك التي تعار�س 

�سيا�ستها العاملية وا�سرتاتيجيتها للحفاظ على اأمنها 

القومي. واإيران اليوم تعترب »عدوة« 

مل�سالح الواليات املتحدة، واإيران نووية 

االإ�سرتاتيجي   االأمن  م�سالح  �ستهدد 

مبا  االأو�سط.  ال�سرق  يف  املتمثل 

من  ويحتويه  االإ�سطالح،  هذا  يعنيه 

موارد الطاقة، ووجود اإ�سرائيل، كحليف 

عنه،  اال�ستغناء  ميكن  ال  اإ�سرتاتيجي 

على  وحليفة  �سديقة  دول  وجود  كذلك 

اىل  و�سوالً  وعر�سه،  العربي  اخلليج  طول 

واأفغان�ستان،  الو�سطى  اآ�سيا  بحر قزوين ودول 

والعراق حيث الوجود االأمريكي العملي، املتمثل 

واملحيط  تركيا  يف  وقواعدها  الربية،  بقواتها 

الهندي وباك�ستان واجلزيرة العربية وغريها.

اإيران  الإجبار  اليوم  املتحدة  الواليات  �سعي  اإن 

وتخ�سيب  النووي  برناجمها  وقف  على 

اليورانيوم ومنعها من حيازة �سالح نووي، 

اأو  من خالل دول االحتاد االأوروبي ورو�سيا، 

القوة  با�ستخدام  والتهديد  االأمن  جمل�س 

اإذعانها  اأو العقوبات �سدها يف حال عدم 

»لالإرادة الدولية«، اأدى اىل ردة فعل اإيرانية 

تهدد م�سالح الواليات املتحدة يف املنطقة 

العامل،  عرب  م�ساحلها  �سرب  ثم  ومن  كلها، 

ما يوؤ�سر اىل اأن ا�ستخدام القوة الع�سكرية �سد 

ال�سالم يف  اىل تهديد  اإيران �سيوؤدي حتماً 

ورمبا  بكاملها،  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 

تنت�سر  حيث  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 

باأ�سكالها  املتحدة،  للواليات  م�سالح 

املختلفة.







لواء  من  ع��ودة  اأحمد  العقيد  ح��از 

العلوم  يف  اإجازة  اجلمهوري  احلر�س 

اجلامعة  من  واالإداري����ة  ال�سيا�سية 

اللبنانية.

اإجازة يف العلوم 

ال�سيا�سية والإدارية 

للعقيد اأحمد عودة

نال قائد فوج املو�سيقى يف اجلي�س 

املقدم جورج حّرو �سهادة ما�سرت يف 

املو�سيقى - تركيز علوم مو�سيقية 

جامعة  يف  املو�سيقى  كلية  من   -

الروح القد�س - الك�سليك، درجة جيد 

املقدم  ناق�س  وقد   .)20/17( جداً 

حّرو الدرا�سة وهي بعنوان »املو�سيقى 

اللجنة  اأم��ام  اللبنانية«  الع�سكرية 

كفاح  الدكتور  من  املوؤلفة  الفاح�سة 

برت  والدكتورة  )رئي�ساً(  ف��اخ��وري 

بريوتي حنني.

للبحث  الهيكلي  املخطط  يقوم 

اىل  ف�سول،  واأرب��ع��ة  مقدمة  على 

جانب اأ�سطوانة تت�سمن النماذج الوارد 

حتليلها يف الف�سل الرابع:

يتناول الف�سل االأول ملحة تاريخية 

عن املو�سيقى الع�سكرية منذ ن�ساأتها 

الثاين  الف�سل  ويتناول  اليوم.  حتى 

تاريخ املو�سيقى الع�سكرية اللبنانية 

واإجنازاتها. اما الف�سل الثالث فيتناول 

االأغاين واالأنا�سيد الع�سكرية اللبنانية، 

لهم  الذين  وامللحنني  ال�سعراء  واأبرز 

ال�سياق.  هذا  يف  وا�سحة  اإ�سهامات 

ويتناول الف�سل الرابع درا�سة حتليلية 

واالأنا�سيد  االأغ���اين  م��ن  لنموذجني 

عملت  التي  اللبنانية  الع�سكرية 

مو�سيقى اجلي�س على اإعادة تدوينها 

واإدراجها يف خمزونها.

البحث  هذا  يتناوله  ما  اأب��رز  ولعل 

اإلقاء ال�سوء على املو�سيقى  اأوالً  هو، 

الع�سكرية اللبنانية، التي قّلما حازت 

اهتماماً من املو�سيقيني واملوؤلفني، 

نظراً خل�سو�سيتها الع�سكرية من جهة، 

ومن جهة اأخرى، حلاجتها الأنواع خا�سة 

االآالت املو�سيقية غري املتوافرة  من 

يف الِفرق املو�سيقية املدنية.

اأّدته  الذي  بالدور  التعريف  وثانياً، 

على  مبحافظتها  وذلك  الِفرق،  هذه 

الوطنية، من خالل  االأنا�سيد واالأغاين 

باأ�سلوب  وتدوينها  اإحيائها  اإع���ادة 

مميز جمع ما بني الثقافتني الغربية 

والعربية.

�سهادة ما�سرت

يف املو�سيقى

للمقدم جورج حّرو
نال النقيب حممود ن�سراهلل 

من لواء الدعم اإجازة تعليمية يف 

التاريخ من كلية االآداب والعلوم 

االإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف التاريخ 

للنقيب حممود ن�سراهلل

»االأمن الب�سري و�سيادة الدول« عنوان الر�سالة التي اأعدها املقدم 

دبلوم  اأ�سا�سها  على  ونال  اجلوية،  القوات  من  جودة  اأبو  اليا�س 

اجلامعة  من  والدبلوما�سية  الدولية  العالقات  يف  عليا  درا�سات 

اللبنانية. ناق�ست الر�سالة جلنة تاألفت من الدكتور عدنان ال�سيد 

ح�سني رئي�ساً م�سرفاً، الدكتور رميون حداد والدكتور حافظ برجا�س 

ع�سوين. وقد نال املقدم اأبو جودة تقدير جيد جداً.

دبلوم درا�سات 

عليا يف 

العلقات الدولية 

والدبلوما�سية

للمقدم اليا�ش 

اأبو جودة

كانون الثاين

جي�س العلم والثقافة

2
0
0

8

حاز النقيب اأني�س علي القعقور 

من لواء امل�ساة الثاين ع�سر، على 

دبلوم جامعي يف االإدارة والت�سويق 

من جلنة املعادالت يف وزارة 

الرتبية والتعليم العايل.

دبلوم اإدارة وت�سويق 

للنقيب اأني�ش القعقور

نال املالزم قا�سم حممد فواز من 

اللواء اخلام�س اإجازة جامعية يف 

املعلوماتية من كلية العلوم يف 

اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف املعلوماتية 

للملزم الأول قا�سم فواز من  ديب  اجل��واد  عبد  املقدم  نال 

لواء امل�ساة الثامن اإجازة يف احلقوق 

من اجلامعة اللبنانية - كلية احلقوق 

والعلوم ال�سيا�سية واالإدارية - الفرع 

الثالث. ب
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اأن���ط���وان  امل���وؤه���ل  • ن���ال 
م��ع��ل��وف م���ن ل�����واء امل�����س��اة 

اللغة  يف  اإج������ازة  ال���ث���ال���ث، 

كلية  م��ن  واآداب��ه��ا  االإنكليزية 

يف  االإن�سانية  والعلوم  االآداب 

الفرع   - اللبنانية  اجل��ام��ع��ة 

الرابع.

�سالح  ر�ساد  املعاون  حاز   •
اإجازة  الدعم  ل��واء  من  احلناوي 

من  ال��ت��اري��خ  يف  تعليمية 

االإن�سانية  والعلوم  االآداب  كلية 

يف اجلامعة اللبنانية.         

حبيب  االأول  الرقيب  حاز   •
التعليم  معهد  م��ن  العا�سق 

ال��ت��اري��خ م��ن كلية  اإج����ازة يف 

يف  االإن�سانية  والعلوم  االآداب 

الفرع   - اللبنانية  اجل��ام��ع��ة 

الرابع.

حممد  االأول  الرقيب  نال   •
املجل�س  م���ن  ال���دي���ن  جن���م 

احلقوق  يف  اإج���ازة  الع�سكري 

من جامعة بريوت العربية.

مرزوق  االأول  الرقيب  • نال 
الثاين  اللواء  من  ال��رباج  اأم��ني 

من  اجلغرافيا  يف  اإج��ازة  ع�سر، 

االإن�سانية  والعلوم  االآداب  كلية 

يف اجلامعة اللبنانية.

حممود  االأول  الرقيب  • نال 
اأح���م���د ال�����س��م��ي��ل��ي م���ن ف��وج 

يف  اإج������ازة  االأول،  ال��ت��دخ��ل 

االآداب  كلية  م��ن  اجل��غ��راف��ي��ا 

اجلامعة  يف  االإن�سانية  والعلوم 

اللبنانية.

• حاز الرقيب ح�سني ب�سارو�س 
م��ن م��وق��ع م��رج��ع��ي��ون اإج���ازة 

اخت�سا�س  يف  فنية  تعليمية 

العامة  املديرية  من  الكهرباء 

للتعليم املهني والتقني.

زواوي  ع�سام  الرقيب  • نال 
اإجازة  الرابع  التدخل  فوج  من 

امليكانيك  اخت�سا�س  يف  فنية 

ال�سناعي،  االن���ت���اج  ف���رع   -

للتعليم  العامة  املديرية  من 

املهني والتقني.

امل��م��ددة  امل��ج��ّن��د  • ح���از 
من  بركات  �سمري  علي  خدماته 

�سهادة  االأول  امل��درع��ات  ف��وج 

واملعلوماتية  املحا�سبة  يف 

.»BT3«
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نال النقيب ن�سال حيدر زهوي من 

اللواء ال�ساد�س، اإجازة تعليمية يف 

اجلغرافيا من كلية االآداب والعلوم 

االإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف اجلغرافيا 

للنقيب ن�سال زهوي

حاز النقيب نبيل فار�س �سرايا 

من فوج التدخل الثاين، اإجازة 

تعليمية يف التاريخ من كلية 

االآداب والعلوم االإن�سانية يف 

اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف التاريخ 

للنقيب نبيل �سرايا
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املتقاعد  الركن  العقيد  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويف  ال��ذي  الدين  �سرف  ا�سماعيل 

.2007/12/3

 - كفرتبنيت   -  1924 العام  مواليد  من   -

ق�ساء النبطية.

�سابط  تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  تطوع   -

من  اع���ت���ب���اراً  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ع��ه��د  يف 

.1948/10/9

من  اع��ت��ب��اراً  م��الزم  لرتبة  رق��ي   -

الرتقية  وتدّرج يف   ،1950/10/9

حتى رتبة عقيد ركن اعتباراً من 

.1974/7/1

- حائز:

التذكارية. فل�سطني  • ميدالية 
الف�سية  اللبناين  اال�ستحقاق  ميدالية   •

الأعمال حربية.

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
فار�س. رتبة  من  الوطني  االأرز  • و�سام 

ذي  الف�سي  اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 
ال�سعف.

�سابط.  رتبة  من  الوطني  االأرز  • و�سام 
كومندور. رتبة  من  الوطني  االأرز  • و�سام 

اجلي�س. على  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

ب��ريوت  م��وق��ع  ق��ائ��د  م��ن  • ث��ن��اء 
املفّو�س.

اللواء. على  • تنويه 
درا���س��ي��ة  دورات  ع���دة  ت��اب��ع   -

وتدريبية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله �ستة اأوالد.

املتقاعد  القيم  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويف  الذي  اجلود  اأبو  ال�سيد  م�سطفى 

.2007/12/5

- من مواليد العام 1921 - بريوت.

�سابط  تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  ت��ط��وع   -

من  اعتباراً  حم�س  يف  احلربية  املدر�سة  يف 

.1944/10/1

من 1946/10/1  اعتباراً  مالزم  لرتبة  رقي   -

وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد قيم اعتباراً 

من 1975/7/1.

- حائز: 

التذكارية. فل�سطني  • ميدالية 
الف�سي. اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 

الوطني. ال�سني  • و�سام 

من  الربتغايل  الع�سكري  اال�ستحقاق  • و�سام 
الدرجة الثالثة.

فار�س. رتبة  من  االأرز  • و�سام 
ذو  الف�سي  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •

ال�سعف.

من  الثانية  الطبقة  من  اال�ستحقاق  • و�سام 
حكومة اجلمهورية العربية املتحدة.

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
الدرجة  من  االردين  اال�ستقالل  و�سام   •

الثانية.

�سابط  رتبة  من  الوطني  االأرز  و�سام   •
باالأقدمية.

كومندور. رتبة  من  االأرز  • و�سام 
اأكرب. �سابط  رتبة  من  الوطني  االأرز  • و�سام 

اجلمهورية. رئي�س  فخامة  من  • تهنئة 
مّرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

الداخل  يف  وتدريبية  درا�سية  دورات  تابع   -

واخلارج.

والوظائف  القيادية  املراكز  العديد من  - �سغل 

منها رئي�س للمحكمة الع�سكرية وملحق ع�سكري 

يف القاهرة.

- متاأهل وله �سبعة اأوالد.

العميد القيم املتقاعد

م�سطفى ال�سيد اأبو اجلود

العقيد الركن املتقاعد

ا�سماعيل �سرف الدين
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يف �سجل اخللود

االإداري  امل��ق��دم  اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

الذي  احل��داد  اإ�سرب  فايز  املتقاعد 

تويف بتاريخ 2007/12/27.

 - العام 1926  مواليد  من   -

نيحا - ق�ساء ال�سوف.

اجلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

تلميذ  ب�����س��ف��ة 

�سابط اعتباراً من 1950/10/5.

- رق���ي ل��رت��ب��ة م���الزم اع��ت��ب��اراً من 

الرتقية  يف  وت���دّرج   ،1953/10/1

من  اعتباراً  اإداري  مقدم  رتبة  حتى 

.1973/1/1

- حائز:

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
الف�سي. اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 
الف�سي  اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 

ذي ال�سعف من الدرجة الثانية.

رتبة  من  الوطني  االأرز  و�سام   •
فار�س.

رتبة  من  الوطني  االأرز  و�سام   •
�سابط.

اجلي�س  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
مرتني.

وتدريبية  درا�سية  دورات  عدة  تابع   -

يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله اربعة اوالد.

املقدم الإداري املتقاعد 

فايز اإ�سرب احلداد

املالزم  اجلي�س  قيادة  نعت 

اإيلي مارون حاكمه الذي تويف 

بتاريخ 2007/12/10.

- من مواليد 1985/2/23 - 

القبيات - ق�ساء عكار.

ب�سفة  اجلي�س  تطّوع يف   -

من  اع��ت��ب��اراً  �سابط  تلميذ 

.2003/10/10

اعتباراً  مالزم  لرتبة  رقي   -

من 2006/8/1.

ل���واء  - م���ن ع����داد 

 - ال�ساد�س  امل�ساة 

الكتيبة 62.

- حائز:

العماد  تنويه   •
قائد اجلي�س.

العماد  تهنئة   •
ق�����ائ�����د اجل���ي�������س 

مرتني.

املدر�سة  قائد  تهنئة   •
احلربية.

 62 الكتيبة  قائد  • تهنئة 
مرتني.

دورات  ع��دة  تابع   -

وتدريبية  درا�سية 

يف الداخل.

- عازب.

امللزم اإيلي مارون حاكمه

نعت قيادة اجلي�س العقيد قا�سم اأحمد قمح 

الذي تويف بتاريخ 2007/12/31.

ق�ساء   - كفرحتى   - العام 1955  مواليد  - من 

�سيدا.

 1973/10/8 بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

ب�سفة تلميذ رتيب.

- رقي لرتبة مالزم اعتباراً من 1983/8/31. 

وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عقيد اعتباراً من 

.2006/1/1

- من عداد اللواء اللوج�ستي - فوج النقل.

- حائز:

مرتني. احلرب  • و�سام 
مرتني. اجلرحى  • و�سام 

فار�س. رتبة  من  الوطني  االأرز  • و�سام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •

الثالثة.

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •
الف�سية.

الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الثانية.

�سابط. رتبة  من  الوطني  االأرز  • و�سام 
الف�سية. الدرجة  من  الع�سكري  الفخر  • و�سام 
مرات. خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  15 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
مرتني. املنطقة  قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

العقيد قا�سم اأحمد قمح
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يف �سجل اخللود
املعاون

علي حممد نون املوؤهل يحيى عبداهلل لعلع

عبداهلل  يحيى  املوؤهل  اجلي�س  قيادة  نعت 

لعلع الذي تويف بتاريخ 2008/1/10.

- من مواليد 1959/8/20 - تل معيان - 

ق�ساء عكار - حمافظة ال�سمال.

ب���ت���اري���خ  اجل���ي�������س  يف  ت����ط����ّوع   -

.1981/12/21

- من عداد قاعدة القليعات اجلوية.

- حائز:

اجلنوب.  فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 
للطريان. الن�سر  • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
من  اللبناين  اال�ستحقاق  و���س��ام   •

الدرجة الرابعة الربونزي.

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و���س��ام   •
الدرجة الثالثة الف�سي.

الع�سكرية. • امليدالية 
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  16 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
اجلوية. القوات  قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله �ستة اوالد.

اأمني  يو�سف  املوؤهل  اجلي�س  قيادة  نعت 

غامن الذي تويف بتاريخ 2007/12/28.

- من مواليد 1964/8/16 - ذوق اخلراب - 

ق�ساء املنت - حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1984/5/7.

- من عداد لواء امل�ساة ال�ساد�س.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلنوب.  فجر  • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
الع�سكري. التقدير  • و�سام 

الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 
الرابعة الربونزي.

الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 
الثالثة الف�سي.

الع�سكرية. • امليدالية 
مرات. اربع  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
 24 اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •

مرة.

مرات.  5 اللواء  قائد  • تهنئة 
 4 الكتيبة  قائد  تهنئة   •

مرات.

اربعة  ول��ه  متاأهل   -

اوالد.

املوؤهل

يو�سف اأمني غامن
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نعت قيادة اجلي�س املعاون علي حممد نون 

الذي تويف بتاريخ 2007/12/21.

- من مواليد 1963/2/1 - حربتا - ق�ساء 

بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�س بتاريخ 1983/3/26.  

- من عداد لواء امل�ساة اخلام�س - الكتيبة 

.53

- حائز:

اجلنوب.  فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و���س��ام   •
الدرجة الرابعة الربونزي.

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
الع�سكرية. • امليدالية 

ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مرات.

مرة.  19 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
املع�سكر. قائد  • تهنئة 

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله �سبعة اوالد.



يف �سجل اخللود
اجلندي عبد النا�سر

حمي الدين زكريا

النا�سر  عبد  اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 

حم��ي ال��دي��ن زك��ري��ا ال��ذي ت��ويف بتاريخ 

.2007/12/20

- من مواليد 1981/2/2 - القرنة - ق�ساء 

عكار - حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2006/9/4.

- من عداد لواء امل�ساة ال�ساد�س - الكتيبة 

.64

- حائز:

ورئي�س  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
املجل�س الع�سكري.

ثالث  ال�ساد�س  اللواء  قائد  تهنئة   •
مرات.

مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 
- عازب.

اجلندي �سربل رزوق الثوم

رزوق  �سربل  اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 

الّثوم الذي تويف بتاريخ 2007/12/16.

 - القاع   -  1984/7/22 مواليد  من   -

ق�ساء بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2004/8/30.

- من عداد ال�سرطة الع�سكرية.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

- عازب.

االأول  ال��رق��ي��ب  اجل��ي�����س  ق���ي���ادة  ن��ع��ت 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  جعفر  جهجاه  حممد 

.2007/11/27

 - قناقر   -  1965/2/10 مواليد  من   -

ق�ساء الهرمل - حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1983/8/14.

- من عداد لواء امل�ساة العا�سر.

- حائز:

اجلنوب.  فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
من  اللبناين  اال�ستحقاق  و���س��ام   •

الدرجة الرابعة الربونزي.

الع�سكرية. • امليدالية 
اربع  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مرات.

مرة.  20 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 

التدريب. مع�سكر  قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله ولد واحد.

الرقيب الأول

حممد جهجاه جعفر
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اإقراأ جملتك

2007وجاوب
2008

اأعلنت  املا�سي،  العام  من  تاريخ  اأي  يف   -1

قيادة اجلي�س اإلغاء خدمة العلم نهائياً؟

2- يف اأي عام اأن�سئت مدر�سة الرتباء ومن هو 

قائدها احلايل؟

القوات  مع  »اليونيفيل«  ق��وات  ت�سارك   -3

القرار  تطبيق  يف  اللبناين  اجلي�س  يف  البحرية 

�سالحيات  حتت  تقع  التي  البقعة  حّدد   .1701

البحرية اللبنانية وتلك التي تقع حتت م�سوؤولية 

»اليونيفيل« يف املياه االإقليمية اللبنانية؟

4- ما هو عدد �سهداء اجلي�س الذين �سقطوا يف 

معركة نهر البارد؟ حّدد عدد ال�ضباط وعدد الرتباء 

واالأفراد؟

البارد ويف  اأحداث نهر  اأي تاريخ بداأت  5- يف 

اأي يوم انتهت؟

6- اأقامت قيادة اجلي�س احتفال تكرمي ال�سهداء 

تاريخ  اأي  الريا�سي، يف  �سهاب  فوؤاد  يف جمّمع 

اأقيم االحتفال؟

الذين  االإ���س��ب��ان��ي��ني  اجل��ن��ود  ع��دد  ه��و  م��ا   -7

 - ال��دردارة  طريق  على  انفجار  يف  ا�ست�سهدوا 

اخليام، ال�سيف املن�سرم؟

8- يف اأي تاريخ عنّي اللواء الركن فرن�سوا احلاج  

مديراً للعمليات ويف اأي يوم ا�ست�سهد؟

ا�سمها  جبيل،  ق�ساء  لبنان،  جبل  يف  بلدة   -9

البحر  �سطح  عن  ترتفع  واخلفاء،  الت�سرت  يعني 

950 مرتاً، ما ا�سمها؟

10- �ساعر لبناين ولد العام 1924 يف العا�سمة 

ال�سوداء«،  »الراق�سة  ق�سائده  اأبدع  ومن  بريوت، 

و»اىل ملهمتي االأوىل«، ما ا�سمه؟

اتفاقية  اىل  لبنان  ان�سم  �سنة  اأي  يف   -11

»م�سار كمربيل« الهادفة اىل �سبط جتارة املا�س 

اخلام، وبداأ تطبيق مفاعيلها؟

التابعة  التحكيم  جلنة  يف  ع�سو  لبناين   -12

ويف  باري�س،  يف  للمو�سيقى  العايل  للمعهد 

الهيئة التحكيمية التابعة الأورك�سرتا اإذاعة فرن�سا 

منذ العام 1979، من هو؟

كما يف كل عام، قراء »اجلي�ش« يحتفظون باملجموعة الكاملة

للأعداد ال�سادرة العام 2007، وامل�سابقة تعود اليهم يف جمموعة جديدة

من الأ�سئلة، وللفائزين جوائز:

لبنانية. لرية  األف   300 الأوىل:  • اجلائزة 

لبنانية. لرية  األف   200 الثانية:  • اجلائزة 

لبنانية. لرية  األف   100 الثالثة:  • اجلائزة 

.2008 اآذار   10 لل�سرتاك  مهلة  • اآخر 
 - اجلي�ش  قيادة  اىل  الإجابات  تر�سل   •

مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ش«.
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كانون الثاين

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ريا�سية

2
0
0

8

لعبة  يف  اجل��ي�����س  ف��ري��ق  اأح����رز 

اللعبة  يف  لبنان  بطولة  التجذيف 

االحتاد  نظمها  التي   ،2007 للعام 

قاعدة  يف  للتجذيف  ال��ل��ب��ن��اين 

عدة  ومب�ساركة  البحرية،  ب��ريوت 

الع�سكريني  نتائج  وج��اءت  اندية. 

على النحو االآتي:

1000م: خفيف  وزن   - رجال  • فردي 
االول،  امل��رك��ز  يف  عبود  ابراهيم  العريف   -

واجلندي االأول جورج خمول يف املركز الثاين.

1000م: ثقيل  وزن   - رجال  • فردي 
- الرقيب االأول ح�سني حمية يف املركز االأول.

1000م: مفتوح  وزن   - رجال  • زوجي 
- العريفان روبري جبور وحممد خالد يف املركز 

الثاين.

اخلوري  مارون  والعريف  دالل  حممد  الرقيب   -

يف املركز الثالث.

1000م: مفتوح  وزن   - رجال  • رباعي 

االأول  ال��رق��ي��ب   -

)قائد  حمية  ح�سني 

حممد  الرقيب  دف��ة(، 

ايلي  وال��ع��رف��اء:  دالل 

مو�سى، مارون اخلوري 

ف��ي  عبود  وابراهيم 

امل�ركز االأول.

االأول  ال��ع��ري��ف   -

)قائ�د  ر�س��وان  ج��الل 

دفة(، العرفاء: طوين روحانا، روبري جب��ور وحممد 

خالد يف امل�ركز الثاين.

1000م: خفيف  وزن   - رجال  • الرغوميرت 
- العريف ابرهيم عبود يف املركز االأول.

1000م: ثقيل  وزن   - رجال  • الرغوميرت 
- العريف مارون اخلوري يف املركز الثاين.

فريق اجلي�ش يتاألق

يف التجذيف

حمرزاً بطولة لبنان

بط�ولة  اجلي���س  فري�ق  اأح��رز 

م��ارات��ون  ن�سف  ل�سباق  لبن�ان 

بتاريخ  ج��رى  وال��ذي   2007 للعام 

جبيل  من  انطالقاً   ،2007/12/16

�سهاب  ف���وؤاد  ملعب  اىل  و���س��والً 

الريا�سي - جونية. 

نظمه  ال��ذي  ال�سباق  يف  �سارك 

القوى،  الأل��ع��اب  اللبناين  االحت���اد 

ينت�سبون  وع��داءة  ع��داء   50 ح��واىل 

اىل عدة اأندية.

وهن�ا النت�ائج الفنية للع�سكريني:

الرجال: • فئة 

لواء  عوا�سة من  الرقيب ح�سني   -

امل�ساة االأول، االأول.

- العريف االأول مهدي �سبلي من 

لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- اجلندي االأول حممد العجمي من 

لواء امل�ساة الثاين، الثالث.

القدامى: • فئة 
من  اللطيف  عبد  عمر  الرقيب   -

فوج املغاوير، االأول.

لواء  من  مظلوم  علي  الرقيب   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

اجلي�ش بطل لبنان يف �سباق الن�سف ماراتون
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�سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

ممثالً بالعميد الركن �سالح ف�سل اهلل، نظم نادي 

اجلزيرة الريا�سي �سباق امليالد ال�51 يف ال�سباحة 

يف م�سب�ح النادي الع�سكري املركزي يف املنارة. 

و�سباحة  �سباحاً   127 ال�سباقات  يف  �سارك  وقد 

ميثلون االندية الريا�سية واملوؤ�س�سات الع�سكرية. 

ف�سل  الركن  العميد  وزع  ال�سباق،  ختام  ويف 

على  وامليداليات  الكوؤو�س  احل�سور،  وكبار  اهلل 

الفائزين، ونال كاأ�س العماد قائد اجلي�س كل من 

وائل قرب�سلي واألني حطب.

امليالد  درع  اجل��زي��رة  ن��ادي  رئي�س  ق��ّدم  كما 

الزمالء  واىل  اجلي�س  قائد  العماد  ممثل  اىل 

ال�سحافيني.

�سباق  يف  الع�سكريني  نتائج  يلي  م��ا  ويف 

800م:

- الرقيب رفعت اخلطيب، االأول.

- املعاون االأول علي زيعور، الثاين.

- العريف يا�سر قمر الدين، الثالث.

�سباق امليلد يف ال�سباحة

)الدرجة  لبنان  بطولة  يف  اجلي�س  فريق  �سارك 

الثانية( يف املالكمة التي نظمها االحتاد اللبناين 

للعبة يف مدينة كميل �سمعون الريا�سية بتاريخ 

اجلي�س  النتيجة، حل فريق  2007/12/29، ويف 

يف املركز االأول، وقد كانت نتائج الع�سكريني على 

النحو االآتي:

خدماته  املمددة  املجند  كلغ:   60 وزن   •
حممد عثمان، االأول.

املجند املمددة خدماته اأحمد  كلغ:   64 • وزن 
عثمان، االأول.

الرقيب اأحمد النابو�س، االأول. كلغ:   69 • وزن 

اجلندي عادل �سالح، الثاين. كلغ:   75 • وزن 
اجلندي اأحمد نا�سر، الثاين. كلغ:   91 • وزن 

املجند املمددة  فوق:  وما  كلغ   91 • وزن 

خدماته بالل نا�سر، االأول.

على �سعيد اآخر، نظم االحتاد اللبناين للتايكواندو 

وذلك  اللعبة،  يف  االأوىل  الدرجة    - لبنان  بطولة 

 - ال�سال  املون  نادي  يف   2007/12/16 بتاريخ 

عني �سعادة، وقد �سارك فريق اجلي�س اىل جانب 

ت�سعة اندية.

يف  اجلي�س  فريق  حل  النهائية،  النتيجة  ويف 

املركز الثاين، اأما النتائج التي حققها الع�سكريون 

فكانت على النحو االآتي:

اأبو زغيب،  اجلندي يو�سف  كلغ:   54 وزن   •
الثالث.

اجلندي علي رعد، الثاين. كلغ:   58 • وزن 
العريف �سربل رحمة، الثالث. كلغ:   72 • وزن 

�سمعان،  داين  العريف  كلغ:   78 وزن   •
الثالث.

االأول علي كنعان،  الرقيب  كلغ:   84 وزن   •
الثالث.

العريف جورج  فوق:  وما  كلغ   84 وزن   •
فار�س، االأول.

منتخب اجلي�ش 

حقق املراكز 

الأوىل يف بطولة 

لبنان للملكمة 

واملركز الثاين 

يف بطولة لبنان 

للتايكواندو
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نظم االحتاد اللبناين للجودو بطولة لبنان املفتوحة 

وبتاريخ  اأدم��ا   - ب��ودا  ن��ادي  يف  وذل��ك  اللعبة  يف 

.2008/1/6

جانب  اىل  اجلي�س  فريق  البطولة  يف  �سارك  وقد 

الع�سكريون  حققها  التي  النتائج  اما  اندية،  عدة 

فكانت على النحو االآتي:

البحرية،  جونيه  قاعدة  عبيد من  و�سيم  اجلندي   -

الثالث.

امل�ساة  ل��واء  من  ك��روم  بو  عا�سم  االأول  الرقيب   -

الثاين، اخلام�س.

- الرقيب زين الدين مترا من لواء امل�ساة اخلام�س، 

اخلام�س.

اجلي�ش ي�سارك

يف بطولة لبنان

املفتوحة للجودو

كاأ�س �سهداء  اأحرز لواء احلر�س اجلمهوري بطولة 

اجلي�س يف لعبتي كرة القدم والكرة الطائرة، كما 

ال�سهداء يف  بطولة  احلربية  املدر�سة  فريق  اأحرز 

لعبة كرة ال�سلة.

مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  ممثل  فبح�سور 

و�ضباط  جمول  قا�ضم  الركن  العقيد  �ضليمان، 

الريا�سة يف األوية اجلي�س وقطعه، اأقيمت املباراة 

لواء  فريق  اأح��رز  حيث  القدم،  كرة  يف  النهائية 

على  فوزه  بعد  البطولة  لقب  اجلمهوري  احلر�س 

�سيء  ال  مقابل  بهدف  املجوقل  الفوج  فريق 

للفريق االأخري.

املركز  ملعب  وعلى 

ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���س��ة 

اأقيمت  الع�سكرية، 

النهائية  امل���ب���اراة 

يف  ال�سهداء  لبطولة 

الطائرة  ال��ك��رة  لعبة 

بالل  امل��ق��دم  بح�سور 

خاللها  واأح��رز  اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالً  ال�سوا 

يف  االأول  املركز  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  فريق 

الت�سنيف النهائي بعد فوزه على فريق مقر عام 

منطقة جبل لبنان بنتيجة 3 - 1.

كرة  لعبة  يف  للبطولة  النهائية  املباراة  ويف 

ال�سلة، حقق فريق املدر�سة احلربية املركز االأول 

اللواء  فريق  على  االأخ��ري  اللقاء  يف  ف��وزه  بعد 

اخلام�س بنتيجة 92 - 65.

بطولة �سهداء اجلي�س 

والكرة  القدم  كرة  كاأ�ش  يحرز  اجلمهوري  احلر�ش  لواء 

الطائرة واملدر�سة احلربية كاأ�ش كرة ال�سلة
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اأقيمت بطولة العامل 

الرابعة  الع�سكرية 

الريا�سية  االألعاب  يف 

حيدر   - ال��ه��ن��د  يف 

اأب������اد، اع���ت���ب���اراً من 

2007/10/14 ولغاية 

وقد   ،2007/11/22

بعثة  فيها  ���س��ارك��ت 

متثلت  ال��ت��ي  ل��ب��ن��ان 

ب���ف���رق م��ن��ت��خ��ب��ات 

اجلي�س يف امل�سارعة، 

القوى،  واألعاب  اجلودو 

دولة   102 جانب  اىل 

عربية واأجنبية.

اجلي�ش 

اللبناين 

ي�سارك يف 

بطولة العامل 

الع�سكرية 

الرابعة

�سارك احلكم والقا�سي الدويل النقيب فادي كبي يف 

االألعاب  بطولة  يف  واحلرة،  الرومانية  امل�سارعة  لعبة 

حيدر   - الهند  يف  اأقيمت  التي  العاملية،  الع�سكرية 

منه.   22 ولغاية   2007/10/13 من  اعتباراً  اأباد، 

ونال  االأوزان  معظم  يف  البطولة  نهائيات  حكم  وقد 

ا�ستح�سان جلنة احلكام الدولية.

النقيب فادي كّبي 

يحكم نهائيات 

بطولة الألعاب 

الع�سكرية العاملية 

يف الهند

اجلي�ش يحقق

املراكز الأوىل يف لقاء 

ودي يف األعاب القوى

القوى  األعاب  يف  ودي  لقاء  اأقيم 

اجلمهور  �سيدة  مدر�سة  ملعب  على 

وحتت   ،2007/12/29 بتاريخ 

للعبة.  اللبناين  االحتاد  اإ�سراف 

كرة  التالية:  االألعاب  اللقاء  و�سمل 

قر�س  رمي  ثالثي،  وثب  حديد، 

وقفز عاٍل. و�سارك فيه العبو منتخب 

اإحتاديني  العبني  جانب  اىل  اجلي�س 

واأحرزوا املراكز االوىل وفقاً ملا يلي:

حديد: كرة  • رمي 
- اجلندي االأول بدري عبيد من لواء 

احلر�س اجلمهوري، االأول.

لواء  من  �سامل  �سائر  الرقيب   -

امل�ساة الثاين ع�سر، الثاين.

- العريف جورج ها�سم من معهد 

التعليم، الثالث.

ثلثي: • وثب 
- العريف االأول اأ�سامة النداف من 

لواء احلر�س اجلمهوري، االأول.

لواء  من  �سرور  داوود  الرقيب   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

قر�ش: • رمي 
- العريف جورج ها�سم، االأول

- اجلندي االأول بدري عبيد، الثاين.

فوج  عي�سى من  جوزف  اجلندي   -

املدفعية الثاين، الثالث.

عال: • قفز 
اللواء  من  غ�سن  تركي  العريف   -

اللوج�ستي، االأول.

لواء  من  غ�سن  ع�سام  العريف   -

احلر�س اجلمهوري، الثالث.





ة
ع
ط
ا
ق
ت
مل
ا
 
ت
ا
م
ل
ك
ل
ا
 
ة
ق
ب
ا
�س
م

اإعداد: فيليب �سّما�ش

اجلائـــزة

لرية400.000

لبنانية

1234567891011121314151617181920

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ال�سم: ........................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................

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

اجلي�ش - العدد رقم 271

112



م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.
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ا

ط 
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ــ
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• اأفقياً:
1- ماآثرنا ومبادئنا، دائمة، االأنفة وال�سرف.

2- من احلبوب، ال�سبع الذكر، �سّيدة، ِمقولها.

3- خرقة ُي�سّد بها اجلرح، رئي�س اأمريكي راحل، 

للتف�سري. 

4- ممثل اأمريكي تويف بحادث �سيارة، اإنربم، 

قدمي باالأجنبية.

راأ�س  يف  �سارع  للندبة،  اإيطالية،  مدينة   -5

بريوت، رفق باالإبل، رتبة ع�سكرية.

6- تكّلم، فيلم من بطولة ح�سني فهمي وعادل 

اأدهم، �سرَّح.

بلهجة  ه��ذا  اأم���وي،  �ساعر  للنفي،  ج��دار،   -7

عربية، خ�سب.

رت، يرجو. 8- �سِ

9- دولة اآ�سيوية تتكون من اآالف اجلزر، ياب�س 

الفاكهة، �ضّوت الوطواط.

10- االإ�سم الثاين ملمثلة اأمريكية، دّق وك�سر، 

مدينة اأفغانية، �سمري منف�سل.

االإ�سم  ق��راأ،  الو�سطى،  اأمريكا  يف  دول��ة   -11

الثاين ملطرب �سوري راحل.

تركي  رئي�س  عائلة،  لبناين،  م�سيف   -12

راحل.

13- حرف جزم، داوى، ي�سبح طرياً.

الو�سطى،  اأمريكا  يف  دولة  عربية،  دولة   -14

حديث القطف اأو الطبخ.

اأكل الطعام،  15- مملكة قدمية، فقرة، 

اأمكنة خم�سبة يف ال�سحارى.

16- يقفز، ترّفع وتنّزه عن.

قطَع  راح���ل،  لبناين  وك��ات��ب  �سحايف   -17

الع�سب.

واحد،  الفواكه، كل �سيء على طريق  18- من 

�ساعر لبناين.

م�سرية  ممثلة  �سديداً،  هدموا  �سرَب،   -19

راحلة، خاِفت و�سعيف.

يف  دول��ة  راح��ل،  م�سري  وخم��رج  ممثل   -20

اأمريكا ال�سمالية، نقي�س مت�سائم. 

ي�سّوت  ال�سيقة،  االأودي��ة  جماري  �سنعة،   -21

ال�سفدع، ي�سرع.

• املوؤهل الأول ها�سم بزون 
مديرية الق�سايا االإدارية واملالية.

• الرقيب الأول ربيع قي�ش
اركان اجلي�س للعمليات.

• الرقيب هتاف عاكوم
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

• جانيت ابي نخول
عني الريحانة - ك�سروان.

ن
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• عمودياً:
1- �سيف قّطاع، �سيف قاطع، احلياكة، �سنة.

عا�سمة  يواجهونهم،  وي�����س��ّد،  يربط   -2

اآ�سيوية.

راحل،  عربي  ومطرب  مو�سيقار  اأق�سام،   -3

�سعف.

4- ممثلة م�سرية، بيت، اأْخد معظم ال�سيء.

5- رجع اىل، جملة عربية، من الفواكه، اأن�سد 

�سعراً.

6- ممثلة م�سرية، �سار الوقت، خوف.

اآ�سيوية،  دول��ة  بيزنطية،  امرباطورية   -7

نومه.

بح، اأهم اأنهر �سوي�سرا، للمنادى. 8- ال�سُ

اأمريكي  و�سيا�سي  لكاتب  الثاين  االإ�سم   -9

راحل، رمى ال�سراب من فمه، ممثلة م�سرية 

بطلة فيلم »الر�سا�سة ال تزال يف جيبي«.

نوتة  ق��ط��ع،  ك���ام���اًل،  ال��ع��م��ل  ج��ع��ل   -10

برتغايل،  ل�ساعر  الثاين  االإ�سم  مو�سيقية، 

اأ�سرت واأغّطي.

11- حّداد، ناحية وجهة، نهر يف فرن�سا.

مبدر�ستها  �سهرية  فرن�سا  يف  مدينة   -12

احلربية، طائر مائي �سبيه باالأوز، احلاذق. 

بحرية  �سئم،  البقاع،  بلدة يف  اأتنّعم،   -13

بني �سوي�سرا وفرن�سا.

البقاع،  يف  بلدة  ويع�سي،  ي�ستكرب   -14

نق�س عهد.

ن  ح�سَ للنهي،  الن�ساء،  من  اجل�سيمة   -15

الوجه.

ممثل  اجل�����س��م،  اأع�����س��اء  م��ن  �سمع،   -16

اأمريكي.

دولة  مدغ�سقر،  لعا�سمة  �سابق  اإ�سم   -17

اأوروبية، غري نا�سج.

حيوانات  �سقطوا،  ع�سبه،  يب�س   -18

برمائية، حجارة �سلبة.

لليوناردو  ���س��ه��رية  ل��وح��ة  اأم���ط���ار،   -19

دافينت�سي، �سحف.

ن�سج  ن��ع��رب،  راح����ل،  ع��رب��ي  رئي�س   -20

العنكبوت.

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.

.2008 �سباط   20 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق
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هل من الغرابة اأن كان الأنبياء يف معظمهم رعاة، رعوا النا�ش بن�سر مبادئ الدين بينهم، 

ورعوا الطبيعة باملحافظة على ما فيها من عنا�سر احلياة؟ وهل من الغرابة اأن جند يف هذا 

اجلبل اأو ذاك من بلدنا، وخ�سو�ساً يف اجلنوب، راعياً يحفظ قطيعه ويحمي ب�ستانه، فيتنّبه 

العدو اىل اأن يف ذلك ا�ستمراراً للعلقة مع الأر�ش والوطن، فيعمد اىل التعطيل والرتهيب 

والت�سريد؟

ل يحتاج املرء، اأينما كان، اىل دليل حول عدوانية اإ�سرائيل وجتاوزاتها للقوانني الدولية على 

�سيف  ح�سل يف  ما  خ�سو�ساً  اللبنانية،  الأرا�سي  على  املتتالية  اعتداءاتها  فبعد  اختلفها، 

2006، وبالتزامن مع خروقاتها ال�سافرة للأجواء وللمياه الإقليمية اللبنانية، واإحلاقاً لبقاياها 

الأثيمة من األغام وقنابل خفية هنا وهناك، ها هي توا�سل ا�ستفزازاتها على حدودنا الدولية 

التي هي حق  العادية،  اليومية  املواطنني ومنعهم من موا�سلة حياتهم  بالتعدي على 

طبيعي يجب اأن يتمتع به كل مواطن على �سطح الأر�ش.

»الإجناز« الإ�سرائيلي الأخري، كان اختطاف اأحد الرعاة اللبنانيني من داخل اأر�ش اأهله واأجداده 

واأبناء بلده. لعله كان من املفرو�ش بالراعي اللبناين، اأن يدير ظهره اىل اجلي�ش الإ�سرائيلي 

واأن ي�سّمر نظره يف الداخل اللبناين، تطميناً لأجهزة الرادار العدوة. اأو لعله كان يجب اأن 

الأ�سول  والتزاماً  الحرتام  الإ�سرائيلية، دليل  مييل بوجهه، ولي�ش بظهره، اىل امل�ستعمرات 

الجتماعية. اأو لعله كان يجب اأن يتبع قطيعه اىل املراعي يف النهار من دون الليل منعاً 

لل�سبهات. اأو لعله كان يجب اأن يقوم بذلك يف الليل فقط لأن ل حق له يف ال�ستفادة من 

ذاك،  اأو  ال�سبب  هذا  مع  احلقول...  واأع�ساب  الأ�سجار  ظلل  ومن  ال�سم�ش،  وحرارة  ال�سماء  نور 

الراعي  فاختطف  وجوده،  يثبت  واأن  هيبته  ي�ستعيد  اأن  املقهور  الإ�سرائيلي  اجلي�ش  قرر 

وو�سع حداً موؤقتاً لرعايته قطيعه، ويف ذلك حماولة يائ�سة لدفع املواطن يف هذه البلد 

اأو ذاك هما  اىل اإهمال حقله وهجرة ترابه وت�سليم رعيته اىل املجهول. لي�ش هذا الراعي 

اإن�ساين را�سخ  املق�سودين فقط، املق�سود هو كل مواطن يرتبط باأر�سه عرب عقد وطني 

يف  �سواء  اللبناين،  املواطن  لكن  وم�ستقبله.  وحا�سره  مبا�سيه  الوطن  تاريخ  مدى  على 

اجلنوب اأو يف ال�سمال، �سيزيد ارتباطه باأر�سه، واجلي�ش اللبناين �سيوا�سل الهتمام برعيته، 

و�سيبقى املدافع عنها وامل�سحي يف �سبيلها.

واأن  عراه،  تنف�سم  لن  عهداً  ورعيته  اللبناين  اجلي�ش  بني  اأن  جيداً  تعرف  اإ�سرائيل  اإن 

الت�سحيات، مهما زادت وا�ستمرت، لن توؤثر يف املهم، ولن ت�سعف الإرادات. 

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

الهدف هو الرعّية

اجلي�ش - العدد رقم 271

114






	cover1-2
	fahrass271
	issue271
	cover3-4

