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ك��ان��ت ط��ائ��رات  يف ح��ن 

يف  جنمة  هنرت«  ال�»هوكر 

مبنا�سبة  اال�ستعرا�س  �سماء 

اجلي�س  وحدات  قّدمت  اال�ستقالل، 

التنظيم  بدقة  مميزاً  عر�ساً 

واالأداء. وبدت ال�سفوف املر�سو�سة 

لعهد  تاأكيداً  ال�سلبة،  والهامات 

للوطن،  ال��وط��ن  جي�س  قطعه 

وجت�سيداً لالإميان بلبنان.

اأمر اليوم

خطاب الرئي�ش

اللبنانين  اىل  كلمته  يف 

قال  االإ�ستقالل،  ذك��رى  مبنا�سبة 

اإ�ستقالل  اإن  اجلمهورية  رئي�س 

دولة  بقيام  اإال   يكتمل  ال  الوطن 

حتارب  التي  واملوؤ�س�سات  احل��ق 

الف�ساد وت�سعى لالإ�سالح، وت�ساهم 

واالنتماء  الفردية  احلرية  بتعزيز 

الفعلي  واالإدراك  الوطني 

ملعاين االإ�ستقالل.

اأّكد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، اأن قوة الوطن هي من قوة اجلي�س، وقوة اجلي�س 

من وحدته والتفاف ال�سعب حوله. واإذ عاهد الع�سكرين على بذل اجلهود يف �سبيل 

تعزيز قدرات املوؤ�س�سة، دعاهم اىل ر�ّس ال�سفوف ملواكبة االإ�ستحقاقات املقبلة.

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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دعا رئي�ش اجلمه�رية العماد مي�سال �سليمان اللبنانيني ويف مقدمهم ال�سباب، اىل م�ساءلة امل�س�ؤولني وحما�سبتهم.

وقال العماد �سليمان يف كلمته اىل اللبنانيني مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة وال�ستني لالإ�ستقالل، اإن اإ�ستقالل ال�طن ال يكتمل اإال با�ستقالل الق�ساء، 

وبقيام دولة احلق وامل�ؤ�س�سات ال�سفافة والعادلة التي حتارب الف�ساد وت�سعى لالإ�سالح وتتيح تكاف�ؤ الفر�ش، وت�ساهم بتعزيز احلرية الفردية 

واالنتماء ال�طني واالإدراك الفعلي ملعاين االإ�ستقالل.

رئي�ش اجلمه�رية وّجه كلمته من الق�سر اجلمه�ري يف بعبدا اأمام 165 طالباً جامعياً. ويف ما يلي ن�ش الكلمة.

نعم كلنا لل�طن نلبي النداء كلما

رئي�ش اجلمه�رية يف كلمته مبنا�سبة اال�ستقالل:

دعا ال�سعب ويف طليعته ال�سباب اىل حما�سبة امل�س�ؤولني

اأّيها اللبناني�ن 

كّلنا لل�طن، نعم كّلنا لل�طن؛ تعهٌد نكّرر التزامه 

يف كل حني، �سي�خاً وفتيًة ون�ساًء ورجاالً نلّبي نداء 

ال�طن كّلما �ساورته املحن. 

منذ القدم كان اال�ستقالل حرّية، فكلََّفنا ت�سحياٍت 

ودماراً وتهجرياً و�سظَف عي�شٍ وا�ست�سهاداً. وما زال 

َنْبُذُل  وا�ست�سهاداً  وكرامة  و�سيادًة  اال�ستقالُل حرّيًة 

تعّر�ش  اأجله  من  والنفي�ش.  الغايل  �سبيله،  يف 

واملجه�ل�ن  املعل�م�ن  واأبطاله  اال�ستقالل  رجال 

لل�سجن وال�سرب واملهانة واال�سطهاد.

ومن اأجله، ا�سُت�سهد روؤ�ساء جمه�ريات وحك�مات 

ورجال دين ودنيا واإعالمي�ن وع�سكري�ن ومقاوم�ن 

بالذكر  منهم  نخ�ّش  االإ�ستقاللية،  امل�سرية  ط�ال 

من �سقط يف مثل هذا الي�م املجيد بالذات. 

الذي  اجلي�ش  عن  منف�سالً  اال�ستقالُل  ُيذكر  وال 

فقّدم  عاماً،  و�ستني  خم�سة  منذ  وحماه  رافقه 

وبط�التهم،  الكباِر  ب�سمت  وال�سهداء  الت�سحيات 

ِحفظاً ل�سرف ال�طن والأمن امل�اطنني وكرامتهم. 

ب�سعبه  لبنان  متّكن  االحللتللالل  م�اجهة  ويف 

وجي�سه ومقاومته من حترير االأر�ش، ما عدا اأجزاء 

كفر�س�با  وتالل  �سبعا  مزارع  زالت حمتّلة يف  ما 

ا�ستعادة  ومن  الغجر،  قرية  ال�سمايل من  والق�سم 

�سج�ن  يف  اللبنانيني  واملعتقلني  االأ�سرى  جميع 

العدّو االإ�سرائيلي. 

اإال  ُيللنللجللز،  ال  واال�للسللتللقللالل  ُيللبللنللى،  ال  اللل�طللن 

ت�سحيات  لي�ست  الت�سحيات  اأّن  اإال  بالت�سحيات. 

ال�اجب  باالإنكباب على  والف�ؤاد وح�سب، بل  بالدم 

لأّن  العام،  اخلري  �سبيل  يف  العمل  يف  والإنخراط 

اال�ستقالل ق�سّية.

با�ستقالل   1943 العام  اللبناني�ن  احتفل  لقد 

دولة  بناء  اإىل  ال�ستينيات  يف  و�سع�ا  الللدولللة، 

الزمن،  من  عقد  بعد  يقع�ن  وكللادوا  اال�ستقالل، 

يف �سرك ا�ستقالل الدويالت. فاإذا كان ال بّد لنا من 

وجماعات،  اأفراداً  الي�م،  جديدة  ت�سحيات  تقدمي 

فلتكن من اأجل اإعادة بناء الدولة اجلامعة، القادرة 

والعادلة، بعيداً عن التجاذبات واملح�س�بيات، وه� 

م�سروع تدفعنا ذكرى اال�ستقالل الي�م، اىل العمل 

من اأجل اإر�ساء ق�اعده واإعالء بنيانه.

حتديد االأول�يات

على  املن�سرمة  ال�ستة  االأ�سهر  خالل  عملنا  لقد 

اال�ستقالل،  حتمي  روؤية  ور�سم  االأول�يات،  حتديد 

عمل  واإحياء  والت�افق،  احل�ار  لغة  تغليب  وعلى 

امل�ؤ�س�سات. وت�سّكلت حك�مة اإرادة وطنّية جامعة، 

واأقّر بيان وزاري �سامل. ومّتت اإعادة اإر�ساء العالقات 

ووا�سحة  ثابتة  اأ�س�ش  على  ال�س�رّية   - اللبنانّية 

م�سرتكاً  وبياناً  كاملًة  دبل�ما�سّيًة  عالقاٍت  اأثمرت 

خمتلف  يف  واملتابعة  للعمل  مرجعّية  ي�سّكل 

الت�سريع  اآليات  اىل  احلي�ية  وعادت  امل�ا�سيع. 

الناظمة مل�سرية اإعادة بناء الدولة. ومن اأجل تعزيز 

اإنطالقاً  احل�ار،  طاولة  انعقدت  ال�طنية  امل�سرية 

ال�طني  احل�ار  م�ؤمتر  يف  عليه  الت�افق  مّت  مما 

ومللن �سمن  الللدوحللة،  اتفاق  اإقلللراره يف  مّت  ومللا 

اأول�ياتها و�سع ا�سرتاتيجية وطنية حلماية البالد، 

ترتكز اىل عنا�سر القدرة الق�مية املتمثلة بالق�ة 

الع�سكرية وال�سيا�سية واالإقت�سادية والديبل�ما�سية 

على ال�س�اء. 

ال�سيا�سّية  التهدئة  جمللال  يف  تقّدم  وح�سل 

واالإعالمّية وامل�ساحلات التي اآمل يف اأن ُت�ستكمل 

ملم��سة  نتائج  وحتّققت  العاجل،  القريب  يف 

عليه،  وال�سهر  االأمن  على  املحافظة  �سعيد  على 

اإرهابّية  اإ�سرائيلّية وخاليا  وك�سف �سبكات جت�س�ش 

ما  امللل�اطللنللني،  و�للسللالمللة  اجللليلل�للش  ا�ستهدفت 

وقد  وال�عي.  الت�سامن  من  املزيد  منا  ي�ست�جب 

اأر�ست هذه املقاربات واملعاجلات كلها مناخاً عاماً 

من الت�افق والت�ازن على خمتلف امل�ست�يات. 

وكان ال بّد من اأجل تع�ي�ش غياب لبنان وتغييب 

م�ساحله عن ال�ساحة الدولية يف ال�سن�ات الفائتة، 

من بذل جهد خا�ش يف ع�ا�سم الدول الفاعلة ويف 

والتاأييد  الدعم  م�اقف  فجاءت  الدولية.  املحافل 

م�قعه  لبنان  ا�ستعادة  لت�ؤكد  العامل،  قللادة  من 

مبا  والدويل،  االإقليمي  ال�سعيدين  على  ومكانته 

هذا  يف  املميز  دوره  ومع  ر�سالته  مع  ين�سجم 

املجال. 

ل�سيانة  �سرورية  اأمللان  �سبكة  خلق  اأمكن  كما 
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�ساورته املحن
واال�ستقرار  االأمن  وق�سية  الق�مية  م�ساحلنا 

والتنمية يف لبنان.

ويف هذا ال�سياق، �سعينا الدائم لقيام �سالم 

قاعدة  على  االو�سط  ال�سرق  يف  و�سامل  عللادل 

قرارات االأمم املتحدة ذات ال�سلة ومبادرة ال�سالم 

قّمة  يف  اأُقللرَّت  كما   ، مندرجاتها  بكامل  العربية 

بريوت العام 2002، والتي ال ت�سمح باأّي �سكل من 

اأ�سكال الت�طني. 

على  اخلارجّية  ج�التنا  يف  خا�ساً  حر�ساً  واأبدينا 

كي  املنت�سرين،  اللبنانيني  مع  الت�ا�سل  تعزيز 

ب�حدة  اليهم  العائدة  بدولتهم  ثقتهم  ي�ستعيدوا 

بانتمائهم  فخ�رين  يبق�ا  وكي  وامل�قف،  الكلمة 

من  مزيد  على  ولتحفيزهم  االأم،  وطنهم  اإىل 

واآليات  االأخّ�ة  اأوا�سر  اال�ستثمار يف لبنان ومتتني 

الت�سامن مع اأ�سقائهم املقيمني. 

اأبعاد االإ�ستقالل

اأّيها اللبناني�ن

العام  متّثل  �سيا�سيٌّ  ُبعٌد  لال�ستقالل  كللان  اإذا 

وبنجاحنا  الدولّية،  ال�سيادة  اإىل  بارتقائنا   1943

الحقاً يف حترير معظم االأر�ش، وُبعٌد اأمنيٌّ يرتجم 

يف �سعينا الدوؤوب لتعزيز قدراتنا الع�سكرّية، فاإّن 

الق�ساء،  با�ستقالل  اإال  يكتمل  ال  ال�طن  ا�ستقالل 

والعادلة  ال�سفافة  وامل�ؤ�س�سات  احلق  دولة  وبقيام 

وتتيح  لالإ�سالح  وت�سعى  الف�ساد  حتللارب  التي 

احلرية  بتعزيز  تالياً  وت�ساهم  الفر�ش،  تكاف�ؤ 

الفردية واالنتماء ال�طني واالإدراك الفعلي ملعاين 

اال�ستقالل. وال يرت�سخ اإ�ستقالل ال�طن اال باإ�ستقالل 

امل�اطن فيه عن اآفات الفقر واجلهل واملر�ش، وما 

يتفّرع عنها من ذلٍّ ومن قتِل اإبداع واعتالِل اإنتاج 

وتلّ�ِث بيئة وانهيار اأخالق. وهذا ما ي�ست�جب من 

الدولة والق�ى احلّية يف البالد، اإيالء اأهمية خا�سة 

واملعي�سّية  واالجتماعّية  االقت�سادّية  للم�ساكل 

والرتب�ية وال�سحية التي ت�سغل ي�مياً حّيزاً وا�سعاً 

من وقت ال�سعب وجهده ومدخراته، والتي تطغى 

على تفكرينا الفردي واجلماعي، وذلك على الرغم 

عن  بعيد  حّد  اإىل  اأنف�سنا  حتييد  يف  جناحنا  من 

االأ�س�اق  اأربكت  التي  املالّية  االأزمللة  تداعيات 

العاملّية واملجتمعات، واأظهرت �سع�بة املحافظة 

على  ومرتابط  متداخل  عامل  يف  اال�ستقالل  على 

اأكرث من �سعيد، ما يتطلب منا دوماً تثبيت عنا�سر 

التهدئة الداخلية والثقة املحّفزة لالإ�ستثمار. 

ا�ستذكار لي�م جميد من  اال�ستقالل، لي�ش جمّرد 

ث�رة  وال  لها،  ن�ستكني  ظرفية  حالة  اأو  تاريخنا 

اإمنا ه� فعل  عابرة ت��سع مكا�سبها يف اجلي�ب، 

اإميان متجّدد ون�سال م�ستمّر. 

دور امل�اطن

اأّيها اللبناني�ن

يف وقت ما زال يقع على عاتق الدولة الكثري 

اال�ستقالل  بناء  يف  االأ�سا�سي  واللل�اجللب  الكثري، 

الداخل  يف  للم�اطن  فلللاإّن  عليه،  واملحافظة 

ج�هرياً  دوراً  اخلارج،  يف  املنت�سرين  ولّلبنانيني 

وتق�ية  وتر�سيخه  اال�ستقالل  هذا  لتح�سني  داعماً 

منعته. 

يف هذا ال�سياق، باإمكان ال�سعب، ويف طليعته 

فريق ال�سباب، اأن ُي�سائل ويحا�سب، ونحن نعي�ش، 

ي�سمح  دميلل�قللراطللي  نظام  يف  احللللّظ،  وحل�سن 

باإجراء مثل هذه امل�ساءلة واملحا�سبة، واأن ي��سل 

تالياً اإىل املجل�ش النيابي من ياأمتنه على اأمنه 

اأن  ميكنه  ومن  وم�سريه،  عي�سه  وهناء  واإمنائه 

اال�ستقالل  مقا�سد  الف�سلى  بال�س�رة  يخدم 

ومراميه. وال تن�س�ا يا طالبات وطالب لبنان 

امل�سروع  �سعيكم  يف  اخل�س��ش،  وجه  على 

الدمي�قراطّية  باأّن  واالحالم،  ذواتكم  لتثبيت 

منط حياة وممار�سة، وباأّن عليكم اأن 

تبداأوا بتطبيقها على اأنف�سكم ويف 

باحرتام  �سيء،  كل  قبل  �سف�فكم 

اأو  اإ�ساءة  اأّي  عن  بعيداً  االآخللر،  الللراأي 

عنف. 

جميع  احللرتام  خالل  من  اال�ستقالل  ويتعّزز 

الف�ساد،  عن  وابتعادهم  للق�انني  امل�اطنني 

والتزامهم القيم واالأخالق التي ال تق�م االأمم 

البيئة،  حماية  على  وحر�سهم  دونها،  من 

ال�سليمة،  املدنّية  الرتبية  ق�اعد  والتزامهم 

املدين  املجتمع  اأن�سطة  خمتلف  يف  والنخراط 

وت��سيع  والت�سامن  ال�سم�د  تعزيز  اىل  الهادفة 

ف�سحات االأمل. 

فرد من  كل  التزم  اإذا  كذلك  اال�ستقالل  ويرت�سخ 

مع  وتعامله  واأدائلله  تفكريه  يف  املجتمع  اأفللراد 

وروح  ال�طنّية  وال�حدة  ال�فاق  م�ستلزمات  االآخر 

اأن تك�ن يف املطلق، ميزة  االعتدال، التي يجب 

اأّن العمل على  اإذ  اأّي لبناين يعي ج�هر انتمائه. 

وفرادته  ور�سالته  لبنان  متايز  على  املحافظة 

كبلد عي�ش م�سرتك وح�ار واإخاء، �سكل اأ�سا�سي من 

احلكمة  اأن  ال�سباب  اأيها  وِثق�ا  اال�ستقالل.  اأ�سكال 

واالعتدال هما وجه من وج�ه البط�لة. 

ال�طني  احل�ار  م�ؤمترات  يف  ت�افقنا  دمنا  وما 

وعلى  الكيان  نهائية  على  م  الق�سَ خطاب  ويف 

ف�راً  فلنبداأ  ال�طني،  للعمل  املر�سدة  املبادىء 

واقع  من  ب�سرعة  ولننتقل  االإعمار،  ور�سة  ومعاً 

ال�سلطة اىل واقع الدولة. 

اأّيها اللبناني�ن

الدولة  بناء  العلللادة  ال�سعي  اللليلل�م  نتعّهد  اإذ 

قاعدة  على  والعادلة،  والقادرة  اجلامعة  املدنية 

الدمي�قراطية  واملمار�سة  لل�طن  املطلق  ال�الء 

اأيدينا  فلن�سبك  احلقة،  وامل�اطنية  ال�سحيحة 

ولُنقرن  وكدولة،  وكمجتمع  كم�اطنني  ببع�سنا، 

الق�ل بالعمل، باأمل واإميان ، بعزم جديد، وبثقة 

متجددة بالنف�ش. 

ع�ستم

عا�ش لبنان
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مبنا�سبة عيد اال�ستقالل ت�ّجه قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي اىل الع�سكريني من خالل »اأمر الي�م« الرقم 

4، م�ؤكداً اأن ق�ة ال�طن هي من ق�ة اجلي�ش، وق�ة اجلي�ش من �سالبة وحدته والتفاف ال�سعب ح�له.

واإذ عاهد الع�سكريني جمدداً على بذل اأق�سى اجله�د يف �سبيل تعزيز قدرات امل�ؤ�س�سة، دعاهم اىل ر�ّش 

ال�سف�ف واالإ�ستعداد مل�اكبة اإ�ستحقاقات املرحلة املقبلة.

يف ما يلي ن�ش

»اأمر الي�م«.
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اأيها الع�سكري�ن

باأج�اء  م�سح�باً  العام  هذا  اال�ستقالل  عيد  ياأتي 

من الثلقة واالأمل، يف ظل اإطاللة عهد جديد على 

البالد، عهد فخامة الرئي�ش العماد مي�سال �سليمان 

الذي اتخذ من ال�حدة وال�فاق وامل�ساحلة بني اأبناء 

ال�سعب ال�احد، طريقاً الإنقاذ لبنان وا�ستعادة دوره 

الريادي يف املنطقة العربية والعامل.

وعلى وقع جتديد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية انطالقتها، 

ت�ستمرون يف اأداء ر�سالتكم النبيلة، را�سخي االإرادة 

واالإميان، اأوفياء للق�سم، وملتزمني حتى ال�سهادة، 

واجب الذود عن حيا�ش ال�طن، واحلفاظ على قيم 

احلرية وال�سيادة واال�ستقالل.

اأيها الع�سكري�ن

من  الأكللرث  م�ست،  �سن�ات  خللالل  تعّر�ستم  لقد 

جتربة واختبار، لكنكم وقفتم كالبنيان املر�س��ش 

ما  بكل  فت�سديتم  وال�سعاب،  املخاطر  وجه  يف 

اأوتيتم من ق�ة، واإىل جانبكم ال�سعب واملقاومة، 

للعدوان االإ�سرائيلي ال�ح�سي على لبنان، وواجهتم 

وحافظتم  وب�سالة،  �سجاعة  بكل  املجرم  االإرهللاب 

الظروف  اأ�سعب  يف  االأهلي  ال�سلم  م�سرية  على 

واأدقها، حتى تكللت جه�دكم وت�سحياتكم، بع�دة 

اللبنانيني جمدداً للتالقي واحل�ار واال�ستجابة لنداء 

االإرادة ال�طنية اجلامعة، م�ؤكدين للعامل اأجمع، اأن 

العي�ش  و�سيغة  بتعدديته  الفريد  النم�ذج  لبنان 

اأبنائه، ه� وطن جدير باحلياة ولن  امل�سرتك بني 

تق�ى عليه رياح الفنت وامل�ؤامرات.

اأيها الع�سكري�ن

اجلي�ش،  قلل�ة  من  هي  ال�طن  قلل�ة  اأن  اعلم�ا 

والتفاف  وحدته  �سالبة  من  هي  اجلي�ش  وقلل�ة 

التي  ال�حدة  هذه  على  فحافظ�ا  ح�له،  ال�سعب 

على  واعمل�ا  ال�سهداء،  رفاقكم  بدماء  تعّمدت 

والء  اأي  على  للم�ؤ�س�سة  ال�الء  بتقدمي  حت�سينها، 

والتزام  ال�سيا�سية،  التجاذبات  عن  وباالبتعاد  اآخر، 

الق�انني واالأنظمة التي ت�سّكل مظلة للجميع.

اإن ثقة امل�اطنني بكم كبرية، وهي ترت�سخ اأكرث 

فاأكرث، بف�سل اإجنازاتكم املرتاكمة ي�ماً بعد ي�م، 

وذلك على الرغم من اإمكانات جي�سكم املت�ا�سعة 

ببذل  جمدداً  اأعاهدكم  والتي  وال�سالح،  العتاد  من 

يتنا�سب  مبا  تعزيزها،  �سبيل  يف  اجله�د  اأق�سى 

مع حجم املخاطر والتحديات التي ي�اجهها ال�طن. 

اأدع�كم  كنتم دائماً على قدر االأمل والرهان، لذا 

البقاء  اإىل  اجلن�ب،  حللدود  على  تنت�سرون  حيث 

اعتداء  الأي  للت�سدي  واجله�زية  اليقظة  اأمّت  على 

ق�ات  مع  الدائم  والتعاون  حمتمل،  اإ�سرائيلي 

للقرار 1701، ويف الداخل اإىل  الي�نيفيل تنفيذاً 

متابعة ال�سهر على حفظ االأمن والنظام، واال�ستمرار 

يف م�اجهة االإرهاب واقتالع اأ�س�اكه اخلبيثة اأينما 

ُوجدت، كما اأدع�كم اإىل ر�ّش ال�سف�ف، واال�ستعداد 

من  مبزيد  املقبلة،  املرحلة  ا�ستحقاقات  مل�اكبة 

العزم وال�سرب والثبات، فت�ؤكدون بذلك مرة اأخرى، 

اأنكم �سياج ال�طن وحماة اال�ستقالل.

العماد قه�جي يف »اأمر الي�م«

دعا الع�سكريني اىل ر�ّش ال�سف�ف 

واالإ�ستعداد مل�اكبة االإ�ستحقاقات املقبلة

ق�ة ال�طن

من ق�ة اجلي�ش







وزير الدفاع ال�طني ي�ستقبل نظريه الك�ري

ا�ستقبل وزير الدفاع ال�طني اليا�ش 

املّر، نظريه الك�ري يل �سانغ هي. 

ن�ق�ست خالل اللقاء ال�س�ؤون الثنائية 

وبحث يف م�ا�سيع ذات اهتمام 

م�سرتك بني الدولتني.
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كانون1ت�رشين2/ 

ا�ستقباالت الوزير

2
0
0

8

... وال�سفري ال�سيني... وال�سفرية الرنوجية

اأودليز  ال�سيدة  الرنوج  �سفرية  املّر،  اليا�ش  ال�طني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

ن�رهامي، وبحث معها يف م��س�ع امل�ؤمتر االإقليمي اخلا�ش بنزع االألغام.

ا�ستقبل وزير الدفاع ال�طني اليا�ش املّر، �سفري ال�سني ال�سيد لي� زهينينغ 

بني  الع�سكري  للتعاون  عر�ش  وجرى  ال�سفارة  لدى  الع�سكري  امللحق  يرافقه 

البلدين.

... وال�سفري الفرن�سي... وال�سفرية االأمريكية واالأمني العام لالأنرتب�ل

�سي�س�ن  مي�سيل  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  �سفرية  املر،  ال�زير  ا�ستقبل 

واالأمني العام لالأنرتب�ل رونالد ن�بل.

ا�ستقبل ال�زير املر، �سفري فرن�سا اندريه باران وبحثا معاً عالقات التعاون بني 

اجلي�سني اللبناين والفرن�سي.
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... ووفد جلنة الدفاع االإيطالية... وال�سفري الي�ناين

معه  وعر�ش  كال�خريو  بان��ش  الي�نان  �سفري  ال�طني،  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

التعاون الع�سكري بني البلدين.

االإيطايل  ال�سي�خ  جمل�ش  يف  الدفاع  جلنة  رئي�ش  املللر،  ال�زير  ا�ستقبل 

جيانبيارو كارل� كانت�ين وعدد من اأع�سائها يف ح�س�ر �سفري اإيطاليا غربيال 

كيكيا. وجرى خالل اللقاء عر�ش للتعاون اللبناين - االإيطايل وخ�س��ساً يف اإطار 

ق�ة الل»ي�نيفيل« يف اجلن�ب.

... واالأمني العام للمجل�ش االأعلى اللبناين - ال�س�ري

االأعلى  للمجل�ش  العام  االأمني  املّر،  اليا�ش  ال�طني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

اللبناين - ال�س�ري ن�سري خ�ري وبحث معه يف ترتيبات الزيارة التي يزمع 

القيام بها اىل دم�سق.

ا�ستقبل وزير الدفاع ال�طني، وفداً من ن�اب حزب اهلل �سّم ال�سادة: علي عمار، 

علي املقداد ون�ار ال�ساحلي. وجرى عر�ش لالأو�ساع العامة يف البالد.

قه�جي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  املر،  اليا�ش  ال�طني  الدفاع  وزير  التقى 

وبحث معه �س�ؤوناً تتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتعزيز قدراتها.

... ونائب رئي�ش املخابرات امل�سري

ا�ستقبل ال�زير املّر، نائب رئي�ش املخابرات امل�سرية الل�اء عمر القناوي.

... وزير الدفاع ال�طني وقائد اجلي�ش

يبحثان اأو�ساع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

... ووفداً من ن�اب حزب اهلل





قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفري الروماين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان 

قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، 

�سفري دولة رومانيا ال�سيد دانيال 

تناز يرافقه امللحق الع�سكري 

الروماين العقيد ليفي� فيكت�ر 

ماكيا.
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كانون1ت�رشين2/ 

ا�ستقباالت القائد

2
0
0

8

... وال�سفري الت�سيكي... وال�سفري االأندوني�سي

ا�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري دولة اأندوني�سيا ال�سيد 

باغا�ش هاب�س�رو، ومّت البحث يف االأو�ساع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري دولة ت�سيكيا 

ال�سيد جان �سيزك يرافقه امللحق الع�سكري العقيد جان مازوت�ش، ومّت التداول 

يف جماالت التعاون بني جي�سي البلدين.

... وال�سفري االإماراتي... وال�سفري ال�سع�دي

العربية  اململكة  �سفري  الللريزة،  يف  مكتبه  يف  قه�جي،  العماد  ا�ستقبل 

ال�سع�دية ال�سيد عبد العزيز خ�جة، يرافقه امللحق الع�سكري الل�اء املهند�ش 

حممد بن ابراهيم احلجاج.

العربية  االإمللارات  دولة  �سفري  الللريزة،  مكتبه يف  اجلي�ش، يف  قائد  ا�ستقبل 

املتحدة ال�سيد حممد �سلطان �سيف ال�س�يدي.
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... وال�سفري الي�ناين

... وال�سفري االإ�سباين... وال�سفري الرو�سي 

ا�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري رو�سيا ال�سيد �سريجي 

ب�كني يرافقه امللحق الع�سكري الرو�سي العقيد فيت�سي�سالف دافيدوف.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، �سفري دولة اإ�سبانيا ال�سيد ميغال 

بينزو برييا، يرافقه �سابط الرتباط يف ال�سفارة العقيد مانويل ا�سترياو�س.

... وال�سفري االإيراين... وال�سفرية االأو�سرتالية

اأ�سرتاليا  دولة  �سفرية  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قه�جي،  جان  العماد  ا�ستقبل 

ال�سيدة ليندل �ساكي.

االإ�سالمية  اجلمه�رية  �سفري  الللريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

العميد  الع�سكري  امللحق  يرافقه  �سيباين  روؤوف  ر�سا  ال�سيد حممد  االإيرانية 

جالل مهربان. 

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفري الي�نان 

ال�سيد بان��ش كال�جريو ب�ل��ش 

يرافقه امللحق الع�سكري العقيد 

ج�رجي��ش ماكريجياني�ش.



ا�ستقبل العماد جان قه�جي، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفري بلجيكا 

ال�سيد ج�هان فريكامن يرافقه 

م�ساعد امللحق الع�سكري الرائد ل�ك 

وينان.
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... وال�سفري ال�سيني... وال�سفرية الرنوجية

ا�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية الرنوج ال�سيدة اأودليز 

ن�رهامي.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، �سفري جمه�رية ال�سني ال�سعبية 

ال�سيد لي�زميينغ يرافقه امللحق الع�سكري العقيد �سانغ ه�نغ اآن الذي قّدم 

خلفه العقيد �سني ي�نغ.

... وال�سفري اله�لندي... وال�سفري امل�سري

ف�ؤاد  اأحمد  ال�سيد  �سفري م�سر  الريزة،  مكتبه يف  اجلي�ش، يف  قائد  اإ�ستقبل 

البدي�ي، وتداوال يف االأو�ساع العامة يف البالد.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، ال�سفري اله�لندي يف لبنان 

ال�سيد روبرت زلد نرا�ست، يرافقه امللحق الع�سكري املقدم ب�ل فل��ش، وتناول 

البحث �سبل التعاون بني جي�سي البلدين.

... وال�سفري البلجيكي
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... و�سفري االإحتاد االأوروبي... وال�سفري الباك�ستاين

ا�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري باك�ستان ال�سيد دوابزابا 

اأمني اهلل جان ريزاين. 

ال�سيد  االأوروبللي  االإحتاد  الريزة،  �سفري  اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف 

باتريك ل�ران، وبحثا يف االأو�ساع العامة.

... ووفداً ماليزياً... وم�ساعد وزير الدفاع االأمريكي لل�س�ؤون ال�سيا�سية

الدفاع  وزير  م�ساعد  الللريزة،  يف  مكتبه  يف  قه�جي،  جان  العماد  اإ�ستقبل 

االأمريكي لل�س�ؤون ال�سيا�سية ال�سيد اإريك اإيدملان، يف ح�س�ر �سفرية ال�اليات 

اللقاء  خالل  وجرى  مرافق  ووفد  �سي�س�ن  مي�سيل  ال�سيدة  االأمريكية  املتحدة 

البحث يف م��س�ع امل�ساعدات االأمريكية للجي�ش اللبناين.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة،  قائد الق�ة امل�سرتكة يف الق�ات 

املاليزي  ال�سفري  بح�س�ر  ن�ر،  مهد  بن  اللطيف  الفريق  املاليزية  امل�سلحة 

ال�سيد حممد بن عبد احلليم بن عبد الرحمن، وقائد ال�حدة املاليزية يف ق�ات 

الط�ارئ املعززة. وبحث ال�فد خالل اللقاء االأو�ساع العامة يف البالد.

... والقن�سل امل�سري

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه 

يف الريزة،  القن�سل امل�سري 

العميد بالل ف�سلي، وبحثا يف 

االأو�ساع العامة.
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... ورئي�ش اللجنة الدولية

لل�سليب االأحمر

... ووفداً من جلنة العالقات

الدولية يف حاكمية اأندية اللي�نز

الدولية  اللجنة  رئي�ش  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قه�جي،  جان  العماد  اإ�ستقبل 

لل�سليب االأحمر ال�سيد ج�ردي رايك ك�رك�، يف زيارة وداعية قّدم خاللها خلفه 

ال�سيد ج�رج ك�فين��ش.

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة،  وفداً من جلنة العالقات الدولية 

اأكدوا  الزائرون  املحامي مي�سال قليم��ش.  برئا�سة  اللي�نز  اأندية  حاكمية  يف 

وق�فهم اىل جانب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودعمهم لها.

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه 

يف الريزة،  النائب عمار ح�ري.

... والنائب عمار ح�ري

... والنائب العماد مي�سال ع�ن... واالأمني العام للمجل�ش االأعلى اللبناين - ال�س�ري

االأعلى  للمجل�ش  العام  االأمني  الريزة،  اجلي�ش، يف مكتبه يف  قائد  اإ�ستقبل 

اللبناين - ال�س�ري االأ�ستاذ ن�سري خ�ري، وتناول البحث تفعيل اأطر التعاون 

والتن�سيق بني اجلي�سني ال�سقيقني.  

االإ�سالح  تكتل  رئي�ش  الللريزة،  يف  مكتبه  يف  قه�جي،  جان  العماد  اإ�ستقبل 

الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  بجه�د  اأ�ساد  الذي  ع�ن،  مي�سال  العماد  النائب  والتغيري 

ملكافحة االإرهاب واحلفاظ على م�سرية االأمن واالإ�ستقرار.







22

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

... ووزير ال�سباب 

والريا�سة

... والنائب هادي حبي�ش... والنائب قا�سم عبد العزيز

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة،  النائب قا�سم عبد العزيز الذي 

اأ�ساد بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وبجه�دها لتثبيت االإ�ستقرار يف البالد.

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، النائب هادي حبي�ش وبحثا يف 

االأو�ساع العامة يف البالد.  

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،

النائب في�سل الداوود. 

بطر�ش  النائب  قه�جي،  العماد  اإ�ستقبل 

حرب وبحث معه يف االأو�ساع العامة.

اإ�ستقبل العماد جان قه�جي، يف 

مكتبه يف الريزة، وزير ال�سباب 

والريا�سة االأمري طالل اأر�سالن، الذي 

اأثنى على دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية 

وجه�دها املبذولة لت�طيد م�سرية 

االأمن واالإ�ستقرار يف البالد.

... والنائب بطر�ش حرب... والنائب في�سل الداوود
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... والنائب البطريركي 

املطران روالن اأب� ج�دة

... وال�زير ال�سابق عبد الرحيم مراد... والنائبني �سرتيدا جعجع واإيلي كريوز

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، النائبني �سرتيدا جعجع واإيلي كريوز، اللذين اأعربا عن 

ثقتهما باجلي�ش وقيادته، وتقديرهما ملهماته ال�طنية.  

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، ال�زير ال�سابق عبد الرحيم مراد.  

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النائب وال�زير ال�سابق 

املبذولة  وجه�دها  الع�سكرية،  امل�ؤ�س�سة  دور  على  اأثنى  الذي  دل�ل،  حم�سن 

لت�طيد م�سرية االأمن واالإ�ستقرار يف البالد. 

االأ�ستاذ  ال�سابق  النائب  العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة،  اإ�ستقبل 

اإيلي الفرزيل.

اإ�ستقبل العماد جان قه�جي، 

يف مكتبه يف الريزة، النائب 

البطريركي املطران روالن اأب� ج�دة 

مع وفد مرافق. 

... والنائب ال�سابق االأ�ستاذ اإيلي الفرزيل... والنائب وال�زير ال�سابق حم�سن دل�ل
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... واملطران

كب�جي

... والنائب العام االإ�ستئنايف

... والنائب ال�سابق اإميل حل�ديف منطقة جبل لبنان

االإ�ستئنايف يف  العام  النائب  الريزة،  مكتبه يف  اجلي�ش، يف  قائد  اإ�ستقبل 

منطقة جبل لبنان القا�سي غ�سان ع�يدات. 

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق اإميل اإميل حل�د. 

... واملن�سق اخلا�ش لالأمني العام لالأمم املتحدة... واملبع�ث االأمريكي ال�سفري لينك�لن بل�مفيلد

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، املبع�ث االأمريكي اخلا�ش للحد 

ال�سفري لينك�لن بل�مفيلد  االأ�سلحة املحم�لة امل�سادة للطائرات،  اأخطار  من 

وجرى التداول يف �سبل التعاون بني اجلي�سني اللبناين واالأمريكي.    

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، املن�سق اخلا�ش لالأمني العام 

لالأمم املتحدة الدكت�ر مايكل وليامز. 

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف 

مكتبه يف الريزة، املطران ايالري�ن 

كب�جي مطران القد�ش يف املنفى، 

وتناول البحث االأو�ساع العامة.
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... ووكيل االأمني العام 

لالأمم املتحدة

يف  للعمليات  االأعلى  املدير  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

الع�سكري  امللحق  يرافقه  �سانغ  اإيل  غ�انغ  الفريق  الك�ري  الدفاع  اأركللان 

العقيد جي�انغ ليم. وتناول البحث مهمة وحدة بالده العاملة يف اإطار ق�ات 

الل»ي�نيفيل« و�سبل التعاون بني اجلي�سني.  

... ووفداً 

ع�سكرياً

 اأمريكياً

... ووفد اللجنة االأوملبية

وفداً  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قه�جي،  جان  العماد  اإ�ستقبل 

من وزارة الدفاع االأمريكية برئا�سة اجلرنال ل�ڤال�ش، وجرى 

التداول بال�س�ؤون املتعلقة بالتعاون الع�سكري بني اجلي�سني 

اللبناين واالأمريكي.   

برئا�سة  االأوملبية  اللجنة  وفد  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

الل�اء الركن املتقاعد �سهيل خ�ري، الذي �سكر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على دعمها 

املتكرر للجنة االأوملبية. من جهته اأّكد العماد قه�جي و�سع اجلي�ش اإمكاناته 

بت�سرف الريا�سة اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها كافة.

اإ�ستقبل العماد جان قه�جي، يف 

مكتبه يف الريزة، وكيل االأمني 

العام لالأمم املتحدة وبحث معه يف 

االأو�ساع العامة.

... واملدير االأعلى للعمليات

يف اأركان الدفاع الك�ري

التابعة  البحرية  الق�ة  قائد  الللريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

هيندن يف  اآالن  الفرن�سي  االأمريال  لبنان  امل�ؤقتة يف  املتحدة  االأمم  لق�ات 

زيارة وداعية قّدم خاللها خلفه االأمريال الفرن�سي جان ل�ي�ش كرينيارد.    

... وقائد الق�ة البحرية

يف ق�ات الط�ارئ الدولية م�دعاً
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... وقائد ق�ات

االأمم املتحدة 

امل�ؤقتة

يف لبنان

... ومدير عام ق�ى االأمن الداخلي... وممثل منظمة التحرير الفل�سطينية

التحرير  منظمة  ممثل  اللللريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

الفل�سطينية ال�سيد عبا�ش زكي يرافقه رئي�ش كتلة حركة فتح يف الربملان 

الفل�سطيني ال�سيد عزام اأحمد ومدير املخابرات العامة الفل�سطيني العميد 

حممد من�س�ر. وجرى البحث يف جممل ال��سع الفل�سطيني يف لبنان.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام ق�ى االأمن الداخلي الل�اء 

بعد  �سيما  ال  وتقييمه  امل�سرتك،  االأمني  العمل  البحث  ريفي.وتناول  اأ�سرف 

اإلقاء القب�ش على جمم�عة من االإرهابيني.

... ومدير عام وزارة املالية... ومدير عام امل�ارد املائية والكهربائية

اإ�ستقبل العماد جان قه�جي، يف مكتبه 

العام للم�ارد املائية  الريزة، املدير  يف 

والكهربائية الدكت�ر فادي قمري. 

يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

الدكت�ر  املالية  وزارة  عام  مدير  الللريزة، 

اآالن بيفاين، يف زيارة بروت�ك�لية.

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف 

مكتبه يف الريزة، قائد ق�ات االأمم 

املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال 

كالودي� غراتزيان� يرافقه م�ست�ساره 

االإعالمي وال�سيا�سي ال�سيد ميل��ش 

�سرتوغر. وجرى البحث يف مهمات 

اجلي�ش وق�ات الل»ي�نيفيل« يف 

اجلن�ب و�سبل تعزيز التعاون 

والتن�سيق بينهما.
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... ووفداً من م�ؤ�س�سة 

احلريري الطبية

... وامللحق الع�سكري الك�يتي... وامللحق الع�سكري ال�سيني

ال�سيني  الع�سكري  امللحق  الللريزة،  يف  مكتبه  يف  قه�جي،  العماد  اإ�ستقبل 

العقيد �سانغ ه�نغ اآن يف زيارة وداعية رافقه خاللها امللحق الع�سكري اجلديد 

العقيد �سني ي�نغ. وتناول اللقاء �سبل تفعيل عالقات التعاون الع�سكري بني 

اجلي�سني.

الك�يتي  الع�سكري  امللحق  الللريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

اأم�ر  يف  البحث  وجرى  اخلبيزي.  الرحمن  عبد  �سليمان  اأحمد  الركن  العميد 

تتعلق بالتعاون بني اجلي�سني الك�يتي واللبناين.  

... ووفداً من بلدية �سيدا

... ووفداً من اجلبهة الدميقراطية

لتحرير فل�سطني

الريزة، وفداً من بلدية �سيدا برئا�سة  اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف 

ال�سيد عبد الرحمن البزري، الذي اأعرب عن تقديره جله�د امل�ؤ�س�سة املبذولة 

حفاظاً على اأمن املناطق اجلن�بية وا�ستقرارها.  

الدميقراطية  الريزة، وفداً من اجلبهة  اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف 

لتحرير فل�سطني برئا�سة ال�سيد علي في�سل، الذي اأعرب عن ثقته بامل�ؤ�س�سة 

الع�سكرية مبدياً اال�ستعداد الكامل للتعاون مع اجلي�ش يف �سبيل احلفاظ على 

م�سرية االأمن واالإ�ستقرار. 

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من م�ؤ�س�سة 

احلريري الطبية برئا�سة الدكت�ر ن�ر 

الدين الك��ش.     
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... ووفداً من 

معهد مار ي�حنا 

العايل للتدريب 

والتكن�ل�جيا

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، 

للتدريب  العايل  ي�حنا  مار  معهد  من  وفداً 

طرابل�ش  ملطرانية  العائد  والتكن�ل�جيا 

املارونية برئا�سة اخل�ري ج�زيف نّفاع، الذي 

خدمات  تقدمي  ملتابعة  ا�ستعداده  عن  اأعرب 

الأبناء الع�سكريني ال�سهداء.

... ووفداً من الرهبانية االأنط�نية املارونية... ووفداً من املجل�ش االإ�سالمي ال�سيعي االأعلى

االإ�سالمي  العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من املجل�ش  اإ�ستقبل 

ال�سيعي االأعلى برئا�سة املفتي اجلعفري ال�سيخ اأحمد قبالن، الذي اأعرب عن 

دعمه للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.  

الرهبانية  من  وفللداً  الللريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  العماد  اإ�ستقبل 

االأنط�نية املارونية برئا�سة االأب �سربل اأبي عب�د.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، وفداً 

من املجل�ش االأعلى للطف�لة برئا�سة الدكت�رة مرمي 

اإبراهيم احل�سيني، والذي قّدم له ن�سخة عن ت��سيات 

منتدى اأطفال لبنان ال�سن�ي. 

... ووفداً من املجل�ش االأعلى للطف�لة

... ووفداً 

من معهد 

الب�ليتكنيك 

ال�س�ي�سري 

الريا�سي

الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  العماد  اإ�ستقبل 

الريا�سي  ال�س�ي�سري  »الب�ليتكنيك«  معهد  من  وفداً 

برئا�سة ال�سيد فن�سان ن�سار. وقد ت�ّجه ال�فد بال�سكر 

للن�ساط  ورعايته  اهتمامه  على  قهوجي  العماد  اىل 

اللبناين  اجلي�ش  بني  اأقيم  الذي  امل�سرتك  الريا�سي 

واملعهد.  
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... واالأمني العام للحزب ال�سي�عي اللبناين

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، االأمني العام للحزب ال�سي�عي 

الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  جه�د  على  اأثنى  الذي  حللدادة،  خالد  الدكت�ر  اللبناين 

املميزة يف مكافحة االإرهاب واحلفاظ على م�سرية ال�سلم االأهلي يف البالد.  

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من مطارنة البقاع، �سّم 

حداد،  اندريه  املطران  الكاث�ليك  للروم  والفرزل  زحلة  اأبر�سية  راعي  من  كالً 

وراعي اأبر�سية زحلة للطائفة املارونية املطران من�س�ر حبيقة، وراعي اأبر�سية 

زحلة  اأبر�سية  وراعي  خ�ري،  اإ�سبرييدون  املطران  االأرث�ذك�سية  للطائفة  زحلة 

للطائفة ال�سريانية االأرث�ذك�سية املطران ب�ل�ش �سفر، وراعي اأبر�سية بعلبك 

للروم الكاث�ليك املطران اليا�ش رحال، وراعي اأبر�سية بعلبك للم�ارنة املطران 

�سمعان عطااهلل. وقّدم ال�فد التهنئة بعيد االإ�ستقالل، وعر�ش لق�سايا عامة تهم 

منطقة البقاع.

... ووفداً �سمالياً

مالك  الدكت�ر  وال�سمال  طرابل�ش  مفتي  �سّم  وفللداً  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

اأب� ج�دة،  اأبر�سية طرابل�ش للطائفة املارونية املطران ج�رج  ال�سعار، راعي 

وعدداً من فعاليات املنطقة وهيئاتها الدينية والر�سمية واالإجتماعية. وقّدم 

ال�فد التهنئة مبنا�سبة عيد اال�ستقالل وعر�ش مع القائد االأو�ساع يف طرابل�ش 

وال�سمال، مثنياً على الدور الذي يق�م به اجلي�ش ل�سبط ال��سع االأمني يف 

املنطقة واحلفاظ على ال�حدة ال�طنية. 
... ووفداً من دير مار اأنط�ني��ش للرهبان

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من دير مار اأنط�ني��ش 

دعمه  عن  اأعللرب  الللذي  عللازار،  بطر�ش  االأب  برئا�سة  االأنط�نيني  للرهبان 

واأثنى على جه�دها املبذولة يف احلفاظ على م�سرية  الع�سكرية  للم�ؤ�س�سة 

اال�ستقرار وال�سلم االأهلي يف البالد. 

... ووفداً من الرهبانية املارونية

اليا�ش  االأباتي  برئا�سة  املارونية  الرهبانية  من  وفداً  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

خليفة.  

... ووفداً من مطارنة البقاع
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... ووفد الرهبنة املارونية املرميية... ووفداً من دار الفت�ى

اإ�ستقبل العماد قه�جي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من دار الفت�ى برئا�سة 

مفتي �س�ر ال�سيخ حممد دايل بلطة.

املارونية  الرهبنة  وفد  الريزة،  مكتبه يف  قه�جي، يف  جان  العماد  اإ�ستقبل 

املرميية برئا�سة االأباتي �سمعان ب� عبدو.

... ووفداً من اجلماعة االإ�سالمية... ووفداً من م�ؤ�س�سة العرفان الت�حيدية

العرفان  م�ؤ�س�سة  من  وفللداً  الللريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

الت�حيدية برئا�سة ال�سيخ علي زين الدين.  

راأ�ش وفد من  ال�سيخ عمار على  الدكت�ر علي  العماد جان قه�جي،  اإ�ستقبل 

اجلماعة االإ�سالمية.

»YASA«ووفداً من منظمة الـ ...

منظملة  من  وفلللللداً  اليلرزة،  يف  مكتبله  يف  قه�جي،  العماد  اإ�ستقبل 

الل»YASA« برئا�سة النائب الدكت�ر بيار دكا�ش. وتناول البحث اأم�راً تتعلق 

ب�س�ؤون ال�سري.

»NESA« ووفداً من ...

 »NESA« الريزة، وفداً من  العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف  اإ�ستقبل 

االأو�ساع  التداول يف  وجرى  حجار.  �سامي  والدكت�ر  يايف  مايكل  الدكت�ر  �سّم 

العامة يف البالد.
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كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

نينا عقل خليل

ن�ساطات وجوالت القائد

2
0
0

8

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  زار 

ا�ستقبله  حيث  دم�سق  قه�جي 

من  عدد  مع  اجتماعات  وعقد  اال�سد،  ب�سار  الدكت�ر  ال�س�رية  العربية  اجلمه�رية  رئي�ش 

كبار امل�س�ؤولني.

ل�حدة  االأق�ى  ال�سامن  واعتربه  اللبناين  اجلي�ش  بدور  اللقاء  خالل  اأ�ساد  اال�سد  الرئي�ش 

الدائم  �س�ريا  ل�ق�ف  اال�سد  الرئي�ش  �ساكراً  قه�جي  العماد  ورّد  ومتا�سكهم.  اللبنانيني 

وال�سادق اىل جانب اجلي�ش اللبناين ودعمها له.

العماد قه�جي اأكد خالل الزيارة عالقة االأخ�ة بني اجلي�سني، معلناً بدء م�سرية من التعاون 

ومعاجلة االأم�ر العالقة، ومن بينها ق�سية الع�سكريني املفق�دين خالل االأحداث املا�سية.

اإجتماع عمل قيادي

لبى قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي دع�ة العماد 

والق�ات  اجلي�ش  اأركللان  هيئة  رئي�ش  حبيب  علي 

من  وفد  يرافقه  دم�سق  فزار  ال�س�رية،  امل�سلحة 

كبار �سباط القيادة، يف اأول زيارة خارجية له بعد 

ت�ّليه مهمات قيادة اجلي�ش. على احلدود اللبنانية 

ا�ستقبال  اأقيم  ياب��ش  جديدة  يف  ال�س�رية   -

املرافق  وال�فد  قه�جي  للعماد 

حيث قّدمت له مرا�سم التكرمي. 

القيادة  ت�ّجه اىل مقر  ومن مت 

العماد  ا�ستقبله  حيث  ال�س�رية 

حر�ش  فا�ستعر�سا  حبيب  علي 

ال�سرف.

كبار  قاعة  اىل  انتقال  اجلانبان 

عمل  اإجتماع  عقدا  حيث  الللزوار 

بني قيادتي اجلي�سني ال�سقيقني 

اللبناين:  اجلللانللب  عللن  ح�سره 

العماد قه�جي: 

بدء م�سرية من 

التعاون ومعاجلة 

االأم�ر العالقة

قائد اجلي�ش زار دم�سق تلبية لدع�ة القيادة ال�س�رية

واأجرى �سل�سلة لقاءات مثمرة مع كبار امل�س�ؤولني

الرئي�ش االأ�سد:

اجلي�ش ه� ال�سامن االأول ل�حدة اللبنانيني
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العماد قه�جي  اللبناين  اال�سد قائد اجلي�ش  الدكت�ر ب�سار  ال�س�ري  الرئي�ش  ا�ستقبل 

التي تهّم اجلي�سني  يف زيارة تعارف طالت يف م�سم�نها عمق امل�سائل امل�سرتكة 

اأمن  حت�سني  يف  اللبناين  اجلي�ش  بدور  اال�سد  الرئي�ش  اأ�ساد  وقد  وال�س�ري،  اللبناين 

وا�ستقرار لبنان بالرغم من كل ما تعّر�ش له من ا�ستهداف وحماوالت للنيل من هذه 

امل�ؤ�س�سة التي ت�سّكل ال�سامن االأق�ى ل�حدة اللبنانيني ومتا�سكهم.

بدوره �سكر العماد قه�جي الرئي�ش اال�سد »ل�ق�ف �س�ريا الدائم وال�سادق اىل جانب 

»اأنه �سيبقى عن�سر الق�ة االأ�سا�سي يف م�اجهة  اجلي�ش اللبناين ودعمها له«، م�ؤكداً 

املخططات امل�سب�هة التي ت�ستهدف وحدة لبنان وا�ستقراره«.

الرئي�ش االأ�سد ي�ستقبل العماد قه�جي

الركن  العميد  اجلي�ش،  قائد  قه�جي  جان  العماد 

ح�سني احلجار نائب رئي�ش االأركان للعديد، العميد 

العميد  الت�جيه،  مدير  �سليمان  حاج  �سالح  الركن 

الركن مروان بيطار رئي�ش مكتب التن�سيق، العميد 

الركن رمزي االأي�بي رئي�ش مكتب القائد، العميد 

الركن مارون حّتي مدير العمليات، والعقيد عبا�ش 

ابراهيم م�ساعد مدير املخابرات.

حبيب  علي  العماد  ح�سر:  ال�س�ري  اجلانب  وعن 

والق�ات  للجي�ش  العامة  االأركلللان  هيئة  رئي�ش 

هيئة  رئي�ش  نائب  راجحة  داوود  العماد  امل�سلحة، 

االأركان، الل�اء غ�سان فار�ش مدير االإدارة ال�سيا�سية، 

التنظيم  �سعبة  رئي�ش  ح�سني  ابراهيم  الللللل�اء 

واالإدارة، الل�اء جنيب بركات رئي�ش هيئة التدريب، 

الل�اء  العمليات،  هيئة  رئي�ش  قا�سم  اأديب  الل�اء 

املخابرات،  �سعبة  رئي�ش  نائب  �سّم�ر  �سعيد 

والعميد ح�سني دياب من �سعبة املخابرات.

اللقاء  ح�سر  الع�سكريني  ال�فدين  اىل  واإ�سافة 

ال�س�ري   - اللبناين  االأعلى  املجل�ش  عام  اأمللني 

ن�سري خ�ري.

تبادل كلمات

ترحيب  بكلمة  اجلل�سة  حبيب  العماد  ا�ستهل 

وتهنئة بعيد ا�ستقالل لبنان، وذّكر »بعمق العالقة 

ال�سقيقني  البلدين  جي�سي  تربط  التي  االأخ�ية 

�سد  امل�اجهة  ميادين  يف  بالدم  تعّمدت  والتي 

العدو االإ�سرائيلي«.

واأكد العماد حبيب ا�ستعداد �س�ريا للعمل معاً يف 

كل ما ي�سهم يف �سبط احلدود بني البلدين ومينع 

اأعمال التهريب على اأن�اعها، والت�سدي لالإرهاب.

كما اأِمل اأن تك�ن الزيارة فاحتة لرت�سيخ العالقة 

التعاون  اإر�ساء دعائم  بني اجلي�سني ما ي�سهم يف 

والتن�سيق امل�سرتك يف م�اجهة جميع التحديات، 

يف  ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين  خري  فيه  ملا 

�س�ريا ولبنان.

عالقة  على  فيها  اأّكد  بكلمة  قه�جي  العماد  ورّد 

االأخ�ة بني اجلي�سني معلناً بدء م�سرية من التعاون 

ومعاجلة االأم�ر العالقة، وا�سفاً زيارته االأوىل بلقاء 

والتن�سيق  العالقة  تط�ير  اىل  الهادف  التعارف 

امل�سرتك بني البلدين.

واأعرب العماد قه�جي عن اأمله يف تفعيل اجله�د 

ومكافحة  احلللدود  �سبط  يخدم  مبا  الطرفني  من 

يف  والتعليم  التدريب  خللربات  وتبادل  االإرهللاب، 
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وتبادل  الل�ج�ستي  الع�ن  وتقدمي  كافة،  املجاالت 

املعل�مات التي ت�سمن �سالمة البلدين.

الرئي�سة  امل�ا�سيع  االجتماع  خالل  ُطرحت  وقد 

جدول  ت�سّمنها  والتي  امل�سرتك  االهتمام  ذات 

احلدود  �سبط  تن�سيق  يف  البحث  وجرى  االأعمال، 

واالإرهاب،  التهريب  مكافحة  والتعاون يف  الربية، 

وتبادل املعل�مات ح�ل العدو االإ�سرائيلي والت�سدي 

الدعم  وا�ستمرار  التدريب،  دورات  وا�ستئناف  له، 

م��س�ع  ومعاجلة  االآليات،  وم�ساعفة  الل�ج�ستي 

املفق�دين الع�سكريني خالل االأحداث املا�سية.

اأهمية تط�ير العالقة االأخ�ية بني  واأكد اجلانبان 

على  و�للسللّددا  االأ�للسللعللدة،  خمتلف  على  اجلي�سني 

الت�افق  مّت  ما  لكل  الدقيقة  واملتابعة  الت�ا�سل 

عليه.

م�ا�سلة  على  االإتللفللاق  مّت  اللقاء  ختام  ويف 

االت�ساالت واللقاءات الإجناز االأعمال املطروحة، يف 

امل�سّكلة  واللجان  املخت�سة  االأركان  �سالحيات  اإطار 

على هذا ال�سعيد.

لقاء نائب القائد العام وزير الدفاع

والتقى قائد اجلي�ش وال�فد املرافق، نائب القائد 

يف  ت�ركماين  ح�سن  العماد  الدفاع  وزيللر  العام، 

مكتبه ومّت بحث اآخر م�ستجدات االأحداث وتط�راتها 

وخ�س��ساً العالقات بني اجلي�سني ال�سقيقني.

وقد اأ�ساد العماد ت�ركماين بدور اجلي�ش اللبناين 

اجلامع، ودعا اىل الرهان على مناقبيته م�ؤكداً على 

اجلي�سني،  بني  وواعللدة  طيبة  عالقة  اىل  »ال�سعي 

بعيدة كل البعد عن املناكفات ال�سيا�سية«، خ�س��ساً 

ا�ستمرار  يف  ال�س�رية  القيادة  ت�جهات  »ظل  يف 

باعتباره  مبهامه  للقيام  اللبناين  اجلي�ش  دعم 

امل�ؤ�س�سة ال�سامنة الأمن لبنان ووحدته«.

التي  االإرهابية  باالأعمال  ت�ركماين  العماد  ونّدد 

االإرهاب  هذا  �سّببه  ما  م�جزاً  البلدين  ت�ستهدف 

يعي  ال  قد  العربي  املجتمع  اأن  واأ�ساف  ل�س�ريا. 

مغزى االإرهاب اإالّ عندما يطاوله مبا�سرة، حيث اأن 

هذه االآفة اخلطرية اأ�سبحت م�سكلة عاملية، وذّكر اأن 

م��س�ع ع�دة اجلي�ش ال�س�ري اىل لبنان غري واردة 

على االإطالق.

�سكر على احلفاوة

يف ختام زيارته �سكر العماد جان قه�جي اجلانب 

الكبري  والتجاوب  اال�ستقبال  حفاوة  على  ال�س�ري 

على  اأكللد  كما  املطروحة.  امل�ا�سيع  خمتلف  يف 

التعاون اىل اأبعد احلدود داعياً اىل �سرورة متابعة 

اجله�د امل�سرتكة من اأجل درء االأخطار عن ال�سعبني 

تبادل  من  املزيد  اىل  التطلع  مع  ال�سقيقني 

امل�سلحة  فيه  ملا  كافة  املجاالت  يف  املعل�مات 

امل�سرتكة. ووّجه العماد قه�جي الدع�ة اىل القيادة 

الع�سكرية ال�س�رية لزيارة لبنان، ثم غادر االأرا�سي 

ال�س�رية بعد اأن اأجريت له مرا�سم التكرمي الالزمة.
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اإ�ستقبل قائد اجلي�ش 

قه�جي  جللان  الللعللمللاد 

امللحقني  رابطة  وفللد 

العرب  الع�سكريني 

املعتمدين  واالأجللانللب 

وممثلني  لبنان  يف 

مراقبة  منظمة  عللن 

الرابطة  عميد  برئا�سة  وم�ساعديهم  الل»ي�نفيل«  وقلل�ات  الهدنة 

امللحق الع�سكري ال�سع�دي الل�اء املهند�ش حممد بن اإبراهيم احلجاج.

العماد قه�جي عر�ش خالل اللقاء مهمات اجلي�ش الدفاعية واالأمنية، 

وحاجاته من االأ�سلحة والعتاد التي متّكنه من اأداء دوره ال�طني، مبا 

يتنا�سب مع حجم املخاطر والتحديات التي ي�اجهها لبنان.

واأكد العماد قه�جي »اأن ال��سع االأمني يف البالد بات مم�س�كاً ب�سكل 

جيد، خ�س��ساً بعد متّكن اجلي�ش بالتعاون مع ق�ى االأمن الداخلي من 

اإعتقال عدد من اأفراد اخللية االإرهابية ال�سالعة بتفجريات طرابل�ش«.

لدى  عارماً  ارتياحاً  لقي  الذي  الن�عي  االإجنللاز  هذا  »اإن  واأ�ساف: 

اأي تطاول  واأن  لالإرهاب يف لبنان،  اآمناً  اأن ال مالذ  اللبنانيني، ي�ؤكد 

على اجلي�ش اأو اإعتداء على امل�اطنني لن مير من دون عقاب«.

»حالة  اىل  اجلي�ش  قائد  اأ�سار  اجلن�بية،  احلدود  على  ال��سع  وح�ل 

احل�س�ر  نتيجة  املناطق،  هذه  بها  تنعم  التي  املميزة  االإ�ستقرار 

الفاعل للجي�ش وجه�د ق�ات الل»ي�نيفيل«، والتزام لبنان مندرجات 

قللللرار جمللللل�للش االأملللن 

ويف   ،1701 الللرقللم 

العدو  فلللاإن  املللقللابللل 

يللزال  االإ�للسللرائلليلللللي ال 

ل من تنفيذ هذا  يتن�سّ

ا�ستمرار  عرب  الللقللرار، 

�سبعا  ملللزارع  احتالله 

خروقاته  وم�ا�سلة  الغجر،  بلدة  من  اللبناين  واجلزء  كفر�س�با  وتالل 

اجل�ية والربية والبحرية لالأرا�سي اللبنانية، واإطالق العنان لتهديداته 

بتدمري لبنان«.

م�ساألة  وحتديداً  ال�سمالية،  احلدود  على  ال��سع  اىل  بالن�سبة  اأما 

االآونة  يف  كبري  جدل  ح�لها  اأثري  التي  ال�س�رية  الع�سكرية  احل�س�د 

االأخرية، فقد اأو�سح باأن »قيادة اجلي�ش كانت على علم م�سبق بهذا 

والتخريب عرب هذه  التهريب  اأعمال  الذي يهدف اىل منع  التدبري 

احلدود«.

وختم العماد قائد اجلي�ش، �ساكراً »للدول ال�سديقة وال�سقيقة التي 

على  وم�سّدداً  اللبناين«،  اجلي�ش  اىل  ع�سكرية  م�ساعدات  قّدمت 

م�سلحة  من  فيه  ملا  اجله�د  وت�سافر  م�ستقبالً،  التعاون  »تفعيل 

م�سرتكة للجميع«.

اأقيم على  الريزة  ال�سباط يف  نادي  اللقاء، حفل غداء يف  واأعقب 

�سرف احل�س�ر.

العماد قه�جي:

ال��سع االأمني

مم�س�ك ب�سكل جيد

اإ�ستقبل امللحقني الع�سكريني



منطقة بريوت

يف  املنت�سرة  اجلي�ش  ق�ى  اجلي�ش،  قائد  تفّقد 

منطقة بريوت و�س�احيها، حيث جال على مراكزها 

واطلع على التدابري امليدانية املتخذة، ثم اجتمع 

توجيهاته  واأع��ط��ى  والع�سكريني  ال�سباط  اىل 

الالزمة.

املبذولة  »اجله�د  على  قه�جي  العماد  واأثنى 

من قبل ال�حدات الع�سكرية بالتعاون مع االأجهزة 

امل�اطنني،  طماأنة  اىل  اأف�ست  والتي  االأمنية، 

يف  م�سرياً  البالد«،  اىل  واالإ�ستقرار  االأمن  واإعللادة 

ه�  بللريوت،  العا�سمة  »اأمللن  اأن  اىل  االإطللار  هللذا 

اأول�ية مطلقة لدى اجلي�ش، فهذه املدينة ت�سّكل 

اللبنانيني  تالقي  ونقطة  الناب�ش  ال�طن  قلب 

وال�سيا�سية  الطائفية  انتماءاتهم  اختالف  على 

التي  الرئي�سة  امل�ؤ�س�سات  وحتت�سن  واملناطقية، 

متثل اإحدى اأهم ركائز الدولة وال�طن«.

وح�ل م�ساألة تفكيك ال�سبكة االإرهابية يف منطقة 

املتعاملة مع  �ش  والتج�سّ االإرهاب  و�سبكة  ال�سمال 

العدو االإ�سرائيلي يف منطقة البقاع، لفت العماد 

ثمرة  هما  االإجنازين  »هذين  اأن  اىل  اجلي�ش  قائد 

و�سائر  الداخلي  االأمن  وق�ى  اجلي�ش  جه�د  ت�سافر 

االأجهزة االأمنية«، منّ�هاً يف هذا املجال بل»التعاون 

يف  الفل�سطينية  الف�سائل  قيادات  اأبدته  الللذي 

املخيمات«.

واأ�ساف قائد اجلي�ش: »اإن اجلي�ش �سيتابع مالحقة 

بعد  اآمناً  وال مالذ  اأينما وجدوا  والعمالء  االإرهابيني 

قبل  مللن  املرف��سني  املجرمني  لللهلل�ؤالء  اللليلل�م 

االإخ�ة الفل�سطينيني ومن ال�سعب اللبناين، الذي 

وي�سّكل�ن  االإجتماعي،  ن�سيجه  يعتربهم غرباء عن 

النقي�ش ال�ا�سح لر�سالته االإن�سانية واحل�سارية«.

الع�سكريني  داعياً  قه�جي  جللان  العماد  وختم 

على  واحلفاظ  واليقظة،  ال�عي  من  »املزيد  اىل 

اإ�سرائيلي  اعتداء  اأي  مل�اجهة  العالية  اجله�زية 

حمتمل، خ�س��ساً اأن العدو ي�ستمر باإجراء املناورات 

اللبنانية،  لالأرا�سي  خروقاته  ويكّثف  الع�سكرية 

و�سعباً  جي�ساً  لبنان  �سد  معلناً  تهديداً  ي�سّكل  ما 

»اال�ستعداد  اىل  الع�سكريني  دعا  كما  ومقاومة«. 

مل�اكبة اال�ستحقاقات القادمة ال �سيما التح�سريات 

واملناقبية  اجلدية  بللروح  النيابية،  لالإنتخابات 

والبقاء على م�سافة واحدة من جميع االأطراف«.

ال�حدات اخلا�سة

اجلي�ش،  قائد  العماد  تفّقد  الحللق،  وقللت  يف 

ف�جي  تباعاً  زار  حيث  اخلا�سة،  ال�حدات  قيادات 

والف�ج املج�قل. ثم جال  البحر  املغاوير ومغاوير 

على مراكز انت�سارها واطلع على جممل ن�ساطاتها 

التدريبية، وم�ست�ى جه�زيتها وا�ستعدادها لتلبية 

ع�سكرية  عرو�ساً  ح�سر  كما  املهمات.  خمتلف 

اأظهرت كفاءات قتالية عالية.

املبذولة،  اجله�د  »على  قه�جي  العماد  واأثنى 

واأكد الدور الكبري الذي تق�م به هذه االأف�اج لدعم 

قدرات ال�حدات الع�سكرية املقاتلة، مثّمناً عظمة 

البارد،  نهر  معركة  يف  قّدمتها  التي  الت�سحيات 

واإحباطها املخططات االإرهابية التي هدفت للنيل 

اأينما وجدوا، مثنياً  اأن اجلي�ش �سيالحق االإرهابيني والعمالء  اأكد قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي 

داعياً  االأخــرية،  االأ�سابيع  خالل  ال�سعيد  هذا  على  مهمة  نتائج  اىل  اأف�ست  التي  اجله�د  على 

الع�سكريني اىل احلفاظ على اجله�زية مل�اجهة اأي اعتداء اإ�سرائيلي حمتمل.

كالم العماد قه�جي اأتى يف �سياق عدة ج�الت تفّقد خاللها منطقتي بريوت والبقاع اىل قيادات 

ال�حدات اخلا�سة ومراكز انت�سارها.

�سل�سلة من اجل�الت على القطع وال�حدات 

العماد قه�جي: اجلي�ش �سيالحق

االإرهابيني والعمالء اأينما وجدوا
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من ال�حدة ال�طنية و�سيغة العي�ش 

امل�سرتك يف البالد«.

اىل  اجلي�ش  قائد  العماد  ولفت 

على  اجلي�ش  ق�ى  تعزيز  »متابعة 

امتداد احلدود الربية والبحرية، واىل 

مع  ال�ساأن  هذا  يف  اجلاري  الت�ا�سل 

ال�سقيق،  ال�س�ري  العربي  اجلي�ش 

ت�سلل  ووقف  اأن�اعها  على  التهريب  اأعمال  ملنع 

االأفراد على جانبي احلدو«.

ودعا العماد قه�جي الع�سكريني »اىل املزيد من 

واالإ�ستمرار   واالأخالقية،  الع�سكرية  بالقيم  التم�سك 

حت�سباً  واجل�سدية  املهنية  الللكللفللاءات  رفللع  يف 

العدو  جهة  من  اأكانت  ال�طن،  تتهدد  اأخطار  الأي 

وجهني  ي�سّكالن  اللذين  االإرهللاب  اأو  االإ�سرائيلي 

لعملة واحدة«.

ال�حدات  قيادات هذه  »واعداً  اجلي�ش  قائد  وختم 

بالعتاد  القتالية  قدراتهم  لتعزيز  جهداً  ياأل�  باأالّ 

املنا�سب والعديد املطل�ب«.

ف�ج مغاوير البحر

ف�ج  قه�جي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد 

مناورة  وح�سر  املدف�ن،  �ساحل  عند  البحر  مغاوير 

خا�سة مبكافحة االإرهاب �ساركت فيها وحدات راجلة 

ثكنة  اىل  انتقل  ثم  ع�سكرية،  وط�افات  وزوارق 

ل�حة حتمل  ال�ستار عن  واأزاح  الف�ج يف عم�سيت 

اأ�سماء �سهدائه.

وقد اأثنى العماد جان قه�جي على كفاءة ال�حدات 

املنّفذة واأدائها للتمرين بكل حرفية واإتقان، داعياً 

الن�سباط  م�ستوى  على  احلفاظ  اىل  الع�سكريني 

اخلا�ش  بالعتاد  واالهتمام  واجله�زية،  والتدريب 

ي�ستطيع  خالله  من  والذي  الف�ج،  لدى  املت�افر 

تنفيذ مهماته القتالية االإ�ستثنائية. 

... ومنطقة البقاع

�سملت ج�لة القائد ال�حدات الع�سكرية املنت�سرة 

االإجللراءات  على  اطلع  حيث  البقاع،  منطقة  يف 

ال�سباط  اىل  اجتمع  ث��م  امل��ت��خ��ذة،  امليدانية 

والع�سكريني واأعطى ت�جيهاته الالزمة.

عيد  مبنا�سبة  الع�سكريني  هناأ  قه�جي  العماد 

بدوره  اجلي�ش  قيام  اأن  اىل  واأ�للسللار  اال�ستقالل، 

االأوىل  ال�سمانة  ي�سكل  الفاعل  واالأمني  الدفاعي 

اىل  الفتاً  وا�ستقالله،  ال�طن  وحدة  على  للحفاظ 

تهديداتهم  االإ�سرائيلي  العدو  قللادة  اإطللالق  اأن 

امل�ستمرة �سد لبنان، لن ي�سعف من عزم اجلي�ش 

واإحباط  ال��ع��دو  لهذا  الت�سدي  على  وت�سميمه 

والقدرات  االإمكانات  بكل  خمططاته 

املتاحة، م�ؤكداً باأن البقاع لن يك�ن 

لالإعتداء  رخ�ة  خا�سرة  اأو  �سهالً  ممراً 

على االأ�سلقاء العرب.

باجله�د  قه�جي  الللعللمللاد  ونلللّ�ه 

املبذولة التي اأف�ست م�ؤخراً اىل ت�قيف 

واآخرين متعاملني مع  اإرهابيني  عنا�سر 

البالغ  اأثره  له  كان  الذي  االأمر  االإ�سرائيلي،  العدو 

االأمن  م�سرية  وحت�سني  امل�اطنني  طماأنة  يف 

التدابري  �سّدد على �سرورة تعزيز  واالإ�ستقرار. كما 

�سبط  جلهة  خ�س��ساً  البقاع،  منطقة  االأمنية يف 

 - اللبنانية  احلدود  جانبي  على  التهريب  اأعمال 

للبلدين  م�سرتكة  م�سلحة  من  فيه  ملا  ال�س�رية، 

ال�سقيقني، اإ�سافة اىل احلفاظ على اأمن امل�اطنني 

هذا  يف  م�سرياً  ممتلكاتهم،  على  التعدي  ومنع 

هذه  اأبناء  من  ال�ساحقة  االأغلبية  اأن  اىل  االإطللار 

املنطقة العزيزة تلتف ح�ل اجلي�ش، اأما اخلارج�ن 

على القان�ن فهم قلة حمدودة، ولن يك�ن�ا مباأمن 

عن مالحقة الق�ى الع�سكرية واالأمنية.

اىل  الع�سكريني  داعلليللاً  اجلي�ش  قللائللد  وخللتللم 

اأي  اجله�زية مل�اجهة  درجات  اأق�سى  احلفاظ على 

االإ�ستعداد مل�اكبة  اإ�سرائيلي حمتمل، واىل  اعتداء 

الداخلية القادمة مبزيد من اليقظة  اال�ستحقاقات 

من  واحدة  م�سافة  على  والبقاء  والتجرد،  وال�عي 

يحاول  من  لكل  بحزم  والت�سدي  االأطللراف،  جميع 

االإخالل باالأمن اأو التعر�ش حلرية امل�اطن وكرامته.
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رئي�ش االأركان ي�ستقبل 

وفداً ع�سكرياً اأردنياً

ا�ستقبل رئي�ش االأركان الل�اء الركن 

�س�قي امل�سري، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً ع�سكرياً من الكلية 

الع�سكرية االأردنية. وتناول البحث 

�سبل التعاون بني اجلي�سني اللبناين 

واالأردين.

كانون1ت�رشين2/ 

ا�ستقباالت رئي�س االأركان

2
0
0

8

... ووفداً من �سركة رايثي�ن االأمريكية... وقائد الفرقاطة الرتكية

الريزة،  امل�سري، يف مكتبه يف  �س�قي  الركن  الل�اء  االأركان  رئي�ش  ا�ستقبل 

ع�سكري  وفد  راأ�ش  على  اأورا�ش  الك�مندور  »ياف�ر«  الرتكية  الفرقاطة  قائد 

مرافق. وقد تناول البحث مهمة ال�حدة الرتكية العاملة �سمن الل»ي�نيفيل«، 

وعالقات التعاون بني اجلي�سني اللبناين والرتكي.

اإ�ستقبل رئي�ش االأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من �سركة رايثي�ن االأمريكية 

االإقليمي  املدير  م�ساعد  برئا�سة  االإت�سال،  واأجهزة  والذخائر  االأ�سلحة  ل�سناعة 

لل�سركة ال�سيد روبرت ب��ستل.

ال�فد عر�ش اإمكانيات ال�سركة واإنتاجها مبدياً ا�ستعداده لتلبية حاجات اجلي�ش 

اللبناين.

... والل�اء االإماراتي املتقاعد خالد ب� العينني... ووفداً من م�ؤ�س�سة احلريري الطبية

اإ�ستقبل الل�اء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من م�ؤ�س�سة احلريري 

غداة  للجي�ش  �سكره  قّدم  الذي  الك��ش،  الدين  ن�ر  الدكت�ر  برئا�سة  الطبية 

اإقامته حفل تكرمي للم�ؤ�س�سة، واأكد ا�ستمرار التعاون مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

اإ�ستقبل رئي�ش االأركان، يف مكتبه يف الريزة، الل�اء املتقاعد خالد ب� العينني 

وجرى  قه�جي.  ريا�ش  الدكت�ر  يرافقه  املتحدة،  العربية  االإمللارات  دولة  من 

التداول يف االأم�ر املتعلقة بتنظيم املعر�ش الع�سكري يف لبنان خالل العام 

2009، باالإ�سافة اىل اأم�ر اأخرى تتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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... ومدير عام امل�ارد املائية والكهربائية

يف  امل�سري،  �س�قي  الركن  الل�اء  اإ�ستقبل 

املائية  امل�ارد  عام  الريزة، مدير  مكتبه يف 

قّدم  الذي  قمري  فادي  الدكت�ر  والكهربائية 

 Gestion« بعن�ان:  كتابه  عن  ن�سخة  له 

 et Hydrodiplomatie de l’eau au
.»proche - Orient

... وامللحق الع�سكري ال�سيني... ووفداً من احلزب الدميقراطي اللبناين

اإ�ستقبل رئي�ش االأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من احلزب الدميقراطي 

اللبناين برئا�سة نائب رئي�ش احلزب االأ�ستاذ زياد ال�س�يري، الذي قّدم دعمه 

للجي�ش واأثنى على دوره ال�طني.

اإ�ستقبل الل�اء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري ال�سيني 

العقيد �سانغ ه�نغ اآن، يف زيارة وداعية قّدم فيها خلفه العقيد �سني ي�نغ.

... وامللحق الع�سكري الك�يتي

... وقائد الق�ة البحرية

التابعة لق�ات الط�ارئ الدولية

الك�يتي  الع�سكري  امللحق  الريزة،  يف  مكتبه  يف  االأركللان،  رئي�ش  اإ�ستقبل 

اأم�ر  يف  التداول  وجرى  اخلبيزي.  الرحمن  عبد  �سليمان  اأحمد  الركن  العميد 

تتعلق بالتعاون بني اجلي�سني الك�يتي واللبناين.

اإ�ستقبل الل�اء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، قائد الق�ة البحرية التابعة 

لق�ات االأمم املتحدة امل�ؤقتة االأمريال الفرن�سي اآالن هيندن يف زيارة وداعية، 

قّدم خاللها خلفه االأمريال الفرن�سي جان ل�ي كرينيارد.



... ووفداً من م�ؤ�س�سة العرفان الت�حيدية... ووفداً اأملانياً

رئي�ش  الريزة،  مكتبه يف  امل�سري، يف  الركن  الل�اء  االأركان  رئي�ش  اإ�ستقبل 

فرن�ش  العقيد  وم�ساعده  �ست�لتز  كارل  اجلرنال  االأملاين  االإ�ست�ساري  الفريق 

ف�غل. وتناول اللقاء م��س�ع الق�ة امل�سرتكة ل�سبط احلدود الربية.

اإ�ستقبل رئي�ش االأركان الل�اء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

م�ؤ�س�سة العرفان الت�حيدية برئا�سة ال�سيخ علي زين الدين، الذي قّدم التهنئة 

والدعم للجي�ش بعد اإلقاء القب�ش على ال�سبكة االإرهابية يف منطقة ال�سمال.

... وم�س�ؤول دار االإفتاء... ووفداً من بلدة عنجر

بلدة جمدل  من  وفداً  الريزة،  مكتبه يف  امل�سري، يف  الركن  الل�اء  اإ�ستقبل 

اأو�ساع البلدة، وعرّب عن دعم  عنجر برئا�سة ال�سيد ح�سن �سالح، الذي عر�ش 

اأهاليها للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.

اإ�ستقبل رئي�ش االأركان، يف مكتبه يف الريزة، م�س�ؤول دار االإفتاء ال�سيخ �سادي 

امل�سري يرافقه احلاج وليد اخلطيب.

... ورئي�ش اللجنة الدولية

 لل�سليب االأحمر م�دعاً

يف  مكتبه  يف  االأركلللان،  رئي�ش  اإ�ستقبل 

الريزة، رئي�ش اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر 

ال�سيد ج�ردي رايك ك�رك�، يف زيارة وداعية 

قّدم فيها خلفه ال�سيد ج�رج ك�فين��ش.
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كانون1ت�رشين2/ 

منا�سبات

2
0
0

8

كّرمت »دورة جي�ش لبنان 

ال�احد« )1973-1976( قائد 

اجلي�ش العماد جان قه�جي 

الذي  خرج من �سف�فها 

متدرجاً يف امل�س�ؤوليات و�س�الً 

اإىل �سدة القيادة.

فقد اأقامت الدورة ع�ساء )يف 

املجتمع الع�سكري - ج�نية( 

على �سرف العماد قائد اجلي�ش 

بح�س�ر مدير عام ق�ى االأمن الداخلي الل�اء اأ�سرف 

ريفي ومدير عام االأمن العام الل�اء وفيق جزيني، 

واإىل �ضباط الدورة وعقيالتهم ح�ضر ذوو ال�ضباط 

ال�سهداء، وتخللت املنا�سبة كلمة للعماد قه�جي 

واأخرى للعميد منري عقل طليع الدورة.

كلمة قائد اجلي�ش

�سباط  بني  اللحمة  اأن  قهوجي  العماد  اعترب 

الدورة و�سباط اجلي�س وقيادتهم تاأكيد على ر�ّس 

ال�سف�ف وجتديد الثقة مب�ستقبل اجلي�ش.

وقال: 

»اأيها الرفاق

يف هذا اللقاء العامر ب�ج�د اأخ�ة ال�سالح، تزدحم 

يف خميلتي ال�س�ر واملعاين، فاأع�د بالذاكرة اىل 

اجلذور، اإىل م�سنع الرجال، املدر�سة احلربية التي 

فتياناً  الطريق،  بداية  يف  �ساحاتها  احت�سنتنا 

وط�ائفه  ال�طن  مناطق  خمتلف  من  قادمني 

االن�س�اء  و�سرف  لبنان  حمبة  جتمعهم  وعائالته، 

واأعلل�د  واللل�فللاء.  والت�سحية  ال�سرف  رايللة  حتللت 

بالذاكرة كذلك اإىل م�سرية اخلدمة الط�يلة، التي 

خط�ناها معاً يف ال�سّراء وال�سّراء، يداً بيد وجنباً اإىل 

جنب، نت�سارك يف اأفراحها وماآثرها، يف �سع�باتها 

وخماطرها، ونتفانى �س�ياً يف البذل والعطاء من 

اأجل النه��ش باجلي�ش واإعالء رايته، حتى ا�ستحقت 

اإرثاً  لها  تبني  اأن  وت�سحياتكم،  بكفاءتكم  دورتنا 

كل  يف  امل�سرقة  ب�سماتها  وترتك  كبرياً،  معن�ياً 

م�قع من م�اقع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

اإن لقاءنا الي�م، واإن جاء متاأخراً ب�سبب م�ساغلكم 

الكثرية التي فر�ستها الظروف ال�سابقة، ه� تاأكيد 

على اللحمة بني �سباط الدورة وبالتايل بني �سباط 

دورة لبنان ال�احد تكّرم العماد قه�جي

قائد اجلي�ش:

اللحمة

بني ال�ضباط

جتديد للثقة

مب�ستقبل اجلي�ش

طليع الدورة:كلنا ثقة

باأنك �ستق�د اجلي�ش

اإىل اأر�ش �سلبة



49

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

ر�ّش  على  تاأكيد  وه�  وقيادتهم،  جميعاً  اجلي�ش 

ال�سف�ف وجتديد الثقة مب�ستقبل هذا اجلي�ش الذي 

ع�سكرييه،  واإميان  �سهدائه  دماء  بف�سل  �سيبقى 

ال�سدائد  اأوقات  يف  الأبنائه  ومالذاً  لل�طن  مفخرة 

وال�سعاب.

بينكم  �سادت  التي  والتعاون  املحبة  روح  اإن 

الف�سيلة  روح  عن  تعبري  اأبلغ  لهي  الدوام،  على 

من  به  تتحل�ن  وعّما  اأعماقكم،  يف  املنغر�سة 

مناقبية والتزام ونكران للذات يف �سبيل ال�سالح 

ه� جناح  امل�ؤ�س�سة  باأن جناح  منكم  اإدراكللاً  العام، 

اجلميع  يطال  امل�ؤ�س�سة  وخللري  منكم،  فللرد  لكل 

باأنكم  تللام  يقني  على  واأنللا  ا�ستثناء،  دون  من 

املبادئ  را�سخي  عليه  داأبتم  ما  �ست�ستمرون على 

اأبناء  ُيقتدى به بني  الدورة مثاالً  والقيم، لتبقى 

امل�ؤ�س�سة كافة.

واأمتنى  اللقاء،  هذا  اىل  الطيبة  دع�تكم  اأ�سكر 

باخلري  زاخلللرة  اأيللامللاًَ  الكرمية  ولعائالتكم  لكم 

والعطاء، واأعاهدكم باأن تبقى القيادة اأمينة على 

ت�سحياتكم، كما اأين اأجدد العزم معكم باأن ت�ستمر 

م�ؤ�س�ستنا ق�ية منيعة، وفية للر�سالة والق�سم«.

كلمة طليع الدورة

العميد عقل ا�ستهل كلمته بتهنئة 

العماد قه�جي بت�سّلمه قيادة اجلي�ش 

التمنيات  بللاأ�للسللدق  مللنلله  وتللقللدم 

واالأدعية بالت�فيق.

وقال:

العابق  اجللل�  هللذا  يف  يل  »َيطيُب 

بال�طنية احلّقة، املرتكزة اإىل ال�سرف 

وال�فاء  االأكلليللدة  والت�سحية  ال�طيد 

الدائم، اأن ن�ؤكد االأمل املعق�د على اأخ 

زميل ويّل القيادة، واأن حتاول كلماتي 

يف  جمّلياً  وتقارب  عالياً  تللداين  اأن 

كلمات  يف  قائداً  وتفي  ال�طن،  حّب 

لبنان  حلياة  عمراً  اأفناه  ما  وحلظات 

وبقائه.

كل  اأن  �سابقاً،  قلته  ما  اأرّدد  اإنني 

فاإمنا  مركزاً،  يتب�اأ  الدورة  من  رفيق 

ذلك يعني كل فرد من الدورة، وُيلزمه 

من  ق�سط  يف  ي�ساهم  اأن  اللل�اجللب 

هذا  مهمة  اإجناح  بهدف  امل�س�ؤولية، 

الرفيق.

ح�سرة العماد

مف�سلية  ظلللروف  يف  الللبللالد  متللّر 

دماء  تنزف،  ال�طن  جراح  م�سريية، 

حتّفزنا   2006 متلل�ز  حللرب  �سهداء 

مدنيني  وااللللتللحللام  التعا�سد،  اإىل 

وع�سكريني مقاومة واحدة، جاهزة يف 

كل حني، لدحر عدو راب�ش على احلدود 

يرتب�ش بنا �سراَ، 

البارد،  نهر  حرب  يف  وال�سبع�ن  املئة  �سهداوؤنا 

ال�طن،  تللراب  باالأحمر  �سّرج�ا  بدمائهم  الذين 

وبف�سلهم وبف�سل ال�سهداء االأحياء وكل الع�سكريني، 

مّت الق�ساء على اخلاليا االإرهابية اأو ما عرف بفتح 

االإ�سالم، ينفح�ن يف �سدورنا روح العّزة ال�ساجة بنا 

اأبداً، اإىل بذل املزيد من الت�سحية وال�سهادة.

اأيها القائد

والفعل،  الكلمة  يف  امل�ساندة  واجب  علينا  لك 

وثق اأننا �سنك�ن خري �سند، ولنا عليك ما عرفناه 
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بك من تعّلق بالقيم، فما طغى عليك غرور، وال 

ا�ستبّدت بك �سه�ة، وال �سيطرت عليك مادة، وال 

ذهبت �سجاعتك اأه�اراً، فكنت ال�سيف تذود به عن 

ُيعلى  وال  يعل�  احلق،  جي�سنا  اجلي�ش،  عن  احلق، 

عليه.

ح�سرات ال�سيدات، اأيها الزمالء

الداخلي  االأمللن  قلل�ى  لدورتنا،  اجلي�ش  قيادة 

العام  االأمن  ريفي،  اأ�سرف  الل�اء  بقيادة  لدورتنا 

لدورتنا بقيادة الل�اء الركن وفيق جزيني، مديرية 

اإدم�ن  الركن  العميد  باإمرة  لدورتنا  املخابرات 

لبنان  يف  الع�سكرية  القطعات  معظم  فا�سل، 

باإمرة �سباط من دورتنا، اإنه لفخٌر لهذه الدورة اأن 

وعلى  ال�طن،  يف  الع�سكرية  االأم�ر  زمام  تت�سّلم 

ف��ش،  الفرن�سي  املاري�سال  قاله  ما  اأ�ستذكر  هذا 

يف  االأهم  »العامل  االأوىل:  العاملية  احلرب  بطل 

جي�ش  كل  وقيمة  القيادة،  ه�  اجلي��ش  انت�سار 

تكمن يف جدارة قادته و�سجاعة جن�ده«.

واجلللدارة  القيادة  يخت�سر  وقائدنا  بنا  فكيف 

وال�سجاعة يف �سخ�سه!؟

لل�سرف  رملللزاً  ال�سخ�ش  اإ�للسللم  يك�ن  مللا  كللثللرياً 

وبرناجماً للعمل، هكذا ه� العماد جان قه�جي.

رفيقنا واأخ�نا، ح�سرة العماد جان قه�جي

اأنت الي�م على راأ�ش امل�ؤ�س�سة الع�سكرية، التي  

للجمه�رية.  روؤ�ساء  ثالثة  االآن  حتى  البالد  اأعطت 

الذي  �سليمان،  مي�سال  العماد  الرئي�ش  ه�  ها 

ال�طن يف حرب  اإنت�سر  بحكمته ويف ظل قيادته 

ها  البارد،  نهر  اإرهاب  على  وق�سى   ،2006 مت�ز 

اأهله،  اإىل  ال�طن  الإعادة  بثبات و�سالبة  ه� يجهد 

واإعادة اللبنانيني اإىل وطنهم.

اأنت الي�م، اأيها القائد، على راأ�ش هذه امل�ؤ�س�سة، 

اأن  واجلنود،  ال�سباط  وزوجات  اأمهات  تفتخر  حيث 

: »ُعْد  يرّددن مع ن�س�ة اأ�سربطة الأوالدهنَّ واأزواجهنَّ

حامالً درعَك اأو حمم�الً عليه«. 

بف�سل فخامة رئي�ش اجلمه�رية، بف�سل قيادتك 

كل  من  �سنعود  وال�سباط،  القادة  الزمالء  وقيادة 

مهمة حاملني الدروع، دروع الن�سر، دروع العزة، 

عزة ال�طن ومنعته.

قمة  يف  القائد  اأيها  تتب�اأ  الللذي  امل�قع  اإن 

فيه  يقف  الذي  امل�قع  ه�  الع�سكرية،  امل�ؤ�س�سة 

اللبناني�ن اإىل جانبك، للتطّلع نح� اآفاق اأرحب من 

الن�سر واملجد اللذين يكلالن هامة ال�طن.

ح�سرة القائد

اجلي�ش ه� لبنان، ولبنان ه� اجلي�ش. كل حماولة 

الإ�سعاف اجلي�ش هي اإ�سعاف للبنان. 

واحلروب  االأخطار  وواجهنا  �سيء  كل  خربنا  لقد 

اأر�سنا  اإىل  جاءت  التي  االأمم  كل  خربنا  واملاآ�سي، 

فاحتة وغازية وحمتلة، وعابرة عرب التاريخ وحتى 

�سن�ات قليلة، خربناها بني �ساحات القتال وحتت 

تتعّرى  عندما  امللل�ت  وجه  ويف  املدافع،  نللريان 

النف��ش وتظهر على حقيقتها، واإنني اأق�سم لكم 

تف�قها  ال  اللبناين،  لل�سعب  الروحية  الطاقة  باأن 

اأية طاقة يف الك�ن.

بالت�فيق،  وا�ستجاب دعاءنا لك  �سّدد اهلل خطاك 

نعاهدك على م�ا�سلة ال�سهر معك، ون�سهد اأننا لك 

معاون�ن، ومعك �ساع�ن.

احل�سللل�ر  جميللع  كمللا  ثقللة،  على  اإنللنللي 

ال�سالح  ورفلللللللللللاق 

اأيها  باأنك  والدرب، 

�ستق�د  الللقللائللد، 

اجللللليلللل�للللش حللتللى 

ت�ستقر قدماه على 

اأر�ش �سلبة، في�ؤّدي 

للملله للللالأر�لللش  َقلل�للسَ

والعلم،  وال�سعب 

هلللاتلللفلللاً بلل�للسلل�ت 

ليحيا  علللظللليلللم، 

لبنان. 
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كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

ملء القلوب والوجدان

2
0
0

8

يف الذكرى االأوىل لرحيله اأطّل 

الل�اء الركن ال�سهيد فرن�س�ا احلاج 

من عي�ن االأحباء والرفاق، بهّياً يف 

�سهادته كما يف حياته، بطالً يف 

ح�س�ره املنت�سر على امل�ت.

ذكرى الل�اء الركن ال�سهيد يف 

رمي�ش، يف ال�طن، يف العي�ن 

والقل�ب، وهج البط�لة وطيب 

البخ�ر.

ح�س�ر وكلمة البطريرك �سفري

برعاية فخامة رئي�ش اجلمه�رية العماد مي�سال 

�سليمان، اأقامت قيادة اجلي�ش وعائلة الل�اء الركن 

نف�سه  لراحة  وجنازاً  قدا�ساً  احلاج  فرن�س�ا  ال�سهيد 

يف كني�سة التجّلي - رمي�ش مبنا�سبة مرور �سنة 

على ا�ست�سهاده.

وفاء  االأوىل  ال�سيدة  االحتفايل  القدا�ش  ح�سر 

علي  النائب  اجلمه�رية،  رئي�ش  ممثلة  �سليمان 

بزي ممثالً رئي�ش جمل�ش الن�اب، ال�زير زياد بارود 

ممثالً رئي�ش جمل�ش ال�زراء، العميد الركن بان��ش 

العماد  اجلي�ش  وقائد  الدفاع  وزير  ماجنيان ممثالً 

وممثلي  والن�اب  اللل�زراء  من  عدد  قه�جي،  جان 

الل»ي�نيفيل«  قائد  والنقابية،  ال�سيا�سية  االأحزاب 

الع�سكري�ن  امللحق�ن  غراتزيان�،  كالودي�  اجلرنال 

االأجهزة  قللادة  عن  وممثل�ن  ال�سفراء  االأجللانللب، 

رئي�ش  االأحمر،  وال�سليب  املدين  والدفاع  االأمنية 

رابطة املحاربني القدماء العماد اإبراهيم طن��ش، 

من  وعللدد  احلللاج  اإ�سكندر  رمي�ش  بلدية  رئي�ش 

وفاعلياتها،  وخماتريها  املنطقة  بلديلات  روؤ�ساء 

كبري  وعدد  واأهلله  ال�سهيلد  عائللة  اىل  باالإ�سلافة 

رمي�س  واأبناء  ال�سالح  رف��اق  اجلي�س  �سباط  من 

واجل�ار. 

للم�ارنة  �س�ر  اأبر�سية  راعللي  القدا�ش  تراأ�ش 

البطريرك  ممثالً  احلللاج  نبيل  �سكراهلل  املطران 

من  لفيف  وعاونه  �سفري  بطر�ش  ن�سراهلل  مللار 

األقى املطران احلاج الرقيم  الكهنة. بعد االإجنيل، 

البطريركي، الذي حّيا فيه البطريرك �سفري رئي�ش 

بل»�سيا�سته  من�هاً  االإحتفال،  راعللي  اجلمه�رية 

احلكيمة الرامية اىل اإعادة تعزيز احل�س�ر اللبناين 

لبنان  ر�سالة  وتبيان  الفاعل 

الغني  اللقاء  ر�سالة  العامل  يف 

املغني  واحلللل�ار  االأديللللان  بللني 

تاأييد  مبدياً  احل�سارات«،  بني 

القادة  كل  مع  فخامته  به  يق�م  »ما  البطريرك 

املخل�سني الإحياء ج�هر ال�سيغة اللبنانية الفريدة 

وتعزيز احل�ار ال�طني واإمتام امل�ساحلات الداخلية 

االإنزالق  وجتنب  اجلميع  على  االإيجابي  واالنفتاح 

والتزام مبادئ  واخلارجية،  الداخلية  التجاذبات  يف 

على حت�سني  والعمل  واحلرية  والكرامة  اال�ستقالل 

املحن  اإ�ستيعاب  وحدها  الكفيلة  ال�طنية  ال�حدة 

القا�سية واالأزمات اخلطرية«.

واأ�ساف: »اأيها الكرام تاريخنا يبداأ عندما ينتهي 

تاريخنا... جئت الأ�سهد حلياة القدي�ش ي�حنا الأق�ل 

اإنه على مثاله عا�ش فرن�س�ا و�سقط �سهيداً كبرياً 

للدفاع عن وطن ال ميكنه اإال اأن يبنى على احلق 

ويقام اإال على احلق ويعمل اأبناوؤه من اأجل احلق، 

الأن لبنان واحلق �سن�ان، ووفاًء للبنان ول�سرف حقه 

اأيها  وحقيقته كانت ت�سحية فرن�س�ا باحلياة. فيا 

الغياب  الي�م بيننا مل يقَ�  االأكرب  الغايل واحلا�سر 

الباطل  ب�ساعة  ت�ستطع  ومل  وهجك.  خطف  على 

ش
�

مي
 ر

يف
ه 

 ل
ة

ح
�سا

 و
ب

�س
ن

اأيق�نة حّية

ىل
الأو

ه ا
را

ذك
يف 

ج 
حلا

ن ا
رك

ال
ء 

�ا
لل

ا



55

فرن�س�ا  يا  هنا  اأنللت  حا�سر  وجهك،  �سباح  حجب 

جتمعنا ح�لك وترفعنا اىل ف�ق وتن�سلنا من كل 

اأوالً  تعك�ش  حّية  بهّية  اأيق�نة  اأنت  فينا،  تخاذل 

وجه العائلة الكربى التي طبعت فيك مثلها العليا 

فطبعتها  ال�سغرى  عائلتك  اىل  بللدورك  ونقلتها 

بروحك العالية، اأنت اأيق�نة حّية تعك�ش وجه رمي�ش 

واجلن�ب اأر�ش البط�الت واملقاومة ال�سريفة التي 

التكامل  ورايللة  والكرامة  احلق  علم  عالياً  رفعت 

ال�سادق بني م�ؤ�س�سة اجلي�ش ومقاومة ال�سعب يف 

جلي�ش  بهية  اأيق�نة  واأنت  خالق،  متبادل  احرتام 

وامل�حد  ال�احد  اجلي�ش  اأن  يثبت  و�سيظل  اأثبت 

وعدوه.  �سديقه  يعرف  كما  وه�يته  ل�نه  يعرف 

�ساوؤوه اأعزل و�ساهد زور ويف اأح�سن االأح�ال �ساحب 

اجلي�ش  فقلب  الق�سرية،  واليد  الب�سرية  العني 

فاجرتحتم  االأبللطللال  رفاقك  ومللع  معك  املعادلة 

املعجزة ليك�ن معكم اجلي�ش جي�ش العني الب�سرية 

واليد القديرة...«.

كلمة قيادة اجلي�ش

العميد الركن ماجنيان األقى كلمة قيادة اجلي�ش، 

فقال:

الل�اء  الكبري  �سهيدنا  رحيل  على  خلت  »�سنة 

االأول خرياهلل  الرقيب  ورفيقه  احلاج  فرن�س�ا  الركن 

يف  ترت�سم  اجللل  احلللادث  هذا  وم�ساهد  هللدوان، 

خرجت  قد  ال�طن  �ساعة  كاأن  م�ساء،  �سبح  االأذهان 

عن  فت�قفت  الزمن،  مقايي�ش  عن  حركتها  يف 

حياته  جعل  ملن  واإجالالً،  اإكباراً  واأملاً،  حزناً  امل�سري 

واخت�سر  بلبنان،  واالإميان  واملبادئ  للقيم  حمراباً 

اأ�سمى معاين البط�لة والت�سحية يف  با�ست�سهاده 

ترابه  وافتدى  والللروح،  العقل  وهبه  وطن  �سبيل 

الغايل حتى اآخر نقطة من دمه الطاهر.

و�سمة  ي�لدون  الذين  الرجال  الرجال  قللدر  اإنلله 

ق�سمات  يف  وتنطق  عي�نهم  يف  ت�سّع  التف�ق 

وتبقى  كباراً،  ويرحل�ن  كباراً  فيعي�س�ن  وج�ههم، 

�سعلة  وماآثرهم  النف��ش،  يف  را�سخة  اإجنازاتهم 

تقتفي ن�رها االأجيال جيالً بعد جيل.

ريا�ش  يف  والتحرير،  املقاومة  جن�ب  يف  هنا 

الزمردة  هذه  رمي�ش  يف  واال�ست�سهاد،  البط�لة 

الزمان ف�ق تاللها  التي يتمهل  الغالية  اللبنانية 

و�سف�حها وجنبات وديانها، ململماً اآيات من ال�سحر 

احلجر  ملعان  ميتزج  حيث  هنا  واجلللمللال،  واالألللق 

ولد  واإباء،  اأ�سالة  املت�هجة  العي�ن  وال�سجر بربيق 

�سهيدنا الغايل فرن�س�ا وترعرع بني اأح�سان عائلة 

كرمية اأنبتته على حمبة ال�طن والتعلق باالأر�ش، 

لينطلق الحقاً اىل ميدان ال�سرف والت�سية وال�فاء، 

كما  متاماً  االأرز،  غ�سن  اىل  التبغ  �ستلة  وي�سم 

جمعت نف�سه بني الت�ا�سع والكربياء، وبني ال�سم�د 

اأن  فكان  والعنف�ان. 

منذ  عللللليلله  بلللدت 

االأوىل،  خط�اته 

النب�غ  مللالمللح 

فتًى  واالإبلللداع، 

و�سعلة لالأجيال
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واحلما�ش،  بللاالنللدفللاع  ي�سج 

واالإقلللللدام،  بلللاجللللراأة  ويتميز 

ويف  والذكاء،  بالفطنة  ويت�قد 

ما بعد برز �سابطاً قائداً يقرن 

وامل�س�ؤولية  باالأخالق،  املعرفة 

بالقرار  وامل�قف  بال�سجاعة، 

عن  ي�ماً  يت�اَن  ومل  ال�سائب، 

حتى  املعارك،  اأ�سر�ش  خ��ش 

كل  على  العطر  اإ�سمه  اأ�سبح 

للثقة  عللنلل�انللاً  وللل�للسللان،  �سفة 

على  والللقللدرة  والطماأنينة، 

بعد  وي�ماً  ال�سعاب،  م�اجهة 

ي�م و�سنة بعد �سنة، �ساقت به 

ميادين الت�سحية والعطاء، حتى 

ا�ستغ�ته ال�سهادة ورفعته بطالً 

جمع  جمد  �سه�ة  على  مظفراً 

من كل اأطرافه«.

واأ�ساف قائالً:

البطل  �سهيدنا  اتخذ  »لقد 

قريته  مبثابة  ال�طن  فرن�س�ا، 

اللللكلللربى، فلللللراح يلللجللل�ل يف 

اأرجللائلله، يف اجلللنلل�ب كما  كللل 

واجلبل  وال�سمال  بللريوت  يف 

الياأ�ش  جللدران  يهدم  والبقاع، 

وطئت  اأّنى  االأمل  بذور  ويزرع 

اللبناين  العلم  رافعاً  قدماه، 

خفاقاً �ساخماً ف�ق التالل واالآكام، 

»االأر�لللش  يق�ل:  حاله  ول�سان 

اأر�سنا وال�سعب �سعبنا وال�سيادة 

بني  للغرباء  مكان  وال  �سيادتنا 

عن  يثنينا  �سيء  وال  �سف�فنا، 

واجبنا  واأداء  مبهماتنا  القيام 

املقد�ش مهما ا�ستدت ال�سعاب 

وغلت الت�سحيات.  

وفياً  ال�سهيد  كلللان  وهللكللذا 

له،  حياته  نللذر  الللذي  للق�سم 

الطاهر  الللذكللي  بدمه  مقدماً 

واحلقيقة،  احلللق  يف  �سهادة 

الق�سية  اجلي�ش ه� �ساحب  الأن  �سهادة يف احلق، 

وابن هذه االأر�ش، ومن اأوىل واجباته الدفاع عنها 

واحلفاظ على كرامة اأبنائها، و�سهادة حقيقة تعلن 

اأمام املالأ وحتدث كل ذي �سمع عن متا�سك اجلي�ش 

من راأ�ش هرمه وحتى قاعدته، ووحدة الدم والدرب 

وت�ساوي  كافة،  رجاله  بني  جتمع  التي  وامل�سري 

الت�سحية  يف  كباراً،  �سباطاً  اأم  كان�ا  جن�داً  ه�ؤالء، 

وال�سهادة من اأجل لبنان«.

يك�سف  ي�م  �سياأتي  اأنه  واأكد 

الكبري،  ال�سهيد  قتلة  عن  فيه 

فقال:

»لللقللد ظلللّن االإرهللابلليلل�ن اأن 

امل�ؤ�س�سة  اأعمدة  اأحد  بق�سفهم 

الع�سكرية �سيتمكن�ن من اإرباك 

اجلي�ش وثبط عزميته، وبالتايل 

لكن،  ال�طني،  دوره  من  النيل 

املجرمني،  القتلة  هلل�ؤالء  فات 

اأ�سحت  قد  اجلي�ش  �سجرة  اأن 

اأعمق جذوراً واأ�سلب ع�داً واأكرث 

دم  من  ارت�ت  اأن  بعد  �سم�خاً، 

اأن  كما  الثمالة،  حتى  ال�سهيد 

على  اأهرقت  التي  الدماء  هذه 

ا�ستحالت  قللد  اللل�طللن،  مذبح 

قل�ب  يف  غ�سب  من  اإع�ساراً 

م�ساجع  يق�ش  ال�سالح،  رفاق 

االإرهاب ويقتلع اأ�س�اكه اخلبيثة 

االإجنلللازات  ومللا  وجلللدت،  اأينما 

هذا  يف  القريب  باالأم�ش  حتققت  التي  الكبرية 

على  اجلي�ش  اإ�سرار  على  وا�سح  دليل  اإال  املجال، 

وال�ج�ه  الزائفة  االأقنعة  اأ�سحاب  اللثام عن  اإماطة 

املتنكرة، املتخفني خلف �ستائر الظالم ويف اأقبية 
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يجدر باالإ�سارة اأنه ُعر�ش بعد القدا�ش فيلم وثائقي من اإعداد فريق من 

تلفزي�ن »امل�ؤ�س�سة اللبنانية لالإر�سال« عن �سرية ال�سهيد منذ ال�الدة حتى 

ال�سهادة.

وكان ملفتاً العبارة - ال��سية التي كتبها الل�اء الركن ال�سهيد فرن�س�ا احلاج 

امل�ساركة يف  الدع�ة اىل  ا�ست�سهاده، وحملتها بطاقة  اأيام من  قبل ثالثة 

الذكرى االأوىل ال�ست�سهاده، وجاء فيها:

»اأو�سيكم حفظ اأمانتني: االأر�ش وال�سعب لتك�ن�ا ملح االأر�ش التي اأنبتتكم 

ومفخرة اأبناء �سعبكم ومالذهم وطماأنينتهم، ليبقى وطناً اآمناً، اأبياً، م�ّحداً 

يف وجه االأخطار والتحديات«.

فرن�س�ا احلاج

فيلم وثائقي وو�سية ال�سهيد

اله�ان. وال حمالة �سياأتي الي�م الذي ُيك�سف فيه 

النقاب عن قتلة �سهيدنا الكبري فرن�س�ا، وميثل�ن 

عراة اأذالء اأمام حكم التاريخ والعدالة«. 

وختم قائالً:

»ن�ستذكرك الي�م وكل ي�م، بقل�ب متتزج فيها 

م�ساعر احلزن مب�ساعر الفخر واالعتزاز، ومن قريتك 

و�ساحاته،  جي�سك  عرين  ومللن  رمي�ش،  ال�فية 

نت�جه اىل روحك الطاهرة باألف حتية اإكبار واإجالل، 

اأوفياء  نبقى  اأن  احلياة،  اأكرب من  ونعاهدك بق�سم 

واأن من�سي  وقيمك،  مبادئك  على  اأمناء  لدمائك، 

وال�فاء،  والت�سحية  ال�سرف  �سعارنا  خطاك،  على 

وخبزنا االإميان وحمبة لبنان.
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اأت�ّجه  قه�جي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  با�سم 

احلاج  فرن�س�ا  الركن  الل�اء  ال�سهيدين  ذوي  اىل 

�سهداء  وكل  هدوان  خرياهلل  االأول  الرقيب  ورفيقه 

ولتبقى  امل�ا�ساة،  وخال�ش  التعازي  باأحّر  اجلي�ش، 

�سماء  يف  �ساطعاً  جنماً  العطرة،  �سهدائنا  ذكرى 

اجلي�ش وال�طن.

ع�ستم

عا�ش اجلي�ش

عا�ش لبنان«.

كلمتا رئي�ش البلدية والعائلة

رئي�ش بلدية رمي�ش األقى كلمة �سكر فيها باإ�سم 

معترباً  احل�س�ر،  البلدي  واملجل�ش  البلدة  اأهايل 

بك�سف  مطالباً  الهياكل  كاأعمدة  خالد  ال�سهيد  اأن 

القتلة.

وتاله جنل الل�اء ال�سهيد ال�سيد اإيلي احلاج بكلمة 

العائلة مثمناً م�ساركة احل�س�ر لهم يف املنا�سبة 

الإلقاء  ال�فاء  بق�افل  ت�افدمت  الذين  »اأنتم  وقال: 

ال�طن  داخل  اأحب�ه  الذين  كل  كما  وال�سالة  التحية 

وخارجه«. واعترب »اأن ال�طن يحت�سن بعزم رئي�ش 

اجلمه�رية الذي ي�سري به باأمان را�سخ نح� �ساطئ 

والقيادات  قه�جي  جان  العماد  وبقيادة  االأمللان 

العزيز  الق�ي  الر�سالة  ال�طن  لبنان  نح�  املخل�سة 

عليه  املحافظة  امل�س�ؤولني  من  ي�ستحق  الللذي 

والرتفع  وجتهيزها  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  دعم  عرب 

تر�سدوا  وال  لل�طن،  املجدية  غري  ال�سراعات  عن 

نح�  واحللد  اجتللاه  يف  جميعاً  انللظللروا  بل  بع�سكم 

على  االأمم  ترتقي  حيث  ال�ساطعة  احلللق  اأنللل�ار 

درب التط�ر واالرتقاء«، مطالباً بل»الت�سامن الذي 

نادى به ال�سهيد فرن�س�ا يف كل اأعماله وت�سرفاته 
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وبك�سف مرتكبي اجلرمية وتقدميهم اىل العدالة« 

م�ؤكداً اأن »والده �سهيد اجلن�ب ولبنان واىل جانبه 

مرافقه خرياهلل هدوان«، �ساكراً كل اجلهات الداعمة 

على دعمهم ومبادراتهم »وخ�س��ساً ال�زيرة ليلى 

ال�سلح يف اإن�ساء الن�سب وال�زير جربان با�سيل يف 

اإ�سدار طابع تذكاري تكرمياً لل�سهيد«.

�ساحة ال�سهيد

احلاج  الركن  الل�اء  عائلة  انتقال  القدا�ش  اأعقب 

وامل�سارك�ن اىل و�سط البلدة حيث �ساحة ال�سهيد، 

احل�س�ر  قه�جي  العماد  اجلي�ش  قائد  فاجاأ  وقللد 

العلم  اإزاحلللة  احتفال  يف  مل�ساركتهم  ب��س�له 

ال�زيرة  لل�سهيد.  التذكاري  الن�سب  عن  اللبناين 

بن  ال�ليد  م�ؤ�س�سة  ممثلة  حمادة  ال�سلح  ليلى 

ويف  القدا�ش  يف  �ساركت  التي  االإن�سانية  طالل 

ال�سالم  عبد  امل�ؤ�س�سة  مدير  �سارك  كما  االحتفال، 

ماريني وحمافظ النبطية حممد امل�ىل.

طالل  بن  ال�ليد  م�ؤ�س�سة  كلمة  األقى  ماريني 

دعمه  م�ؤكداً  اجلي�ش  �سهداء  االأمللري  باإ�سم  حميياً 

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

قال ماريني:

»اأيها احل�س�ر الكرمي

منها  وتخّرج  احلربية  بالكلية  التحق  عندما 

لل�طن  ال�فاء  اأق�سم ب�سرفه على  متمّيزاً،  �سابطاً 

امل�ؤ�س�سة  ب�سعار  عمالً  �سبيله  يف  والت�سحية 

م�اطن  كل  وقلب  �سمري  يف  املحف�ر  الع�سكرية 

ينبع  كما  داخله  من  ينبع  وكان  لبناين خمل�ش. 

اأن  اإميلللان  با�سل،  لبناين  جندي  اأي  داخللل  مللن 

يكون  له  اهلل  قّدره  اإذا  الوطن  �سبيل  ال�سقوط يف 

والق�انني  االأعللراف  �سرعته  كما  القتال  �ساحة  يف 
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الدولية، اأما العدو فه� واحد وه� مرتب�ش يف قلب 

االأمة العربية منذ العام 1948.

اأما مناقبيته الع�سكرية واخللقية واالأدبية فكانت 

تن�ش على اأن املعارك البط�لية ت�سجل وجهاً ل�جه 

من  اأميانهما  ملكت  ما  الطرفني  كال  ي�سع  حيث 

اأن  ال�سهيد مل يت�قع  اأن  اإال  وب�سالة قتالية،  جراأة 

اآداب  الغدر والتاآمر اجلبان الأنه من  ي�سقط �سهيد 

»ال  ال�سريف:  احلديث  يف  جاء  كما  والقتال  الغزو 

تقتل�ا  وال  متثل�ا  وال  تغدروا  وال  تغل�ا  وال  تغزوا 

وليداً«.

لللكللن االأيللللللادي االآثللمللة 

بطالً  ف�سقط  ا�للسللطللادتلله 

وجللاءت  لللللل�طللن.  �سهيداً 

�سبيحة  اإنفجار  ارتلللدادت 

يللل�م االأربلللعلللاء 12كللانلل�ن 

طالت  فقد   2007 االأول 

جميع  قللللل�ب  �سظاياها 

املللل�اطلللنلللني اللل�للسللرفللاء 

اىل  اخلفقان  فت�قفت عن 

�سا�سة  على  ظللهللرت  اأن 

ذرية  للليللالً  التلفزي�نات 

ال�سهيد  �سلب  من  جللاءت 

القل�ب  فللاأدركللت  البطل، 

لكن  مللات  قللد  املعلم  اأن 

يديه  تلّقن على  ثمة من 

القيم  اأرملته  تق�ل  كما 

القدمية  واالأمثال  واالأخالق 

حيث كان يكتبها لهم على 

يف  وترت�سخ  لتبقى  ل�ح 

ال�سمري، وكان ي�سيف اليها 

دوماً جملته ال�سهرية: »اإن 

ال  اأعناقنا  اأمانة يف  لبنان 

وال  عنها  التخلي  ميكننا 

اأن ننجح يف املحافظة  بد 

عليه«.

اأيها احل�س�ر الكرمي

اأن  لنجمع  جميعاً  اأتينا 

و�ساحات  اللل�طللن  �ساحات 

وال�فاء  والت�سحية  ال�سرف 

بللطلل�الت  اىل  ا�للسللتللاقللت 

اللل�للسللهلليللد و�للسللجللاعللتلله، 

رمي�ش  قريته  وزواريلللب 

عرفه  الذي  لبنان  من  �سرب  وكل  وج�ده  اىل  حتّن 

يف  رجليه  على  و�سار  وجباله  ووديانه  ب�سه�له 

باخلري  ت�ستذكره  جمتمعة  كلها  مناطقه  غالبية 

وتنحني اأمام �سريحه.

االإن�سانية  ال�ليد بن طالل  اأما نحن يف م�ؤ�س�سة 

فما ي�سيب هذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ي�سيبنا يف 

انطالقتها  امل�ؤ�س�سة  هذه  عا�ست  فلقد  ال�سميم، 

امل�ؤ�س�سة  رئي�ش  جد  مع  هيكليتها  ومت��سعت 

)ابن  ال�سلح  ريا�ش  الرئي�ش  دولللة  له  املغف�ر 

اجلن�ب( الذي �سعى الأن تعك�ش امل�ؤ�س�سة الع�سكرية 

التي  الت�افقية  وال�سيغة  امل�سرتك  العي�ش  �س�رة 

عمل على اإر�سائها يف �سلب امليثاق ال�طني ويف 

نف��ش اأبناء وطنه. اآمن بتلك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية 

وهي يف مطلع �سبابها وبداية تاأ�سي�سها ودعا اىل 

على  بقدرتها  م�ؤمناً  االإ�سرائيلي  العدوان  دح�ش 

للعرب  قال  الذي  وه�  معاً  والن�سر  احلرب  خ��ش 

اأم لنقاتل؟ هل  اآنذاك: »هل دخلنا احلرب لنهادن 

نر�سى  هل  العمر،  فر�سة  وه�  القتال  من  نهرب 

باالإ�ست�سالم وه� و�سمة العب�دية والذل؟«.

مطلع  يف  ا�ست�سهد  ال�سلح  الرئي�ش  لكن 
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جاهٌل َمن اأرادك بال حراك

ودماوؤك ت�سّج عنف�ان ثراك

تراُب ال�سماِل يفتقد منقذه

تراُب اجلن�ِب وريث غناك...

يا حاجاً اىل االأبدية متّهْل

رفاُق ال�سالِح قد األق�ا ال�سباك

وال�سيُد وفرٌي واحلُق تهّلْل

فرن�س�ا ال�سفيُع ُقّبلت يداك

�سهيد لبنان وطن الر�سالة

جن�دك غّن�ا �سفاء ُعالك

فالليُل يئُن و�سم�ش العدالة

بح مث�اك ن�ٌر يطُل من �سُ

ج�رج عبداهلل الربك�ش

يا حاجاً اىل االأبدية

الرجال  الرجال  من  ن�اة  وراءه  تاركاً  اخلم�سينيات 

الذين اأب�سروا الن�ر واآمن�ا بال�طن والق�سية اأمثال 

مل  ذلك  لكل  احلاج.  فرن�س�ا  الركن  الل�اء  ال�سهيد 

ت�ساأ امل�ؤ�س�سة بت�جيه من رئي�سها �ساحب ال�سم� 

الرئي�ش  ونائب  طالل  بن  ال�ليد  االأمللري  امللكي 

معايل ال�سيدة ليلى ال�سلح حمادة )مل ت�ساأ( اإال اأن 

تق�م مببادرة تبقي على الذكرى الطيبة، مبادرة 

احلا�سنة  البلدة  هذه  جتاه  ومبادرة  ال�طن  جتاه 

وجتاه ذريته.

اأيها احل�س�ر الكرمي

الأ�سرة ال�سهيد نق�ل �سرّبكم اهلل واأمّدكم بالق�ة 

التي  ال�سهيد  ذكللرى  ترافقكم  �س�ف  والعزمية، 

تف�ح باحلب واالإميان.

هذه  اإن  نق�ل  الكرمية  املنطقة  هذه  الأهللايل 

االأر�ش التي اأجنبت ال�سهيد فرن�س�ا احلاج ال بد لها 

اأن تنجب اأبطاالً ي�سريون على نهجه.

االأمل  اأما للم�ؤ�س�سة الع�سكرية فنق�ل، ما يعزز 

فينا الي�م ه� وج�د رفيق درب ال�سهيد على راأ�ش 

جان  العماد  به  عنيت  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  قيادة 

قه�جي.

لبنان  اهلل  يقي  اأن  اأمل  كلنا  فنق�ل  لل�طن  اأما 

اجلديد  العهد  خط�ات  من  ويعزز  البلية  �سّر  من 

بقيادة فخامة رئي�ش اجلمه�رية العماد 

مي�سال �سليمان. لتكن م�سيئة اهلل، 

و�سكراً«.

لرئي�ش  كلمة  كللانللت  كللذلللك 

ال�سهيد  الركن  الل�اء  م�ؤ�س�سة 

احلاج،  �سليبا  احلاج،  فرن�س�ا 

ومن ثم كان ق�ش ال�سريط 

واأزيح العلم عن الن�سب 

التذكاري.
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ذكراهم خالدة
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تفتقده القاعدة وطائرته وال�سماء...

اأربع�ن النقيب حنا

يف تن�رين

العظة

بالتذكري  ا�ستهلها  االإجنيل عظة  األقى بعد  داغر  االأب 

بق�ل ال�سيد امل�سيح ال تخاف�ا ممن يقتل اجل�سد ولي�ش 

له اأن يهلك النف�ش. وقال: 

االأقللارب  مع  والللرفللاق،  االأهللل  مع  الي�م  »اجتمعنا 

النقيب  ال�ست�سهاد  االأربعني  ذكرى  نعيد  واالأ�سدقاء، 

وال�طن  والتاريخ  اهلل  اأمام  ونعلن  حنا.  �سامر  الغايل 

بت�زيع  نحتفل  والعذاب،  م�سابنا  على  االإيجابي  ردنا 

االأو�سمة والدروع ونن�سد اأنا�سيد القيامة.

ه� الربيء الهادئ، املتفّ�ق املت�ا�سع، واملناقبية ال�ساهدة، وقد نذر حياته 

خلدمة وطنه، يبنيه على احلب وال�سالم، على احلرية والعدالة ويحمي �سعبه 

ُقتل وه� يرفرف يف �سماء بالده،  البي�ساء  كالفرا�سة  التعديات واخلطر.  من 

ر بال�سالم. يب�سّ

لقد ا�ستحق �سامر وامل�ا�سم يف الب�اكري اأو�سمة ال�سرف والبط�لة يف االأر�ش. 

وا�ستحق ال��سام االأعلى وه� يف قلب اهلل، وقد اأعطي له اأن يك�ن فدية وطن 

الفكر والروح، و�سحية ترف�ش اأن تك�ن القاتل، فدخل يف دراما ال�سليب وعمل 

الفداء واخلال�ش، وهنا يكمن املعنى وكل ال�سر، ولي�ش لنا �س�اه.

يف ذكرى رحيل �سامر ما ع�سانا نق�ل، وه� الكلمة الباقية وال�س�ت الهادر.

ه� و�سام على �سدر تن�رين، وهي تنجب االأبطال يف االأمانة لل�طن وخدمة 

احلياة بال�سرف والت�سحية وال�فاء.

لينت�سر  اأمثاله  تخّرج  التي  اللبناين  اجلي�ش  م�ؤ�س�سة  و�سام على �سدر  ه� 

�سهداوؤه  اجلي�ش  وهيبة  ومناعة  ال  كيف  امللل�ت.  وينهزم  ال�سر  على  اخلري 

و�سمانة االإنت�سار ق�ة الدم.

ه� و�سام يف �سمري ال�طن الذي ا�سرتاه االأبطال باحلياة، و�سار ا�سمه اجلديد 

وطن ال�سهداء...«.

كلمة قيادة اجلي�ش

الطيار  العميد  اجلي�ش  قللائللد  ممثل  واألللقللى 

املعل�يل الكلمة االآتي ن�سها:

»اإنتظرك اأهل القرية عري�ساً، فجئنا بك �سهيداً، 

عر�ش  تن�رين،  عر�ش  الي�م  اإنه  واعتزازاً،  فخراً  عالياً  الهامات  اإرفع�ا  قال�ا، 

اجلي�ش ولبنان. كم اأنت اأبّية يا تن�رين.

اىل  ت�سخ�ش  والعي�ن  ي�ماً  اأربع�ن  ال�سهداء،  عري�ش  يا  لبنان،  �سهيد  يا 

بط�لتك.  مباآثر  تفي�ش  واالأقالم  باإ�سمك،  تهتف  وال�سمائر  البهية،  �س�رتك 

ول�  اجل�ية، مل تغب  الق�ات  رفاقك وحمبيك يف  قل�ب  �ساكناً  ي�ماً  اأربع�ن 

حلظة عن بالهم، تعي�ش معهم يف اأحاديثهم واإجتماعاتهم الي�مية. قاعدتك 

ت�ساأل  الثامن  ال�سرب  اأروقة  ومدارجها،  ب�ساحاتها  تفتقدك  رياق  اجل�ية يف 

حة بال�س�اد حزناً على وحيدها،  عنك، طائرتك ما زالت جاثمة على االأر�ش م��سّ

اإ�ستاق اىل �سماع �س�تك الدافئ، �سماء لبنان تنادي َمن كان  برج املراقبة 

يحميها ويدافع عنها حتى الرمق االأخري.

ب�سرعة  مده�ش  باأدائه،  مميز  طيار  فاأقراأ:  ال�سخ�سي  اجل�ي  ملفك  اأقلب 

ا�ستيعابه، يتمتع بخامة القائد والطيار املبدع.

يا �سهيد الق�ات اجل�ية، عرفناك �سابطاً مثقفاً، مثالياً يف ان�سباطه، قدوة 

م�اقفه  يف  و�سلباً  ق�ياً  عطائه،  يف  �سخياً  اأخالقه،  يف  كرمياً  تهذيبه،  يف 

اأرزة  ا�ست�سهادك  بعد  واأ�سحيت  الزمن،  على  العنيدة  تن�رين  جبال  ك�سخ�ر 

�ساخمة على روابي هذه البلدة ال�سامدة.

قال�ا اإن امل�ت ميح� ال�سلبيات وال�س�ائب واالأخطاء، اأما معك فلم اأجد �سيئاً 

ملنا�سبة مرور اأربعني ي�ماً على ا�ست�سهاد النقيب الطيار 

كني�سة  يف  نف�سه  لراحة  وجناز  قدا�ش  اأقيم  حنا،  �سامر 

�سيدة االإنتقال يف تن�رين الف�قا، تراأ�سه كاهن الرعية االأب 

العميد  حرب،  بطر�ش  النائب  وح�سره  داغر  اأغناطي��ش 

اجل�ية  الق�ات  قائد  املعل�يل  �سمري  الطيار  الركن 

ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، الرائد �سربل 

اأنط�ن ممثالً املدير العام لالأمن العام الل�اء وفيق 

املدير  ممثالً  خمايل  �سيم�ن  النقيب  جزيني، 

البرتون  بلديات منطقة  اإحتاد  رئي�ش  ريفي،  اأ�سرف  الل�اء  الداخلي  االأمن  لق�ى  العام 

ال�ضيد جورج �ضلوم وعدد كبري من ال�ضباط ومن روؤ�ضاء البلديات واملخاتري والفاعليات 

واأهل ال�سهيد.

قيادة اجلي�ش 

واالأهل والرفاق 

يف اإحياء الذكرى

64

اجلي�ش - العدد رقم 282/281



الأخفيه واأطمره، عتبي عليك ال�حيد اأنك اخت�سرت الطريق ورحلت عنا باكراً 

حتى  اأناملك،  روؤو�ش  على  مهيب،  ب�سمت  الكبار  رحيل  ا�ستئذان،  دون  من 

رفيقك مل ي�سعر بغيابك. كنت �ساكناً يف حياتك و�سامتاً عند رحيلك، لكن 

ح�سرة  باأ�سره  ال�طن  وهّز  بكامله  اللبناين  ال�سعب  قل�ب  اأدمى  ا�ست�سهادك 

ليدفع  رمبا  ال�طن  هذا  مذبح  على  قرباناً  فك  �سُ دمك  وكاأن  �سبابك،  على 

بالقيادات ال�سيا�سية اىل تهدئة النف��ش وال�سري بعملية امل�ساحلة ال�طنية 

ال�ساملة على اأمل انبعاث لبنان جديد.

يا �سهيد اجلي�ش، يا ن�سراً ه�ى من عليائه، بربك اأخربنا هل ما زال هناك 

مت�سعاً ل�سهداء اجلي�ش، ثق باأن اأر�ش لبنان �ستظل مرتعاً لالأبطال، و�سماءه 

�ستبقى ملعباً للن�س�ر، نحمل جميعاً �سعلة واحدة وهدفاً واحداً للحفاظ على 

على  العزيز  ال�طن  هذا  لبقاء  واالإ�ستقالل،  وال�سيادة  والدميقراطية  احلرية 

قل�ب جميع اللبنانيني.

اأت�ّجه اىل ال�الد وال�الدة واأ�سقاء �سامر واىل خطيبته مريمي، واأهايل  اأخرياً 

تن�رين االأوفياء الأق�ل، لي�ش لكلماتي ق�ة اأملكم وال عظمة حزنكم، من يا �سامر 

قرير العني مطمئناً فاأنت يف حمى االأرز اخلالد ولتزهر يف كل ربيع من طيف 

روحك الطاهرة �سقائق النعمان وزهر البيل�سان لتبقى ذكراك م�ؤبدة.

العزاء لكم، والبقاء لل�طن«.

على  فيها  �سّدد  العائلة  باإ�سم  كلمة  مروان  ال�سهيد  �سقيق  األقى  كذلك، 

»�سرورة ك�سف احلقيقة ملعرفة اأ�سباب اغتيال �سقيقه ال�سهيد �سامر« م�سيداً 

التي يقّدمها يف �سبيل احلفاظ على �سيادة  مبناقبية اجلي�ش وبالت�سحيات 

ال�طن.

بالعميد  ممثالً  قه�جي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

ج�رج كي�ان قائد ف�ج املدرعات االأول، جرى افتتاح حممية 

ال�سقيف  بلديات  اإحتاد  اأقامها  والتي  اأرن�ن  بلدة  االأرز يف 

يف  اأقيم  الللذي  االإحتفال  ح�سر  اجلي�ش«.  ل�سهداء  »حتية 

عبد  النائبان  ال�سقيف،  قلعة  حماذاة  يف  القلعة  ا�سرتاحة 

اللطيف الزين ويا�سني جابر، رئي�ش دير مار اأنط�ني��ش يف 

النبطية االأب با�سيل نا�سيف وفاعليات.

بعد التحية الع�سكرية ل�سهداء اجلي�ش، األقى رئي�ش بلديات 

اأ�ساد فيها بالدور الكبري  ال�سقيف ال�سيد �سميح حالل كلمة 

الذي اأداه اجلي�ش يف حماية ال�طن وال يزال.

اأن  امل�ىل حتّدث معبرتاً  ال�سيد حمم�د  النبطية  حمافظ 

ال�طن اأ�سبح بف�سل ال�سهداء الع�سكريني حممياً من االأطماع 

ومن االأفكار ال�س�داء ومن �سّناع الذل واله�ان...

واألقى ممثل العماد قائد اجلي�ش العميد كي�ان كلمة جاء 

الي�م وكل ي�م  فيها: »اإن هذه الدماء الطاهرة ت�ست�سرخنا 

لنقف �سعباً واحداً كالبنيان املر�س��ش عند حدود كرامة لبنان 

و�سيادته وعزته، نحميها كما حتمي االأهداب اأحداق العي�ن، 

فري�سع اأجيالنا حب لبنان نقياً �سافياً من كل نزعة طائفية 

اأو م�سلحة ذاتية واأنانية قاتلة، عندها فقط تطمئن اأرواح 

ال�سهداء يف عليائها وت�سمخ ب�طن ينت�سر باإميان جي�سه، 

وجي�ش ينت�سر ب�حدة �سعبه والتفافه ح�له«.

ويف اخلتام، قّدم ال�سيد حالل درعاً تقديرية ملمثل القائد، 

ج�رج  العميد  ق�ّش  حيث  االأرز  حممية  اىل  اجلميع  وت�ّجه 

كي�ان وال�سيدان حالل وامل�ىل �سريط االإفتتاح ورفع�ا ال�ستار 

عن ل�حة تخليد ذكرى ال�سهداء، ثم جال�ا يف املحمية.

اأرزة على  اأن املحمية غر�ست فيها 220  واجلدير بالذكر، 

�ست فيها لكل �سهيد  م�ساحة خم�سة اآالف مرت مربع، وخ�سّ

اأرزة. ويراد لهذه املحمية اأن تك�ن معلماً وطنياً، وقد �سّمم 

مدخلها على �سكل قبعة جندي، وعّلقت على املدخل ل�حة 

عمالقة كتبت عليها اأ�سماء ال�سهداء.

اإفتتاح »حممية اأرز ال�سهداء«

يف اأرن�ن

قائد اجلي�ش:

دماوؤهم ت�ست�سرخنا 

لنقف بنياناً مر�س��ساً
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عر�ش ع�سكري

مبنا�سبة

اال�ستقالل بعد

غياب ق�سري

ا�ستعادت �ساحة ال�سهداء وقع خط�ات الع�سكر يف 

ا�ستعرا�ش مبنا�سبة اال�ستقالل غّيبته ل�سنتني 

مت�اليتني الظروف التي مّرت بها البالد.

ويف حني كانت طائرات الـ»ه�كر هنرت« جنمة 

يف �سماء اال�ستعرا�ش بعد اأن جنح اجلي�ش يف 

تاأهيلها، قّدمت وحدات اجلي�ش امل�ساركة والعائدة 

ملختلف االأ�سلحة عر�ساً مميزاً بدقة التنظيم 

واالأداء. وبدت ال�سف�ف املر�س��سة والهامات 

ال�سلبة، تاأكيداً لعهد قطعه جي�ش ال�طن 

لل�طن، وجت�سيداً لالإميان بلبنان.

�سف�ف الع�سكر 

املرتا�سة ت�ؤكد 

عهدها للبنان 

د االإميان به وجت�سّ
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العر�ش  اأقلليللم 

يف �ساحة ال�سهداء بح�س�ر 

رئي�ش اجلمه�رية العماد مي�سال �سليمان 

الن�اب نبيه بري ورئي�ش احلك�مة ف�ؤاد  ورئي�ش جمل�ش 

ال�سني�رة، وعدد من الروؤ�ساء ال�سابقني وال�زراء والن�اب وال�سخ�سيات 

الر�سمية الع�سكرية والق�سائية واالإدارية والدبل�ما�سية، اىل وزراء 

والبعثات  الروحية  املقامات  وممثلي  و�سابقني  حاليني  ون�اب 

وامل�سم�ع  املرئي  واالإعالم  لبنان  يف  املعتمدين  الدبل�ما�سية 

واملكت�ب والهيئات االإقت�سادية واالإجتماعية والنقابية واالأهلية.
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امل�ساركة  الللقلل�ى 

يف العر�ش و�سلت اىل ال�ساحة 

قد  كانت  الثامنة  وقبل  الباكر  ال�سباح  يف 

متركزت وو�سل ال�سباط املعينون حل�سور الإحتفال، ومن ثم 

و�سل قائد العر�ش وعلم اجلي�ش.

ف�زير  اجلي�ش  وقائد  االأركان  رئي�ش  و�س�ل  ذلك  بعد  وت�اىل 

الدفاع ال�طني ومن ثم رئي�ش جمل�ش ال�زراء ورئي�ش جمل�ش 

الن�اب، واأديت مرا�سم التكرمي لكل منهم.

اجلمه�رية  رئي�ش  ب��س�ل  احل�س�ر  اكتمل  التا�سعة متاماً  يف 

ومع اأمر قائد اجلي�ش بالتاأهب عزفت امل��سيقى وقّدم ال�سالح 

ومن ثم حلن التعظيم والن�سيد ال�طني.

بعد اأن حّيا رئي�ش اجلمه�رية االأعالم والبيارق ت�ّجه ال�ستعرا�ش 

ويتبعه  ال�طني  الدفاع  وزير  يرافقه  مك�س�فة  ب�سيارة  الق�ى 

يف �سيارة اأخرى قائد اجلي�ش ورئي�ش االأركان.



72

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

اأحدث  من  »اله�كر هنرت«  طائرة  تعترب 

الطائرات النّفاثة القاذفة التي و�سلت اىل �سالح 

اجل� اللبناين العام 1959، وهي الطائرة التي اأ�سقطت 

مقاتلة اإ�سرائيلية يف م�اجهة ج�ية ح�سلت بني الطائرات 

ال�ستينيات،  مطلع  يف  املعادية  واالإ�سرائيلية  اللبنانية 

اجلي�ش  متّكن  حيث  كفرم�سكي،  منطقة  يف  وحتللديللداً 

اللبناين من اأ�سر طيارها االإ�سرائيلي.

التي  ال�سعبة  للظروف  ونتيجة  الحللق،  وقت  ويف 

يف  الطائرات  هذه  بقيت  البالد،  بها  مّرت 

»اله�كر هنرت«
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هنغاراتها ومل ُت�ستخدم.

به  قام  ومثمر،  مت�ا�سل  جهد  وبعد  والي�م، 

ورفاقهم  الفعلية  اخلدمة  يف  الفني�ن  الع�سكري�ن 

املتقاعدون يف قاعدة رياق اجل�ية، متّكنت الق�ات اجل�ية 

وهي  »اله�كر هنرت« وجتهيزها،  تاأهيل  اإعادة  من  اللبنانية 

حة  م��سّ ط�يل،  غياب  بعد  لبنان  �سماء  يف  جمللدداً  حتّلق 

اىل  يتطلع�ن  رجللال  بعزم  ومدف�عة  اللبناين  بالعلم 

لهم  ر  تي�سّ اجلللديللد،  اجليل  من  بطائرات  التحليق 

امل�ساركة الفعلية يف الدفاع عن ال�طن.

اأخذ مكانه على  رئي�ش اجلمه�رية 

املن�سة بعد اأن و�سع اإكليالً من الزهر 

على ن�سب ال�سهداء وحّيا امل�ساركني 

يف االحتفال.

طائرتني  بتحليق  العر�ش  افتتح 

هنرت«  »هلل�كللر  نلل�ع  مللن  نفاثتني 

الع�سكرية  الط�افات  من  وت�سكيل 

اللبناين  العلم  حاملة  حّلقت  التي 

الت�سكيل  لبث  ومللا  اجلي�ش،  وعلم 

مكان  فلل�ق  مللّر جملللدداً  اأن  اجلللل�ي 

االأرزة  �للسللكللل  مللتللخللذاً  االحللتللفللال 

اللبنانية.
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قائد العر�ش العميد الركن ميالد طن��ش اأطلق االإ�سارة لبدء العر�ش بعد ا�ستئذان رئي�ش اجلمه�رية 

فتحركت ال�حدات وفقاً للرتتيب املحدد لها.
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الراجلة  اللل�حللدات  اأطلت  بداية 

االأعلللالم  الللتلل�ايل:  على  وكللانللت 

املدر�سة  الللبلليللارق،  والللرايللات، 

احلربية، الق�ات الربية )مدر�سة 

البحرية،  الللقلل�ات  الللرتللبللاء( 

الق�ات اجل�ية، معهد التعليم، 

األ�ية  اجلمه�ري،  احلر�ش  ل�اء 
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الثالث،  الللثللاين،  االأول،  امل�ساة 

ال�سابع،  اللل�للسللاد�للش،  اخلللاملل�للش، 

ع�سر،  احلللادي  العا�سر،  الثامن، 

الل�ج�ستي،  الل�اء  ع�سر،  الثاين 

والثاين،  االأول  املدرعات  ف�جا 

�سرية  اخلام�ش،  التدخل  ف�ج 

املديرية  ال�سغب،  مكافحة 
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الداخلي،  االأمللللن  لللقلل�ى  الللعللامللة 

العام،  لالأمن  العامة  املديرية 

الدولة،  الأمللن  العامة  املديرية 

العامة،  اجللللملللارك  مللديللريللة 

ف�سيلة  الع�سكرية،  الطبابة 

نقابني ومفرزة كالب تابعتان 

لف�ج الهند�سة، املركز العايل 
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للريا�سة الع�سكرية، م�قع ومدر�سة 

قدماء  رابللطللة  االأرز،   - التزلج 

الق�ى امل�سلحة اللبنانية، اللجنة 

لبنان،  ك�ساف  احتاد  االأوملبية، 

للمر�سدات  اللبناين  االإحتلللاد 

ق�ى  م��سيقى  والللدللليللالت، 

االأمن الداخلي، ف�ج املغاوير، 
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االأمن  ق�ى  فه�د  املكافحة،  فرع 

االأول  التدخل  اأفللل�اج  الللداخلللللي، 

والثالث والرابع واخلام�ش، الف�ج 

املج�قل، ف�ج مغاوير البحر.

ال�حدات  مللرور  ذلللك  اأعللقللب 

الت�ايل:  على  وكانت  امل�ؤللة 

لللل�اء الللدعللم )فللل�ج االإ�للسللارة 
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امل�ساة  للل�اء  للللللدروع(،  وامل�ساد 

ف�جا  املللغللاويللر،  فلل�ج  التا�سع، 

ال�سرطة  والرابع،  الثاين  التدخل 

املدفعية  فلل�جللا  الع�سكرية، 

املدين،  الدفاع  والثاين،  االأول 

االأحمر  ال�سليب  االإطفاء،  ف�ج 

اللبناين، م��سيقى اجلي�ش.



86

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

رافقت امل��سيقى مرور ال�حدات 

بعزف االأنا�سيد واالأغاين الع�سكرية 

�سماء  يف  واأطلقت  وال�طنية، 

العر�ش بال�نات باالأل�ان احلمراء 

بينما  واخللل�للسللراء،  والبي�ساء 

البحر  يف  ال�سفن  اأطلللللقللت 

اأب�اقها.
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مغادرة  مع  كللان  االإحتفال  ختام 

اجلمه�رية  ورئي�ش  اجلي�ش  علم 

و�سائر املدع�ين.

والن�سف  العا�سرة  من  واعتباراً 

اجلمه�ري  الق�سر  اأبلل�اب  فتحت 

اأملام املهنئني بعيد اال�ستقالل.





اأكاليل با�سم اجلمه�رية اللبنانية 

على اأ�سرحة رجاالت اال�ستقالل

ورئي�ش  اجلمه�رية  رئي�ش  ممثل�  و�للسللع 

الزهر  اأكاليل  احلك�مة  ورئي�ش  الن�اب  جمل�ش  

على  جللريللاً  اال�ستقالل،  رجللاالت  اأ�سرحة  على 

العام  هذا  االأكاليل  اأن  غري  ال�سن�ي.  التقليد 

كانت م�حدة با�سم اجلمه�رية اللبنانية ممثلة 

كان  اإذ  �سابقاً  يجري  كان  ملا  خالفاً  برئي�سها، 

وي�سع�ن  ممثلني  ثالثة  �سريح  كل  اىل  يت�جه 

ثالثة اأكاليل با�سم الروؤ�ساء الثالثة.

الروؤ�ساء  عازار ممثالً  �سمري  النائب  و�سع  فقد 

الرئي�ش  �سريح  على  الزهر  من  اإكليالً  الثالثة 

ب�سارة اخل�ري يف راأ�ش النبع.

اإكليل  و�سع  قباين  خالد  الدولة  وزير  وت�ىل 

يف  ال�سلح  ريللا�للش  الللرئلليلل�للش  �للسللريللح  علللللى 

يف  احلكيم  عدنان  �سريح  على  واآخر  االأوزاعللي، 

البا�س�رة.

اأب�  ع�سام  الل�اء  احلك�مة  رئي�ش  نائب  وو�سع 

احلميد  عبد  الرئي�ش  �سريح  على  اإكليالً  جمرا 

كرامي يف طرابل�ش.

على  اإكليالً  فرحات  عبداهلل  النائب  و�سع  كما 

�سريح الرئي�ش كميل �سمع�ن يف دير القمر.

ج�اد خليفة  العامة حممد  ال�سحة  وزير  وو�سع 

اإكليالً على �سريح ال�سيخ بيار اجلميل يف بكفيا.

عاطف  النائب  و�سع  بطينا  اليا�ش  مار  ويف 

جمدالين اإكليالً على �سريح حبيب اأب� �سهال. 

تقال مهمة  ي��سف  الدولة  وزير  وت�ىل 

على  اإكليالً  وا�سعاً  الثالثة  الروؤ�ساء  متثيل 

والده �سليم تقال يف زوق مكايل  �سريح 

واآخر على �سريح الرئي�ش ف�ؤاد �سهاب يف 

غزير.

على  اإكليالً  دكا�ش  بيار  النائب  وو�سع 

�سريح حميد فرجنية يف اإهدن.

�سالم  متام  الثقافة  وزيللر  و�سع  كذلك 

اإكليالً على �سريح الرئي�ش �سائب �سالم.

يف  اأر�للسللالن  جميد  االأمللري  �سريح  وزار 

الذي  �سكاف  اليا�ش  الزراعة  وزير  خلدة 

و�سع االإكليل.

من  اإكليالً  و�سع  خري�ش  علي  النائب 

الزهر على �سريح الرئي�ش عادل ع�سريان 

يف �سيدا.

وو�سع وزير اخلارجية واملغرتبني ف�زي 

�سريح  على  الللزهللر  مللن  اإكللللليللالً  �سل�خ 

الرئي�ش �سربي حمادة، وزار �سريح ال�زير 

ال�سابق ماجد حمادة.

بهية  العايل  والتعليم  الرتبية  وزيللرة 

على  الزهر  من  اإكليالً  و�سعت  احلريري 

�سريح الرئي�ش ال�سهيد رفيق احلريري.

را�سيا  قلعة  ن�سراهلل  نا�سر  النائب  وزار 

حيث اعتقل رجال اال�ستقالل العام 1943.

و�سع وزير الدفاع ال�طني اليا�ش املر اإكليالً من الزهر با�سم رئي�ش 

اجلمه�رية ورئي�سي جمل�ش الن�اب واحلك�مة، على متثال االأمري فخر 

الدين - مدخل وزارة الدفاع يف الريزة.

متثال

فخر الدين

رنيه  ال�سهيد  الرئي�ش  الغتيال  ع�سرة  التا�سعة  الذكرى  ملنا�سبة 

مل�ؤ�س�سة  التابع  الزراعي  املركز  يف  احتفايل  قدا�ش  اأقيم  معّ��ش، 

العماد  اجلمه�رية  رئي�ش  االحتفال  رعى  جمدليا.  يف  مع��ش  رنيه 

رئي�ش  ممثل  وح�سر  تقال.  ي��سف  بال�زير  ممثالً  �سليمان  مي�سال 

جمل�ش الن�اب النائب علي بزي، وممثل رئي�ش جمل�ش ال�زراء ال�زير 

جان اوغا�سبيان، اىل عائلة الرئي�ش وح�سد من ال�سخ�سيات.

قدا�ش 

يف ذكرى 

الرئي�ش 

معّ��ش
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مبنا�سبة العيد اخلام�ش وال�ستني 

ال�ستقالل لبنان اأقيمت اإحتفاالت 

يف وزارة الدفاع ال�طني 

وقيادات املناطق و�سائر امل�اقع 

والثكن الع�سكرية، حيث تلي 

»اأمر الي�م« ال�سادر باملنا�سبة 

وقّدمت مرا�سم التكرمي لل�سهداء 

االأبرار، وو�سعت اأكاليل الزهر على 

الن�سب والل�حات التذكارية التي تخّلد ذكراهم.

اإحتفاالت اال�ستقالل يف 

املناطق وامل�اقع الع�سكرية

»اأمر الي�م«

وتكرمي ال�سهداء

اإكليالً  العماد جان قه�جي  و�سع قائد اجلي�ش 

من الزهر على املدافن اخلا�سة ب�سهداء اجلي�ش يف وزارة الدفاع ال�طني، تكرمياً الأرواحهم الطاهرة وتقديراً لت�سحياتهم الكبرية 

يف �سبيل ال�طن.

ويف باحة وزارة الدفاع ال�طني، اأقيم احتفال رمزي ح�سره رئي�ش االأركان الل�اء الركن �س�قي امل�سري ون�ابه، وقادة املديريات واالأجهزة وال�حدات و�سباطها، 

وامل�ظف�ن املدني�ن التابع�ن لها، حيث جرت مرا�سم رفع العلم وتالوة »اأمر الي�م« الذي وّجهه العماد قه�جي اىل الع�سكريني باملنا�سبة، كما مّت و�سع اإكليل من 

الزهر با�سم العماد قائد اجلي�ش على ن�سب اخلالدين يف الريزة.

ة
ريز

ال

يف بريوت تراأ�ش اإحتفال تالوة »اأمر الي�م« وو�سع اإكليل من الزهر على ن�سب ال�سهداء، قائد املنطقة العميد الركن 

علي جابر.

بريوت
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قائد  وو�سع  زغيب.  ال�سهيد حممد  ثكنة  باحة  رمزياً يف  ع�سكرياً  عر�ساً  الع�سكرية  اجلن�ب  قيادة منطقة  اأقامت 

املنطقة العميد الركن اليا�ش زعرب اإكليالً عند الن�سب التذكاري ل�سهداء اجلي�ش وتال »اأمر الي�م«.

اجلن�ب

اأقيم يف منطقة  الذي  االحتفال  تراأ�ش 

خنافر  عللادل  الركن  العميد  لبنان  جبل 

الزهر  من  اإكليالً  وو�سع  الي�م«  »اأمر  فتال 

با�سم قائد اجلي�ش على الن�سب التذكاري 

لل�سهداء.

ن
نا

لب
ل 

جب

اإحتفال  ال�سمال  منطقة  يف  اأقيم 

بيار  الركن  العميد  تراأ�سه  مماثل 

اإكليالً  متى، فتال »اأمر الريم« وو�سع 

التذكاري  الن�سب  على  الزهر  من 

با�سم العماد قائد اجلي�ش.

ل
ما

�س
ال
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اأحيت منطقة البقاع املنا�سبة باحتفال اأقيم يف ثكنة اأبلح و�ساركت فيه وحدات ع�سكرية بح�س�ر 

عائالت �سهداء اجلي�ش وح�سد من امل�اطنني. وو�سع قائد املنطقة العميد الركن ن�سيم اندراو�ش اإكليالً 

من الزهر عند الن�سب التذكاري لل�سهداء على وقع حلن امل�تى وتال »اأمر الي�م«.

ع
قا

لب
ا

ق�ات ج�ية وبحرية ووحدات

اأقيمت اإحتفاالت مماثلة يف مقرات قيادات الق�ات اجل�ية والبحرية وال�حدات الكربى والقطع امل�ستقلة.





94

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

اإعداد:

ندين البلعة

يف احتفاالت امل�ؤ�س�سات الرتب�ية مبنا�سبة االإ�ستقالل ح�سر اجلي�ش 

مكّرماً يف العديد من اجلامعات واملدار�ش. ولّبى العماد قه�جي 

عدة دع�ات يف خمتلف املناطق م�فداً ممثلني له، بينما 

ا�ستقبلت م�اقع وثكنات الطالب ومعلميهم مهنئني.

امل�ؤ�س�سات الرتب�ية           اأحيت

اجلامعة اللبنانية االأمريكية

اللبنانية  اجلللامللعللة  اإحتفلت 

وقع  على  باالإ�ستقالل  االأمريكية 

الع�سكرية  واالأحللللللان  االأنللا�للسلليللد 

وال�طنية مع فرقة من م��سيقى 

اجلي�ش باإ�سراف املقدم ج�رج حّرو 

طاني��ش  االأول  املللعللاون  وقلليللادة 

بطر�ش.

املعهد االأنط�ين

اأحيا تالمذة املعهد االأنط�ين يف بعبدا، عيدي العلم 

والرتاثية  الفنية  الن�ساطات  من  ب�سل�سلة  واالإ�ستقالل 

امللك  عبد  خالد  العقيد  فيها  �سارك  والف�لكل�رية، 

ممثالً قائد اجلي�ش، ومدير املكتب الرتب�ي االأنط�ين 

االأب اليا�ش عبد امل�سيح، واأرملة الل�اء الركن ال�سهيد 

واالإداريللة  التعليمية  الهيئة  واأفللراد  احلللاج،  فرن�س�ا 

وجمع من االأهايل.

مدر�سة اجلمه�ر

اأحيت مدر�سة �سيدة اجلمه�ر اإحتفاالً كبرياً مب�ساركة التالمذة وح�س�ر ممثل 

دكا�ش،  �سليم  الرئي�ش  واالأب  �سل�م،  �سعيا  اإميل  الركن  العميد  اجلي�ش  قائد 

وم�ساركة فرقة من م��سيقى اجلي�ش.

وقام التالمذة با�ستعرا�ش على وقع م��سيقى اجلي�ش وبرتكيب ل�حة على 

امللعب الكبري كتب عليها: »لنجمع ق�انا ونبني معاً م�ستقبلنا«.

واألقيت للمنا�سبة كلمات با�سم االأ�ساتذة والتالمذة، واختتم االإحتفال بكلمة 

االأب دكا�ش الذي قّدم درعاً تذكارية ملمثل قائد اجلي�ش.



االإ�ستقالل وكّرمت اجلي�ش و�سهداءه
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معهد احلكمة الفني

معهد  اإحلللتلللفلللل 

احلللكللمللة الللفللنللي - 

عيد  مبنا�سبة  االأ�سرفية 

وبي�بيله  االإ�للسللتللقللالل 

والع�سرين،  اخلللاملل�للش 

اأنط�ان  العقيد  بح�س�ر 

قائد  ممللثللالً  ب�سعالين 

اجلي�ش العماد جان 

قه�جي.

االإحتفال  ت�سّمن 

فيه  �سارك  برناجماً 

الللطللالب واالإداريلللل�ن 

واالأهللل،  واملعلم�ن 

ممثل  األقاها  وكلمة 

العماد قائد اجلي�ش.

مدر�سة ملكارت

مدر�سة  �سّكلت  احلللاج،  فرن�س�ا  ال�سهيد  الركن  الل�اء  لذكرى  وفللاًء 

الناحية  اأرز يف  قام�ا بغر�ش �سجرة  ملكارت وفداً من ثالثني تلميذاً 

ال�سرقية لتمثال االأمري فخر الدين.
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وزار  االإ�ستقالل  اأحيت  فللردان  اللي�سيه  مدر�سة 

وفد منها ن�سب ال�سالم يف وزارة الدفاع ال�طني، 

واملتحف الع�سكري.

اللي�سيه 

فردان

اأحيته  الللذي  احلفل  اجلي�ش  قائد  ممثل  ح�سر 

 - املحبة  لراهبات  من�س�ر  القدي�ش  مدر�سة 

البزن�س�ن يف ب�سكنتا.

البزن�س�ن - 

ب�سكنتا



اإحتفلت مدار�ش املربات - ثان�ية الك�ثر بعيد 

العماد  االإ�ستقالل بح�س�ر ممثل عن قائد اجلي�ش 

جان قه�جي.

مدار�ش 

املربات

يف الك�رة �سّكل طالب عدة مدار�ش وف�داً زارت 

الع�سكريني يف مراكزهم املنت�سرة يف املنطقة 

واحتفل�ا معهم باالإ�ستقالل.

زيارات

مراكز 

ع�سكرية

م�ن ال�سال

نّظمت مدر�سة الفرير - م�ن 

ال�سال - عني �سعادة اإحتفاالً مبنا�سبة 

عيد االإ�ستقالل ح�سره ممثل عن قائد 

اجلي�ش العماد جان قه�جي، األقى 

كلمة مقت�سبة عن معارك خميم نهر 

البارد.
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يف �سيدا ارتدت املدار�ش األ�ان االإ�ستقالل والعلم اللبناين.

ففي ثان�ية رفيق احلريري قام التالمذة بن�ساطات خمتلفة، ونّظمت 

االإدارة زيارة لتالمذة مرحلتي الرو�سات واالإبتدائي اىل ثكنة حممد زغيب 

يف �سيدا حيث وّجه�ا التحية اىل اجلن�د واأن�سدوا معهم الن�سيد ال�طني 

و�سّلم�ا قائد منطقة اجلن�ب الع�سكرية العميد الركن اليا�ش زعرب ل�حة 

د معاين االإ�ستقالل. جت�سّ

ثان�ية رفيق احلريري

امللكيني  للروم  البطريركية  املدر�سة  اأقامت 

عبد  االإداري  العقيد  ح�سره  اإحتفاالً  الكاث�ليك 

قائد اجلي�ش، ورئي�ش املدر�سة  املجيد �س� ممثالً 

التالمذة  من  وح�سد  �سبع  مي�سال  الدكت�ر  االأب 

واالأ�ساتذة واالأهل.

وقد األقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة للمنا�سبة.

املدر�سة 

البطريركية 

للروم 

الكاث�ليك
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قّدمت جمعية االإغاثة والرتبية 

لالأيتام واليتيمات واأبناء �سهداء 

اجلي�ش، عر�ساً م�سرحياً يف قاعة 

حما�سرات دار الزهراء - اأبي 

�سمراء - طرابل�ش، ح�سره ممثل 

عن قائد اجلي�ش العماد جان 

قه�جي.

جمعية 

االإغاثة 

والرتبية

ثان�ية  اأقللامللت  ال�سمال  يف 

الهداية النم�ذجية - حلبا اإحتفاالً 

فيه  �سارك  الثان�ية  ملعب  يف 

الف�ج املج�قل الذي قّدم عرو�ش 

على  باحلبال  وه��ب��وط  ت�سّلق 

وبح�س�ر  الثان�ية،  مبنى  �سطح 

ممثل عن قائد اجلي�ش.

ثان�ية الهداية 

النم�ذجية
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قدم��ش  مدر�سة  اأقللامللت 

ح�سره  احتفاالً  النخل  يف ج�ار 

منطقة  ت�جيه  ق�سم  رئي�ش 

نادر،  اأب�  نادر  العقيد  اجلن�ب 

ايلي  ال�سياحة  وزيللر  ورعلللاه 

ماروين بح�س�ر رئي�ش اأ�ساقفة 

املللارونلليللة،  للطائفة  �للسلل�ر 

احلاج،  نبيل  �سكراهلل  املطران 

و�سباط  الكورية  الوحدة  قائد 

من الق�ة االإيطالية وفاعليات 

املنطقة.

مدر�سة 

قدم��ش - 

�س�ر

القدي�ش 

ي��سف لالآباء 

الكب��سيني

االإ�ستقالل  بعيد  اإحتفالها  اإطلللار  يف 

لالآباء  ي��سف  القدي�ش  مدر�سة  نّظمت 

الكب��سيني زيارة اىل الل�اء ال�سابع، حيث 

احتفل التالمذة بالعيد مع الع�سكريني.
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مدر�سة بنت جبيل الفنية وكعادتها اإحتفلت باملنا�سبة، وبتخريج طالبها، بح�س�ر ممثل قائد اجلي�ش العميد 

الركن �سادق طلي�ش الذي األقى كلمة باملنا�سبة.

مدر�سة

بنت جبيل الفنية

�سل�سلة  الهرمل   - الباقر  االإمللام  ثان�ية  نّظمت 

حيث  االإ�ستقالل،  ملنا�سبة  اخلا�سة  الن�ساطات  من 

االأوىل، قيادة منطقة  الرو�سات واحللقة  زار تالمذة 

البقاع لتقدمي التهنئة بالعيد. وقّدم التالمذة وروداً 

حمراء اىل الع�سكريني عرب�ن تقدير لعطاءاتهم. ر
ق
با

ال
م 

ما
الإ
ة ا

�ي
ان

اأحيت بلدية را�سيا وقرى املنطقة عيد االإ�ستقالل يف مهرجان ث

»االإ�ستقالل يف را�سيا« بالتعاون مع جمعية »بلدتي«، ح�سره 

العقيد الركن غ�سان ب� يا�سني قائد م�قع را�سيا ممثالً العماد 

اأجنحة  جان قه�جي قائد اجلي�ش. وقام املدع�ون بج�لة على 

قلعة را�سيا، والغرف التي اعتقل فيها رجاالت االإ�ستقالل.

ا 
سي

�
را

ة 
ع

قل
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اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات
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امل�تى،  تذكار  ي�م  وملنا�سبة  والفرن�سية  الربيطانية  ال�سفارتان  اأحيت 

ذكرى اجلن�د الذين ق�س�ا يف لبنان خالل احلربني العامليتني االأوىل والثانية.

ال�سفارة  اأقامت  ق�سق�ش،  - منطقة  بريوت  الع�سكرية يف  املدافن  ففي 

االأجانب  الع�سكريني  وامللحقني  ال�سفراء  عدد من  ح�سره  احتفاالً  الربيطانية 

باالإ�سافة اىل ممثلني عن ق�ات االأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وحماربني 

قدامى فل�سطينيني. 

طرابل�ش،  يف  الربيطانيني  مقابر  يف  مماثالً  اإحتفاالً  ال�سفارة  واأقامت 

ح�سره العميد الركن عبد احلميد دروي�ش قائد منطقة ال�سمال ممثالً  العماد 

بع�ش  عن  وممثل�ن  الربيطانية  ال�سفارة  من  وم�ظف�ن  اجلي�ش،  قائد 

البعثات الدبل�ما�سية ومدع�ون ر�سمي�ن اآخرون.

املقابر  بزيارة  الفرن�سية  ال�سفارة  من  وف�د  قامت  نف�سها،  وللمنا�سبة 

الفرن�سيني  اجلن�د  اأ�سرحة  على  الزهر  من  اأكاليل  و�سع  مّت  حيث  الفرن�سية 

يف عدة مناطق يف لبنان.

جرى االحتفال الرئي�ش يف ق�سر ال�سن�بر وتراأ�سه ال�سفري الفرن�سي ال�سيد 

م�ساعد  فريحة  جان  الركن  العميد  اجلي�ش  قائد  وح�سره ممثل  باران  اندريه 

قائد منطقة بريوت وعدد من امللحقني الع�سكريني االأجانب. ويف منطقة 

طرابل�ش، و�سع القن�سل الفرن�سي العام بح�س�ر عدد من م�ظفي ال�سفارة، 

قائد  العماد  ممثل  بح�س�ر  وذلك  الفرن�سيني  مقابر  على  الزهر  من  اأكاليل 

اجلي�ش العميد اليا�ش ريحانا.

رياق  وقاعدة  ريللاق  بلدة  ويف  بللريوت  يف  مماثلة  اإحتفاالت  جرت  كما 

الفرن�سي  الع�سكري  امللحق  بح�س�ر  الزهر  من  اأكاليل  خاللها  و�سعت  اجل�ية 

وم�ظفني من ال�سفارة وممثل العماد قائد اجلي�ش. 

ال�سفارتان

الربيطانية

والفرن�سية

حتتفالن

بذكرى جن�د

�سقط�ا يف لبنان



الع�سكرية  الكلية  مللن  ع�سكري  وفللد  قللام 

االأردنية بزيارة اأكادميية اىل الكليات واملعاهد 

م�ستجدات  علللللىاآخللر  لللالإطللالع  الع�سكرية، 

التدريب واالإ�ستفادة من اخلربات اللبنانية يف 

هذا املجال.

اإ�ستهل ال�فد ج�لته بزيارة اىل وزارة الدفاع 

رئي�ش  التقى  حيث  اللللريزة،  يف  ال�طني 

االأركان الل�اء الركن �س�قي امل�سري، وكان لقاء 

اأركان  اأعمال  م�سري  تراأ�سه  االإيجاز  قاعة  يف 

الرحمن  الركن عبد  العميد  اجلي�ش للعمليات 

تخلله  ال�سباط،  من  عدد  وح�سره  �سحيتلي 

وعقيدته  اللبناين  اجلي�ش  اإن�ساء  ح�ل  اإيجاز 

القتالية ونظام التدريب الذي يتبعه.

من  اإكليل  و�سع  اي�ساً،  الللزيللارة  وتخلل 

الزهر على ن�سب اخلالدين اأمام مدخل وزارة 

مقر  قائد  م�ساعد  بح�سل�ر  ال�طني  الدفاع 

علام اجلي�ش العميلد �سهيلل ع�يلدات ممثالً 

قائد اجلي��س العماد ج�ان قهوجي، و�سب�اط.

�سهاب  فللل�ؤاد  كلية  اأيلل�للسللاً،  اللل�فللد  وزار 

قيادة  احلربية،  املدر�سة  واالأركان،  للقيادة 

وج�نية  بريوت  قاعدتي  البحرية،  الق�ات 

معهد  اجل�ية،  بريوت  قاعدة  البحريتني، 

مدر�سة  الللرتللبللاء،  مللدر�للسللة   - التعليم 

وقيادة  اخلا�سة  الق�ات  مدر�سة  التزلج، 

ف�ج املغاوير. وقد تعّرف ال�فد الع�سكري 

ال�حدات  كل من هذه  تاريخ  االأردين اىل 

واملناهج  والتدريب  التعليم  واأ�ساليب 

املتبعة فيها، كما جال على بع�ش املراكز 

التابعة لها.

وكانت لل�فد اي�ساً عدة ج�الت �سياحية 

ال�سياحية  املللراكللز  بع�ش  اىل  ثقافية 

قيادة  اأقللامللت  كما  لبنان،  يف  الهامة 

�سرفه  على  اإ�ستقبال  حفالت  اجلي�ش 

الوحدات و�سباطها و�سباط  ح�سرها قادة 

من قيادة اجلي�ش، األقيت خاللها كلمات 

ترحيبية وتب�دلت الهدايا التذكارية.
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وفد ع�سكري من الكلية الع�سكرية 

االأردنية يف زيارة اىل الكليات 

واملعاهد الع�سكرية
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مدير  ملل�للسللاعللد  عللقللد 

اجلي�ش  يف  املللخللابللرات 

وبح�س�ر  �سيدا،   - زغيب  حممد  ثكنة  يف  اإبراهيم  عبا�ش  العقيد 

رئي�ش فرع خمابرات اجلن�ب العقيد علي �سحرور، اإجتماعاً �سّم ممثلني عن 

خمتلف الف�سائل الفل�سطينية، و�سخ�سيات متّثل الهيئات االأهلية واملدنية 

والعائالت والع�سائر داخل خميم عني احلل�ة.

و�سبل  عللام،  ب�سكل  الفل�سطينية  ال�س�ؤون  البحث  تناول  وقد 

باالأمن  العابثني  ومنع  ال�سيا�سية،  التجاذبات  عن  باملخيم  الناأي 

ال�سلطات  والتعاون مع  لهم،  اآمناً  مكاناً  باعتباره  اليه  اللج�ء  من 

االأمنية  واأجهزتها  اللبنانية 

لت�سليم  والللقلل�للسللائلليللة 

اجلي�ش  ا�ستهداف  الط�ىل يف  اليد  لهم  من  خ�س��ساً  املطل�بني، 

واالعتداء على عنا�سره واآلياته.

ا�ستعداد للتعاون وت�سليم املطل�بني والفارين  اأبدى املجتمع�ن كل  وقد 

دورها  على  واأثن�ا  الع�سكرية،  بامل�ؤ�س�سة  ثقتهم  جددوا  كما  العدالة،  من 

باالأو�ساع  باالهتمام  اأخللرى  جهة  من  وطالب�ا  اجلامع،  ال�طني 

الناحية  من  باأبنائه  واالهتمام  املخيم،  يف  واالإن�سانية  املعي�سية 

االإن�سانية. 

اإجتماع خمابرات اجلي�ش والف�سائل الفل�سطينية

العاملة   »YAVUZ« الرتكية  ال�سفينة  قامت 

�سمن الق�ة البحرية التابعة لق�ات الل»ي�نيفيل« 

بزيارة جماملة اىل لبنان ا�ستمرت اأربعة اأيام.

 247 ي�سم  طاقماً  حتمل  التي  ال�سفينة  زار 

�سابطاً ورتيباً بحاراً وفد من ال�سفارة الرتكية واآخر 

من قيادة الق�ات البحرية برئا�سة العميد البحري 

مي�سال الها�سم.

واأقامت قيادة اجلي�ش على �سرف قائد ال�سفينة 

وبع�س ال�سباط والرتباء البحارة 

ال�سفري  ح�سرها  غللداء  مللاأدبللة 

الع�سكري  وامللللللحللق  الللرتكللي 

اجلي�س  م��ن  و���س��ب��اط  ال��رك��ي 

اللبناين.

حفالت  باملنا�سبة  الرتكي  ال�سفري  اأقللام  كذلك 

ج�الت  ال�سفينة  لطاقم  ونظمت  اإ�ستقبال. 

ال�سياحية  املراكز  بع�ش  �سملت  ثقافية  �سياحية 

يف لبنان.

زيارة �سفينة ع�سكرية 

 »YAVUZ« تركية

اىل لبنان
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ووزارة  اللل�طللنللي،  الللدفللاع  وزارة  مللن  بللدعلل�ة 

عقدت  الرنوجية،  وال�سفارة  واملغرتبني  اخلارجية 

قيادة اجلي�ش م�ؤمتراً ح�ل »اإتفاقية حظر اإ�ستعمال 

القنابل العنق�دية يف العامل« وذلك بتاريخي 11 

يف  بللالزا«  »كللراون  فندق  يف  و2008/11/12، 

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  معايل  ح�سره  احلمرا، 

اخلارجية  وزارة  من  ووفللد  �سل�خ  فلل�زي  االأ�ستاذ 

الدولية  التنمية  وزير  م�ساعد  برئا�سة  الرنوجية 

ال�سيد هاك�ن غ�لربانت�سن، باالإ�سافة اىل عدد من 

ال�سخ�سيات الدبل�ما�سية وال�سفراء العرب واالأجانب 

ومنظمات غري حك�مية حملية واأجنبية وجمعيات 

اأهلية.

بداية، األقى العميد حممد فهمي رئي�ش املركز 

مّثل  الللذي  باالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين 

معايل وزير الدفاع ال�طني والعماد قائد اجلي�ش، 

العنق�دية  القنابل  فيها عن خماطر  كلمة حتدث 

االإن�ساين  ال�سعيدين  على  ال�سلبي  وتاأثريها 

واالإجتماعي لل�سعب اللبناين، تال ذلك عر�ش فيلم 

وثائقي عن م�سكلة القنابل العنق�دية يف جن�ب 

لبنان ومقابالت مع ال�سحايا.

وبدوره، األقى معايل وزير اخلارجية واملغرتبني 

احلك�مة  م�قف  فيها  اأعلن  كلمة  �سل�خ  االأ�ستاذ 

وزير  م�ساعد  �سرح  كما  االإتفاقية،  من  اللبنانية 

االإتفاقية  اأهمية  كلمته  يف  الرنوجي  اخلارجية 

ونتائجها االإيجابية على خمتلف االأ�سعدة االإن�سانية 

واالإجتماعية.

للم�ساركني  وحما�سرات  كلمات  األقيت  كذلك، 

العنق�دية  القنابل  خطر  مبعظمها  تناولت 

اإزالتها  وطرق  ال�سلبية  نتائجها  معاجلة  واأ�ساليب 

وتنبيه ال�سكان من خماطرها.

اأعماله  امل�ؤمتر  اإ�ستكمل  التايل،  الي�م  ويف 

اإ�ستعمال  حظر  التفاقية  التح�سري  ملراحل  بعر�ش 

احلا�سرون  بعدها  اإنتقل  العنق�دية،  القنابل 

التي  املهام  على  اطلع�ا  حيث  لبنان  جن�ب  اىل 

ينّفذها املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة باالألغام. 

عنق�دية  قنابل  اإزالة  ور�سة عمل  اجل�لة  و�سملت 

حلقة  اىل  باالإ�سافة  ال�سرقية،  زوطللر  بلدة  يف 

ت�عية من خماطر االألغام والقنابل العنق�دية يف 

بلدة ال�سماعية - ق�ساء �س�ر، نّفذها كل من املركز 

ت�زيع  احللقة  تال  وقد  الهند�سة.  وف�ج  اللبناين 

من�س�رات ت�عية وهدايا على التالمذة امل�ساركني.  

م�ؤمتر ح�ل »اإتفاقية حظر اإ�ستعمال القنابل العنق�دية يف العامل«

مبللبللادرة مللن نلللادي روتللللاري - 

 Rotary« مع  وبالتعاون  بعبدا 

ومتربعني،   »International
كر�سياً   24 اللبناين  اجلي�ش  ت�سّلم 

الحتياجات  تلبية  كهربائياً  مدولباً 

هذه  ت�سليم  وجرى  البارد.  نهر  اأحداث  خالل  ت�سّرروا  الذين  املع�قني 

يف  ال�سباط  نادي  يف  اأقيم  اإحتفال  خالل  التقنية  العالية  الكرا�سي 

العميد  قه�جي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثل  ح�س�ر  يف  الللريزة، 

الطبيب ندمي العاكوم على راأ�س وفد من ال�سباط وعدد من املتربعني 

واأع�ساء نادي روتاري - بعبدا.

ت�سّلم اجلي�ش هبة ع�سكرية 

ملللن الللل�حلللدة االإيللطللاللليللة 

الل»ي�نيفيل«  يف  العاملة 

يف احتفال اأقامته يف مقر قيادتها يف بلدة �سمع يف �س�ر ح�سره ال�سفري 

االإيطايل غربيال كيكيا وممثل قائد اجلي�ش العميد الركن اليا�ش زعرب وقائد 

الق�ة الدولية امل�ؤقتة اجلرنال كالودي� غراتزيان� وقائد القطاع الغربي اجلرنال 

ني�سنزو يان� ت�سيللي وقادة 

ومدير  الللدوللليللة،  اللل�حللدات 

خمابرات اجلي�ش يف اجلن�ب 

العقيد علي �سحرور وقائد املنطقة الع�سكرية العميد الركن ب�ل مطر وح�سد 

من الفاعليات.

)وق�د  ي�رو  ون�سف ملي�ن  للجي�ش، ملي�ناً  االإيطالية  الهبة  وبلغت قيمة 

هبة بقيمة ملي�ن ون�سف ي�رو

من ال�حدة االإيطالية للجي�ش

كرا�شٍ كهربائية 

للمقعدين من 

»روتاري« اىل 

اجلي�ش
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اجلرنال  بها  املتعلق  الربوت�ك�ل  ووقع  ليلية(،  ومناظري  ع�سكرية  ومعدات 

يان� ت�سيللي عن اجلانب االإيطايل والعميد الركن زعرب عن اجلانب اللبناين، 

وتبادال بعدها درعني تذكاريتني.

وبعد تقليد اأو�سمة خدمة ال�سالم لعنا�سر �سيغادرون اىل بالدهم بعد اإمتام 

عملية التبديل، األقى اجلرنال غراتزيان� كلمة �سّدد فيها على اأهمية التعاون 

اأركان  من  ركناً  ت�سّكل  التي  اللبنانية  امل�سلحة  والق�ات  الل»ي�نيفيل«  بني 

تطراأ  قد  التي  امل�ساكل  من  اأي  حلل  ج�هرياً  و�سرطاً  الدولية  الق�ة  تف�ي�ش 

اإ�سطالع  ي�سهل  الذي  املمتاز  ال�سريك  ه�  واجلي�ش  العمليات،  منطقة  يف 

الل»ي�نيفيل« ب�اجباتها.

االإيطالية  الق�ة  فيها  �سكر  كلمة  اجلي�ش  قائد  ممثل  األقى  اخلتام،  ويف 

فيه  �ساركت  ع�سكري  عر�ش  اأقيم  ثم  مبادرتها.  على  االإيطالية  وال�سلطات 

وحدة من اجلي�ش. 

ممثالً  الها�سم  مي�سال  البحري  العميد  بح�س�ر 

دولة  و�سفري  قه�جي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

االإمارات العربية املتحدة يف لبنان ال�سيد حممد 

جمعية  رئي�ش  ونائب  ال�س�يدي،  �سيف  �سلطان 

اأب�  اليا�ش  ال�سيد  االإماراتية   - اللبنانية  ال�سداقة 

املتقاعد  الل�اء  االأوملبية  اللجنة  ورئي�ش  �سعب، 

�سهيل اخل�ري، اىل جانب ح�سد من 

ال�سباط واملدعوين، اأقيم يف قاعدة 

زورق  ت�سّلم  حفل  البحرية،  بريوت 

�سراعي مقّدم هبة من قبل جمعية 

االإماراتية   - اللبنانية  ال�سداقة 

ل�سالح اجلي�ش اللبناين.

الها�سم  البحري  العميد  األقى  وقد 

كلمة باإ�سم قيادة اجلي�ش �سكر فيها 

مبادرتها،  على  املذك�رة  اجلمعية 

والت�سامن  االأخلل�ة  بعالقات  منّ�هاً 

ال�سقيقني  ال�سعبني  جتمع  التي 

اللبناين واالإماراتي.

اجلي�ش  قائد  ممثل  تال  االإحتفال،  ختام  ويف 

كتاب �سكر و�سّلم املحتفى بهم دروعاً تذكارية.

زورق �سراعي تقدمة من جمعية ال�سداقة اللبنانية - االإماراتية للق�ات البحرية

جرى يف قاعدة بريوت البحرية، حفل ت�سّلم عتاد ملكافحة 

احلريق وال�سيطرة على االأ�سرار على املراكب مقّدم هبة من 

اللبنانية.  البحرية  الق�ات  اىل  االإحتادية  اأملانيا  جمه�رية 

قائد  ممثالً  املعلم  علي  البحري  الركن  العميد  احلفل  ح�سر 

اأملانيا االإحتادية ال�سيدة  اجلي�ش العماد جان قه�جي، القائمة باأعمال �سفارة جمه�رية 

اإيرين بالنك على راأ�س وفد مرافق وعدد من �سباط اجلي�س.

اإ�ستهل احلفل بعزف الن�سيدين اللبناين واالأملاين، ثم األقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة 

�سكر فيها جمه�رية اأملانيا االإحتادية على مبادرتها، من�هاً بعالقات ال�سداقة والت�سامن 

التي جتمع ال�سعبني اللبناين واالأملاين. كما تال كتاب �سكر و�سّلم املحتفى بهم دروعاً 

تذكارية.

عتاد ملكافحة 

احلريق 

وال�سيطرة

على االأ�سرار

هبة اأملانية 

للق�ات البحرية
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نّفذ الف�ج املج�قل يف منطقة عكار بالتن�سيق مع بلدية القبيات مناورات 

ع�سكرية ح�سرها تالمذة مدار�ش وثان�يات البلدة وج�ارها.

جرت املناورات يف باحة مهنية القبيات الر�سمية، يف ح�س�ر رئي�ش البلدية 

التعليمية  الهيئات  واأفراد  واخلا�سة  الر�سمية  املدار�ش  ومديري  عبدو  خم�ل 

فيها والتالمذة.

طوافة  مب�ساركة  جرحى  اإنقاذ  وعمليات  احلبال  على  هبوط  العر�س  تخّلل 

واأفراده  الفوج  �سباط  اىل  الزهر  من  باقات  التالمذة  قدم  ختاماً  ع�سكرية. 

تعبرياً عن تقديرهم للجي�ش.

الف�ج املج�قل ينّفذ

مناورات يف مهنية القبيات الر�سمية

نّفذت وحدات جم�قلة من اجلي�ش، اإنزاالً 

ال�طنية  املدر�سة  باحة  يف  اإ�ستعرا�سياً 

يف  طابا  ال�سيخ  بلدة  يف  االأرث�ذك�سية 

عكار، وذلك ملنا�سبة عيد اال�ستقالل.

ن�عها،  من  االأوىل  وهي  اخلط�ة،  هذه 

بني  احلللي  التفاعل  على  تاأكيداً  تاأتي 

رافق  وقد  الع�سكرية.  وامل�ؤ�س�سة  االأهايل 

لعمليات  رمزية  عرو�ش  تنفيذ  العملية 

اإنزال واحتالل اأبنية وعمليات دهم واإنقاذ.

قيادة  م��ن  �سباط  الإ�ستعرا�س  ح�سر 

التعليمية  الهيئة  واأفللراد  ومدراء  اجلي�ش 

واالإداريلللللة وطلللالب عللدد مللن املللدار�للش 

الر�سمية واخلا�سة.

اإنزال جم�قل

يف ال�سيخ طابا

مديرية    - للعديد  اجلي�ش  اأركللان   - اجلي�ش  قيادة  اأ�سدرت 

التعبئة بياناً اأعلنت فيه اأنه �سي�سار تباعاً اىل ا�ستبدال بطاقات 

)خدمة  كافة  الرتب  من  اجلي�س  لإحتياطيي  العائدة  الإحتياط 

با�ستثناء  املجّندين(  ال�سباط  �سمنهم  ومن  وجمّندين  فعلية 

ال�سباط املتقاعدين من اخلدمة الفعلية، وفقاً ملا يلي:

 ،2009/3/1 لغاية  نف��سهم  قيد  تعبئة  اأق�سام  من  التقّدم  االإحتياطيني  على   -

ل�ستبدال البطاقات القدمية التي بحوزتهم ببطاقات اإحتياط اأمنوذج جديد، م�سطحبني 

معهم:

1- ن�سخة عن اله�ية اأو اإخراج قيد.

2- اإفادة �سكن من خمتار املحلة.

3- �س�رة �سم�سية م�سّدقة )ذقن حليقة و�سعر ق�سري(.

- اأما امل�ج�د حالياً خارج البالد، فعليه التقّدم من ق�سم تعبئة نف��سه اعتباراً من تاريخ 

دخ�له االأرا�سي اللبنانية مبهلة ثالثة اأ�سهر من تاريخ الدخ�ل.

 )Liban Post( ب��ست«  »ليبان  �سركة  مراكز  من  التقّدم  العالقة  الأ�سحاب  ميكن   -

لتقدمي طلبات اإ�ستبدال بطاقاتهم.

اإ�ستبدال 

بطاقات 

اإحتياطيي 

اجلي�ش
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ورئي�ش  العامة،  لل�سالمة  اللبنانية  اجلمعية  رئي�ش  األقى 

اجلامعة اللبنانية الكندية »LCU« بالتكليف الدكت�ر اليا�ش 

»احل�ادث  بعن�ان  احلربية  املدر�سة  يف  حما�سرة  ال�س�يري 

املرورية والتلّ�ث ال�س��سائي«.

املدر�سة  قائد  حماد  �سهيل  الركن  العميد  احل�س�ر  تقدم 

�سباط  وح�سر  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً 

والثالثة.  الثانية  ال�سنتني  يف  ال�سباط  والتالمذة  املدر�سة 

اأ�سئلة احل�س�ر، ثم  اأجاب الدكت�ر ال�س�يري عن  ويف ختامها، 

كانت كلمة �سكر من ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن حماد 

للدكت�ر املحا�سر، قّدم له بعدها درعاً تذكارية عرب�ن تقدير 

من قيادة املدر�سة.

الدكت�ر اليا�ش ال�س�يري حا�سر يف املدر�سة احلربية ح�ل »احل�ادث املرورية والتلّ�ث ال�س��سائي«

جي�س العلم والثقافةجي�س العلم والثقافةجي�س العلم والثقافة

حاز النقيب عبا�ش منذر ياغي 

من ل�اء امل�ساة ال�سابع، اإجازة 

تعليمية يف التاريخ من كلية 

االآداب والعل�م االإن�سانية يف 

اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف التاريخ

للنقيب عبا�ش ياغي

حاز النقيبب حممد زين 

الزين، اإجازة تعليمية يف 

التاريخ من كلية االآداب 

والعل�م االإن�سانية يف 

اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف التاريخ

للنقيب حممد الزين

حاز امل�ؤهل حممد ح�سن 

ظاهر من ل�اء امل�ساة 

التا�سع اإجازة تعليمية يف 

الفل�سفة من كلية االآداب 

والعل�م االإن�سانية يف 

اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف الفل�سفة

للم�ؤهل حممد ظاهر

اإجازة يف العل�م ال�سيا�سية 

واالإدارية للرقيب االأول خليل ع�ن

حاز الرقيب االأول خليل �سعيد ع�ن 

من ف�ج التدخل اخلام�ش، اإجازة يف 

العل�م ال�سيا�سية واالإدارية من كلية 

احلق�ق والعل�م ال�سيا�سية واالإدارية 

يف اجلامعة اللبنانية.
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ما  يف  االأخللرية  االأ�سابيع  خالل  ن�عي  اإجنللاز  من  اأكللرث  اجلي�ش  حقق 

يتعلق مبكافحة االإرهاب ومالحقة خالياه.

خلية اإرهابية

يف 12 ت�سرين االأول املا�سي، ا�ستطاعت ق�ة م�سرتكة من اجلي�ش 

مت�رطة  اإرهابية  خلية  اأفللراد  من  عللدد  ت�قيف  الداخلي  واالأمللن 

التي ا�ستهدفت ع�سكريني من اجلي�ش  االأخري،  بتفجريات طرابل�ش 

يف  ال�ستعماله  نا�سف  حللزام  هلل�ؤالء  بح�زة  �سبط  وقد  اللبناين. 

عملية اإرهابية اأخرى، وفق ما اأعلنته قيادة اجلي�ش يف بيان �سادر 

التحقيق مع امل�ق�فني  اأن  اأعلن  الذي  والبيان  الت�جيه.  عن مديرية 

باإ�سراف الق�ساء املخت�ش قد ب��سر، اأعلن م�ا�سلة تعقب املدع� عبد 

الغني علي ج�هر، اأحد العنا�سر الرئي�سيني يف هذه اخللية.

�ش �سبكة جت�سّ

ويف االأول من ت�سرين الثاين متّكنت مديرية املخابرات يف اجلي�ش 

ت�قيف  من  البقاع،  منطقة  يف  ومتابعة  حتريات  �سل�سلة  وبعد 

بالتعامل مع  واإرهاب مت�رطة  �ش  �سبكة جت�سّ ينتميان اىل  �سخ�سني 

وكامريات  اإت�سال  اأجهزة  بح�زتهما  �سبطت  وقد  االإ�سرائيلي.  العدو 

ت�س�ير متط�رة. كما اعرتف امل�ق�فان باإقدامهما على جمع معل�مات 

ح�ل مراكز حزبية ور�سد حتركات م�س�ؤولني حزبيني ل�سالح هذا العدو. 

لك�سف  املخت�ش  الق�ساء  بالتن�سيق مع  بداأ  امل�ق�فني  التحقيق مع 

كامل تفا�سيل امل��س�ع.

... ومت�رط�ن اآخرون

اأعلنت قيادة اجلي�ش عرب  اأيام من ذلك )يف 2008/11/10(  بعد 

بيان اأ�سدرته مديرية الت�جيه، اأنه »ويف �س�ء التحقيقات اجلارية مع 

عنا�سر ال�سبكة االإرهابية التي مّت القب�ش عليها م�ؤخراً، ونتيجة للجه�د 

االأمنية امل�سرتكة والتعاون اجلدي مع قيادة الف�سائل الفل�سطينية يف 

وخميم  طرابل�ش  مدينة  يف  املخابرات  مديرية  متّكنت  املخيمات، 

حممد  باأبي  امللقب  قا�سم  اأمني  حمزة  من  كل  ت�قيف  من  البداوي 

وخالد اجلرب امللقب باأبي وائل ونادر العلي امللقب باأبي �سالح و�سعيد 

�سليمان را�سد امللقب باأبي طارق. كما اأوقفت يف خميم عني احلل�ة 

املدع� حممد ح�سن الدوخي امللقب باأبي اجلراح، وجميع ه�ؤالء العنا�سر 

باإ�سراف  معهم  التحقيق  ب��سر  وقد  اإرهابية.  اأعمال  يف  مت�رطني 

الق�ساء املخت�ش«.

البيان اأ�ساف »اإن قيادة 

االإرهاب  مكافحة  على  عزمها  ت�ؤكد  اإذ  اجلي�ش 

ارتكاب  يف  ال�سالعني  العنا�سر  باقي  تدع�  واالإمكانات،  ال�سبل  بكل 

اأعمال اإرهابية، اىل املبادرة لت�سليم اأنف�سهم لق�ى اجلي�ش اأو لالأجهزة 

االأمنية، لينال�ا جزاءهم العادل اأمام الق�ساء، ال �سيما اأنه لن يك�ن�ا بعد 

الي�م مباأمن من املالحقة االأمنية يف جميع االأرا�سي اللبنانية«. 

اىل ذلك، ح�سلت عدة ح�ادث اأمنية عاجلها اجلي�ش يف حينه، معيداً 

باالأمن  العابثني  مع  يتهاون  لن  اأنلله  وملل�ؤكللداً  طبيعته  اىل  ال��سع 

واالإ�ستقرار.

 )2008/10/12 )ليل  اجلي�ش  من  ق�ة  اأوقفت  ال�سياق،  هذا  ويف 

تهديده  اأثر  على  عنجر  جمدل  بلدة  من  جمعة  قا�سم  نا�سر  املدع� 

بالرمانات  للجي�ش  دورية  ومهاجمته  خمتلفة،  اأوقات  يف  م�اطنني 

اليدوية، مما اأدى اىل وق�ع اإ�سابات يف �سف�ف عنا�سرها، وقد اأحيل 

امل�ق�ف اىل اجلهات الق�سائية املخت�سة.

اي�ساً يف ال�سياق نف�سه )2008/11/21( حاولت �سيارة اإجتياح اأحد 

احل�اجز الع�سكرية يف طرابل�ش ومل متتثل الأوامر عنا�سره. فتم ت�قيف 

االأثر  اأحدهم بجراح. على  اإ�سابة  ال�سيارة بعد  اأ�سخا�ش كان�ا يف  ثالثة 

اأقدم بع�ش املخّلني باالأمن على التجمهر، واإحراق ال�سيارة املذك�رة، 

واإحراق بع�ش الدواليب واإطالق النار على حاجز للجي�ش. بيان مديرية 

النار  اأن عنا�سر احلاجز ردوا على  اأعلن  اأعلن عن احلادث  الذي  الت�جيه 

على  ت�يف  اإ�سابة  الزعبي  اأحمد  املدع�  اإ�سابة  اىل  اأدى  مما  باملثل 

اأثرها، كما اأ�سيب اآخرون بجراح خمتلفة.

واأكد البيان نف�سه اأن قيادة اجلي�ش مع حر�سها على اأمن امل�اطنني 

فاإنها لن تتهاون مع العابثني باالأمن واالإ�ستقرار.

اجلي�ش: اأكرث من اإجناز ن�عي

يف مكافحة االإرهاب خالل االأ�سابيع االأخرية

املطل�ب للعدالة عبد الغني علي ج�هر
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�سيء من التاريخ

املحف�ظات  م�ؤ�س�سة  اأُن�سئت 

وهللي   ،1978 اللللعلللام  اللل�طللنلليللة 

مهام  اليها  اأوكلت  عامة  م�ؤ�س�سة 

تنظيم واإدارة املحف�ظات ال�طنية 

واأن�اعها، وال �سيما  اأ�سكالها  بجميع 

املدونات وامل�اد الناجتة عن اأعمال 

واخلا�ش،  العام  بقطاعيها  الدولة 

وامل�ستندات  االأفراد  ن�ساطات  وعن 

اأ�سلياً  تعبرياً  ت�سّكل  التي  وامللل�اد 

اللبناين.  املجتمع  لرتاث  و�سادقاً 

)بتاريخ   1349 الللرقللم  املللر�للسلل�م  �للسللدور  ومللع 

اإدارة  جمل�ش  اأول  اأّللللف  الللذي   )1978/5/26

مل�ؤ�س�سة املحف�ظات ال�طنية اأعطيت لها ال�سفة 

املعن�ية والقان�نية.

نظراً اىل الظروف التي كانت �سائدة يف لبنان 

املحف�ظات  على  وحفاظاً  االأحللللداث،  اإّبلللان  يف 

ال�طنية، اتخذ جمل�ش اإدارة امل�ؤ�س�سة قراراً بتاأليف 

جلنة مهمتها العمل على ت�س�ير جميع امل�ستندات 

امل�اطن  حق�ق  حتفظ  التي  الر�سمية  وال�سجالت 

م�ستندات  ت�س�ير  مّت  فقد  وعليه  العام،  واحلق 

العقارية  الدوائر  ومنها:  الر�سمية  الدوائر  معظم 

وجمل�ش  املالية  والللدوائللر  ال�سخ�سية  واالأحلللل�ال 

�س�رى الدولة وق�ى االأمن الداخلي وجمل�ش الن�اب 

ت�سجيل  وم�سلحة  الفل�سطينيني  الالجئني  و�س�ؤون 

قد  الفعلي  االإيداع  اإن  الق�ل  وميكن  ال�سيارات... 

بالت�س�ير  م�س�رة  اأفللالم  �سكل  على  ولكن  ح�سل 

امل�سغر حيث بلغ جمم�ع امل�ستندات امل�س�رة ما 

يزيد على 30 ملي�ن م�ستند. وا�ستكمل هذا العمل 

ال�سرعية  املحاكم  �سجالت  بت�س�ير 

اىل  منها  االأكللرب  اجلللزء  يع�د  التي 

اأوا�سط القرن ال�سابع ع�سر.

واحلرب اللبنانية التي اأثرت �سلباً 

على كثري من املحف�ظات، اأيقظت 

ال�ثائقي  ال�عي  نف�سه  ال�قت  يف 

حركة  فبداأت  والعامة،  اخلا�سة  لدى 

التعميم  اىل  ا�ستناداً  االإيللداعللات 

اللل�للسللادر عللن رئي�ش  الللرقللم واحلللد 

 )1979/6/21( الللل�زراء  جمل�ش 

والللذي حللّدد اأ�للسلل�ل االإيلللداع، واأكد 

على دور امل�ؤ�س�سة يف اإدارة املحف�ظات ال�طنية. 

االإدارات  جميع  من  طلب  التعميم  هذا  ومب�جب 

باأ�سماء  امل�ؤ�س�سة  واإبلللالغ  للحفظ  جلللان  تاأليف 

اأم�ر  التن�سيق  معها يف  لي�سار اىل  اللجان  هذه 

املحف�ظات.

اللل�زراء تطلب  �سدرت عدة قللرارات عن جمل�ش 

تدخل امل�ؤ�س�سة الإنقاذ امل�ج�دات الرتاثية النادرة 

ومّت  ال�طنية  الكتب  دار  يف  املحف�ظة  والقّيمة 

نقل وترميم ل�حات اأعالم ع�سر النه�سة وجمم�عة 

م�ؤ�س�سة املحف�ظات 

ال�طنية من امل�ؤ�س�سات احلديثة 

ن�سبياً، والتي اأن�سئت لتك�ن ح�سناً للرتاث 

وحافظة للذاكرة ال�طنية بكل ما فيها

من اأحداث واإبداعات...

»اجلي�ش« زارت امل�ؤ�س�سة التي تئن حتت وطاأة اإهمال 

متطلباتها اىل حد جعل مديرها العام يرفع 

ال�س�ت عالياً، كي ال تتح�ل مهمتها من حفظ 

الكن�ز اىل اإتالفها!

م�ؤ�س�سة املحف�ظات 

ال�طنية تاريخ للم�ستقبل

حا�سنة الرتاث والذاكرة 

تفتقد بناًء

يحت�سن م�ج�داتها!
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بع�سها  ف�سرق  احلرب  طالتها  التي  املخط�طات 

اأودعت  كذلك  منها.  اآخر  بع�ش  للتلف  وتعّر�ش 

نادرة  تاريخية  كتب  امل�ؤ�س�سة  يف  احلفظ  قاعات 

وجمم�عات ال�سحف.

�سدور  مع  امل�ؤ�س�سة  ملل�جلل�دات  تط�ر  تلل�اىل 

الذي  )تاريخ 1995/8/17(  الرقم 441  القان�ن 

عّدل املادة 20 من قان�ن املطب�عات واأوكل اليها 

مب�جبه االإيداع القان�ين، لكل ما يطبع وين�سر يف 

لبنان مهما كانت مادته وم�اد �سنعه.

تاريخ  الللرقللم 162  احلللفللظ  قللانلل�ن  �للسللدر  ثللم 

لل�ثائق  تعريفاً  و�سع  الللذي   1999/12/27

واأ�س�ش  حفظها  واآجلللال  اأن�اعها  وحللدد  ال�طنية 

اإيداعها، واأجاز للم�ؤ�س�سة و�سع اليد على ال�ثائق 

ال�طنية واأعطاها حق ال�سفعة.

ف�ؤاد عبيد:

االأوطان التي ال تهتم بالذاكرة

ت�سبح اأوطاناً يف الذاكرة

م�ؤ�س�سة  عللام  مدير  االإدارة،  جمل�ش  رئي�ش 

حديثه  ا�ستهل  عبيد  فلل�ؤاد  ال�طنية  املحف�ظات 

ال  التي  االأوطللان  اإن  بالق�ل  »اجلي�ش«  جملة  اىل 

يف  اأوطاناً  ف�سيئاً،  �سيئاً  ت�سبح  بالذاكرة،  تهتم 

وذاكرتها  تراثها  ترمي  التي  وال�سع�ب  الذاكرة. 

على قارعة الطريق، ال بّد اأن جتد م�ستقبلها على 

اأر�سفة دول اأخرى. والتاريخ يعيد نف�سه 

عند ال�سع�ب التي ال تقراأ التاريخ، وال 

حتفظه، وال تتعظ من جتاربه. فال�سعب 

الذي ال يحرتم جتاربه، وال يعّزز امل�سيء 

منها، وال يتالفى تكرار املاأ�س�ي فيها، ه� 

وال  اأر�ساً  يفرز  ب�سري  جتّمع  حال  باأح�سن 

يبدد  يبنيها،  وال  اأوطاناً  يهدم  يجمعها، 

ي�سحِّ من  ومل  يتعب  وثروات مل  ث�رات 

اأجلها.

امل�ؤ�س�سة  واقع  ه�  ما  و�ساألناه: 

الي�م؟

اأجاب: كل هذا التاريخ يعي�ش الي�م 

يتيماً، نحفظ ذكراه يف مركز جتاري، 

يف �سارع احلمراء، يف مبنى عا�ش 

اأجمل اأيام لبنان وي�سارع اآالم احلا�سر 

امل�ستقبل.  م�اعيد  من  ويتخّ�ف 

فمنذ اإن�ساء امل�ؤ�س�سة ولغاية الي�م، 

مل ن�ستطع احل�س�ل على مركز يليق 

ال�طنية، مما يعني  الذاكرة  التاريخ وبهذه  بهذا 

اأنها اأ�سبحت اأقرب اىل م�ؤ�س�سة اإتالف املحف�ظات 

والثقافية  الفكرية  الللرثوة  حلفظ  هي  مما  اأكللرث 

والرتاثية. فاإىل متى �سيبقى هذا احلق العام الذي 

م�ستتاً  ال�طني،  الرتاث  اأو  ال�طنية  الذاكرة  اإ�سمه 

اجلميع!  قبل  من  عليه  ومعتدى  و�سائعاً  ومغيباً 

اأول�يات  ّلم  �سُ يف  امل��س�ع  هذا  �سُيدرج  ومتى 

امل�س�ؤولني!

جمّندو خدمة العلم اأعادوا االأم�ر اىل ن�سابها

واجهتكم؟ التي  ال�سع�بات  اأبرز  هي  • ما 
- عندما بداأنا العمل كانت م�ؤ�س�سة املحف�ظات 
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وال�ثائق  الكتب  على  احلفاظ 

يقت�سي توافر عدة �سروط:

يك�ن مكان  اأن  االأوىل  اخلط�ة 

احلفظ جيد الته�ئة مع تثبيت 

ال�سروط املناخية �سمن حرارة 21 

درجة مئ�ية )+/- 1.5( ون�سبة 

و٪60.   45 بني  ترتاوح  رط�بة 

مزيل  جهاز  ا�ستعمال  بد من  وال 

للرط�بة. اىل ذلك فاإن الفهر�سة 

�سرورية الأنها حت�ل دون اال�سطرار 

ق�سم  ويف  امل�سروع  يف  لها.  يرثى  حالة  يف 

كتب  امللفات،  ف�ق  االأوراق  من  اأك�ام  االأر�سيف، 

مبعرثة هنا وهناك وقد اأكلها الغبار، ل�حات مرمية 

خط�ة  اأول  وواقللع حمزن.  ف��سى  االأر�للش...  على 

قمنا بها هي االت�سال بقائد اجلي�ش ي�مئٍذ العماد 

من  عن�سراً  ع�سر  خم�سة  اأر�سل  الللذي  حل�د  اإميل 

جمّندي خدمة العلم للم�ساعدة يف اإعادة االأم�ر اىل 

ال�سباب يعمل�ن ط�ال ثالثة  ن�سابها وبقي ه�ؤالء 

واالأر�سيف  امل�ؤ�س�سة  اأعادوا  حتى  مت�ا�سلة  اأ�سهر 

اىل رقيهما، فالداخل اليهما يلحظ الن�سارة التي 

بف�سل  ال�طنية  املحف�ظات  م�ؤ�س�سة  اىل  عادت 

اجله�د التي بذلها املجّندون اآنذاك.

كما  الق�انني  اإ�للسللدار  مرحلة  بللداأنللا  ذلللك،  بعد 

اإ�سدار ت�سريعات، ما زلنا حتى الي�م،  �سعينا اىل 

التقّيد مب�سم�نها. من بني هذه  عدم  ن�سك� من 

الق�انني: قان�ن احلفظ وقان�ن االإيداع.

االإيداع؟ قان�ن  ين�ش  • عالَم 
- ين�ش قان�ن االإيداع على اأن ت�سع امل�ؤ�س�سات 

املطابع،  واأ�للسللحللاب  الن�سر  ودور  ال�سحافية 

وامل�ؤ�س�سات االإذاعية والتلفزي�نية، كل مادة ُتطبع 

اأو ُتن�سر اأو ُتذاع اأو ُتبث يف لبنان، لدى م�ؤ�س�سة 

املحف�ظات ال�طنية، وعليهم التزام هذا القان�ن. 

اأما ن�سبة امللتزمني فال تتعدى الل20٪ اآملني اأن ال 

ن�سطر اىل اللج�ء اىل النيابة العامة لتنفيذ اأحكام 

تنفيذ  التزام  ن�سبة  اأما  القان�ن.  هذا 

املتعّلق   162 الرقم  القان�ن  م�جبات 

باحلفظ فمعدومة.

دائماً،  ن�سعى  نحن  ال��سع،  هللذا  اإزاء 

عملية  اىل  جداً،  ال�سئيلة  االإمكانات  ووفق 

ت
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على  اإن  جللديللدة  بللنللاء 

�للسللعلليللد الللقلل�انللني من 

واإ�سدار  تط�يرها  ناحية 

تنّظم  خللا�للسللة  قللل�انلللني 

اأو  امل�ؤ�س�سة،  مع  التعاطي 

على �سعيد املحف�ظات وجمع 

لبنان  تاريخ  عن  املخط�طات 

القدمي واحلديث...

يف النهاية، نتمنى اأن ياأتي الي�م 

هذه  فلليلله  ت�سبح  الللللذي 

مطلباً  امللل�ؤ�للسلل�للسللة 

للم�اطن وقراراً تنفيذياً للم�س�ؤول.

طريقة  و�سف  ميكن  • كيف 
العمل يف امل�ؤ�س�سة؟

امل�ؤ�س�سة  به  متّر  الللذي  ال�اقع   -

بامل�س�ؤوليات  نق�م  ال  اأننا  يعني  ال 

فامل�ؤ�س�سة  عاتقنا.  على  امللقاة 

واأ�سحاب  امل�اطنني  حاجات  تلبي 

االخللتلل�للسللا�للش للللالإّطلللالع علللللى ما 

لبنان  اأر�سيف  من  خمازنها  حتت�يه 

م�ظف�ها  متّكن  وقد  كامالً،  االإداري 

الق�انني  كللل  ومكننة  اأر�سفة  مللن 

عن  ال�سادرة  والللقللرارات  واملرا�سيم 

يف  تللكلل�ن  كللي  الر�سمية  االإدارات 

متناول اجلميع.

بزيارات  امل�ؤ�س�سة،  من  م�ظف  يق�م  ذلك  اىل 

فرز  يف  للم�ساهمة  امللل�ؤ�للسلل�للسللات  اىل  دوريلللة 

او تلفها يف كل  املحف�ظات وت�سنيفها وحفظها 

الدوائر الر�سمية واخلا�سة.

اأن دائرتي امليكروفيلم واملكننة  يجدر باالإ�سارة 

يف امل�ؤ�س�سة تق�مان بجهد خا�ش، تنفيذاً لقان�ن 

املعّر�سة  امل�ستندات  بن�سخ  الذي يق�سي  االإيداع 

اأفالم  على  وحفظها  ومكننتها  االأذى  اأو  للتلف 

اإ�سافة اىل حفظ  الك�مبي�تر،  اأو على  ميكروفيلم 

كتب  من  امل�ؤ�س�سة  اىل  اللل�اردة  املن�س�رات  كل 

و�سحف ي�مية...

ل�سراء، ومب�جب  ا�ستعداد  امل�ؤ�س�سة على  اأن  كما 

الكتب  كل  بال�سفعة(،  اأحق  )وهي  احلفظ  قان�ن 

القدمية واملخط�طات اإذا ت�افرات لدى اأي �سخ�ش.

اأر�سيف  وبني  بينكم  تعاون  من  هل   •
امل�ؤ�س�سات اخلارجية؟

ر�سائل  اخلارجية،  وزارة  وعرب  اأر�سلنا،  لقد   -

لبنان  يف  املعتمدة  ال�سفارات  كل  اىل  خطية 

والتي كان لبلدانها دور يف تاريخ لبنان، وهي: 

اأملانيا  تركيا، م�سر، فرن�سا، رو�سيا، النم�سا، 

ما  تزويدنا  اأمنيتنا  �سّمناها  واإيطاليا، 

لديها من اأر�سيف لبناين على اختالف 

ويف  الللرّد.  ننتظر  زلنا  وما  اأن�اعه، 

جهداً  االأمر  يتطلب  التجاوب  حال 

وم�ساحات  مللاللليللة  واإمللكللانللات 

�سا�سعة تت�سع لهذا الكّم الهائل 

وامل�ستندات  اللل�ثللائللق  مللن 

هذه  اأر�سيف  يف  امللل�جلل�دة 

عدد  حتريك  اىل 

الكتب  من  كبري 

واحد  اىل  لل��س�ل 

اخلرباء  وين�سح  منها. 

با�ستن�ساخ املجم�عات 

امليكروفيلم،  ب�ا�سطة 

يف  االأعمال  وحفظ 

من  خالية  وعلب  غالفات 

من  م�سن�عة  احلم��سة، 

ورق »الكرافت«.
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الدول، وال ميكن للم�ؤ�س�سة وحدها اأن تق�م به. اإال 

القرار  ولتاأمني  الالزم  لت�فري  جارية  امل�ساعي  اأن 

ال�ثائق  هذه  على  للح�س�ل  واالإداري  ال�سيا�سي 

الثمينة والفريدة.

م�ؤ�س�سة  تك�ن  اأن  اىل  ن�سعى  النهاية،  يف 

املحف�ظات ال�طنية م�سرف معل�مات لكل ما ه� 

تابع مل�ؤ�س�سات الدولة والرتاث والتاريخ وال�سيا�سة 

وعلى كل امل�ست�يات.

يف خمترب الرتميم

املحف�ظات  م�ؤ�س�سة  يف  ال�ثائق  حفظ  اأوجللب 

ال�طنية العمل على اإقامة م�سغل وخمترب للرتميم 

التلف  من  وب�سيانتها  ال�ثائق  ب�سحة  يعنى 

وخماطر الطبيعة والبيئة.

مّت جتهيز امل�سغل واملخترب بالتن�سيق والتعاون 

بني وزارة االإ�سالح االإداري وبرنامج االأمم املتحدة 

للتنمية وبداأ العمل فيه يف خريف العام 1999.

خالل زيارتنا للم�ؤ�س�سة، عّرجنا على املخترب حيث 

التقينا م�س�ؤولة الق�سم باتري�سيا هرب التي �سرحت 

املت�سررة  والكتب  ال�ثائق  معاجلة  تتم  كيف  لنا 

بهدف اإعادة احلياة اليها. علماً اأن ال�ثائق القدمية 

والثمينة وحدها تخ�سع لرتميم 

�سامل.

ل�سالمة  املللهللددة  الللعلل�امللل 

بللاالآتللي:  تتلخ�ش  اللل�ثللائللق 

املاء،  النار،  ال�سيئ،  اال�ستعمال 

احلللرارة  درجلللات  يف  التقلبات 

اله�ائي،  التل�ث  والللرطلل�بللة، 

الن�ر واملجال  احل�سرات والعفن، 

املغنطي�سي...

مراحل الرتميم تختلف ح�سب 

قاعدة  باختالف  هرب  باتري�سيا 

مبعاينة  تق�سي  عم�ماً  وهي  ون�عها،  ال�ثيقة 

لكل  �سامل  بيان  اإعللداد  تدخل،  اأي  قبل  ال�ثيقة 

وبطاقة  رقللم  خمط�طة  لكل  يك�ن  )كللاأن  عمل، 

النا�سخ،  امل�ؤلف،  العن�ان،  على  حتت�ي  تعريف 

التاريخ، امل�سدر( و�سف لن�عية ال�رق والتجليد، 

يف  املخط�طات  وت��سع  املالحظات.  اىل  اإ�سافة 

مغلفات من »الكرافت«.

اىل  وبحاجة  �سيئة  بحالة  الكتاب  كللان  اإذا  اأمللا 

فوتوغرافية  �سورة  التقاط  اولً  فيجب  ترميم، 

يف  ال�سروع  قبل  وذلللك  حالته،  على  للداللة  له 

ترقيم �سفحاته، تفكيك ال�رق، 

ب�ا�سطة  النا�سف  على  تنظيفه 

فر�ساة ناعمة وبا�ستعمال ممحاة 

خالل  من  اأو  بلل�درة  �سكل  على 

احلرب،  فح�ش  الغبار،  �سفط  اآلة 

 Ethanol مبللادة  الكتاب  غ�سل 

خم�ش  ملللدة   Methanol اأو 

احلرب  حم��سة  قيا�ش  دقللائللق، 

ب�ا�سطة PH mètre نزعها من 

كيميائية،  م�اد  ب�ا�سطة  ال�رق 

تدعيم ال�رق، راأب ال�سدع ورتق 

ا�ستبدال  اأو  ترميم  الثق�ب، 

ثم  ومن  الغالف(،  )اأو  التجليد 

ف�ت�غرافياً  ت�س�يره  اإعللللادة 

لتبيان حالته اجلديدة بعد انتهاء 

عملية الرتميم قبل ت��سيبه يف 

علبة من ال�رق القل�ي الن�عية 

ت�ستغرق  وقللد  عليه.  للحفاظ 

كحد  اأ�سهر  �ستة  الرتميم  مرحلة 

اأق�سى ووفقاً حلالة الكتاب.

كن�ز ال تقّدر بثمن

�سع�ر بالده�سة والفخر ينتابك واأنت تتجّ�ل يف 

اأرجاء م�ؤ�س�سة املحف�ظات ال�طنية وردهاتها: اإرث 

�سخم تختزنه هذه امل�ؤ�س�سة...

نت�قف عند خريطة لبنان التي تع�د اىل العام 

اأثري ح�لها اجلدل، وبالقدر عينه من  التي   1862

اأجري العام  اإح�ساء �سكاين  اأول  االأهمية، ننظر اىل 

اأ�سبه  �سار  التاريخ  هللذا  بعد  فاالإح�ساء   ،1932

باملع�سلة ال�طنية...

االإ�ستقالل،  رجللللاالت  �للسلل�ر  نللتللاأمللل  اأن  وبللعللد 

يف  واجلرحى  ال�سهداء  الئحة  نتتبع 

اأن�اع  تبنّي  التي  اال�ستقالل  معركة 

الطبية،  التقارير  واأقلل�ال  االإ�سابات 

والتي تدح�ش ق�ل من يقلل�ن من 

اال�ستقالل،  معركة  اخل�سائر يف  حجم 

التاريخي  الت�سل�سل  دقللة  وتلفتنا 

حتى   1920 الللعللام  مللن  لل�ثائق 

الر�سائل  وجمم�عة  الكبري...  لبنان  ومرحلة  اجلالء 

بني املندوبني الفرن�سيني وروؤ�ساء لبنان )وثيقة 

عن  االإعلللالن  مرحلة  ور�سائل  مرحلة(.  كللل  عللن 

رئي�ش  وخطاب  اال�ستقالل،  ومرحلة  الكبري،  لبنان 

اجلمه�رية والبيان ال�زاري يف احلك�مة االأوىل بعد 

اال�ستقالل...

بعدها ننتقل اىل حقبة ما بعد العام 1944 واأول 

اأعداد لل�سحف ال�سادرة يف بريوت: حديقة االأخبار، 

العام  ال�سادرة  االإعالنات  احلال، جريدة  ل�سان  االأرز، 

اأطلقت �سحكة مدوية حني  اإن  1912... وال عجب 
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اأطلق  جريدة  اأطللرف  عند  تت�قف 

و�سدرت  بلدنا«  »حمارة  اإ�سم  عليها 

اإنتقادية،  هزلية  وهي   1910 العام 

لت�فيق  م�س�رة،  اأ�سب�عية  فكاهية 

جانا...

الر�سمية  اجللللريلللدة  وتللطللالللعللنللا 

اىل   1918 العام  من  ومقتطفات 

لبنان  املراحل:  فيها  دّونللت   1943

تعليق  الد�ست�ري،  املجل�ش  الكبري، 

واإعالن  الروؤ�ساء،  اعتقال  الربملان، 

اال�ستقالل...

التي  لبنان  رجال  ل�حات  اأروع  وما 

الت�سكيليني  الفنانني  كبار  ر�سمها 

و�سرور،  واأن�سي  فللروخ  اأمللثللال 

ال�سدياق،  فار�ش  الأحمد  ل�حات 

واأمني الريحاين، وجرجي زيدان، 

الدب�ش،  يلل��للسللف  وامللللطلللران 

وال�سيخ  �سيخ�  ل�ي�ش  واالأب 

الفاخ�ري...ولعل  البا�سط  عبد 

التي  تلك  هي  االأروع  الل�حة 

 Auto( لنف�سه  جللربان  ر�سمها 

.)Portrait
وللللبلللريوت حلل�للسللة كلللربى يف 

�س�ر  عرب  املحف�ظات،  اأر�سيف 

�سنة   180 اىل  تللعلل�د  قللدميللة 

اأحياء  كل  على  ت�سيء  م�ست، 

احلياة  طرائق  مبّينة  املدينة، 

من  م�ساهد  هللذه  والعي�ش... 

�سارع ويغان ومن �ساحة ال�سهداء 

يقف  وهذه طريق قدمية  و... 

احلّمال�ن يف و�سطها...

واحلديث عن بريوت يجّرنا اىل 

البطاقات الربيدية التي احتلت 

احلقبة.  تلك  يف  هامة  مكانة 

ونت�قف باإعجاب عند بطاقة تهنئة بعيدي امليالد 

اىل  القد�ش  مطران  من  مر�سلة  ال�سنة  وراأ�للش 

االأر�ش  من  اأزهللاراً  ت�سّ�ر  اخل�ري  ب�سارة  الرئي�ش 

املقد�سة!

الذهبي للبطاقة الربيدية، فيتزامن  الع�سر  اأما 

مع نهاية القرن التا�سع ع�سر، حينها بداأ اهتمام 

ال�سّياح باقتناء االإ�سدارات االأوىل لل�س�ر التي باتت 

تطبع ب�سح�بات كبرية، وعرفت بعدها بالبطاقات 

الربيدية، يف ذلك الزمان اأقام رّواد جمع البطاقات 

مع  منتظمة  تبادل  عالقات  اأوروبللا  يف  الربيدية 

اأّدى اىل ن�س�ء  بالد ال�سرق االأو�سط اّت�سعت ب�سكل 

دليل بريدي لفهر�سة االأعمال املنتجة. ومع ازدياد 

والعام  مطردة.  ب�ترية  االإ�للسللدارات  منت  الطلب 

عرب  بطاقة  ماليني  بت�سعة  الللتللداول  مّت   1903

يف  الربيدية  البطاقات  نا�سري  اأهم  ومن  العامل. 

القرم،  �سارليه،  نفي�ش،  ب�  نذكر:  االأو�سط  ال�سرق 

طرزي  دميللرتي  واأوالده،  طللرزي  اندريه  دروي�ش، 

واأوالده و�سارافيان اإخ�ان...

املحف�ظات  م�ؤ�س�سة  تختزنه  مللا  اأبلللرز  مللن 

القدمية  ال�ثائق  وكذلك  املخط�طات،  ال�طنية، 

بني  يللراوح  وعمرها  للرتميم  اأُخ�سعت  التي  جداً 

500 و700 �سنة. ومن بني هذه 

من  م�جهة  ر�سالة  املخط�طات 

عب�د  مللارون  اللبناين  االأديللب 

اىل الرئي�ش ب�سارة اخل�ري العام 

م�جهة  اأخللرى  ور�سالة   ،1945

اىل  ال�ساد�ش  ج�رج  امللك  من 

للتهنئة  نقا�ش  األفرد  الرئي�ش 

باال�ستقالل، باالإ�سافة اىل ر�سائل 

الفرن�سي  الرئي�ش  من  عديدة 

�سارل ديغ�ل اىل رئي�ش لبنان.

القراآن  مللن  ن�سخة  وتلفتنا 

الكرمي عمرها 500 �سنة. وكذلك 

خمط�طات متخ�س�سة يف الفقه 

االإ�سالمي، وكتب متخ�س�سة يف 

الاله�ت امل�سيحي اىل ما هنالك 

اأن  ت�ستحق  تراثية  كن�ز  من 

حتفظ بدورها ه�يتنا وتراثنا.

ت�س�ير:

را�سيل تابت

م�س�ؤولة ق�سم الرتميم

باتري�سيا هرب ت�سرح

للزميلة جان دارك اآلية العمل
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ندوة يف كلية القيادة واالأركان

ن�ساطات مراكز الدرا�سات 

اال�سرتاتيجية ودورها
كلمة قائد الكلية

العميد الركن اليا�ش فرحات

ف�ؤاد  كلية  قائد  الندوة  يف  �سارك 

العميد  واالأركللللان  للقيادة  �سهاب 

قائد  ممثالً  فرحات  اليا�ش  الركن 

العماد جان قه�جي، بح�س�ر  اجلي�ش 

�سباط من الألوية والقطع الع�سكرية 

كافة، بال�سافة اىل �سباط الدورة 23 

لالأركان.

فكرة  الكلية  قللائللد  قلللّدم  بللدايللة 

االأبحاث  مراكز  اأبللرز  عن  مقت�سبة 

الي�م  به  ت�سطلع  »مبللا  لبنان  يف 

االإ�ست�سارات  يف  مللهللم  دور  مللن 

اىل  باالإ�سافة  الن�سائح،  وتقدمي 

القرارات  و�سنع  ال�سيا�سات  و�سع 

على  واملنظمات  امل�ؤ�س�سات  يف 

تلل�ّفللره من  اأنلل�اعللهللا، مبللا  خمتلف 

مهمة،  وحتليالت  دقيقة  معل�مات 

يف  فاعل  دور  ذات  لنعتربها  حتى 

ك�الي�ش الق�ى ال�طنية يف لبنان«.

بريوت  يف  الفل�سطينية  املراكز  اأن  اىل  واأ�سار 

تاأ�س�ست خالل  الدرا�سات،  اأقدم مراكز  »تعترب من 

حرية  من  م�ستفيدة  وال�سبعينيات  ال�ستينيات 

االإعالم وال�سحافة والتعبري يف لبنان.

ن�سرها  التي  واملجالت  ال�سحف  اىل  فباالإ�سافة 

بداية  منذ  مركزان  هناك  كللان  الفل�سطيني�ن، 

ال�ستينيات وما زاال يعمالن حتى االآن:

�سته منظمة  مركز البح�ث الفل�سطيني الذي اأ�سّ

الدرا�سات  وم�ؤ�س�سة  الفل�سطينية،  التحرير 

والكّتاب  املفكرون  اأن�ساأها  التي  الفل�سطينية 

الفل�سطيني�ن بتم�يل من اأثرياء فل�سطينيني«.

ال�سبعينيات  الركن فرحات: »يف  العميد  وتابع 

مّت اإن�ساء مركزين اآخرين للبح�ث:

وعمل  ليبيا،  مّ�لته  الذي  العربي  االإمناء  معهد 

درا�سات  ومركز  اأُقفل.  ثم  �سن�ات  ع�سر  حلل�اىل 

ال�حدة العربية وه� ما زال يعمل حتى الي�م.

اأمني  االأ�سبق  الرئي�ش  اأن�ساأ  الثمانينيات  ويف 

جمّهزاً  كللان  الللذي  امل�ستقبل«  »بيت  اجلمّيل 

ف�سلّية  جملة  ون�سر  ومللكللتللبللة...  بح�ا�سيب 

الدرا�سات  من  العديد  اىل  باالإ�سافة  )حاليات(، 

املركز  ل�س�ء احلظ مّت تدمري هذا  ولكن  واالأبحاث. 

خالل احلرب االأهلية ومّت ا�ستخدامه كمركز ع�سكري 

من قبل بع�ش امليلي�سيات خالل االإ�ستباكات.

بتاأ�سي�ش مركز  الت�سعينيات، قام حزب اهلل  يف 

الي�م،  زال يعمل حتى  ما  االإ�ست�سارات وه� مركز 

بعقد م�ؤمترات  اي�ساً  اإلكرتوين؛ يق�م  مع م�قع 

من وقت اىل اآخر يف لبنان وخارجه.

اال�سرتاتيجية  للدرا�سات  خم�س�سة  مركز  اآالف  خم�سة  من  اأكرث  العامل  يف 

التي يراوح دورها بني تقدمي االإ�ست�سارات و�سنع القرارات الكربى. ح�ل هذه 

املراكز ودورها اأقامت كلية ف�ؤاد �سهاب للقيادة واالأركان ندوة ا�ست�سافت خاللها 

 )NESA( االإ�سرتاتيجية  للدرا�سات  االأدنى  اآ�سيا  الدكت�ر مايك يايف من مركز »جن�ب �سرق 

يف  ال�طنية  الدفاع  كلية  من  جزءاً  ي�سّكل  )الذي  املركز  يف  االأكادميية  ال�س�ؤون  وعميد 

وا�سنطن(، والدكت�ر �سامي حجار )باحث وحما�سر يف هذا املركز(.
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رئي�ش  نائب  اأن�ساأ  كذلك 

ع�سام  االأ�للسللبللق  الللللل�زراء 

الدرا�سات  مللركللز  فللار�للش، 

اللبنانية الذي عمل ح�اىل ع�سر �سن�ات 

)حتى العام 2005( وحني غادر فار�ش 

ب�ل  الدكت�ر  رئي�سه  وانتقل  املركز،  اأغلق  لبنان 

�سامل اىل مركز كارينجي االأمريكي للدرا�سات، الذي 

وتغطي  م��سك�،  ويف  بللريوت  يف  فرعني  ميلك 

ن�ساطاته لبنان ومنطقة ال�سرق االأو�سط باأكملها.

اأّما يف اجلي�ش اللبناين، فقد اأ�س�ش قائد اجلي�ش، 

لكنه  االإ�سرتاتيجية،  للدرا�سات  مركزاً   1998 العام 

امل�ظفني  يف  النق�ش  ب�سبب  فللاعللالً  يكن  مل 

والتم�يل والتجهيزات، فتّم بالتايل نقله اىل كلية 

ف�ؤاد �سهاب للقيادة واالأركان.

العام 2007 نقلت قيادة اجلي�ش هذا املركز اىل 

برئي�ش  يرتبط  م�ستقالً  مركزاً  واعتربته  الكلية 

اأركان اجلي�ش مبا�سرة، واالأمل ببدء العمل فيه حني 

جه�زه«.

الدكت�ر مايكل يايف

الدرا�سات  مراكز  يللايف  مايكل  الدكت�ر  تناول 

والبح�ث وتاأثريها يف ال�اليات املتحدة، وا�ستخدم 

عبارة »Think Tank« لي�سري اىل مركز الدرا�سات 

االإ�سرتاتيجية. قال يايف:

 Think« مراكز  اإح�ساء  جللرى   2007 العام   «

Tank« يف العامل فكانت النتيجة اأن هناك ح�اىل 
خم�سة اآالف وثمانني مركز درا�سات يف 169 دولة 

يف العامل: 192 مركزاً يف ال�سرق االأو�سط وح�اىل 

داخل  اأكرثها  املتحدة،  ال�اليات  يف  مركزاً   1776

الكليات واجلامعة«.

ويف ما يخ�ش التعريف بهذه املراكز قال:

»لي�ش هناك تعريف ثابت ملراكز الدرا�سات يف 

واالإدارات  للحك�مات  العامل، فمنها ما يك�ن تابعاً 

ال�سيا�سية،  باالأحزاب  يرتبط  ما  ومنها  ال�سيا�سية، 

ال  واأخللرى  االأربللاح،  تعمل جلني  مراكز  ثمة  بينما 

تت�خى الربح اأو ُتعنى بامل�سلحة العامة... جميع 

تدخل  التي  واملعرفة  اخلربات  تقّدم  املراكز  هذه 

تختلف  ولكنها  القرار،  �سنع  عملية  يف 

التم�يلية  والللقللدرة  احلجم  حيث  من 

والت�ظيف.

مللثللالً،   NESA مللركللز 

من  مللركللبللاً  مللركللزاً  يعترب 

حيث مهامه: نق�م باالأبحاث ونت�ىل التعليم يف 

برنامج ي�سم ح�اىل 450 تلميذاً ياأت�ن من ال�سرق 

االأو�سط وجن�بي �سرقي اآ�سيا... ويف ال�قت عينه، 

ُتعنى  التي  الدرا�سات  عن  م�س�ؤول  املركز  هللذا 

باجلدال ح�ل ال�سيا�سات«.

من� مراكز البح�ث والدرا�سات

الدرا�سات  مللراكللز  منلل�  يللايف  الللدكللتلل�ر  ي�سرح 

»Think Tank« على م�ست�يني جزئي وكلي:
امل�ست�ى  »علللللى 

العديد  يف  اجلللزئللي، 

يعك�ش  االأحلليللان  مللن 

منللل� هللللذه امللللراكلللز 

ث�رة املعل�مات واالإقبال 

طلب  علللللى  الللكللثلليللف 

املللعللللل�مللات. وبلل�جلل�د 

للنفاذ  املتعددة  ال��سائل 

كافة،  املللعللللل�مللات  اىل 

والتلفزي�ن  كللاالإنللرتنللت 

واالأقلللللملللللار اللل�للسللنللاعلليللة 

واملن�س�رات... تبقى مراكز 

عن�سراً   »Think Tank«
هذه  مللع  للتعامل  خللا�للسللاً 

اإذ  وتنظيمها.  املعل�مات 

ل�سانعي  معطيات  تقدم 

اللللقلللرار، بللطللريللقللة اآنلليللة 

املركز  هلل�  هللذا  ودقلليللقللة. 

ميكن  حللليلللث  املللللثللللايل 

تدفع  اأن  للللللحللكلل�مللات 

واحدة  مل�ؤ�س�سة  االأمللل�ال 

»منتج«  على  وحت�سل 

جيد.

كللللذلللللك يللعللكلل�للش 

منللل� هللللذه امللللراكلللز 

النفاذ  يف  الللرغللبللة 

االإنحياز،  عن  بعيداً  امل��س�عية  املعل�مات  اىل 

ينتج  اللل�احللد  املم�ل  ذات  امل�ؤ�س�سات  فبع�ش 

امل�ست�ى  على  اأما  املم�ل.  لهذا  منحازة  درا�سات 

الكلي فيعك�ش من� »Think Tank« اإنفتاحاً اأكرب 

لدى احلك�مات ب�سكل عام، كما يعك�ش االإجتاه اىل 

البحث عن معايري ملكافحة الف�ساد...«.

 Think« مراكز  احتاد  وج�ب  اىل  يايف  وي�سري 

املعل�مات  على  للح�س�ل  وتكاتفها   »Tank
الدقيقة وم�اجهة امل�ساكل العاملية«.

 Think« مراكز  ت�اجه  التي  االأكرب  امل�سكة  اأما 

ال�سدقية،  فهي  يايف  ح�سب  العامل،  يف   »Tank
وثمة �سبعة ع�امل يجب ت�افرها يف هذا املجال: 

اليها،  النفاذ  على  الللقللدرة  املللعللللل�مللات،  دقللة 

القرارات،  ل�سانعي  ت�فريها  للفهم،  قابلة  جعلها 

اإ�ستقاللية املراكز يف تقدميها، ال�سراحة، وكيفية 

اإ�ستخدام هذه املعل�مات.

الدكت�ر �سامي حجار

�سامي  الدكت�ر  قّدم  يايف،  الدكت�ر  مداخلة  بعد 

الدرا�سات  مركز  لتط�ير  املالحظات  بع�ش  حجار 

اللبناين م�ست�سهداً  االإ�سرتاتيجية اخلا�ش باجلي�ش 

باأمثلة عاملية.

وتناول الل»SSI« وهي مراكز درا�سات اإ�سرتاتيجية 

االأول يتعامل مع امل�سائل  تعمل على �سعيدين: 

العميد الركن اليا�ش فرحات مع الدكت�ر مايكل يايف
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االإقليمية والدرا�سات ح�ل اأمريكا الالتينية وال�سرق 

بتاأثري  يهتم  والثاين  واأفريقيا...  واأوروبا  االأو�سط 

للع�سكريني  املمن�حة  واخلللدمللات  التقدميات 

االأمريكيني يف العراق )رواتب، طبابة، تغذية...( 

على ه�ؤالء وعلى عائالتهم«.

تابع   »SSI«الل يف  امل�ظف  »اأن  اىل  واأ�للسللار 

معل�مات  اىل  نفاذ  لديه  وبللالللتللايل  للحك�مة 

حذراً  يك�ن  اأن  عليه  حيث  م�سّنفة  وغري  م�سّنفة 

يف كتابة امل�ا�سيع«.

والتاأثري  البارز  الدور  اىل  حجار  الدكت�ر  وتطرق 

�سنع  على   »Think Tank« ملللراكللز  ال�ا�سح 

اإجراء  للباحث يف  اإعطاء احلرية  القرارات م�سرتطاً 

درا�ساته بعيداً عن تاأثريات القيادة«.

�سغل  الذي  امل��س�ع  حجار  الدكت�ر  تناول  كذلك 

مع  االأمريكية  االإدارة  االأخللرية:  الفرتة  يف  العامل 

رئا�سة اأوباما وال�سيا�سة اخلارجية. 

وقال: »النقطة االأ�سا�سية التي برزت منذ بداية 

كانت  االأمريكية  االإنتخابية  للحمالت  التح�سري 

فار�سة  انتهت  االإنتخابات  ولكن  العراق.  م�ساألة 

اإ�سكالية جديدة هي االإقت�ساد.

اأوباما  من  االأمللريكللي  ال�سعب  يت�قع  هنا  من 

اخلارجية.  ال�سيا�سة  على  ال  االإقت�ساد  على  الرتكيز 

عليه  تفر�ش  كرئي�ش  م�س�ؤولياته  اأن  حني  يف 

ه�  الق�ي  فاالإقت�ساد  امل��س�عني:  اىل  التطرق 

اأ�سا�ش ل�سيا�سة خارجية ق�ية.

اأخلللرى،  ناحية  مللن 

ي�سب� اأوباما اىل نقل 

اجلن�د االأمريكيني من 

واأفغان�ستان  العراق 

�سهراً،   18 غ�س�ن  يف 

ح�اىل  تنفق  فللاأمللريكللا 

16 مليار دوالر يف ال�سهر 

وهذا  هللذه،  حربها  على 

األللف   300 نللحلل�  ي�سمل 

جندي يف اخلارج. ولكن اإذا 

مّت تقلي�ش عدد اجلن�د اىل 

30 األف جندي بحل�ل العام 

اىل  الكلفة  تتقل�ش   2013

اأن  بعد  دوالر  تريلي�ن   1.4

تريلي�ن   2.4 �ستبلغ  كانت 

العدد  ُخّف�ش  ل�  دوالر يف ما 

وهذا  جندي.  األللف   75 اىل 

االإجتلللاه  عللن  فللكللرة  يعطي 

يف  اأوباما  �سي�سلكه  الللذي 

االأ�سهر القادمة.

الرئي�ش  يلل�اجلله  كللذلللك 

يف  مالية  �سغ�طاً  اأوباما 

املالية  االأزمللة  خ�سم 

فعجز  اللللعلللاملللليلللة. 

 450 يبلغ  امللل�ازنللة 

لهذه  دوالر  مللللليللار 

التي  دوالر  مليار  الللل700  ي�سمل  ال  وهذا  ال�سنة، 

وهذا   .»Wall Street« م�ؤ�س�سات  الإنقاذ  ُدفعت 

ال�طني  الدين  اىل  �سي�ساف  الفيديرايل  الدين 

الذي يبلغ 10 تريلي�ن دوالر )35 األف دوالر لكل 

م�اطن(.

اأوباما �سرتّكز على االأو�ساع املعي�سية   اإدارة  لكن 

مبا فيها الرعاية ال�سحية ورواتب التقاعد. فالكتلة 

ال�اليات  ناخبي  من  االأكللرب 

تت�سّكل  االأمريكية  املتحدة 

من امل�سنني... وهذه االأم�ر 

ت�سّكل �سغطاً كبرياً بالن�سبة اليه«. 

وي�سيف الدكت�ر حجار:

اأطراً  �سي�سع  اأوباما  الإدارة  االأوىل  ال�سنة  »يف 

العمل على زيادة  لل�سيا�سة اخلارجية بحيث عليه 

اأم�ر  التزام  دون  من  املتحدة  اللل�اليللات  قللدرات 

يجب  التي  االأوىل  امل�سائل  ومن  قدرتها.  تف�ق 

واالإ�ستثمار،  التجارة  على  االإنفتاح  عليها  يرّكز  اأن 

وقد اقرتح فتح 73 األف اإتفاقية جتارية ت�سب يف 

امل�سلحة االأمريكية.

ال�سيا�سة  �س�رة  ت�سحيح  على  �سيعمل  اأنه  كما 

ع�سرين  منذ  ارت�سمت  التي  االأمريكية  اخلارجية 

بعيداً  اخلارجية  ال�سيا�سة  بع�سكرة  وات�سمت  �سنة 

عن الديبل�ما�سية«.

يف  جديدة  لروؤية  اأطللراً  �سرنى  اإجمايل  ب�سكل 

حجار  الدكت�ر  يحدّدها  اإ�سرتاتيجية  واأهدافاً  اأمريكا 

يف الئحة اأول�يات الرئي�ش املنتخب كما يلي:

- الطاقة.

- االأمن.

- بناء القدرات مع ال�سركاء الدوليني.

- التعامل مع ح�سنات الع�ملة و�سيئاتها.

وتركيا  اإيللران  باك�ستان،  اأفغان�ستان،  العراق،   -

وم�ساكل احلدود.

- ال�سراع العربي - االإ�سرائيلي.

- حت�سني �س�رة اأمريكا يف اخلارج.

ة اأو ال�سعيفة. - الدول اله�سّ

والهند  ال�سني  مع  العالقات  ق�لبة  اإعلللادة   -

واململكة املتحدة وفرن�سا والربازيل واأملانيا.

- االإرهاب الدويل.

- االإنت�سار الن�وي.

بالتغرّي  اخلا�سة  �سيما  ال  البيئية  التحديات   -

املناخي وذوبان الروؤو�ش اجلليدية.

- معاهدة منع االإنت�سار الن�وي.

- اإغالق معتقل غ�انتانام�.

- كيفية اإر�ساء الدميقراطية وتعزيزها.

بع�ش  عن  املحا�سران  اأجاب  اخلتام  يف 

احل�س�ر،  من  االإ�ستي�ساحية  االأ�سئلة 

الركن  العميد  الكلية  قائد  من  وت�سّلما 

اللليللا�للش فلللرحلللات درعلللني 

تقديريني.

العميد الركن اليا�ش فرحات مع الدكت�ر �سامي حجار
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االفتتاح

كلمة  كانت  اللبناين،  ال�طني  الن�سيد  بعد 

االفتتاح لرئي�ش الندوة ال�زير ال�سابق اإدم�ن رزق 

للتاأكيد على  اأن »هذا امل�عد ه�  �سّدد على  الذي 

قدرة لبنان يف بناء هذه الدولة يف زمن تدّل فيه 

ال�احدة،  الدولة  بناء  يف  اإرادة  ال  على  امل�ؤ�سرات 

واإمنا كل يريد لنف�سه دولة يتحّكم بها«.

دار  يف  والد�ست�ر  ال�ثيقة  لقاء  »خللالل  وقللال: 

اخلام�ش  العيد  يف  اأننا  ذكرنا  ال�سحافة،  نقابة 

ع�سرة  التا�سعة  الذكرى  ويف  لالإ�ستقالل  وال�ستني 

التفاق الطائف، جندنا يف �سميم معركة ا�ستقالل 

لتاأ�سي�ش  ثابت  نبحث عن �س�غ عقد  ال تنتهي، 

ح�سارية  مبلل�ا�للسللفللات  وطللن  يف  ملل�حللدة  دوللللة 

واإن�سانية تليق بال�طن الر�سالة«.

ن�س�ء الدولة اللبنانية

االأباتي ب�ل�ش نعمان ف�سلت »الظروف  مداخلة 

الدولة  لن�س�ء  واخلللارجلليللة  الداخلية  التاريخية 

حديثة،  ال�طن  »فكرة  اإن  قاله  ومما  اللبنانية«. 

امل�سيحية،  احل�سارة  تط�ر  مع  العامل  عرفها  وقد 

اللبناين  وال�طن  االأوروبية.  النه�سة  ع�س�ر  من 

العائالت  بني  بامل�ساركة  وطناً  واأ�سبح  حتقق 

�سمحت  التي  الللظللروف  بف�سل  كافة،  الدينية 

يتط�ر  اأن  خ�س��ساً  امل�سيحي  اللبناين  للمجتمع 

احلكام  مع  اللبنانيني  بتعاون  وثقافياً  اإجتماعياً 

اأوالً  ال�سّنة  الرتكمان  افيني  الع�سّ مع  املحليني، 

الللدروز  املعنيني  مللع  ثللم   ،)1591  -  1516(

)1584 - 1633(، واأخرياً مع ال�سهابيني )1633 

.»)1842 -

بق�ل  نعمان  االأباتي  ا�ست�سهد  االإطار  هذا  ويف 

اللبنانية  »اجلمه�رية  ال�سليبي:  كمال  الدكت�ر 

د الفكرة التي نادى بها امل�ارنة... لقد متّكن�ا  جت�سّ

حق  على  املحافظة  من  ت�سميم،  اأو  ت�سّ�ر  دون 

وامل�ساهمة  الكرمي،  والعي�ش  احلرية  يف  االإن�سان 

يف خلق وطن ي�سمن هذا احلق الأبنائه...«، وبق�ل 

االأديب عبا�ش بي�س�ن: »اأعطى امل�سيحي�ن لبنان 

وال�سيا�سة  واالإقت�ساد  الدولة  مركز  فهم  نظامه، 

والثقافة واأ�ساليب العي�ش واأمناطه...«.

الدولة  لبنان  االأباتي نعمان ن�س�ء  بعدها تناول 

عرب التاريخ منذ حكم االإمرباط�رية العثمانية اىل 

فاالإ�ستقالل  الكبري،  لبنان  ودولة  املت�سرفية  عهد 

»ت�سليط  وحاول  امل�سل�خة...  االأرا�سي  وا�سرتجاع 

واالإجتماعية  التاريخية  االأ�س�ش  على  االأ�للسلل�اء 

�ساهمت يف  التي  واخلارجية  الداخلية  وال�سيا�سية 

اإرادة  عن  انبثقت  التي  اللبنانية...  الدولة  قيام 

وطنية جامعة واكت�سبت �سرعيتها من اإ�سرار بنيها 

وت�سامنهم...«.

نحلم  اأن  لنا  بالق�ل: »هل  نعمان  االأباتي  وختم 

الي�م مبثل ذاك احلما�ش واالإجماع والت�سامن الذي 

االإميان  قّل  اأم  العزائم  خارت  هل  لبنان؟...  عّم 

بلبنان وبقدرتنا على اإنها�سه؟«.

ما بني 1918 و1938

الدكت�ر عدنان ال�سيد ح�سني )اأ�ستاذ يف اجلامعة 

اللبنانية( ا�ستعر�ش يف مداخلته »م�اقف الق�ى 

بني  ما  اللبنانية«  الدولة  ن�س�ء  من  ال�سيا�سية 

تاأ�سي�ش  ظروف  ف�سرح  و1938.   1918 العامني 

معطيات  جملة  اىل  متطّرقاً  اللبنانية  الدولة 

واأخرى  االأوىل  العاملية  احلللرب  �سبقت  �سيا�سية 

اأعقبتها ومنها: »امتيازات الط�ائف يف املنطقة 

العربية، �سعي اأوروبا اىل اقت�سام ال�اليات اخلا�سعة 

يف  الطائفية  املجم�عات  اإ�ستعداد  للعثمانيني، 

االأجنبي  حماية  لطلب  العربي  وامل�سرق  لبنان 

للحفاظ على امل�سالح بعيداً عن الدولة الق�مية، 

اتفاق �سايك�ش - بيك� )1915( الذي جّزاأ امل�سرق 

العربي، وعد بلف�ر )1917( الذي ق�سى مب�ساعدة 

فل�سطني...  يف  لهم  ق�مي  وطن  الإن�ساء  اليه�د 

يف  ال�سلح  م�ؤمتر  يف  اللبنانية  الق�سية  طرح 

املاروين  البطريرك  بح�س�ر   1919 �سنة  باري�ش 

اليا�ش احل�يك الذي طالب با�ستقالل لبنان وف�سل 

اآمال في�سل بن احل�سني يف ت�حيد البالد العربية 

حتت قيادته...

ن�س�ء  على  انعك�ست  وغريها،  الع�امل  هذه  كل 

الدولة اللبنانية وتط�رها«.

احلقبة  هذه  خالل  ال�سيا�سية  االأحللزاب  تناول  ثم 

وتطرق  اللبنانية،  الدولة  ن�س�ء  على  وتاأثريها 

اىل »دور فرن�سا يف م�ساعدة لبنان على االإنتقال 

التمثيل  اىل  العثماين  امل�سيخي  التمثيل  من 

واىل  الطائفي،  الت�زيع  خالل  من  ول�  ال�سعبي 

الدولة  ن�س�ء  حيال  املتعددة  ال�سيا�سية  امل�اقف 

نهايته.  وحتى  االإنللتللداب  بداية  منذ  وه�يتها 

مل  اللبنانية،  ال�سيا�سية  الق�ى  اأن  اىل  وخل�ش 

لبنانية  لقيام جمتمع مدين، وم�اطنية  ت�ؤ�س�ش 

واحلياة  االإجتماعية  والعدالة  القان�ن  حللدود  يف 

الدميقراطية«.

الل�يزة  �سيدة  جامعة  يف  عقدت 

الدولة  »تك�ين  عن�ان  حتت  ندوة 

االحتفاالت  مع  تزامنت  اللبنانية«، 

بعيد اال�ستقالل. ح�سر الندوة رئي�ش 

ومدير  م��سى،  وليد  االأب  اجلامعة 

العالقات العامة يف اجلامعة االأ�ستاذ 

دينية  وفعاليات  مطر،  �سهيل 

اجلامعة  من  واأ�ساتذة  وطالبية 

ورجال اأدب وثقافة ومهتّم�ن.

كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

ندين البلعة

مناق�سات

2
0
0

8
ندوة يف جامعة

�سيدة الل�يزة
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كان  اللبنانية  الدولة  »ن�س�ء  اأن  واأ�للسللاف 

و�سوف  العربي،  باملحيط  ارتباط  على 

تبقى هذه احلال العتبارات م��س�عية. 

الدويل  التدخل  كثافة  عن  ناهيك 

اإقللامللة  �للسللهللدت  منطقة  يف 

اإ�سرائيل، وتفّجر اآبار النفط«.

وختم بالق�ل اإن »اإطار ال�حدة 

ال  مدخل  وامل�اطنة  ال�طنية 

فكرة  اىل  لللللل��للسلل�ل  مللنلله  بللد 

القان�ن  دولللة  احلديثة،  الدولة 

امل�اطنني  دولة  وامل�ؤ�س�سات، 

العامل،  على  واالإنفتاح  االأحللرار، 

والف�ساد  الللعلل�للسللبلليللات  دولللللة  ال 

والتبعية«.

احلدود

وباحث(  )اأديب  خليفة  نبيل  الدكت�ر  عالج 

واإ�سكاليات  احلللللدود،  »ق�سايا  مداخلته  يف 

 Fronts« الرت�سيم«. م�ست�سهداً مبقطع من كتاب

 ،Michel Foucher للكاتب   »et Frontières
وقال: »اإن احلدود املر�س�مة على خريطة معرتف 

الدول«.  قد ال تك�ن مقب�لة من بع�ش  بها دولياً 

يحاول  الللتللاريللخ،  منذ  االإنلل�للسللان  اأن  اىل  واأ�للسللار 

ما  اىل  اأدى  مما  اجلغرافيا،  مدى  على  ال�سيطرة 

 Découpage du( العامل«  بل»تقطيع  �سمي 

Monde(. وحاول الدكت�ر خليفة يف هذا العر�ش 
اأن يجيب على ق�سايا واإ�سكاليات حدود لبنان من 

خالل �ست مالحظات: »االأوىل وهي اأهمية احلدود، 

ثباتاً  االأكرث  القاعدة  ه�  اجلغرايف  الدولة  فاإقليم 

وهي  اخلارج،  خماطر  من  وحمايتها  الدولة  لبناء 

تعك�ش ح�سارة ال�سع�ب وحي�يتها، حتى اأن احلدود 

تكت�سب ُبعداً مقد�ساً ي�سل حتى اال�ست�سهاد دفاعاً 

عنها«.

الثانية  املالحظة  يف 

�سيا�سياً  بللاحلللدود  عللّرف 

وللللغللل�يلللاً وعللمللللليللاً، 

»عندها  اأن  واالأهللم 

الدولة  �سيادة  تبداأ 

�ساحبة االإقليم وتنتهي 

�للسلليللادة غللريهللا. ووراءهللللا 

�سيادة  وتبداأ  �سيادتها  تنتهي 

غريها« )معجم م�سطلحات العل�م 

االإجتماعية(.

ب�ظائف  التعريف  اىل  ثالثاً  انتقل  ثم 

اىل  واحلللمللايللة  االأملللن  وظيفة  مللن  احلللللدود، 

ال�ظيفة االإ�سرتاتيجية. وعّدد رابعاً املراحل اخلم�ش 

للحدود بدءاً بتعريفها اىل تعيينها اىل تر�سيمها 

وتثبيتها و�سرعنتها.

احلدود  و�سعية  �سرح  اخلام�سة  املالحظة  ويف 

املالحظة  اىل  انتقل  ثللم  بللاالأرقللام،  اللبنانية 

�س�ريا  حللدودنللا مللع  عللاجلللت  الللتللي  اللل�للسللاد�للسللة 

واإ�سكاليات الرت�سيم.

مفادها  خال�سة  اىل  خليفة  و�سل  ختاماً 

دولتني  بني  حاجز   - دولللة  ه�  »لبنان  اأن 

مطامع  ولديها  اإ�سرائيل  اإقليميتني: 

وطن  يف  مطامح  لها  التي  و�س�ريا 

االأرز«، م�سدداً على اأهمية اأن »تت�ّلد 

للحدود  اجلديدة  الروحية  نف��سنا  يف 

وال�سيا�سي  املفكر  عنها  تكّلم  التي 

الفرن�سي دومينيك دو فيلبان: روحية 

بكل  تعرتف  التي  والثقافة  االإنفتاح 

م�سروع  �سمن  وتتجاوزها  احلدود 

والثقافة  والتنمية  ال�سالم 

والرتبية والتقدم.

تناق�ش  واأخلللللللرياً 

احللللا�لللسلللرون حلل�ل 

بللعلل�للش االأفلللكلللار 

التي  وال��ن��ق��اط 

خالل  ُطللرحللت 

الندوة.

»تك�ين الدولة اللبنانية«
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كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

اإح�سان مرت�سى

باحث يف ال�س�ؤون االإ�سرائيلية

نقاط �ساخنة

2
0
0

8
وج�رجيا  رو�سيا  بني  احلرب  اأن  من  الرغم  على 

قد وقعت على احلد الفا�سل بني اأوروبا واآ�سيا، اإالّ 

بق�ة.  فيها  م�ج�دة  كانت  ذلك  مع  اإ�سرائيل  اأن 

فالتعاون االأمني بني تل اأبيب وج�رجيا تزايد يف 

وتخّطى  ملح�ظ  ب�سكل  االأخللرية  ال�سبع  ال�سن�ات 

لي�سمل �سفقات  والتدريب،  االأمنية  اخلربات  بيع 

ذلك  الع�سكرية،  التقنية  والنظم  املتن�ع  ال�سالح 

واملت�ترة يف  العكرة  االأج�اء  راأت يف  اإ�سرائيل  اأن 

حني  يف  االأمني،  للرثاء  منجماً  الق�قاز  منطقة 

راأت ج�رجيا يف اإ�سرائيل م�ساعداً ق�ياً خ�س��ساً واأن 

اإ�سرائيلي اجلن�سية. ومع وزير دفاع  وزير دفاعها 

كهذا وميزانيات �سخمة للحرب اندفع العديد من 

االإ�سرائيليني مللء الفراغ واال�ستفادة من الفر�سة 

ال�سانحة.

املباعة  االإ�سرائيلية  واالأ�سلحة  اخلللربات  وتقّدر 

دخل  وقد  الللدوالرات  من  املاليني  مبئات  جل�رجيا 

فيها وزراء وجرناالت اإ�سرائيلي�ن �سابق�ن وحالي�ن، 

وتقنيات  طيار  دون  من  طائرات  �سملت  وهللي 

كما  ليلية.  روؤية  واأجهزة  وذخائر  واأ�سلحة  ع�سكرية 

 »25 »�س�خ�ي  طائرات  بتحديث  اإ�سرائيل  قامت 

وال  اجل�رجي.  اجلي�ش  بح�زة  م�ج�دة  كانت  التي 

االإ�سرائيليني  اخلللرباء  قيام  ذلك  عن  اأهمية  يقل 

بتدريب عدد من كتائب اجلي�ش اجل�رجي وال �سيما 

من �سالح امل�ساة واإن�ساء العديد من وحدات النخبة.

عن  اإ�سرائيل  امتنعت  الرو�سي،  ال�سغط  وحتت 

تزويد ج�رجيا نح� 200 دبابة من طراز »مريكاڤا« 

تعاقدت على �سرائها. كما اأن االحتجاجات الرو�سية 

تزويد ج�رجيا  اال�ستمرار يف  اإ�سرائيل عن  اأوقفت 

الت�تر  خلفية  وعلى  طلليللار.  دون  مللن  طللائللرات 

ال�سديد ومن ثم املعارك الطاحنة التي دارت بني 

رو�سيا وج�رجيا يف الق�قاز ت�ساعدت االأ�س�ات يف 

اإ�سرائيل وال �سيما من جانب وزارة اخلارجية، التي 

تدع� وزارة الدفاع لكي تك�ن اأكرث حذراً وانتقائية 

خ�سية  ج�رجيا  مع  ال�سفقات  على  امل�سادقة  يف 

اإ�سرائيلي  اأمني  اإغ�ساب رو�سيا. وقد �سرَّح م�سدر 

ل�سحيفة »يديع�ت اأحرون�ت« اأنه كان من ال�ا�سح 

ال�سالح  منظ�مات  من  ينبغي  مما  اأكرب  قدراً  اأن 

�ستك�ن  اجللل�رجللي  اجلي�ش  يللد  يف  االإ�سرائيلي 

مبنزلة قطعة قما�ش حمراء يف وجه ث�ر غا�سب. 

ال�سفقات  دع�ات حل�سر  جاءت  االأ�سا�ش  وعلى هذا 

منظ�مات  بيع  يف  فقط  ج�رجيا  مع  احلربية 

�سالح غري هج�مية مثل املنظ�مات االإ�ستخباراتية 

على  امل�سادقة  وعللدم  واحل�ا�سيب  واالإتلل�للسللاالت 

وما  والقذائف  والطائرات  البنادق  بيع  �سفقات 

�سابه.

اأن  اىل  اأحللرونلل�ت«  »يديع�ت  �سحيفة  وت�سري 

قبل  بداأت  جل�رجيا  االإ�سرائيلي  ال�سالح  مبيعات 

نح� �سبع �سن�ات يف اأعقاب مبادرة من م�اطنني 

رجال  واأ�سبح�ا  اإ�سرائيل  اىل  هاجروا  ج�رجيني 

على  تطّ�ر  ما  �سرعان  الع�سكري  والتعاون  اأعمال، 

�س�ء م�ازنات احلرب اجل�رجية الكبرية ن�سبياً وعلى 

ه�  اأ�سفيلي  داڤيد  اجل�رجي  الدفاع  وزير  اأن  �س�ء 

كما  بطالقة  العربية  ويتكلم  �سابق  اإ�سرائيلي 

يه�دي  اأي�ساً  ه�  للمفاو�سات  الدولة  وزيللر  واأن 

اجل�رجي  الرئي�ش  جعل  الللذي  االأمللر  اإ�سرائيلي، 

كالهما  وال�سالم  احلرب  »هنا  يق�ل:  �ساكا�سفيلي 

باأيدي يه�د اإ�سرائيليني«. 

اإزاء هذه احلرب غري املعلنة من جانب اإ�سرائيل 

اإنتقامية  بخط�ات  القيام  الرو�سية  القيادة  قررت 

ال�س�ري  اجلي�ش  تزويد  على  العزم  عقد  مثل 

�س�اريخ اأر�ش - اأر�ش من ن�ع اإ�سكندر والتي يبلغ 

مداها 200 كلم والقادرة على حمل روؤو�ش ن�وية. 

ول�حت رو�سيا و�س�ريا معاً باأنهما �ستق�مان ببناء 

ق�اعد ع�سكرية برية وج�ية وبحرية على االأرا�سي 

ال�س�رية كخط�ة م�جهة مبا�سرة اىل نحر امل�سالح 

االأمريكية واالإ�سرائيلية ب�سبب اإ�سرار وا�سنطن على 

اأبعاد 

التورط 

االإ�سرائيلي 

يف حرب 

الق�قاز



133

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

االإحتاد  دول  من  عدد  يف  ال�ساروخي  درعها  ن�سر 

ال�س�فياتي ال�سابق وت�سييق اخلناق على م��سك�. 

تخّ�فها  اإ�سرائيلية  ع�سكرية  م�سادر  اأبدت  وقد 

م�سادة  متط�رة  رو�سية  �س�اريخ  ت�سل  اأن  من 

اهلل  حزب  اأيللدي  اىل  املطاف  اآخللر  يف  للطائرات 

يف لبنان مما يعر�ش الطائرات االإ�سرائيلية التي 

تنتهك املجال اجل�ي اللبناين ب�سكل ي�مي تقريباً 

للخطر اجلدي.

وقد علم اأن م�س�ؤولني حك�ميني وقادة كباراً يف 

ح�ل  مناق�سات  م�ؤخراً  عقدوا  االإ�سرائيلي  اجلي�ش 

مثل هذه ال�سيناري�هات، وو�سف بع�ش امل�ساركني 

عملية ن�سب بطاريات رو�سية من هذا الن�ع باأنه 

»خط اأحمر«. وجاء هذا الكالم يف �سياق معل�مات 

اإ�سرائيل تفيد باأن رو�سيا تعتزم بيع  و�سلت اىل 

ال�س�ريني �س�اريخ حمم�لة على الكتف متقدمة 

من طراز »SA18«، وهي ال�سفقة التي تت�سّمن 

اي�ساً �س�اريخ بال�ستية، علماً باأن رئي�ش احلك�مة 

االإ�سرائيلية ال�سابق اآرييل �سارون كان قد اأخذ وعداً 

من الرئي�ش الرو�سي ال�سابق ب�تني بعدم تزويد 

�س�ريا مثل هذه ال�س�اريخ، ولكن اإ�سرائيل انتهكت 

االأم�ر على  االأمر الذي فتح  احلرمات يف ج�رجيا، 

حرباً  خا�ست  ج�رجيا  واأن  كما  االحللتللمللاالت،  كل 

جمتمعني،  واإ�سرائيل  والنات�  اأمريكا  عن  بال�كالة 

قبل  م��سك�  نب�ش  جل�ّش  كللاأدة  ا�ستخدمت  حيث 

ح�سم خط�ة �سّم ج�رجيا ودول اأوروبا ال�سرقية اىل 

اإالّ  ال�ساروخي،  الللدرع  وا�ستكمال  االأطل�سي  حلف 

اأن املطرقة الرو�سية جاءت مدوّية واأجربت االإدارة 

على الرك�ع. 

اجلدير بالذكر من ناحية اأخرى اإن العالقات ال�طيدة 

مدى  على  ج�رجيا  مع  اإ�سرائيل  اأقامتها  التي 

ال�سن�ات املا�سية، وبالتحديد منذ ت�سّلم الرئي�ش 

ب�سكل  ترمي  كانت  اإمنللا  ال�سلطة،  �ساكا�سفيلي 

ل�سرب  اجل�رجية  االأرا�سي  ا�ستخدام  اىل  اأ�سا�سي 

مقلقاً  عامالً  ت�سّكل  والتي  الن�وية  اإيران  اأهداف 

ال�سياق  هذا  ويف  خا�ش.  بن�ع  لالإ�سرائيليني  جداً 

�ش  التج�سّ طائرات  تبلي�سي  اأبيب  تل  تزويد  جاء 

بهدف   »45 يف.  اي.  »ي�.  طراز  من  االإ�سرائيلية 

اال�ستخبارات  قيادة  الطائرات حتت  هذه  ا�ستخدام 

�ش على كل من رو�سيا واإيران.  االإ�سرائيلية للتج�سّ

ي�ساف اىل ذلك اأن اإ�سرائيل ا�ستفادت من عالقاتها 

مع ج�رجيا يف جمال ا�ستقدام ع�سرات االأل�ف من 

مثلما  فيها،  لالإ�ستيطان  هناك  املقيمني  اليه�د 

ون�سف  ملي�ناً  ا�ستجلبت  عندما  �سابقاً  فعلت 

ملي�ن يه�دي من رو�سيا.

اأخرياً ال بد من االإ�سارة اىل وجه اآخر من اأوجه الت�تر 

واملناف�سة بني رو�سيا واإ�سرائيل يف حرب الق�قاز، 

االإ�سرائيليني عن  يد  كّف  يريدون  الرو�ش  اأن  وه� 

االأ�سا�سية  نف�ذهم  مناطق  يف  معهم  التناف�ش 

من  كل  لدى  وحتديداً  العاملية  ال�سالح  �س�ق  يف 

ال�سني والهند وبع�ش الدول االآ�سي�ية االأخرى مثل 

االإحتاد  عن  امل�ستقلة  ع�سرة  اخلم�ش  اجلمه�ريات 

ال�س�فياتي ال�سابق. كما واأنه ال بد من مالحظة اأن 

يف  م�سلحة  لديهم  ال�ساأن  هذا  يف  االإ�سرائيليني 

يف  امل�زعة  الرو�سية  التكن�ل�جيا  على  �ش  التج�سّ

العديد من امل�سانع واملجمعات والق�اعد الع�سكرية 

يف هذه اجلمه�ريات، يف حني اأن لرو�سيا م�سلحة 

لتك�نا مبنزلة خط  واإيران  �س�ريا  من  كل  بتق�ية 

ميكن  التي  التهديدات  م�اجهة  يف  االأول  الدفاع 

تنامي  مع  خ�س��ساً  م�ستقبالً،  لها  تتعر�ش  اأن 

االأطماع االأمريكية - االإ�سرائيلية يف منطقة اآ�سيا 

اإقامة ق�اعد ع�سكرية  ال��سطى واأفريقيا وحماولة 

دائمة فيها، ومع تزايد احتماالت وق�ع م�اجهات 

�ساخنة يف منطقة اخلليج يف ظل احلرب الباردة 

كل  نح�  امتدادها  وت�ّقع  ووا�سنطن،  طهران  بني 

من �س�ريا ولبنان واالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

حتت ال�سغط الرو�سي 

امتنعت اإ�سرائيل عن 

تزويد ج�رجيا نح� 

200 دبابة من طراز 

»مريكاڤا« تعاقدت

على �سرائها.

كما اأن االحتجاجات 

الرو�سية اأوقفت اإ�سرائيل 

عن اال�ستمرار يف تزويد 

ج�رجيا طائرات

من دون طيار





الرتكة ال�س�فياتية وال�ريث الرو�سي

اال�سرتاتيجي  الدفاع  مبادرة  اأن  االعتبار  ميكن 

 )Star wars( النج�م«  »حللرب  اأو  االأمللريكلليللة، 

اإنهيار  عملية  ت�سريع  يف  االأ�سا�ش  �سّكلت  قد 

وم��س�عية(،  ذاتية  )الأ�سباب  ال�س�فياتي  االإحتاد 

التي  واجلمه�ريات  الللدول  من  عللدد  وا�ستقالل 

الكربى،  الدولة  وحدها  رو�سيا  منها.  يتاألف  كان 

وال�ريثة الطبيعية لهذا االإحتاد، وتركته الثقيللة، 

وبعد اأن كانت زعيمته، وقائدة ملجم�عة من الدول 

التي كانت تدور يف فلكها، ويف حميطها القريب، 

م�ساكلها  يف  تتخّبط  دولللة  فجاأة  نف�سها  وجللدت 

الغرب  ويتعلامل  دي�نها،  يف  وتغرق  الداخلية 

في�سارع  الثالثلة،  الدرجة  من  دولة  وكاأنها  معها 

اىل ق�سم جمهل�ريات االحتاد ال�سابق ويعملل على 

الربتقايل،  خمتللفة:  باأل�ان  دميقراطيته  ن�سر 

اقتالع  ويحلاول  واالأحللمللر...  واالأخ�سر  والللل�ردي، 

وبالقل�ة  حيناً،  باالإغلراء  االآخر،  تل�  ال�احد  اأنيابها 

عقد  ط�ال  اأحياناً، 

من الزمن.

ومنذ  االأمريكية،  املخابرات  تقارير  راأت  وقد 

اللحظات االأوىل لتفكك االإحتاد ال�س�فياتي اأن من 

ال�سروري اإقناع رو�سيا ،وبع�ش دول االحتاد ال�سابق 

�سيا�سي  بللدور  لال�سطالع  الطم�ح  جللدوى  بعدم 

كبري، وكان الهدف الرئي�ش لهذه الروؤية ه� رو�سيا 

تدمري  ميكنها  التي  العامل  يف  ال�حيدة  »الدولة 

ال�اليات املتحدة«.

تقتحم  املتحدة  واللل�اليللات  ال�قت  ذلللك  ومنذ 

الف�سلاء املبا�سر لرو�سيا باإغراء دول االحتلاد ال�سابق 

لالإن�سمام لدول االحتلاد االأوروبي، اأو حللف »النات�«.

وملا با�سرت ال�اليات املتحدة، تنفيذ م�سروعها 

رو�سيا  وقفت  اأوروبا  ال�ساروخي يف  الدرع  الإقامة 

كذلك،  وحدودها،  اأمنها،  على  خطر  الأنه  ب�جهه، 

ال�سيا�سية  )االأمريكية  ج�رجيا  اأن  راأت  عندما 

نف�سها  وجللدت  جن�دها،  على  تعتدي  والعمل(، 

الدب  كللان  اأن  بعد  خ�س��ساً  اللللرد،  على  جمللربة 

الرو�سي قد ا�ستفاق من �سباته، واأدرك اأن »اخلطر 

وي�سرب  اجلن�بي،  بابه  على  اأ�سبح  االأمريكي« 

بحر  اىل  وعللربه  الق�قاز  يف  املبا�سرة  م�ساحله 

اآ�سيا  بجمه�ريات  مللروراً  بالنفط  الغني  قزوين 

)ال�س�فياتية  ال��سطى 

الرو�ش  وفهم  �سابقاً(. 

االأمريكيني ي�ستخدم�ن  اأن 

ج�رجيا �سدهم، فا�ستخدمت 

اجلن�بية  اأو�سيتيا  رو�للسلليللا 

ج�رجيا،  ملعاقبة  واأبللخللازيللا 

الغرب  اىل  بليغة  ر�سالة  واإر�سال 

باأن زمن الرق�ش ح�ل الدب النائم قد انتهى.

رو�سيا يف اجلي�ب�ليتك وع�امل الق�ة

حيث  من  العامل  يف  دولللة  اأكللرب  رو�سيا  تعترب 

من  متتد  وهي  كلم2   )17.075.400( امل�ساحة 

الهادئ �سرقاً، وتغطي  وحتى املحيط  اأوروبا غرباً 

القطب  من  اأجلللزاء  مع  كلها  اآ�سيا  قللارة  �سمال 

اأكرث  رو�سيا  من  االأوروبللي  اجلزء  وميثل  ال�سمايل، 

كلم2/  ملي�ن   3.9( اأوروبلللا  م�ساحة  ثلث  من 

الفدرالية  رو�سيا  اأن  اأي  كلللللم2(،  10.4مللللليلل�ن 

من  اأوروبا  م�ساحة  ون�سف  مرتني  ح�اىل  ت�ساوي 

دون رو�سيا االأوروبية.

اإ�سمها  وهلل�  الفدرالية،  اأو  االحتللاديللة  ورو�سيا 

الر�سمي، ت�سم ح�اىل 89 منطقة اإدارية خمتلفة 

ما بني جمه�رية )21(، و49 اإقليماً و6 مقاطعات، 

مدينتان  اليها  ي�ساف  ذاتي،  حكم  منطقة  و11 

فدراليتان هما م��سك� وبطر�سربغ.

يبلغ عدد �سكان رو�سيا ح�اىل 142 ملي�ن ن�سمة 

يعي�س�ن  ماليني   106 نح�  منهم   ،)2008 )ك2 

ال�سراع على االأورا�سيا

اأو الرق�ش مع الدب

االإ�سرتاتيجية

الرو�سية اجلديدة:

مظلة  بن�سر  االأمن  يتحقق  »ال 

القل�ب  من  ياأتي  اإمنا  ن�وية، 

والرجال  امل�ؤمنة،  الق�ية 

املخل�سني«.

األك�سندر �س�جلنت�سني

)اأديب رو�سي حائز جائزة ن�بل 

يف االآداب(

ورثت رو�سيا االإحتاد ال�س�فياتي املنهار 

وتركته الثقيلة، لكن الدولة التي 

تعامل معها الغرب وكاأنها دولة 

من الدرجة الثالثة، اأعلنت من خالل 

تعاملها مع اأزمة ج�رجيا اأن زمن 

الرق�ش ح�ل الّدب النائم قد انتهى.

جلللزء
كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

الدكت�ر اأحمد َعّل�

عميد متقاعد

درا�سات واأبحاث

2
0
0

8

135

اجلي�ش - العدد رقم 282/281



بقية  يف  الباق�ن  ويت�ّزع  االأوروبية  رو�سيا  يف 

االإحتاد  قللدرات  رو�سيا  ورثت  الرو�سية.  املناطق 

اتفاقيات  بعد  وحتى  الع�سكرية،  ال�س�فياتي 

تر�سانة  اأكللرب  ثاين  متلك  فهي  الت�سلح،  خف�ش 

لالإطالق،  جاهز  راأ�ش   3000 ح�اىل  ت�سم  ن�وية، 

فهي  كذلك  امللي�ن،  ح�اىل  جي�سها  عديد  ويبلغ 

اأكرب دولة يف جمال الف�ساء ومتلك ال��سائل  ثاين 

ال�اليات  على  تتف�ق  وهللي  لذلك،  والتقنيات 

املتحدة يف بع�سها، ما دفع باالأخرية اىل التعاون 

املحطات  يف  وال�سراكة  الف�ساء  برامج  يف  معها 

الف�سائية والبحث العلمي املتعلق به.

االقت�ساد: • يف 
للعام   )GDP( الرو�سي  الق�مي  الدخل  قللّدر 

ن�سبة  وبلغت  دوالر،  تريلي�ن  بلللل1.34   2007

فهي:  الطبيعية  م�اردها  اأهم  اأما   .٪8.1 النم� 

النفط، الغاز، الفرو، االأحجار الكرمية، واخل�سب كما 

تتميز باإنتاجها الزراعي من احلب�ب، ال�سكر، دوار 

ال�سناعي  اإنتاجها  اأما  واحلليب،  اللح�م  ال�سم�ش، 

ال�سيارات،  �سناعة:  يف  متكاملة  بدائرة  فيمتاز 

اأدوات  جميع  القطارات،  القاطرات،  ال�ساحنات، 

الزراعة وو�سائلها، �سناعة ج�ية متط�رة، �سناعات 

لديها  كللذلللك  االأنلللل�اع.  خمتلف  مللن  ف�سائية، 

�سناعات طبية تقنية وعلمية متط�رة.

التجارة: • يف 
قّدرت �سادراتها العام 2007 بل355 بلي�ن دوالر 

ومتفرعاته،  اخل�سب  وم�ستقاته،  البرتول  من 

املعادن، واالأ�سلحة على اأن�اعها املختلفة، )وتعترب 

كما  الكيماوية،  امل�اد  لها(،  م�سدرة  دولة  ثاين 

نف�سه،  للعام  دوالر  بلي�ن  بل223  وارداتها  قدرت 

وهذا ما اأعطاها وفراً يف ميزان مدف�عاتها، اأ�سهم 

العامل،  يف  ق�تها  وازدياد  اإمكاناتها،  تط�ير  يف 

وبالتايل ان�سمامها اىل جمم�عة الدول ال�سناعية 

اأ�سبحت »G8«، كذلك جعلها  ال�سبع )G7( التي 

املزيد  وتخ�س�ش  الفرد  دخل  حت�سني  على  تعمل 

لت�سبح  املدنية،  �سناعاتها  لتط�ير  االأملل�ال  من 

كما  العاملي،  ال�س�ق  يف  املناف�سة  على  قللادرة 

دوالر  مليار   50 حلل�اىل  ر�سد  اىل  م�ؤخراً  عمدت 

لتح�سني  والبح�ث  الع�سكرية،  �سناعاتها  لتط�ير 

قدراتها ال�ساروخية والف�سائية.

العالقات الرو�سية - االأمريكية

الرو�سية  الللدولللتللني  قلللادة  الوعلللي  يف  يكمن 

اخل�ف  من  ومرتاكم  م�سرتك،  �سع�ر  واالأمريكية 

واحلذر، وال�سك الدائم يف ن�ايا االآخر، ناجم عن فرتة 

ا�ستمر ح�اىل ن�سف  بينهما،  ال�سراع  ط�يلة من 

قرن. وعلى الرغم من املعاهدات واالتفاقات التي 

عقداها الإظهار ح�سن الن�ايا، وتخفي�ش اأ�سلحتهما 

الن�وية، وعدد ال�س�اريخ، اإال اأنهما يعرفان، �سمناً، 

فال�اليات  بعد،  ينتِه  مّلا  بينهما  التناف�ش  اأن 

على  والق�ساء  الف�ز  بن�س�ة  »�سكرانة«  املتحدة 

بقيادة  وتفّردها  ال�سابق،  ال�س�فياتي  االحتللاد 

للهيمنة على  املحاولة  وزعامته، ومتابعة  العامل 

االحتادية،  رو�سيا  اأما  العامل.  وبقية  »االأورا�سيا« 

�سّمدت  فقد  ال�سابق،  ال�س�فياتي  لالحتاد  ال�ارثة 

وم�ؤ�س�ساتها،  اقت�سادها،  ترميم  واأعادت  جراحها، 

الع�سكرية، و�سناعاتها  اإعادة بناء ق�اها  بداأت  ثم 

لردم  وذلللك  والللنلل�ويللة،  وال�ساروخية،  احلربية، 

اله�ة بينها وبني الغرب. كما اأن رو�سيا مل تن�َش 

»زبغني�  و�سعها  التي  االأمريكية  اال�سرتاتيجية 

من  ال�س�فيات  لطرد   1980 العام  بريجن�سكي« 

لتحقيق  االإ�سالمية  امليلي�سيات  ودعم  اأفغان�ستان 

هذا الهدف. وحتى عندما كانت رو�سيا حتت�سر يف 

الرو�سي ب�ري�ش يلت�سني مل يتخلَّ  الرئي�ش  عهد 

بريجن�سكي عن خ�فه من انبعاث رو�سيا من جديد 

تقارير  قالت  وكما  االأمريكي،  االأمللن  وتهديدها 

الق�ة  هي  رو�سيا  »اإن   :1992 العام  »البنتاغ�ن« 

ال�اليات  تدمري  ميكنها  التي  العامل  يف  ال�حيدة 

املتحدة«.

 

خماوف رو�سيا وانعدام الثقة املتبادلة

اإقناع  حاولت ال�اليات املتحدة وما زالت حتاول 

ال  اجلديد  ال�ساروخي  الللدفللاع  نظام  اأن  رو�سيا، 

عقيدة  مع  تناق�ساً  يعك�ش  وهللذا  ي�ستهدفها، 

رو�سيا،  اىل  بالن�سبة  الدفاعية،  املتحدة  ال�اليات 

اإمنا تق�م  اأنها  اأعلنت  املتحدة  ال�اليات  اأن  وذلك 

تهدد  التي  االأخطار  تقييم  بعد  االجللراءات  بهذه 

اإمكانات  تقييم  بعد  يعني  وهذا  الق�مي،  اأمنها 

هي  )ورو�للسلليللا  االأخللطللار  هللذه  د  اأخلللرى جت�سّ دول 

الن�وية( على  القدرة  التي متلك  ال�حيدة  الدولة 

ال�اليات املتحدة. ولذلك ال ميكن مل��سك�  تدمري 

املنظ�مة  هذه  تبني  التي  وا�سنطن  ت�سدق  اأن 

الدفاعية ال�ساروخية املتعددة الطبقات، والباهظة 

الثمن، باأنها ال متلك اإمكان ت�جيه �سربات مدمرة 

يعزز  ومللا  اال�سرتاتيجية.  الن�وية  ل�س�اريخها 

رف�ست  املتحدة  ال�اليات  اأن  ه�  رو�سيا،  خماوف 

على  وال�سيطرة  للمراقبة  م�سرتكة  قيادة  اإقامة 

وق�اعد  اأ�س�ل  وفق  رو�سيا،  مع  املنظ�مة  هذه 

املنظ�مة  هذه  بقيادة  تنفرد  اأن  واآثرت  معينة، 

رو�سيا على تقدمي  تقت�سر م�ساركة  واأن  ل�حدها، 

م�ساهمات تقنية، وتبادل معل�مات وحل�ل، ولي�ش 

املنظ�مة.  هذه  قيادة  يف  امل�ساركة  اأو  املراقبة 

كما اأن رو�سيا تعتقد اأن الدرع ال�ساروخي املزمع 

يك�ن  قد  وب�لندا  ت�سيكيا  اأرا�سي  على  اإقامته 

اخلط�ة االأوىل لن�سره على اأرا�سي القارة االأوروبية 

النات�  حلف  تربيرات  مع  ين�سجم  ما  وهذا  كلها، 

)Nato( عن ت��سيع حدوده، وبالتايل فقد تنت�سر 
ما  وهذا  اأوروبا،  ال�ساروخي يف غرب  الدفاع  ق�ى 

بينها  اال�سرتاتيجي  بالت�ازن  اإخالالً  رو�سيا  تعتربه 

وبني ال�اليات املتحدة، وفق املعاهدات املعق�دة 

املتحدة،  لل�اليات  رو�سيا  اأو�سحت  ولقد  بينهما. 

لبناء  اأف�سل  ميزة  متتلك  الرو�سية  االأرا�سي  اأن 

خ�س��ساً  تهديد،  اأي  م�اجهة  يف  �ساروخي  درع 

ولكن  املتحدة،  ال�اليات  يهدد  قد  اجلن�ب،  من 

رو�سيا.  مل�ساركة  حما�ساً  تبِد  مل  االأخلللرية  هللذه 

لدى  كثرية  معل�مات  هناك  اأن  ذلك  اىل  ي�ساف 

رو�سيا اأن ال�اليات املتحدة تخطط لن�سر اأجزاء من 

منظ�مة دفاعها ال�ساروخي جن�ب احلدود الرو�سية 

اأ�سباب  اأحد  كان  هذا  )لعل  واأذربيجان(،  )ج�رجيا 

ي�ؤكد  ما  وه�  االأخللرية(،  الرو�سية  اجل�رجية  احلرب 

خماوف الرو�ش من اأن الدرع ال�ساروخي االأمريكي 

اإمنا ي�ستهدف التهديدات االآتية من اجلن�ب، من 
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اخلرباء  لراأي  وباال�ستناد  نف�سه.  ال�قت  رو�سيا يف 

الرو�ش واالأمريكان، فاإن �ساروخاً م�ساداً لل�س�اريخ، 

اأن  ميكن  كلم/ثانية   9 اىل   4.5 ب�سرعة  ينطلق 

كلم   2500 اىل   2000 م�سافة  على  هدفاً  يدمر 

من مكان ن�سبه، )اإذا كان من�س�باً يف �سمال �سرق 

ب�لندا، مثالً(، لذلك فاإن ال�س�اريخ املن�س�بة يف 

�سرق اأوروبا، ميكن، براأي اخلرباء، اأن ت�سيب تلك 

»اأورونربغ«  »�سليابن�سك«،  ق�اعد:  يف  املن�س�رة 

و»�سارات�ف« الرو�سية. كما اأن بع�ش اخلرباء يق�ل 

اإن ال�ساروخ املنطلق ب�سرعة 9 كلم/ثانية ميكنه 

ق�سم  اأي  من  منطلق  بال�ستي  �ساروخ  اأي  اإ�سابة 

من رو�سيا االأوروبية، وتدمري راأ�سه احلربي. 

وجهة نظر ال�اليات املتحدة ح�ل درع 

الدفاع ال�ساروخي االأمريكي يف اأوروبا

�سد  دفاعاً  متلك  ال  اأوروبللا  اأن  االأمريكي�ن  يرى 

فاإن  لذلك  املدى،  وبعيدة  مت��سطة،  ال�س�اريخ 

من�سات ال�س�اريخ الدفاعية التي تقرتح ال�اليات 

يف  )اللللرادار  اأوروبللا  و�سط  يف  اإقامتها  املتحدة 

ب�لندا(،  يف  �ساروخية  من�سات  وع�سر  ت�سيكيا، 

�ستعمل بالإرتباط والتكامل مع غريها من عنا�سر 

مما  االأمللريكلليللة،  ال�ساروخية  الللدفللاع  منظ�مة 

اأي خطر  ي�ؤمن الأوروبا و�سائل الدفاع االأولية جتاه 

ن�سر  عر�ست  املتحدة  ال�اليات  اأن  كما  تهديد.  اأو 

نفقتها  على  واإقامتها  والق�اعد  املن�سات  هذه 

اخلا�سة، وتاأمل باإجنازها بحل�ل العام 2013، وهذا 

التاريخ ي�سبق تاريخ اإمكان اإيران امتالك �س�اريخ 

بال�ستية بعيدة املدى، كما يت�قع االأمريكي�ن، اأو 

يرجح�ن.

وقد �سّرح م�ساعد وزير اخلارجية االأمريكية ل�س�ؤون 

لي�ست  املتحدة  ال�اليات  »اأن  واأورا�سيا،  اأوروبللا 

بحاجة اىل ن�سر هذه ال�س�اريخ لتدافع عن نف�سها 

ولكن اأمن اأوروبا ه� من اأمن ال�اليات املتحدة، كما 

واأوروبا  جتزئته،  ميكن  ال  االأطل�سي  عرب  االأمن  اأن 

اأوروبا،  اأمن  املثايل حلماية  املكان  ال��سطى هي 

واأمن ال�اليات املتحدة �سد اأية �س�اريخ بال�ستية 

تطلق من ال�سرق االأو�سط.

وقد قامت ال�اليات املتحدة ب�سرح وجهة نظرها، 

الإقناع حلفائها، وتبديد ه�اج�سهم  وبذلت جه�داً 

اأن  تعرف  التي  رو�سيا،  وخ�س��ساً  امل��س�ع  ح�ل 

عليها،  خطراً  ت�سّكل  اأن  ميكن  ال  ال�س�اريخ  هذه 

ويرى  البال�ستية،  ال�ساروخية  دفاعها  ق�ة  على  اأو 

ال�س�اريخ  اإمكانات  اىل  ا�ستناداً  اأنه  االأمريكي�ن، 

البال�ستية الدفاعية ووفقاً للم�اقع اجلغرافية، فاإن 

منظ�مة الدفاع هذه يف اأوروبا ال��سطى، ال متلك 

الرو�سية  البال�ستية  لل�س�اريخ  الت�سدي  اإمكان 

الرو�سي،  االعرتا�ش  فاإن  وبذلك  املدى،  البعيدة 

واالإدعاء باالإخالل بالت�ازن اال�سرتاتيجي غري �سحيح 

اأوروبا  لدول  رو�سيا  تهديد  واأن  االأمريكيني،  براأي 

يف حال اإجناز هذا امل�سروع، ه� من قبيل الته�يل 

عن  املتحدة  ال�اليات  لف�سل  الرو�سي  والتكتيك 

والتاأثري عليهم ملنعهم من  االأوروبيني،  حلفائها 

اإقامة هذه املنظ�مة على اأرا�سيهم.  

الع�دة اىل �سباق الت�سلح

مل تت��سل املفاو�سات الرو�سية - االأمريكية، ح�ل 

املا�سية،  االأع�ام  ال�ساروخي ط�ال  الدرع  م�سروع 

اىل حل ير�سي الطرفني، اإذ حافظ كل على م�قفه، 

ومقرتحاته، وروؤيته الإجناز هذا امل�سروع. كذلك مل 

تفلح اجل�الت املتعددة واللقاءات ما بني الرئي�ش 

ال�زراء احلايل فالدميري  ال�سابق، ورئي�ش  الرو�سي 

ب�تني، والرئي�ش االأمريكي ج�رج دبلي� ب��ش، يف 

امل�سروع  على  بامل�افقة  الرو�سي  الطرف  اإقناع 

الرو�سي  الطرف  مقرتحات  اأفلحت  وال  االأمريكي، 

يف  البحث  فتاأجل  االأمريكي،  امل�قف  تغيري  يف 
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امل�سروع. غري اأن االأحداث التي وقعت يف الق�قاز 

والطريقة  اجل�رجية،  الرو�سية  واحلللرب  ملل�ؤخللراً، 

ت�سيكيا،  قب�ل  يف  �سّرعت  بها،  انتهت  التي 

اأن  اإال  �سابقاً،  ترددهما  بعد  للم�سروع،  وب�لندا، 

الدولتني  ذلك ا�ستدعى رداً رو�سياً قا�سياً، ومهدداً 

هج�م  اأي  فعل  ردات  لتلقي  �ستتعر�سان  باأنهما 

ال�س�اريخ، مما �سيعر�سهما  عليها من قبل هذه 

الرو�سية،  للخطر، ويح�لهما اىل هدف لل�س�اريخ 

كما هدد بع�ش القادة الع�سكريني الرو�ش بق�سف 

�سّرح  كذلك  البلدين.  يف  ال�س�اريخ  هذه  مراكز 

الرئي�ش الرو�سي )ميدفيديف( باأن رو�سيا �ستق�م 

و�سعت  واأنللهللا  دفاعية،  �ساروخية  دروع  ببناء 

باإعادة جتديد  واأمر  ق�اتها يف حالة جه�ز دائمة، 

ال�سناعات الع�سكرية الن�وية الردعية، وطلب من 

قادة جي�سه و�سع اخلطط الع�سرية الإعادة تنظيم 

اجلي�ش بحل�ل �سهر كان�ن االأول 2008.

كما �سّرح باأن رو�سيا �ستبداأ مبرحلة نتاج كثيف 

والتي  منها  الن�وية  خ�س��ساً  احلربية،  للب�ارج 

املهام  ذات  والغ�ا�سات  »كللروز«،  �س�اريخ  حتمل 

الن�وية  اللللردع  منظ�مة  اأن  وحللدد  املللتللعللددة، 

اأن  يجب  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الظروف  ملختلف 

ت�ؤمن بحل�ل العام 2020.

هكذا، يبدو اأن هذا امل�قف، يعترب مبنزلة اإعالن 

عن بدء �سباق ت�سلح جديد مع ال�اليات املتحدة 

االأمريكية، وقد بداأت تبا�سريه تظهر، باإعالن رغبة 

ال�اليات  ل�سيا�سة  املعادية  فنزويال  بيع  رو�سيا 

ن�وية،  تقنيات  الالتينية،  اأمريكا  يف  املتحدة 

كما �سّرح بذلك الرئي�ش الرو�سي يف اأثناء زيارته 

دعم  يف  رو�سيا  برغبة  �سّرح  كما  الدولة،  لتلك 

اإيران،  اىل  املخ�سب  الي�راني�م  وتقدمي  �س�ريا، 

وم�ساعدتها يف بناء مفاعالتها الن�وية.

الت�سلح  يف  ال�سباق  هذا  �سينح�سر  هل  ولكن 

االأم�ر، وطبيعة  اأن منطق  اأم  رو�سيا وحدها؟  يف 

ال�سباق  هذا  اأن  اىل  ي�سريان  الدولية،  العالقات 

العامل،  يف  الللكللبللرية  اللللدول  معظم  �سي�سمل 

تك�ن  الأن  ت�سعى  والتي  منها،  الن�وية  وخ�س��ساً 

كذلك، فمن ال�سني والهند، والباك�ستان، اىل اإيران 

وحتى اأمريكا اجلن�بية، يبدو اأن ردات الفعل ت�ؤيد 

الت�جه الرو�سي!

رو�سيا وا�سرتاتيجيتها اجلديدة

اأو »فك الط�ق«

التي  اجللل�رجلليللة،  الرو�سية  احللللرب  اأثلللر  على 

واجتياح   2008 اآب   8 ي�م  الق�قاز  يف  اندلعت 

اأرا�سي  من  وق�سم  اجلن�بية  الأو�سيتيا  الللرو�للش 

ج�رجيا نف�سها، وبعد تدخل دول االحتاد االأوروبي، 

الرئي�ش  اأعلن  املتحدة،  اللل�اليللات  وتهديدات 

الرو�سي ميدفيديف ما ميكن اعتباره خطة طريق 

 Post -( للعامل  االأمركة  بعد  ما  رو�سية يف عامل 

رو�سيا  لعالقات  جديدة  وا�سرتاتيجيا   ،)America
عرب العامل تق�م على االأ�س�ش االآتية:

الللدويل  القان�ن  مبللبللادئ  رو�سيا  اإعلللرتاف   -1

كاأ�سا�ش ومنظم للعالقات الدولية بني االأمم.

2- تعدد االأقطاب يف العامل، فعهد العامل اأحادي 

القطب، واملهيمن ال ميكن ال�سماح به بعد االآن.

3- رو�سيا ال تريد عزل نف�سها، وال تريد امل�اجهة 

اأوروبا  ودية مع  و�ستقيم عالقات  اآخر  بلد  اأي  مع 

وال�اليات املتحدة، وغريها.

وكرامتهم  الرو�ش  امل�اطنني  حماية  تعترب   -4

»اأينما وجدوا« اأول�ية رو�سية، كذلك حماية م�سالح 

رو�سيا  اأن  على  والتاأكيد  الرو�ش،  االأعمال  رجللال 

�سرتد على اأي اأعمال عدوانية ترتكب �سدها.

التي  االأقاليم  بع�ش  لرو�سيا م�سالح يف  اأن   -5

جتاورها ولها معها عالقات تاريخية مميزة، ودية، 

هذه  تط�ير  على  �ستعمل  وهي  قدمية  و�سداقة 

العالقات مل�سلحة الطرفني. 

اأن  وا�سحة،  اإ�سارة  االأخللرية،  النقطة  هذه  ولعل 

خ�س��ساً  القريب،  حميطها  يف  م�سالح  لرو�سيا 

االحتللاد  فلك  يف  تللدور  كانت  التي  اللللدول  تلك 

هذا  يف  االآخرين  بتدخل  تقبل  ولن  ال�س�فياتي، 

وخط  احلي�ي«،  »ف�ساءها  تعتربه  الذي  املحيط، 

اأمنها، وميدان م�ساحلها. ويف هذا  اأول عن  دفاع 

اأرا�سي  ال�سياق فاإن ق�سيتي ن�سر ال�س�اريخ على 

هذه الدول، ومّد اأنابيب النفط عرب اأرا�سيها، هما 

اأ�سا�ش يف حفظ اأمن رو�سيا وم�ساحلها االقت�سادية 

ونف�ذها ال�سيا�سي املبا�سر.

يف  �سديداً  حر�ساً  يبدون  الرو�ش  الزعماء  ولكن 

ر ت�سّرفهم يف ج�رجيا  ردود اأفعالهم على اأن يف�سّ

والق�قاز باأنه تدبري وقائي وردعي رداً على تفجري 

الرئي�ش  قللال  كما  احلللرب،  لهذه  النات�«  »حلف 

الرو�سي، والذي اعترب اأن وا�سنطن حتاول ال�سيطرة 

على رو�سيا وتعيني روؤ�سائها. اأو كما ي�ؤكد رئي�ش 

تنجّر اىل  لن  رو�سيا  »باأن  رو�سيا )ب�تني(:  وزراء 

االقت�ساد  من�  تعطيل  هدفها  جديدة  باردة  حرب 

الرو�سي، وم�سدداً على �سرورة اإقامة ق�اعد واأ�س�ل 

ول�  لدولة  ميكن  ال  واأنه  الدويل،  للتعاون  جديدة 

كانت كبرية وق�ية اأن حتل ل�حدها م�ساكل العامل 

من دون اإ�سراك �سركاء اآخرين«.

ولعل االأزمة االقت�سادية العاملية الي�م �ساهد اآخر 

ت�ساركي  عاملي  لنظام  اأ�س�ش  و�سع  �سرورة  على 

جديد الإنقاذ ما ميكن اإنقاذه...
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لبنان ت�سّدر 

دول املنطقة 

�سياحياً

عدد ال�سياح حتى اآخر اأيل�ل

قارب امللي�ن والت�سغيل

الفندقي 120 يف املئة

اأف�سل امل�ا�سم  اأحد  ال�سيف املا�سي،  ال�سياحية  لبنان وامل�ؤ�س�سات  عا�ش 

منذ نح� اأربع �سن�ات، حيث ارتفعت حركة ال�سياحة ال�افدة اىل لبنان 

بن�سبة فاقت الـ28 يف املئة، يف االأ�سهر الت�سعة االأوىل اأي لغاية �سهر 

ت�سرين االأول واإن كانت الن�سبة ما تزال اأقل بـ5.4 عنها العام 2004. وتفيد 

االإح�ساءات اأن عدد ال�افدين اإىل مطار رفيق احلريري الدويل بلغ حتى 

نهاية �سهر اأيل�ل الفائت 983.585 األف زائر، بتقدم بلغت ن�سبته 18.02 

العام  العام 2006 )833.385 زائراً(، وبـ28.29 يف املئة عن  يف املئة عن 

يف  العدد  يبلغ  اأن  ال�سياحة  وزارة  وتت�قع  زائــراً(.   766.680(  ،2007

نهاية هذا العام امللي�ن ومائتي 

األف �سائح.

زائرين( يف   35104( العرب  االآتي: من  الرتتيب  ال�افدون ح�سب  ويت�ّزع 

املرتبة االأوىل، من الدول االأوروبية )27404 زائرين( يف الثانية، من القارة 

االأمريكية )15185 زائراً( يف الثالثة، من اآ�سيا )14143 زائراً( يف الرابعة.

اأما ن�سبة الت�سغيل الفندقي فبلغت ما يقارب 120 يف املئة. وطبعاً كان 

للمغرتبني الن�سيب االأكرب هذا العام، حيث جاوؤوا من خمتلف دول العامل 

لزيارة االأهل واالأقارب.

اأ�س�اء على امل��سم ال�سياحي والتح�سريات للم��سم املقبل يف هذا 

التحقيق.

ال�سردوك:

اأعدنا تظهري ال�س�رة احلقيقية للبنان

مدير عام وزارة ال�سياحة الدكت�رة ندى ال�سردوك 

تناولت دور ال�زارة يف امل��سم ال�سياحي وتعاونها 

مع القطاع اخلا�ش. بداية قالت اإن العمل لت�س�يق 

لبنان �سياحياً ا�ستمر خالل ال�سن�ات الثالث االأخرية، 

خ�س��ساً  تط�رات،  من  �سهدته  مما  الرغم  على 

من  الرغم  »على  وقالت:  االأمني.  امل�ست�ى  على 

ا�ستمّرينا  لبنان،  التي مّر بها  املاأ�س�ية  الظروف 

يف ت�س�يق لبنان عاملياً، و�ساركنا يف املعار�ش 

الدولية اإىل تلك التي نظمها القطاع اخلا�ش«.

التي  املح�رية  املهمة  اأن  ال�سردوك  واعتربت 

ا�سطلعت بها ال�زارة، كانت »اإعادة تظهري ال�س�رة 

املنفتح  امل�سامل  اجلميل  البلد  للبنان،  احلقيقية 

على ح�سارات العامل جميعها، واملتمتع مبق�مات 

الدكت�رة ندى ال�سردوك
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ال�س�رة  م�اجهة  يف  ومتن�عة،  مهمة  �سياحية 

التي اأظهرته مرتعاً لالإرهاب. 

ويف هذا االإطار اأتت اأغنية »حبة ل�ل�« )كلمات 

هرني زغيب، اأحلان اليا�ش الرحباين، غناء جنى(، 

وفيلم دعائي عر�ش هذا العام. 

تخفي�ش  اللل�زراء،  جمل�ش  من  طلبنا  ذلك،  اإىل 

قنا  التعرفة الكهربائية للقطاع ال�سياحي، كما ن�سّ

مع القطاع امل�سريف بغية منح قرو�ش للقطاع 

الدي�ن  جدولة  وكذلك  متدنية،  بف�ائد  ال�سياحي 

املرتتبة عليه.

االأخ�سر،  وال�س�ء  االأمل  وبانتظار  بجد  نعمل  كنا 

الذي جاءنا من الدوحة، مع انتخاب الرئي�ش العماد 

الذي  االأمر  للجمه�رية،  رئي�ساً  �سليمان  مي�سال 

على  �س�اء،  حد  على  واملغرتبني  ال�سياح  �سّجع 

القدوم اإىل لبنان باأعداد هائلة«. 

ياأتي  الذي  ال�سائح  »اأن  اإىل  ال�سردوك  واأ�سارت 

اىل لبنان لي�ش عابراً، فن�سبة كبرية من ال�سياح 

م�ؤمتر،  حل�س�ر  لبنان،  اإىل  ياأتي  والبع�ش  تع�د 

وقد  واأ�سدقائه،  عائلته  مع  اأخللرى  مللرة  ويع�د 

يتملك عقارات«. 

و�سعت  ال�سياحة،  وزارة  »اأن  اإىل  اأ�سارت  كذلك 

www. االإنرتنت  واالأرز على م�قع  جعيتا  مغارة 

يف  لهما،  للت�س�يت   ،new7wonders.com
واإدخالهما  ال�سبع،  الدنيا  عجائب  اختيار  اإطللار 

الت�س�يت  عملية  اأن  علماً  »غيني�ش«،  كتاب  يف 

تنتهي يف 2008-12-31«.

التي جرت يف  الدولية  اإىل املهرجانات  ولفتت 

بيبل��ش  الدين،  بيت  بعلبك،  املن�سرم:  ال�سيف 

و�س�ر. واأعلنت اأن ال�زارة دعمت فرقة م��سيقية 

املناطق  يف  تنقلت 

من  كللافللة،  اللبنانية 

البقاع  اىل  اجلللنلل�ب 

اإ�سافة  فال�سمال... 

من  اأكللرث  دعمها  اإىل 

جرت يف  40 مهرجاناً 

جميع املناطق.

»لقد  واأ�لللسلللافلللت: 

القطاع  مللع  ن�سقنا 

اإقامة  اأجل  من  اخلا�ش 

ال�سياحة  مللعللر�للش 

والللل�لللسلللفلللر الللعللربللي 

)لل�سنة  والللللللدويل 

على  الللعللا�للسللرة 

والذي  الللتلل�ايل(، 

ا�للسللتلل�للسللاف اأكللرث 

�سركة  مائتي  من 

و�سفر  �للسلليللاحللة 

رحالت،  ومنظمي 

اإىل  اإ�للللسللللافللللة 

العربية  ال�سحافة 

والعاملية«. 

وعللللللللللللللن 

ت  ا لتح�سري ا

للللللللمللل��لللسلللم 

اجلديد قالت: 

اأعلنت  »لقد 

بلللللللللللللريوت 

علللا�لللسلللملللة 

العام  للكتاب 

 ،2 0 0 9

عدة  اإحلليللاء  يف  ال�سياحة  وزارة  ت�سارك  و�س�ف 

ن�ساطات �سمن هذا االإطار، من بينها �س�ق الطيب 

»اأكل وعيد« وغريها... اإىل اإعداد كتب ومن�س�رات 

و�س�ى ذلك«.

يف  حي�ي  كقطاع  بال�سياحة  منّ�هة  وختمت 

»كل  و�سكرت  االجتماعية.  احلياة  ويف  االقت�ساد 

وخ�س��ساً  ال�سياحي،  القطاع  من�  يف  امل�ساهمني 

على  ل�سهرهم  اللبناين  واجلي�ش  الداخلية  وزارة 

االأمن«.

اال�سقر: ن�سبة الت�سغيل الفندقي

بلغت 120 يف املئة

نللقلليللب اأ�لللسلللحلللاب 

بيار  ال�سيد  الفنادق 

ا�ستعر�ش  االأ�للسللقللر، 

اأح�ال القطاع ال�سياحي 

االأخرية  ال�سن�ات  خالل 

القطاع  »�سهد  وقللال: 

ال�سياحي نه�سة كبرية 

 2001 اللللعلللام  مللنللذ 

2004، جتاوزت  وحتى 

ن�سبة النم� فيه الل30 

و�سل  كما  املئة،  يف 

اللل�للسلليللاح اىل  عللللدد 

ملي�ن ون�سف ملي�ن �سائح، لكن الرتاجع بداأ بعد 

اغتيال الرئي�ش رفيق احلريري العام 2005. ومع 

انطالقة احل�ار ال�طني يف بداية العام 2006، كان 

االأمل بالنه��ش كبرياً، وقد جهد املعني�ن يف هذا 

القطاع، اأن ي�سل عدد ال�سياح اإىل ملي�ن و�ستماية 

األف �سائح. امل�ساعي كادت اأن حتقق االأماين، لكن 

حرب مت�ز، غرّيت ال�اقع. وا�ستمر التعرث ال�سياحي 

 3 اإىل  الفندقي  الت�سغيل  ن�سبة  انخف�ست  حيث 

ال�سياحي  القطاع  وراوحت خ�سائر  املئة،  - 4 يف 

بني 20 و30 يف املئة، وكما ه� معل�م ظل احلال 

على ما ه� عليه لغاية اأيار 2008، م�عد ت�قيع 

مي�سال  العماد  فخامة  وانتخاب  الدوحة،  اتفاق 

�ساعة   48 وخللالل  للجمه�رية.  رئي�ساً  �سليمان 

ويف  النه��ش.  عملية  وبداأت  املعطيات  تغرّيت 

اخلريات  علينا  املا�سي تدفقت  �سهر مت�ز  بداية 

من اجلهات كافة، وخ�س��ساً املغرتبني من خمتلف 

الفندقي  الت�سغيل  ن�سبة  وبلغت  العامل.  اأ�سقاع 

يف بريوت 120 يف املئة، ويف املناطق 100 يف 

املئة، وو�سل عدد ال�سياح اإىل نح� ملي�ن �سائح. 

انخف�ست  فقد  ال�سيف  م��سم  انق�ساء  بعد  اأمللا 

ن�سبة الت�سغيل اإىل ما بني 40 و50 يف املئة، ثم 

)نح�  الفطر  عيد  االرتفاع خالل عطلة  اىل  عادت 

120 يف املئة(«.

امل��سم  ــذا  ه ـــاح  اأرب تعّ��ش  هــل   •
ال�سياحي خ�سائر ال�سن�ات االأخرية ال�سابقة؟ ال�سيد بيار االأ�سقر
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اأنه من امل�ستحيل »التع�ي�ش عن  االأ�سقر  يرى 

خ�سائر ال�سن�ات املا�سية يف �سهرين، واأن االأم�ر 

حتتاج اإىل �سن�ات، وال �سيما اأن القطاع الفندقي 

مل يرفع اأ�سعاره، على الرغم من اأن م�جة الغالء 

»اإن  واأ�للسللاف:  اأي�ساً«.  ه�  اأ�سابته  قد  العاملية 

 4 اإىل   3 من  يتطلب  اخل�سائر،  عن  التع�ي�ش 

واالأمني  ال�سيا�سي  التام،  اال�ستقرار  �سن�ات من 

واالجتماعي، وبن�سبة ت�سغيل ال تقل عن 65 يف 

املئة، واأي خلل يف واحد من هذه الع�امل، ي�ؤثر 

حجم  »اإن  قائالً  واأردف  الفندقي«.  القطاع  على 

وخ�س��ساً  القطاع،  هذا  يف  جداً  كبري  امل�ساريف 

مع الزيادة على رواتب العاملني فيه للمحافظة 

عليهم، واحلد من هجرتهم )يف ال�سن�ات االأخرية 

وارتفاع  اخلارج(  للعمل يف  كثريون منهم  غادر 

اأ�سعار املحروقات وامل�اد الغذائية«.

القطاع  بها  قللام  الللتللي  العمل  ور�للسللة  وعللن 

املن�سرم  العام  ال�سياحي  امل��سم  يف  الفندقي، 

ا�ستبدل  لقد  جللداً.  كبرية  ال�ر�سة  »كانت  قللال: 

احل�سارات،  ملتقى  الأنلله  بلبنان،  الغرب  العرب 

ينا�سبه.  ما  فيه  يجد  اأن  �سائح  كل  ي�ستطيع 

ت�افر  اإىل  اإ�سافة  ومناخه،  يحب�ن طبيعته  اإنهم 

البيئية  ال�سياحة  من  فيه،  كافة  ال�سياحة  اأن�اع 

واملهرجانات  الرتاثية...  اأو  اجلبلية  ال�سياحة  اإىل 

العاملي والدويل، والتي  املتن�عة ذات امل�ست�ى 

كانت نا�سطة جداً هذا العام، وعك�ست �س�رة لبنان 

احل�سارية. وكذلك اخلدمات املميزة عاملياً ون�عية 

االإقليم  �سمن  االأول  لبنان  جعلت  التي  احلياة، 

�س�ريا،  ي�سم:  الذي  ال�سياحي، 

اإىل  االأ�سقر  االأردن، م�سر، قرب�ش وتركيا«. واأ�سار 

اىل  قيا�ساً  رخي�سة  تعترب  لبنان  يف  االأ�سعار  اأن 

البع�ش  اأن  العلم  ذكرها، مع  �سبق  التي  البلدان 

ال�سياح،  اأ�سحاب املطاعم واملقاهي ي�ستغل  من 

وهذا يحتاج اإىل تعزيز الرقابة.

واأكد ال�سيد بيار االأ�سقر »اأن التن�سيق دائم وتام، 

بيننا وبني وزارة ال�سياحة، واأننا ن�سارك يف جميع 

املعار�ش ال�سياحية التي اأقيمت يف اخلارج، ويف 

احلمالت االإعالنية الت�س�يقية؛ الروزنامة ال�سياحية 
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قبل  اأ�سهر،  ثالثة  اإىل  حتتاج 

بدء امل��سم ال�سياحي، ولكننا مل نقم بهذه احلملة 

هذا العام، نظراً اإىل االأو�ساع االأمنية، ولقد فاجاأنا 

عالمات  الي�م  اأمامنا  وتطرح  الللدوحللة.  اإتللفللاق 

ت�س�يق  بحملة  القيام  حلل�ل  كبرية،  اإ�ستفهام 

لبنان اإعالنياً، يف ظل الظروف االأمنية وال�سيا�سية 

واالإنتخابية الراهنة. يف لبنان االإقت�ساد دائماً يف 

ال�سيا�سة  اإن  القائل  ال�سيا�سة، عك�ش املبداأ  خدمة 

يجب اأن تك�ن يف خدمة االإقت�ساد«.

وقدرته  الفندقي  القطاع  باأهمية  االأ�سقر  ونّ�ه 

من  مهمة  لن�سبة  الكرمي  العي�ش  تاأمني  على 

واال�ستثمارات.  النم�  يف  دوره  اإىل  اللبنانيني 

غرفة  لللل3000  م�ستثمرون  الي�م  »لدينا  وقللال: 

فندق خم�سة جن�م، بداأ اال�ستثمار بها منذ 2004 

العمل  عن  ت�قف  امل�ستثمرين  بع�ش   ،2005  -

لهذه  وميكن  امل�سروع.  ا�ستكمال  جّمد  وبع�سهم 

عمل.  فر�سة   6000 نح�  تّ�فر  اأن  اال�ستثمارات 

امل�ستثمرين  هلل�ؤالء  اأن  اإىل  االإ�سارة  من  بد  وال 

ا�ستثمروا عقارات، تراوح قيمتها بني 25 - 50 

ملي�ن دوالر اأمريكي«.

املناطق  يف  املت�ازن  اال�ستثمار  اأهمية  وعن 

قال: »االإقت�ساد اللبناين لي�ش مّ�جهاً، فحيث يجد 

ي�ستثمر.  ال�ستثماره  املنا�سب  املكان  امل�ستثمر 

القطاع  العام،  هذا  ال�سياحي  القطاع  انت�سل  لقد 

املغرتبني  معظم  ا�سرتى  اإذ  رك�ده،  من  العقاري 

ال�سيف،  هذا  لبنان  اإىل  جللاوؤوا  الذين  اللبنانيني 

وا�ستفادت  للبناء.  االأرا�سي  اأو  ال�سكنية  ال�سقق 

ال�سيارات،  تاأجري  ومكاتب  الزراعة،  ال�سياحة:  من 

وال�س�بر  الطريان،  و�سركات  ال�سفريات،  ومكاتب 

املطاعم  اإىل  اإ�سافة  التجارية  واملحالت  ماركت 

واملقاهي...«.

العامل  »ي�سهد  بالق�ل:  حديثه  االأ�سقر  وختم 

واال�ستثمارات،  ال�سياحة  جمللايل  يف  مناف�سة 

ولقد ظهرت دول نفطية على اخلريطة ال�سياحة، 

كالدول العربية وال�سني... اأما لبنان الذي يتمتع 

املت�ازن  االإمنللاء  اإىل  فيحتاج  مهمة،  مبقدرات 

الدولة  على  االإمناء،  هذا  ولتحقيق  ال�سياحة،  يف 

طرقات  و�سبكة  الالزمة  التحتية  البنى  تاأمني 

منطقة  كل  على  كما  كافة،  اللبنانية  للمناطق 

ت�س�يق نف�سها �سياحياً، كي جتلب اإليها امل�ستثمر 

وال�سائح على حد �س�اء«.
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اآراء وانطباعات

خالل ج�لتنا يف املناطق اللبنانية التقينا عدداً 

انطباعاتهم  عن  عللرّبوا  واملغرتبني  ال�سياح  من 

ح�ل اإقامتهم يف لبنان.

قالت:  )ال�سع�دية(  �س�يد  فاطمة  • ال�سيدة 
اإىل  للمجيء  االأو�للسللاع  ا�ستقرار  ننتظر  »كنا 

رئي�ساً  �سليمان  العماد  انتخاب  وفلل�ر  لبنان، 

هذا  لزيارة  واأ�سدقائي  اأنا  �سارعنا  للجمه�رية، 

يف  ال�سيف  ومت�سية  قل�بنا،  اإىل  االأحب  البلد 

رب�عه اجلميلة. ميتاز لبنان بالعديد من امليزات 

واأهله  اخلللالبللة  وطبيعته  اجللليللد،  مناخه  اأهمها 

الطّيبني امل�سيافني«.

لبنان  تزور  )اإيران(  اآرام  رغدة  ال�سيدة   •
تاأتي  �للسلل�ف  اأنللهللا  اأكلللدت  وقللد  االأوىل،  للمرة 

اأحبته،  مللا  اأكلللرث  واأن  الللقللادمللة.  ال�سن�ات  يف 

واجلميلة،  الغنية  واالآثار  اجلبل  اإىل  ال�ساحل  قرب 

واملطاعم،  الفنادق  يف  املمتازة  اخلدمة  اإىل 

واملهرجانات التي ح�سرت معظمها.

نح�  منذ  )مغرتب  �س�مط  �سليم  • املهند�ش 
قال:  كندا(   - م�نرتيال  يف  ويقيم  عاماً،   11

اىل  وحنني  �للسللنلل�ات،  خم�ش  نح�  غياب  »بعد 

لبنان  اإىل  للمجيء  حجزنا  املميز،  ال�طن  هللذا 

يتعّرف�ن  االأوالد  وجلعل  واالأ�سحاب،  االأهل  لروؤية 

اأحداث  اإثر  احلجز  األغينا  ولكننا  االأم.  على وطنهم 

اأيار، ومن ثم قررنا زيارة لبنان، مع العديد من 

مي�سال  العماد  انتخاب  بعد  اللبنانية  العائالت 

االأمن فيه  ولكن  البلد،  اإىل هذا  ا�ستقنا  �سليمان. 

اً، وكذلك ال قان�ن �سري، فالقيادة على  ما زال ه�سّ

الطرقات ع�س�ائية، هذا باالإ�سافة اإىل اأ�سعار امل�اد 

والتي  جداً،  املرتفعة  الغذائية 

ت�سجل �سعف االأ�سعار يف كندا«. 

�سياحية،  اأماكن  عدة  زرنا  »لقد  قائالً:  واأ�ساف 

ولكن  مميزة  فيها  اخلللدمللة  املطاعم،  وارتللدنللا 

متييز  وهناك  الفات�رة،  كلفة  قبل  »البخ�سي�ش« 

يف حجز الطاوالت... اأما اأكرث ما اأزعجني يف لبنان 

فالكالم يف ال�سيا�سة«.

اأعمال  )رجللل  ماتي�ن  مي�سال  ال�سيد   •
يق�ل:  الثانية،  للمرة  لبنان  يللزور  فرن�سي( 

يف  �للسللاركللت  عللنللدمللا  كللانللت  االأوىل  »امللللللرة 

بجمال  فذهلت  االإقت�سادية،  امللل�ؤمتللرات  اأحللد 

على  املنفتحني  امل�سيافني  واأهله  البلد،  هذا 



منطقة  العام  هللذا  زرت  لقد  كافة.  احل�سارات 

اإىل  برية  رحلة  اأ�سدقائي  مع  ونّظمنا  ال�س�ف، 

ال�ادي املقد�ش يف قن�بني. لقد �سحرنا جمال هذا 

ال�ادي الفريد من ن�عه يف العامل، والذي �سممنا 

مرة  لبنان  اأزور  اأن  اأمتنى  القدا�سة.  رائحة  فيه 

اأخرى، واأن ينعم اأهله بال�سالم الذي ي�ستحق�نه«.

يف  للمحا�سبة  )مدير  �س�مط  جهاد  • ال�سيد 
ع�سقه  عللن  اأعلللرب  دبللي(  يف  ال�سركات  اإحلللدى 

اأنه  اإىل  واأ�سار  العامل،  يف  االأجمل  البلد  للبنان، 

لبنان،  اإىل  فيها  ويللاأتللي  اإال  فر�سة  يللرتك  »ال 

وخ�س��ساً يف املنا�سبات الدينية«. واأكد اأنه »ف�ر 

ف�راً  اأع�د  �س�ف  البلد،  هذا  يف  االأمن  ا�ستتباب 

واأعطي بلدي من خربتي وكفاءتي وعلمي«.

واأ�ساف: »اآمل اأن ياأتي ي�م يقّدر فيه اأبناء هذا 

االأجنبي  يقّدرها  التي  �سبابه  كفاءة  ال�طن، 

وي�ستفيد منها«.
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كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

تريز من�س�ر

حما�رشات

2
0
0

8

الدكت�ر �سادر ح�ل االأزمة 

املالية العاملية

والعامل ي�سعى 

ملنع الرك�د 

االقت�سادي

مر�سحة 

لال�ستمرار 

ل�سن�ات

ــام  ــــال اأمـــــني ع ق

امل�سارف  جمعية 

الدكت�ر مكرم �سادر 

»اإن انعكا�سات االأزمة 

لبنان،  على  املالية 

اأكيدة،  فغري  النهائية  احل�سيلة  اأّما  وااليجابيات،  ال�سلبيات  من  مزيجاً  �ستك�ن 

وهي ترتبط باال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني، وبعدة ع�امل اأخرى.

كالم الدكت�ر مكرم �سادر، جاء خالل حما�سرة األقاها يف كلية ف�ؤاد �سهاب للقيادة 

قائد  بح�س�ر  واأ�سبابها«،  تداعياتها  العاملية،  املالية  »االأزمة  ح�ل  واالأركان، 

الكلية العميد الركن اليا�ش فرحات ممثالً العماد قائد اجلي�ش، وعدد كبري من 

ال�ضباط وتالمذة الكلية.

عريف  األقى  اللبناين،  ال�طني  الن�سيد  بعد 

اأ�سار  كلمة  احلم�سي،  زياد  الركن  العقيد  االحتفال 

االأزمة  بتط�رات  اأجمع  العامل  اهتمام  اىل  فيها 

املالية العاملية، معّرفاً بامُلحا�سر ال�سيف.

املالية  االأزمللة  مفاهيم  تناول  �سادر  الدكت�ر 

واجتماعية،  اإقت�سادية  اأبعاد  لها  التي  العاملية 

كامليزانية  االقت�سادية  امل�سطلحات  بع�ش  �سارحاً 

ميزانية  تعني  والتي  امل�سارف  يف  املجّمعة 

امل�ج�دات واملطل�بات، اأو امل�ج�دات ال�سائلة.

وقال: »من هنا بداأت االأزمة املالية يف العامل، 

بينها  ومن  التاأمني،  و�سركات  امل�سارف  وانهيار 

زائدة  �سي�لة  وج�د  عدم  ب�سبب  بللراذرز«  »ليمان 

عند امل�سارف العاملية، حيث املخاطر على راأ�ش 

م�سارف  بع�ش  والأن  جللداً،  عالية  اأ�سبحت  املللال 

اال�ستثمار، مل يخ�سع للن�سب االحرتازية ال�سرورية 

للحّد من املخاطر، بل راحت تدّين بنح� 30 اىل 

40 يف املئة، ما ا�سطر احلك�مات اىل �سخ �سي�لة 

يف القطاع امل�سريف.

لالأزمة  الرئي�ش  ال�سبب  اأن  �سادر  الدكت�ر  واأكد 

 ،)Sub Prime( العقاري  الرهن  اأزمة  املالية ه� 

املت�قع  من  كللان  عقارية،  ديللن  �سندات  وهللي 

اإفال�سها يف فرتة بعيدة املدى. فالق�سية هي يف 

ال�سركات،  بع�ش  اأن�ساأها  التي  املالية  الهند�سات 

والتي ُترجمت يف ق�سية الت�سنيد اأو التفعيل، اأي 



149

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

تخريج القرو�ش املدينة هذه عن دفاتر امل�سارف، 

بداأت  حجمها،  اأحد  يعرف  ال  التي  ال�سندات  وهذه 

تدور يف العامل من دون رقيب اأو ح�سيب، وتوّرط 

و�سركات  وامل�سارف،  ال�سركات،  من  العديد  بها 

التاأمني، والبلديات و�سناديق التعا�سد وغريها...

اىل  امل�سارف  من  االأزمللة  »انتقلت  واأ�للسللاف: 

اآب  يف  االأ�سهم  م�ؤ�سرات  واىل  املالية  االأ�س�اق 

 40 اىل   30 نح�  اخل�سارة  �سّجلت  حيث   ،2007

بداأت  ثم  ومن  امل�ج�دات،  ن�سبة  من  املئة  يف 

املخاطر تظهر كل ثالثة اأ�سهر. وتق�ل االإح�ساءات 

اإن هناك عدداً كبرياً من �سندات املخاطر م�ج�دة 

لدى امل�سارف، والتي حتاول تغطيتها من االأرباح. 

دوالر،  مليار   633 العام  بداية  منذ  بلغت  وقد 

االأخرية  والنتائج  مليار،   1100 اىل  تط�رت  ثم 

للخ�سائر �س�ف تظهر يف نهاية ال�سنة اجلارية«.

ولفت الدكت�ر مكرم �سادر اأن القرو�ش وال�دائع 

تختلف بني اأمريكا واأوروبا، ومن هنا كان االختالف 

رفعت  ال�سي�لة  اىل  احلاجة  اأن  كما  احلل�ل،  يف 

معدالت الف�ائد. 

لال�ستمرار  مر�سحة  املالية  االأزمللة  اأن  واعترب 

ل�سن�ات، واإنها تظهر تباعاً يف الربازيل وال�سني، 

العامل  فاإن  اإقت�سادي،  رك�د  امريكا يف  دخلت  واإن 

ومن  النفطية،  الدول  �سيما  وال  يتاأذى  �س�ف  كله 

هنا ي�سعى العامل اىل اإيجاد احلل�ل لتفادي ذلك.

اأ�سباباً  اي�ساً  املالية  لللالأزمللة  اأن  اعترب  كما 

اال�ستهالك  اأن حجم  اإقت�سادية واجتماعية، باعتبار 

االأمريكية  الللدول  يف  جللداً،  كبري  والللعللام  اخلا�ش 

واالأوروبية، خ�س��ساً يف ال�سن�ات الع�سرين االأخرية. 

على  معتمدين  ي�ستدين�ن  اأ�سبح�ا  فامل�اطن�ن 

العجز  عدا  هذا  و�سياراتهم،  بي�تهم  ثمن  ارتفاع 

)خف�ش  االأمريكي  املدف�عات  ميزان  يف  الكبري 

ال�سرائب(، وكلفة احلروب يف العراق وغريها...

اأما بالن�سبة اىل تاأثري االأزمة املالية على لبنان، 

»انعكا�ساتها على  اأن  الدكت�ر مكرم �سادر  فاعترب 

واالإيجابيات  ال�سلبيات  من  مزيجاً  �ستك�ن  لبنان، 

ترتبط  وهللي  اأكلليللدة،  غري  النهائية  واحل�سيلة 

باال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني، وكذلك با�ستمرارية 

جغرافياً،  �ستبلغه  الللذي  واملللدى  زمنياً  االأزملللة 

نظراً  و�سادراته  النفط  اأ�سعار  على  وانعكا�ساتها 

اىل ارتباط لبنان الوثيق باأ�سواق الدول امل�سدرة 

للنفط وللغاز«.

اللبنانية  امل�سارف  يف  الدولرة  »اإن  واأ�ساف: 

على  وبللالللتللايل  املللئللة،  يف   73 حلللل�اىل  هللي 

عالية  ن�سبة  على  املحافظة  امل�سريف  القطاع 

امل�دع�ن  اأراد  حال  يف  بالدوالر،  امل�ج�دات  من 

كبرية  امل�سارف  ميزانية  اأن  علماً  دوالراتللهللم، 

وتبلغ نح� 92 مليار دوالر، يقابلها ودائع ثابتة 

اللبنانية  امل�سارف  اأن  باالإ�سارة  ويجدر  وعري�سة. 

اأرباحها،  من  املئة  مئة يف  �سن�ية  م�ؤونة  ت�سع 

الت�سليف  �سندات  لتغطية  راأ�سمالها،  من  ولي�ش 

ال�سكني، كما اأن امل�سارف غري مت�رطة يف االأدوات 

املالية التي انهارت يف العامل، وهي ت�سع اأم�االً 

�سائلة فقط يف امل�سارف العاملية، يف حدود 33 

مليار دوالر«.

اأنها  الدكت�ر �سادر عن املعاجلات، فراأى  وحتدث 

تكمن يف النقاط التالية:

1- �سخ ال�سي�لة، من خالل امل�سارف املركزية، 

مع تخفي�ش اأ�سعار ف�ائد احل�سم وعمليات ال�س�ق 

املفت�حة.

2- �سراء االأ�س�ل امل�سم�مة اأو املتعرثة، واإدارتها 

من خالل �سركات متخ�س�سة تن�سئها الدول املعنية 

باأ�سكال قان�نية خمتلفة.

بني  ما  للعمليات  الدولة  �سمانات  ت�فري   -3

ولفرتات  وجزئياً  كلياً  النا�ش  ول�دائع  امل�سارف، 

خمتلفة.

4- امل�ساهمة يف ر�ساميل امل�سارف من خالل:

- اأ�سهم تف�سيلية قد تتح�ل اىل اأ�سهم عادية.

- �سراء ن�سبة من اأ�سهم امل�سارف باأ�سعار ال�س�ق 

الرائجة.

واعترب اأن الهدف من املعاجلات القائمة، ت�فري 

النظام  اىل  الثقة  واإعادة  االأ�س�اق،  اال�ستقرار يف 

امل�سريف واملايل، وكذلك اإعادة النظر فيه.





كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

العقيد اأنط�ان جنيم

ت�سّلح وتكنولوجيا

2
0
0
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اأنظمة  يف  التح�سينات  اأف�ست 

ال�زن  اخلفيفة  واملدافع  الذخرية 

التي تطلقها، اىل حركية جديدة 

دعم  اأجل  من  الدقة  يف  وقدرات 

ميدان  يف  املنت�سرة  الــقــ�ى 

املعركة.

الع�سكرية  احلملة  لق�ات  كــان 

الــدوام،  على  ال�سريع،  والتدخل 

الــذي  الع�س�ي  الــنــاري  دعمها 

يتاألف يف غالب احلاالت من ه�اوين 

تقليدية  مدفعية  وقــــ�اذف 

ومقط�رة وذاتية الدفع. ويف ال�سن�ات االأخرية �سرع عدد من الدول يف 

امل�روثة مع  االأ�سلحة  من  وزناً  اأقل  ناري  اأنظمة دعم  التزّود 

باملدى  الدائم  احتفاظها 

املطل�ب.

االأحــدث  النظام  فمثالً 

ملم   155 املــدفــع  مــن 

الذي دخل اخلدمة ه� حالياً هاوتزر امليدان اخلفيف ال�زن م777 

م�اد  ا�ستخدام  خالل  من  والذي   ،»BAE« �سركة  اإنتاج  من   )M777(
جديدة وجتديد ت�سميمه بات وزنه 4218 كلغ فقط، اأي بفارق 2975 كلغ 

عن املدفع م198 عيار 155 ملم الذي ا�ستبدله.

املدفع  االأخف، يطالب عدد متناٍم من م�ستخدمي هذا  ال�زن  مب�ازاة 

اىل  حاجتها  تقل  واإمنا  وح�سب،  الن�سر  �سه�لة يف  اأكرث  لي�ست  باأنظمة 

اأنظمة مدفعية جديدة م�ج�دة يف  كان لعدة  قدرة ب�سرية. وهكذا 

نريان  اإدارة  نظام  اىل  باالإ�سافة  مكّمل،  ومت��سع  قيادة  نظام  اخلدمة 

اإلكرتوين وه� مثّبت يف نظام املدفع ويق�م  يعمل بحا�سب 

وال�ق�ف عن  النار  اإطالق  وتنفيذ مهمة  االأخري،  هذا  بت�سغيل 

ة لرماية مدفعية م�سادة. العمل قبل اأن تتعّر�ش املن�سّ

باالإ�سافة اىل التح�سينات امللم��سة يف اإدارة نريان املدفعية فثمة اأخرى 

ونظام  املقذوف  فيها  املدفعية مبا  ذخرية  حديثة يف جمال  رئي�سة 

احل�س�ة وال�سمامة )ال�ساعق(. فلعدة �سن�ات خلت كانت طبيعة الذخرية 

ولكن هذه  واملدخنة،  وامل�سيئة   ،)HE( االإنفجار  ال�سديدة  على  ترتّكز 

اأ�سيفت اىل مقذوفات �ساروخية معّززة جديدة، وقاعدة تنفي�ش واأخرى 

الذخرية  نت  ح�سّ وكذلك  كبري.  ب�سكل  لزيادة مداها  معاً  االأمرين  تدمج 

التقليدية »الباحث« )ICN( القادرة على حمل ذخائر ثان�ية ملهاجمة 

الق�ات يف امل�ساحات العليا املك�س�فة اأو املعّر�سة يف 

م��س�ع  ه�  النم�ذج  هذا  اأن  ول�  املدّرعة،  العربات 

غ�س�ن  ويف  اأو�سل�«.  »عملية  مب�جب  حمتمل  حظر 

يطالب  ــــك،  ذل

من  ــعــديــد  ال

امل�ستخــدميــن 

ر ذاتياً.  بتزويد كل ذخرية ثان�ية اآلية �سمامة تدمَّ

على  قمعية  نريان  ق�ة  ت�ؤمن  اأن  للمدفعية  وميكن 

اأ�سا�ش 7/24 ولكن مع ورود ذخائر دقيقة الت�جيه مثل ذخرية »رايثي�ن« 

عيار 155 ملم م982 اك�سكاليب�ر )M982 Excalibur( التي اأجنزت اأخرياً 

قدرة ال�سرب الدقيق التي بحث عنها املدفعي�ن ط�يالً. فاأك�سكاليب�ر 

هي من�ذج قاعدة التنفي�ش، ومينحها م�ساد الت�س�ي�ش »GPS« املثّبت 

عليها دقة ت�سل اىل اأقل من 10 اأمتار ما يجعلها قادرة على اأن تطلق 

بكل دقة على اأهداف مهما كانت قريبة من ال�حدات ال�سديقة.

املدفع LG IMkII عيار 105 ملم

CH - 47D حمم�الً معّلقاً حتت ط�افة
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احل�س�ات املعيارية

اإن املدفعية تنتقل كذلك 

الل�ج�ستية  بلغة  اآخر  اىل  مكان  من 

كي�ش  يف  امللل��للسلل�عللة  واحللل�للسلل�ات 

اأنظمة  اأمللام  الطريق  حالياً  ت�سّهل 

احل�س�ة الرتاكبية التي لها تاأثري كبري يف �سل�سلة 

التمّ�ن بالذخرية باالإ�سافة اىل جعلها قادرة على 

يف  املركزة  االآلية  التحميل  اآالت  يف  اال�ستعمال 

.»SP« بع�ش اأنظمة املدفعية

 )Nexter Systems( �سي�ستمز  نك�سرت  ف�سركة 

يف  طللّ�رت   - اند�سرتيز  جيات  �سابقاً  كانت   -

 LG1 املقام االأول املدفع اخلفيف عيار 105 ملم

اجلي�ش  اأن  مبا  الت�سدير  ل�س�ق  خا�سة  كمغامرة 

الفرن�سي ال حاجة له اىل �سالح من هذا الن�ع )اإذ 

 »TDA« ه�اوين  ا�ستعمال  منه  ع��ساً  يف�سل 

اأول  وكان  املبا�سر(.  غري  الناري  للدعم  ملم   120

 37 ت�سّلمت  التي  �سنغاف�رة  املدفع  لهذا  زب�ن 

 105 عيار   »LGI MKI« مدفعاً 

ملم بني العامني 1992 و1993.

جديداً  تط�راً  املدفع  هذا  وعرف 

وطلباً   »LGI MKII« اإ�للسللم  حمل 

مدفعاً،   14 بلجيكا  فابتاعت  عليه  متزايداً 

وكندا 28، واأندوني�سيا20، وتايالند 26. ويبلغ 

مللدى مللقللذوف املللدفللع االأمللريكللي 

 »HE M1« االأ�سلي عيار 155 ملم

ذخرية  تللزيللد  حللني  يف  كلم   11.4

 Nexter« االنفجار  ال�سديدة  نك�سرت 

HE« هذا املدى اىل 15 كلم واىل 18.5 كلم مع 
القذيفة ذات قاعدة التنفي�ش.

اإ�سافة  اإمكان   »Nexter« وكذلك در�ست نك�سرت 

جلعل  اأخللرى  وحت�سينات  مدفعي  ت�سديد  نظام 

 »C3I« يتمتع بنظام »MKIII« نظام املدفع

كامل،  وا�ستخبارات(،  ات�ساالت  اإدارة،  )قيادة، 

التلقيم  على  قللادراً   »MKIV« املدفع  ونظام 

الذاتي وتقلي�ش عدد عنا�سر ال�سدنة اىل ثالثة.

اخلدمة  يف  له  دخلل�ل  اأول  اأن  من  الرغم  على 

امليدانية كان منذ خم�سني �سنة تقريباً، ما يزال 

املدفع اأوت�ميالرا 105 ملم من�ذج 56 باك هاوتزر 

 Oto Melara 105mm Model 56 Pack(
ع�سرين  من  اأكللرث  يف  اخلدمة  يف   )Howitzer
دولة. وميزته االأ�سا�سية هي وزنه اخلفيف )1290 

كلغ( وقابليته للتفكيك اىل 11 جمم�عة ثان�ية 

من اأجل نقله على الطرقات ال�عرة. بيد اأن عيبه 

�سديدة  قذيفة  اإطللالق  على  قدرته  ه�  الرئي�ش 

 10.575 ومل�سافة  فقط   )HE MI( م1  االنفجار 

كلم، ومع ذلك يالئم العديد من م�ستخدميه.

الهج�م  قلل�ات  على  دائللمللاً  رو�سيا  اأكلللدت  لقد 

اجل�ي، وباالإ�سافة اىل ن�سر ه�اوين عيار 120 ملم 

اأنظمة  من  عدداً  كذلك  طّ�رت   »2S9SP« طراز  

قبل  من  لال�ستعمال  القابلة  املقط�رة  املدفعية 

ق�ات الهج�م اجل�ي.

م�سنع  اأجللراه  الذي  احلديث  التط�ير  ويت�سّمن 

 M( 392 - املدفعية الرقم 9 الرو�سي املدفع م

392 -( عيار 122 ملم الذي يزن فقط 1.3 طن 
هذا  كما طّ�ر  كلم.  اىل 8.6  االأق�سى  مداه  وي�سل 

 »2A61« امل�سنع مدفع هاوتزر عيار 152 طراز

ومداه  اأطللنللان   4.35 االأق�سى  وزنلله  يبلغ  الللذي 

االأق�سى 15 كلم، يف الن�سخة التجريبية املرتكزة 

 »D - طللراز  ملم   122 عيار  املدفع  حا�سن  اىل 

.30«
ل�سنني عديدة، كانت العيارات القيا�سية ملعظم 

الدفع،  والذاتية  املقط�رة  الرو�سية  املدفعية 

امل�سانع  اأن  بيد  ملم،  و152  ملم  العيارين 122 

الرو�سية طّ�رت اأنظمة 155 ملم ل�س�ق الت�سدير. 

ومن هذه االأنظمة االأحدث التي خرجت من م�سنع 

املدفعية الرقم 9 مدفع الهاوتزر اخلفيف طراز م 

- M - 389( 389( عيار 155 الذي ه� تط�ير اىل 

 152 عيار   »2A61« للمدفع  بعيد  حد 

 )Nato غربي  باأ�ست�ن  ُجّهز  ولكنه  ملم، 

)mm/30 - calibre 155 يطلق ذخرية 
 »M107 قذيفة  وبا�ستعماله  النات�. 

ي�سل  ملم   155 عيار  االأمريكية   HE«
مداه االأق�سى اىل 15 كيل�مرتاً.

ال�سنغاف�رية   »STK« �سركة  طللّ�رت 

املدفعية  اأنظمة  مللن  علللدداً  وانتجت 

وتت�سمن  ملم،   155 عيار  املقط�رة 

 »FH - 2000 155mm/52 النظامني 

 »FH - 88 155mm/39و  calibre«
الق�ات  ت�ستعملهما   »calibreاللذين 

.)SAF( امل�سّلحة ال�سنغاف�رية

وكذلك طّ�رت �سركة »STK« عدداً من املدافع 

بيغا�س��ش هاوتزر  ال�زن  اخلفيفة  عيار 155 ملم 

 )155 mm/39 - calibre Pegasus Light
)Weight Howitzer، وهي تنتج هذه املدافع 
العاملة  ملم   105 عيار  املدافع  حمل  حتل  التي 

وقد  ال�سنغاف�رية،  امل�سلحة  الق�ات  يف  حالياً 

قدرته على  اأجل  ومن  العام 2005.  اأواخر  ظهرت 

دون 5.4  بيغا�س��ش  وزن  الن�سر ح�فظ على خفة 

امل�ساعدة  الطاقة  وحدة  مع  كامالً  ال�زن   - اأطنان 

ال�ا�سع للم�اد املتط�رة  اال�ستعمال  APU - مع 
العايل. وتقدم  االأملني�م  التيتاني�م ومزيج  مثل 

�سرعة  بيغا�س��ش  للمدفع   )APU( الطاقة  وحدة 

قدرة  وت�فر  كلم/�ساعة   12 اىل  ت�سل  ق�س�ى 

 »HE لنظام حتميل الذخرية. وبا�ستعماله قذائف

»M107 التقليدية، ي�ستطيع املدفع اأن ي�سيب 
ا�ستعمال  ومع  كيل�مرتاً،   19 بعد  على  اأهللدافللاً 

القذائف الط�يلة املدى قد ت�سل امل�سافة اىل 30 

كيل�مرتاً.

 )DENEL االأر�سية  لالأنظمة  دينل  �سركة  اأما 

فتمتلك  اأفريقيا  جن�ب  يف   Land Systems(
اأنظمة املدفعية عيار  خربة مرم�قة يف ت�سميم 

وتط�يرها  الدفع.  والذاتية  املقط�رة  ملم   155

الدفاع  ق�ات  ومن مت�يل  منها  وتفيد  واإنتاجها، 

لبناء   )SANDF( االأفريقي  اجلن�ب  ال�طني 
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من�ذج اأويل من مدفع عيار 105 ملم خفيف ال�زن 

»LEO« بذخرية متط�رة من انتاجها تنتمي اىل 
وي�سل  تراكبي.  ح�س�ة  نظام  ت�سم  ذخرية  عائلة 

وزن النم�ذج االأول من املدفع »LEO« اىل 3.8 

ال�زن اىل  اأن ينخف�ش  اأطنان، ولكن من املت�قع 

2.5 طن عند اإنتاج ال�سالح. وبا�ستعماله القذيفة 

 HE( امل�سبق  الت�سظي  ذات  االنفجارات  العالية 

كلم �سع�داً  االأق�سى اىل 24  املدى  PFF(، ي�سل 
قاعدة  )ذات   BB القذيفة  مللع  كلم   30 اىل 

التنفي�ش(.

ومن املت�قع اأن تبداأ عملية تط�ير كلية للمدفع 

يف  القريب  امل�ستقبل  يف  ملم   105  »LEO«
ال�سالح  مع  احلركة،  والذاتي  املقط�ر  ن�سختني، 

مدجماً داخل هيكل عربة النقل. ويعرف هذا 

امل�سروع يف جن�ب افريقيا با�سم االمكانات 

الدور،  املتعدد  اخلفيف  للمدفع  املتط�رة 

ذاته،  بحد  ال�سالح  وح�سب  تغطي  ال  وهي 

النريان  اإدارة  ونظام  الذخرية  كذلك  واإمنللا 

على منت العربة والل�ج�ستية والتدريب.

وعلى الرغم من اأن املدفع اخلفيف عيار 

 »BAE Systems« �سركة  105 ملم من 

اجلي�ش  يف  اخلللدمللة  دخللل  قللد  الللربّيللة  لالأنظمة 

يزال  ال  فه�  م�ست،  �سنة   30 منذ  الربيطاين 

يجد زبائن كرث، كان اآخرهم تايالند التي ت�سّلمت 

 24 من  اأولية  كمية  و2006   2005 العامني  بني 

مدفعاً. وي�سّ�ق هذا املدفع يف ن�سختني: االأوىل 

يطلق  الللذي  ملم   105 عيار   »L118« املدفع 

قذائف بريطانية )عيار 155 ملم �سديدة االنفجار 

والثانية  كلم(،   172 اىل  مداها  وي�سل   »HE«
والذي  الق�سري،  االأ�سط�ن  ذي   »L119« املدفع 

ال�سديدة  القدمية  االأمريكية  القذائف  يرمي 

االنفجار »105mm HE MI«. ولقد �سنع الكثري 

من الن�سخة الثانية »L119« يف ال�اليات املتحدة 

 M119« منها  االأخري  النم�ذج  ودخل  االأمريكية، 

�ستنجز  والتي  ثانية  االنتاج  مرحلة  حديثاً   »A2
نهائياً خالل هذا العام 2008.

 105 عيار  الربيطانية  اخلفيفة  املدافع  جّهزت 

ملم »L119« امل�ستخدمة يف اجلي�ش الربيطاين، 

جميعها مب�ست�سعرات »SELEX« ونظام ت�سديد 

ج�اً  املحم�لة  الاليزر  باأنظمة  جم�دي  مدفعي 

.)LINAPS(
تط�ير الهاوتزر 

فازت ال�اليات املتحدة االأمريكية العام 1997 يف 

املناف�سة ال�ستبدال املدفع القدمي م198 هاوتزر 

)M198 Howitzer( عيار 155 ملم عرب �سركة 
التي   »BAE Systems Land Systems«
 ،»155mm/39- calibre LFH« انتجت املدفع

ّنف حتت ا�سم »M777«. ويت�قف حالياً  والذي �سُ

 607 املجم�ع  عند  املدفع  لهذا  الطلبات  دفرت 

اأنظمة - من بينها 94 للم�ساة الربية يف البحرية 

اأويل لل513 نظاماً هي حتت  االأمريكية مع طلب 

االنتاج الفعلي - وتنال منها كندا 12 نظاماً تلبية 

للحاجات العمالنية الطارئة يف افغان�ستان. وُجّهزت 

املدافع الكندية مبعدات »LINAPS« كمعيار.

لالنتاج  الللنللهللائللي  الللتللجللملليللع  بلل��للسللر  ولللقللد 

احلللللللايل للللللمللدفللع 

 »M 7 7 7 A 2 «
 155 علللليللللار 

ملم يف ال�اليات املتحدة االأمريكية التي تكّفلت 

على  الباقي  تللاركللة  النظام  مللن   ٪70 جتهيز 

وحدة   18 مبعدل  حالياً  االنتاج  ويتم  بريطانيا. 

اكرث من 260 قطعة  ت�سليم  وبينما مت  �سهر  كل 

نهاية  حتى  اجلارية  االتفاقيات  تنفيذ  ي�ستمر 

العام 2009.

وزنه  هي  النظام  لهذا  االأ�سا�سية  امليزة  اإن 

القابل  عتاده  وق�سم  كلغ   4218 البالغ  اخلفيف 

بالذخرية  النار  واطالق  بالط�افة  ال�سريع  للن�سر 

غري امل�ساعدة حتى حد اأق�سى يبلغ 24.7 كلم.

 BAE« مللن نللاحلليللة ثللانلليللة تلل�للسللّنللع �للسللركللة

لعربة  اولللليلللاً  منللل�ذجلللاً   »Systems
املدفعية  �للسللالح  نللظللام  حلللاجللة  تلبية 

الربيطاين  اجلي�ش  يف  اللل�زن  اخلفيف  املتحرك 

)LIMAWS - G(. وترتكز هذه العربة اىل هيكل 
مبدفع  املجّهز   )Supacat 6x8(  8*6 �س�باكات 

عملية  وتتم  م�ؤخرته،  يف  املحم�ل   »M777«
االإربا�ش با�ستعمال نظام حتميل اآيل.   

ومع ذلك، اأهملت حالياً احلاجة اىل هذا املدفع 

اخلدمة  يف  اخلفيف  ملم   105 املدفع  و�سيبقى 

اىل ما بعد العام 2020.

لعدة �سن�ات خلت، باتت اأنظمة املدفعية الذاتية 

الدفع حمم�لة كلياً على منت عربات للتزود حركية 

ولكن  امل�ؤللة،  الق�ات  مع  وللعمل  احلق�ل  عرب 

الذاتية  املدفعية  اأنظمة  تط�ير  نح�  اجتاهاً  ثمة 

الدفاع املدولبة وجعلها ميدانية، ما يقّدم حركية 

ا�سرتاتيجية عظيمة، باالإ�سافة اىل ت�سغيل وكلفة 

اأكرث انخفا�ساً.

 GS« مثل  االأنللظللمللة  اأن  ذللللك،  اىل  ي�ساف 

155mm/45 - calibre« اجلن�ب االفريقي البالغ 
 »ZTS Suzana« وال�سل�فاكي  طناً،   47 وزنلله 

من  للق�ات  جداً  ثقيلة  تعترب  طناً،   28.6 ووزنه 

اأنظمة  لتط�ير  �سغط  ثمة  والي�م  احلمالت،  ن�ع 

اأخف وزناً ومركبة على عربات، واإن كان بع�سها قد 

بداأ فعالً مرحلة االنتاج.

الدفع  ذاتية  اأنظمة  طللّ�رت  قد  ال�سني  وكانت 

ال�سن�ات  يف  و6*6   8*8 طلللرازي  مللن  مدولبة 

نظامني  تفا�سيل  حديثاً  واأطلقت  االأخرية،  الع�سر 
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 »SHI« جللللديللللديللللن، 

وطّ�رت مرحلة   ،»SH2«و

�س�ق  اىل  وقّدمتها  االأويل  النم�ذج 

الت�سدير.

ذاتي  نللظللام  هلل�   »SHI« نللظللام 

 )155mm/52 - calibre( الدفع عيار 155 ملم

مرّكب يف م�ؤخرة عربة لالإرا�سي كلها 6*6. وعند 

رب�ش املدفع يف و�سع اإطالق النار، ينخف�ش رف�ش 

من�سة  لتاأمني  امل�ؤخرة  من  هيدروليكياً  يعمل 

االأق�سى  املللدى  ويرتبط  ا�ستقراراً.  اأكللرث  اإطللالق 

ل�سركة  وفقاً  ولكن  احل�س�ة  وتركيبات  بالقذيفة 

ن�رينك� )Norinco( ال�سينية ميكن احل�س�ل على 

اأق�سى ي�سل اىل 53 كلم با�ستعمال قذيفة  مدى 

»RAP BB« مع ح�س�ة املنطقة 10. وقد جّهز 
ونظام حتليق  نريان  ادارة  بنظام   »SHI« نظام 

لتقلي�ش  الف�هة  عند  ال�سرعة  قيا�ش  ورادار  بري 

االأوقات يف القتال وحت�سني الدقة.

كذلك   »SH2« نللظللام  ويعتمد 

ولكنه ميّيز  على هيكل عربة 6*6، 

عيار   )D - 30(  30  - د  املللدفللع 

مع  العربة  و�سط  املركب  ملم   122

 122 عيار  قذيفة  وع�سرين  الأربللع  م�ساحة 

يف  العربة،  ت�جه  ا�ستثنائي،  وب�سكل  ملم. 

االأمامي  العجالت  حملل�ري  من  اآن، 

واخللفي. وكما النظام »SHI«، زّود 

النظام »SH2« االأخف، نظام ادارة 

نريان وخيارات ا�سافية تت�سمن ت�جيه 

النريان، تعيني اجلهة، نظام املالحة الذاتي ونظام 

.)GPS( حتديد امل�اقع العاملي

 Nexter( فرن�سا  نك�سرت  انظمة  �سركة  راأت 

Systems of France( اأن ثمة فج�ة يف ال�س�ق 

الدفع  الللذاتللي  املللدولللب  املدفع  نظام  لناحية 

 )155mm/52 - calibre( ملم/52   155 عيار 

وعر�ست نظام مدفعها �سيزار )CAESAR( وه� 

 Canon Equipé( ساحنة جمهزة بنظام مدفعية�

.)d’un Système d’Artillerie
مر�سيد�ش  �ساحنة  هيكل  عن  عبارة  النظام  هذا 

بنز 6*6 لكل االأرا�سي - وقد عر�ش للمرة االأوىل 

 )CAESAR( العام 1994. يت�سمن نظام �سيزار

مع  املقدمة  يف  حممية  طاقم  ومق�س�رة  حمّركاً 

 )155mm/52 - calibre( عيار  مدفع  معدات 

ت�ازن  حفظ  بجهاز  ويتمّيز  امل�ؤخرة.  يف  مرّكب 

اأق�سى  ومبللدى  امل�ؤخرة،  يف  هيدروليكياً  يعمل 

حتى  و�س�الً  القذيفة  احل�س�ة مع  بت�افق  يرتبط 

مداها  ي�سل  اأن  ميكن  التي   »BB« القذيفة 

القتايل  �سيزار  وزن  ويبلغ  كلم.   24 اىل  االأق�سى 

17.7 طناً ومن �سمنه وزن 18 قذيفة وح�س�اتها.

الفرن�سية  ال�سركة  وّقللعللت   2000 اأيللللل�ل  يف 

تزويد  على  ت  ن�سّ الفرن�سي  اجلي�ش  مع  اتفاقية 

بني  ّلمت  �سُ وقد  �سيزار  اأنظمة  خم�سة  االأخري  هذا 

العامني 2002 و2003. واأ�سقط هذا القرار خمططاً 

من  امل�ؤلف  اأ�سط�لها  من  جزء  لتحديث  اأولياً 

 »AUFI« الدفع  الذاتية  املدفعية  اأنظمة 

عيار 155 ملم باأ�سط�ن عيار 155 ملم /52 

.)155mm/52 - calibre(
نظام  لل72  اآخر  طلب  كان   2004 العام  اأواخللر 

بنز   - مر�سيد�ش  هيكل  كان  ملا  ولكن  �سيزار، 

االأ�سلي مل يعد مت�افراً، ا�ستبدل بهيكل �ساحنات 

 .)Renault Trucks Defense( الدفاعية  رين� 

حتى  و�سي�ستمر  حالياً  االنتاج  قيد  الطلب  وهذا 

تايالند  قّدمت   2006 ني�سان  ويف   .2011 العام 

طلباً اأولياً ب�ستة اأنظمة �سيزار تبعه طلب من زب�ن 

م�ست�رد غري مك�س�ف، يعتقد اأنه اململكة العربية 

ال�سع�دية التي طلبت 76 نظاماً تعتمد اي�ساً على 

هيكل اآخر ه� »بريانها« »Piranha«. ولقد غدت 

 »MOWAG« ال�س�ي�سرية من  »بريانها«  عائلة 

)8*8( للعربات اخلفيفة امل�سلحة االأف�سل مبيعاً 

ح�اىل  منها  املباع  العدد  بلغ  حيث  فئتها،  يف 

9000 عربة من بينها عربات الدعم الناري.

 Denel( �سركة  ان�سمت  عللهللداً،  االأحلللدث  بني 

داينميك�ش  جللرنال  و�سركة   )Land Systems
 General Dynamics Land( �سي�ستمز  الند 

نظام  تط�ير  م�سروع  يف  كندا   -  )Systems
مدفعية ذاتي الدفع عيار 105 ملم يعتمد عربة 

العربة  هيكل  من  االأخرية  هذه  »بريانها«.وتتاألف 

»الف LAV III( »3( التي ت�سكل االأ�سا�ش للعربات 

ناقالت اجلند »ICV« يف الق�ات االأمريكية وهي 

عيار  �سالحاً  يحمل  جديد  بربيج  جمّهزة 

 .»LEO« 105 ملم يعتمد على املدفع

للقتال  جاهزاً  كامالً  النظام  وزن  ويبلغ 

طاقم  عللادة  ويخدمه  طللنللاً،   16 حلل�اىل 

اأ�سخا�ش، ويحمل 30  اأو ثالثة  اثنني  من 

اىل  باال�سافة  ملم   105 عيار  قذيفة 

احل�س�ات الرتاكبية. ولقد اأجنز اأول من�ذج 

اىل  اأحللد  يطلبه  ومل   2004 العام  اأويل 

االآن.

�سي�ستمز  �س�لتام  �سركة  متتلك  كذلك 

 )Soltam Systems( اال�سرائيلية 
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واالنتاج  والتط�ير  الت�سميم  يف  مرم�قة  جتربة 

الأنظمة املدفعية واله�اوين ا�ستغلتها بكل فعالية 

هاوتزر  نظام   -  )Atmos( »اأمت��ش«  نظام  يف 

نظام  وه�  ذاتياً.  وامل�ستقل  عربة  على  املركب 

مدفعية مدف�ع ذاتياً يعتمد على هيكل 6*6 لكل 

االأرا�سي. ويبلغ وزنه القتايل 21 طناً ولكنه غري 

حمم�ل ج�اً، بل ه� يالئم احلركية يف كل االأرا�سي 

يجّهز  اأن  وميكن  وافريقيا.  االأو�سط  ال�سرق  يف 

 155 عيار  مبدفع   )Atmos( »اأمتلل��للش«  نظام 

ملم/39، 45 اأو 155ملم/52 وفقاً حلاجات الزب�ن 

وخمتلف مناذج نظام ادارة النريان.

االأويل  النم�ذج  اال�سرائيلي  اجلي�ش  جّرب  ولقد 

ّدر اىل اخلارج. لهذا النظام خالل عدة �سن�ات، و�سُ

وحتت ادارة ال�سركة »Aerostar SA« الرومانية 

طّ�رت ن�سخة اأخرى من »اأمت��ش« )Atmos( اأطلق 

مبدفع  وت�سلح   ،)Atrom( »اأتللروم«  اإ�سم  عليها 

 )155mm/52 - calibre( 155ملم/52  عيار 

 6x6(  6*6 روملللان  عربة  هيكل  على  واعتمد 

Roman( املحلية، وبلغ وزنه كامالً جاهزاً للقتال 
ال�سربية   »Yugoimport« �سركة  اأما  طناً.   26

القدمي  الهاوتزر  مدفعها  من  ن�سخة  طّ�رت  فقد 

اأخرى  اىل   )M56 - 2( ملم   105 عيار  املقط�ر 

وللمراقبة  االأرا�سي  لكل  عربة  م�ؤخرة  يف  مركبة 

البعيدة. وعند عدم اإربا�سه ميكن تغطيته �سريعاً 

ب�ا�سطة قما�ش م�سّمع لتم�يهه ك�ساحنة عادية.

هج�م الهاون

اأثبتت اله�اوين اأنها نظام ال�سالح االأكرث فعالية 

افغان�ستان  يف  �سيما  وال  احلالية  ال�سراعات  يف 

النريان  �سريعاً  ت�سكت  اأن  وباإمكانها  والللعللراق، 

االنفجار  ال�سديدة  القذائف  با�ستعمالها  امل�سادة 

رك�بة  دون  مللن  الللهلل�اويللن  كانت  وملللا   .)HE(
اال�ستعمال يف عدة دول،  التقليدية ما تزال قيد 

و�ست�ستمر م�ستقبالً، فثمة اجتاه ينح� نح� تط�ير 

ه�اوين ذاتية الدفع واأكرث حراكاً وجعلها ميدانية.

معظم اله�اوين يرمي من خالل فتحات اأغطية، 

لتاأمني  بريجات  يف  مرّكب  بع�سها  اأن  حني  يف 

اخلفيفة  االأ�سلحة  رمايات  من  ل�سدنتها  احلماية 

االأخللرية  هللذه  ت�فر  وكللذلللك  الللقللذائللف.  و�سظايا 

والقدرة  التح�سينات،  الرمي املبا�سر �سد  اإمكانية 

علىالدوران ومعاجلة اأهداف خط الب�سر.

ال�سديدة  القذائف  ا�ستعمالها  اىل  باالإ�سافة 

االنفجار، واملدخنة، وامل�سيئة، ثمة جمم�عة كبرية 

من  عمالنية  وباتت  طّ�رت  اجلديدة  الذخائر  من 

اله�اوين.  قدرات  حت�سني  اأجل 

القنابل  الذخائر  هذه  وتت�سمن 

من  ة  املنق�سّ القذائف  كما  التقليدية 

امل�سادة  ال�س�يدية  القذيفة  مثل  ف�ق 

للدروع �سرتيك�ش )Strix( امل�ج�دة يف 

اخلدمة يف ال�س�يد و�س�ي�سرا.

ن�رينك�  �سركة  طللّ�رت  ناحيتها،  من 

متزايداً  عدداً  ال�سينية   )NORINCO(
من االأنظمة املعتمدة على هيكل ناقلة 

 )WM2 - 551(  6*6 املللدرعللة  اجلند 

التي تنتجها، والتي هي يف اخلدمة منذ 

زمن ط�يل يف جي�ش التحرير ال�سعبي.

ملم   120 الهاون  نظام  االأنظمة  هذه  بني  من 

 WMZ« الذاتي الدفع املعتمد على هيكل العربة

551 -« املعّدل. ال�سبيه بالنظام الرو�سي »ن�نا - 
 )NONA - SVK 2S23( »23 ش ف ك 2 �ش�

املالئم لتعديل العربة الرو�سية ناقلة اجلند »ب ت 

ر - 80، 8*8« الربمائية.

حللل�لللسلللب تلللل�للللسللللّ�ر نللل�ريلللنلللكللل� 

مدفع  ثللمللة   ،)NORINCO(
ملم   120 عيار  االأ�سط�ن  ط�يل  هاون 

العربة  �سطح  ي�افق  املغالق،  جهة  من  مُيالأ 

اطللالق  علللللى  وقللللادر   ،»WMZ - 551«
القذائف التقليدية حتى م�سافة 9.5 

 »RAP« كلم اأو 13.5 مع القذائف

امل�ساعدة(.  ال�ساروخية  )القذائف 

وكذلك تت�افر قذيفة م�سادة للدبابات 

الرمي  ملهمات   )HEAT( االنللفللجللار  �للسللديللدة 

املبا�سر.

املركبة  اجلللديللدة  الللهللاون  اأنظمة  من 

 Patria Weapon( اأنظمة  بريجات  يف 

»نيم�«  ملم   120 عيار   )Systems
خا�سة  كمغامرة  املط�رة   ،)NEMO(
مدجمة   2006 العام  اأوا�للسللط  واأطلقت 

 )Patria( باتريا  عربات  من  عربة  داخل 

.»AMV« العربة املدرعة العيارية

على  اللللقلللدرة  �سل�فينيا  وتللبللنللت 

 )NEMO( نظام  يف  املبا�سر  الرمي 

عرباتها  على  لت�ستعملها 

باتريا  حديثاً  املطل�بة 

)Patria(. ونظراً اىل ال�زن 
 )NEMO( اخلفيف لربيج
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املدفع SHI عيار 155 ملم/52
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 CAESAR 

عيار 52/155
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فقط(  ون�سف  طللن  )حللل�اىل 

ميكن تركيبه على اأكرث العربات 

ذات  االآخللر  البع�ش  من  اللل�زن  يف  خفة 

بريجات انظمة الهاون مثل نظام اأم��ش 

فه�   .)Patria( باتريا  من   »AMOS«
قذائف يف   3 اطالق  على  القدرة  ميلك 

مهمات  تنفيذ  وي�ستطيع  ثانية   12

اطالق عدة قذائف متتالية حتدث �سدمة 

.»MRSI« واحدة

 )Patria( »بللاتللريللا«  �سركة  وطلللّ�رت 

نظام   »BEA« �سركة  مللع  بالتعاون 

»اأم��ش« »AMOS« 120 ملم املزدوج 

تلبية حلاجات فنلندا وال�س�يد. وه� عبارة 

ملم   120 عيار  هاونني  ي�سم  بريج  عن 

ان�اع  خمتلف  ا�ستعمال  اىل  باال�سافة 

الذخائر واأنظمة ادارة النريان.

»اأم��ش«  نظام  فنلندا 24  وقد طلبت 

يللتلل�افللق   »AMOS«
هيكل  يف  االدملللللاج  مللع 

 Patria( باتريا  عللربللات 

 ،)Vehicules AMV
ال�سنة  منهلا  اأربعة  اأول  وت�سّلمت 

ال�س�يد  تخطط  وكذلك  املن�سرمة. 

العربة  هيكل  داخل  »اأم��ش«  لدمج 

»CV90« امل�سّرفة.
االأقل�سى  املللدى  حالياً  حللّدد  ولقد 

لهذا النظام بل16 كلم، وباإمكلان نظام 

.MRSI التحميل الن�سف - اآيل اأن ينفذ مهمات

اأدخلت رو�سيا ه�اوين من عياري 82 ملم و120 

لت�ستخدمها  وا�سع  اخلدمة على م�ست�ى  ملم يف 

وحدات الهج�م اجل�ي.

�ش   2 »اأن�نا  الهاون  اله�اوين  هذه  بني  ومن 

عيار 10 ملم الذاتي   )ANONA 2S9 SP( »9

ج�اً  املنق�لة  القتال  عربة  على  واملعتمد  الدفع 

الهيكلل  ُعللّدل  وقد   .)BMD - I(  »1  - د  م  »ب 

وُجّهلز بربيلج م�سللح بهلاون عيلار 120 ملم ميالأ 

خطي  يف  ا�ستعماله  وميكن  املغالق  جهة  من 

اأق�سى  مدى  مع  املبا�سر،  وغري  املبا�سلر  الرمي: 

التقليدية،  الذخرية  مع  كلم   8.855 اىل  ي�سل 

)القذائف   »RAP« للقذائف  كلم   13 واىل 

الهاون  التط�ر يف  وتعزز  امل�ساعدة(.  ال�ساروخية 

هيكل  على  املعتمد   2S23 NONA - SVK

العربة »ب ت ر - 80 )8*8( املعدل، ويف الهاون 

امل�ساة  عربة  على  املعتمد   »VENAC 2S3«
القتالية »ب م ب BMP - 3( »3( املعدلة التي 

بقيت يف مرحلة النم�ذج االأويل.

راينمتال  �سركة  �سّلمت  ذللللك،  غ�س�ن  يف 

نظامي هاون ويزل   )Rheinmetall Defence(
Wiesel 2 SP( 2( عيار 120 ملم ذاتي الدفع، 

االملللاين،  اجلي�ش  يف  ال�ا�سعة  للتجارب  وذلللك 

اىل  باال�سافة  نظاماً   38 انتاج  يتم  اأن  وت�قعت 

60 عربة قيادة وم�ساندة، تت�سمن 17 عربة قيادة 

وادارة نريان، و17 عربة مراقبة بعيدة، و10 عربات 

مركز قيادة، و16 عربة دعم ذخرية، على الرغم من 

اأن الدور االأخري ت�سطلع به العربة املدولبة م�نغ� 

.)MUNGO(
و�س�ف يحل الهاون ويزل Wiesel 2( 2( الذاتي 

ملم   120 ه�اوين  مكان  ملم   120 عيار  الدفع 

املركبة على املاللة مM113( 113( امل�ستعملة 

اأ�سا�سية  ميزة  بذلك  مقدماً  االملاين،  اجلي�ش  يف 

ال�سالح  يلقم  اأن  للطاقم  ميكن  اأنه  وهي  جديدة 

وي�سّدده ويطلق النار حتت حماية كاملة من نريان 

والبي�ل�جي  الن�وي  والهج�م  اخلفيفة  االأ�سلحة 

والكيميائي.

االآيل،  وكذلك يتمّيز باالإعداد والرفع والتم��سع 

اإطالق  من�سة  لتاأمني  خلفيني  ا�ستقرار  وبجهازي 

ا�ستقراراً. وه� يحمل جمم�ع 25 قذيفة  اأكرث  نار 

120 ملم باال�سافة اىل عائلة جديدة من الذخرية 

االأكرث فعالية والتي هي قيد التط�ير.

 )SOLTAM( وتق�م �سركة �س�لتام اال�سرائيلية

باإنتاج هاونها االأخري كاردوم عيار 120 ملم  حالياً 

)CARDOM( املركب على من�سة دّوارة.
هذا الهاون العامل بالكمبي�تر امل�ستقل الرتاجع، 

ه� اي�ساً �سريع الن�سر خارج مدى نريان العدو، وه� 

ينتج لالأ�س�اق الداخلية وللت�سدير. وميكن مزاوجته 

واإدارة  املالحة  اأنظمة  من  خمتلفة  منللاذج  مع 

النريان، بيد اأن اجلي�ش االإ�سرائيلي ي�ستعمل هيكالً 

 )M113 APC( م113  اجلند  ناقلة  من  معّدالً 

 Stryker( وعربة اجلي�ش االأمريكي �سرتايكر 8*8 

التقليدية  بالقذائف  االأق�سى  مداه  وي�سل   )8x8

النم�ذج االأول 

من هيكل 

LAV-III

جمّهز بربيج 

جديد م�سّلح 

مبدفع عيار 

105 ملم 

LEO

نظام ويزل

Wiesel

عيار 120 ملم
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بريج اأم��ش 

AMOS

يحمل هاونني 

عيار 120 ملم

هاون كاردوم

 CARDOM

120 ملم

على هيكل

�ساحنة

مر�سيد�ش بنز
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اىل 7.2 كلم، و9.5 كلم بالذخرية املمّددة املدى. 

يف   )Cardom( كلللاردوم  الللهللاون  اأدمللج  وكذلك 

عربة  وهيكل   ،4*4 اأملانية  �ساحنة  هيكل  م�ؤخرة 

 .»HMMWV« وداخل عربة ،)BMP - 1IFV(
من�ذج  ثمة  الدافع  الذاتي  الهاون  منللاذج  وبعد 

مركب على مقط�رة يف مرحلة النم�ذج االأويل.

نظام االإرتداد

 »SRAMS« ال�سرعة  الفائق  الهاون  نظام  اإن 

ال�سنغاف�رية   »STK« عيار 120 ملم من �سركة 

ارتللداد  بنظام  ويتميز  االنللتللاج،  قيد  اي�ساً  ه� 

خفيف  هيكل  داخللل  يدمج  بللاأن  ي�سمح  متقّدم 

جداً. وباال�سافة اىل اأنه يدمج داخل م�ؤخرة هيكل 

»BRONCO« ال�سنغاف�رية ال�سنع لكل  العربة 

يف  كذلك   »SRAMS« نظام  يركب  االأرا�للسللي. 

العنكب�ت  وعربة   »HMMWV« عربات  م�ؤخرة 

القتالية اخلفيفة من �سنع »STK«. ويبلغ وزن 

وي�سل  1.2 طن،  االرتللداد  نظام  مع  كامالً  الهاون 

 9 التقليدية  القذائف  با�ستعمال  االأق�سى  مداه 

كلم، والذي ميكن اأن ي�سل اىل 13 كلم با�ستعمال 

.»RAP« قذائف

ثلللملللة نلللظلللام تللهلل�ئللة 

نظام  يف  يللركللب  فللريللد 

ملم   120  »SRAMS«
لي�سمح ب�سرعة رمي عالية 

ب�سرعة  الللهللدف  وب�سرب 

مالحة  نللظللام  خللللالل  ملللن 

وحتديد م�اقع على متنه. 

حلقة  يت�سمن  االأخري  وهذا 

ونظام  اليزري  جريو�سك�ب 

اإدارة نريان اآيل.

بيغ�رن  هللللاون  نللظللام  اأجنللللز  �للسلل�يلل�للسللرا  يف 

ومت   )RUAG رواغ  �سركة  )مللن   )Bighorn(
العام 2007 تركيبه على العديد من املن�سات مبا 

فيها عربات »MOWAG« و»FN SS« املدّرعة 

الدّوار مع نظام  القتالية. ويتزاوج نظام املن�سة 

االأهداف  معاجلة  جلعل  نريان  اإربا�ش/اإدارة  مالحة 

�سريعة جداً.

يرمي الهاون 120 ملم بيغ�رن )Bighorn( ذو 

املك�س�فة. االأغطية  فتحة  عرب  املل�ساء  ال�سبطانة 

وعند احلاجة ي�ستعمل حتت غطاء مدّرع.

تقليدية  ذخائر  بنجاح  الهاون  هذا  اأطلق  لقد 

قذيفة  مللثللل  بللدقللة  ملل�ّجللهللة  واأخللللرى  نة  حم�سّ

من  ة  املنق�سّ ال�س�يدية   )Strix( »�سرتيك�ش« 

ف�ق. ويرتبط مداه االأق�سى بن�ع الذخرية ولكنه 

عادة 9 كلم.

العقرب  نظام  هلل�  حللداثللة  االأنظمة  اأكللرث  اأحللد 

املتحرك عيار 120 ملم الذي طّ�ر لتلبية حاجات 

العربة  من  ويتاألف  املتحدة.  العربية  االإمللارات 

لالألغام  املقاومة   »OMC RG - 31 MK5«
نظام  م�ؤخرتها  يف  لت�ستقبل  واملعّدلة 

ي�سرب  ملم.   120 عيار   »SRAMS«
نظام  م�ستعمالً  فللل�ق  مللن  الللهللدف 

للطاقم  وي�سمح  بالكمبي�تر  يعمل  نريان  ادارة 

»باالإطالق واالنطالق«. ويزن النظام كامالً 14 طناً 

مع الطاقم.

االأ�سط�ن  املحلزن  الللهللاون  دولللة   24 اعتمدت 

 »TDA 120mm MO - 120 - RT« الفرن�سي

جند  ناقلة  اأو  �ساحنة  تقطره  عادة  وه�  املقط�ر، 

 TDA« مدّرعة. اأما نظام الهاون ذو االرتداد االأخري

ليدمج  طللّ�ر  فقد   »120mm - 120R - 2M
اأو مدولبة ومنها  يف ناقالت جند مدّرعة م�سّرفة 

 .)MOWAG( من )Piranha( »املعربة »بريانها

ل�سلفه  التي  بالبال�ستيات  الهاون  هللذا  يتمتع 

انه مركب  »MO - 120 - RT«، باال�سافة اىل 
باالجتاه  للت�سديد  حمّرك  مع  دّوارة  ة  من�سّ على 

واالرتفاع. وباإمكانه الت�سديد �سريعاً على الهدف 

بالك�مبي�تر،  يعمل  نريان  اإدارة  نظام  م�ستعمالً 

ما  االأفقي  ال��سع  يف  واالنخفا�ش 

يجعل املن�سة �سعبة التمييز عن 

اأي عربة عادية.

االأق�سى،  الللنللظللام  هللذا  مللدى 

كلم،   13 اىل   »RAP« بللالللذخللرية 

وي�سهل جهاز التلقيم امل�ساعد الن�سف 

منط  م�ست�ى  اآيل 

 18 اىل  ي�سل  نريان 

قذيفة بالدقيقة.

امل�ساة  ت�سّلمت  لقد 

الللبللحللريللة االأمللريكلليللة 

على  يعتمد  جديد  هللاون  نظام   )USMC(
 TDA 120mm« الهاون املحلزن )املخّدد( 

MO - 120 - RT«. وه� ياأخذ �سكل مدفع 
جرنال داينميك�ش ونظام الدعم الناري لق�ات 

الداخلي  النقل  وعللربللة   »EFSS« احلملة 

االأخلللرية،  هللذه  وتللقلل�م   .»ITV« املرافقة 

مفردة، اجلّرارة، بقطر الهاون يف حني تقطر 

عيار  الهاون  قذائف  حتمل  مقط�رة  اأخللرى 

االأ�سا�سية اىل هكذا نظام  واحلاجة  120 ملم. 

كانت القدرة على حملله داخل طائلرة اأو�سربي 



للهج�م   »MV - 22B Osprey«
بالذخرية  االأق�سى  مداه  ي�سل  العم�دي. 

اىل   »RAP« وبذخرية  كلم،   8.1 اىل  التقليدية 

للمديات  حمتمل  اإ�سايف  ازديللاد  مع  كلم،   12.5

االأط�ل.

املدفعية ال�ساروخية

ان نظام »EFSS« ه� العن�سر الثالث يف ثالثي 

البحرية  مل�ساة  الرب  من  املنطلق  الناري  الدعم 

 155 عيار   »M777 LFH« املدفع  االأمريكية: 

احلركة  العالية  ال�ساروخية  املدفعية  ونظام  ملم 

.»HIMARS« املحملة على �ساحنة

املدفعية  نظام  كللان  القريب،  االأملل�للش  حتى 

 »ARS« ال�حيدة  الدفع  الذاتية  ال�ساروخية 

املطّ�ر لت�ستعمله الق�ات املنق�لة ج�اً ه� النظام 

 )Grad - V( الرو�سي غراد - 5 عيار 122 ملم 

الذي دخل اخلدمة العام 1972. ولقد ُجّهز النظام 

اخلفيفة  ال�ساحنة  على  املللركللب 

»GAZ - 66B 4x4« باإثني ع�سر 
قاذفاً على من�سة دّوارة يف امل�ؤخرة 

ويرمي �س�اريخ عيار 122 ملم �سديدة 

االنفجار والت�سظي.

علللللللى الللعللكلل�للش مللللن ذلللللك، 

املدفعية  نللظللام  فللللاإن 

 »ARS« اللل�للسللاروخلليللة 

اجلي�ش  يف  القيا�سي 

كبري  وعللللدد  االأمللللريكللللي 

قذف  نظام  ه�   - االأخللرى  الللدول  من 

عيار   »MLRS املتعدد  ال�س�اريخ 

مارتن  ل�كهيد  �سركة  اإنتاج  من  وه�  ملم،   122

هيكل  على  ويعتمد   ،)Lockheed Martin(
عربة مدرعة بكاملها هي »M270«. وي�سل وزن 

غري  وه�  طناً   25 اىل  للقتال  جاهزاً  النظام  هذا 

 130  - �ش  هرك�ليز  بطرائرات  ج�اً  للنقل  قابل 

)C - 130 Hercules(، ويف حني ما 
 C« الدول ي�ستعمل  العديد من  يزال 

130 -«، �س�ف ي�فر اإدخال الطائرة 
قللدرة  اأوروبللللا  يف   »A400M«

متزايدة للج�سر اجل�ي. ولبع�ش الدول االأخرى، زالت 

احلاجة املا�سة اىل نظام ميكن نقله بالطائرة �ش - 

.»A400M« مع بروز الطائرة »C - 130« 130

 C« للطائرة  خمرج  اإيجاد  اأجل  ومن  ذلك،  مع 

نظام  مارتن  ل�كهيد  �سركة  طللّ�رت   ،»- 130
العام  االأوىل  للمرة  ظهر  الللذي   »HIMARS«
1994. وقد �سّمم ال�ستعمال ق�ات احلملة، ويتاألف 

للتحكم  املت��سطة  التكتية  العربة  عائلة  من 

يف  مركبة  قلل�اذف  �ستة  ومن  طن(   5( بعد  عن 

االأمريكي  اجلي�ش  وّقللع   1996 العام  م�ؤخرتها. 

يتم  �سهراً   53 ملدة  مارتن  ل�كهيد  مع  اتفاقية 

اأولية  اأربعة مناذج  اإنتاج  خاللها 

 ،»HIMARS« الراجمة  من 

ة  وقد خ�سعت العربات املخ�س�سّ

املكّثفة.  التجارب  من  ل�سل�سلة 

باأخرى  االتفاقية  هذه  واتبعت 

تط�ير  اأجللل  مللن  �سهلراً   36 ملللدة  الللعللام1999 

على  والت�سنيع،  الهند�سة 

بعدها  تلل�للسللّلللم  اأن 

راجمات  �ست  و2002(   2001 العامني  )بللني 

لالإنتاج  اأخرى  اتفاقية  وعقدت   .»HIMARS«
 2003 العام  مطلع  امل�ست�ى  املنخف�ش  االأوىل 

 Fort« ل�حدات  ُت�سّلم  قطعة   30 تنتج  اأن  على 

.»Bragg
قاعدة  يف  العاملة   »HIMARS« الراجملة  اإن 

خلفية )اجلزء املغطى منها غري حممي( تزن جاهزة 

ال�سل�اريخ  تطلق  اأن  وميكنهلا  طناً،   14 للقتال 

التكتية  ال�سل�اريلخ  ونظلام   »MLRS« امل�ّجلهة 

»ATACMS«. ولقد ا�ستعمللت بنجلاح كبيلر يف 
ل�سالح  �سريع  االنتاج يف منط  قيد  وهي  العراق 

اجللليللللل�للش االأملللريكلللي 

واملللل�لللسلللاة الللبللحللريللة 

وتعمل  االأملللريكللليلللة. 

العربية  االإملللللللللارات 

احل�س�ل  على  املتحدة 

منها.  راجمة   20 على 

اجلي�ش  ا�ستعمل  كذلك، 

الراجمة  الللربيللطللاين 

 »MLRS« االأمريكية 

ولكنه  �للسللنلل�ات  لللعللدة 

نظام  اىل  حاجته  �سّجل 

ال�ساروخية  املدفعية 

اخلفيفة ال�زن املتحركة 

ل�كهيد  �سركة  تنتجه  الذي   »LIMAWS - R«
مارتن. ويف مرحلة التقدير، اأجنزت ال�سركة ن�سخة 

من  وا�سعة  ل�سل�سلة  خ�سعت  والتي   2001 العام 

هة  التجارب، ومنها رمي ثمانية �س�اريخ غري م�ّجّ

لتثبت قدرة نظام القذف.

يعتملد نظلام الراجمة »LIMAWS - R« على 

هيكل علربة �سل�باكلات )SUPACAT( 4*4 مع 

ب�ست  وقاذف  بالكامل  مقفلة  ال�سائق  مق�سل�رة 

ف�هات.

ومثل »HIMARS« ُجّهزت هذه الراجمة اإدارة 

ن »IFCS« الذي ه� اأي�ساً املفتاح  النريان املح�سّ

امل�ستخدم   »M270A1« املقط�ر  للقاذف 

املقط�ر  وللللللقللاذف  االأمللريكللي،  اجلي�ش  يف 

اجلي�ش  يف  امل�ستعمل   »M270B1«
اخلفيف  ال�زن  وي�سمح  الربيطاين. 

يحمل  اأن   »LIMAWS« للنظام 

معلقاً حتت ط�افة »CH - 47« من 

اأجل ن�سره ح�ل ميدان املعركة. 
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الهاون 

بيغ�رن

120 ملم

»LIMAWS - R« نظام راجمة ال�س�اريخ
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كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة

2
0
0

8

للدولة،  ووالء  ال�طن،  اىل  اإنتماء  • اله�ية 

يف  للتقلب  ه�اية  ولي�ست  القان�ن،  واإلتزام 

»الب�ر�سة«  يف  مزاجية  اأو  وامل�اقف،  االأفكار 

النف�سية.

يك�ن  اأن  قبل  معن�ية،  م�ساحة  لبنان   •

يف  وطنهم  يحمل�ن  واللبناني�ن  جغرافية،  م�ساحة 

العقيدة، ولي�ش يف احلقيبة.

املحن،  �ساعة  يف  االأمــام  اىل  الهروب   •

وللب�سرية  الطريق،  روؤيــة  يف  للب�سر  فقدان 

يف التفكري.

واإغتياب  هابط،  �سع�د  لالآخر:  االآخر  اإلغاء   •

ال�جاهة:  عللن  والللبللحللث  دفلللني،  حللقللد  االآخلللريلللن: 

يف  هدر  املجاملة:  يف  واالإغلللراق  لل�جه،  اإ�ستعارة 

الكالم.

االآخرين،  عي�ن  يف  وجهك  ترى  اأن  • جميل 

حني  تق�ى  واأن  ق�ياً،  تك�ن  حني  تت�ا�سع  واأن 

تاأخذ،  مما  ــرث  اأك تعطي  واأن  �سعيفاً،  تك�ن 

يف  تبقى  واأن  �سعراً،  الف�ساء:  يف  حتّلق  واأن 

االأر�ش: �سع�راً.

ق�سيدة،  م�سروع  ال�ساعر:  لدى  الي�مية  • احلياة 

الللكللاتللب: ملل�للسللروع مللقللال، وللللدى اجلندي:  وللللدى 

حرث،  م�سروع  الللفللالح:  ولللدى  اإنت�سار،  م�سروع 

املري�ش:  ولللدى  رغيف،  م�سروع  العامل:  ولللدى 

ولدى  نفاق،  م�سروع  الكاذب:  ولدى  دواء،  م�سروع 

ال�سادق: م�سروع وفاء وحقيقة.

على  كالكتابة  ال�سراب،  يف  ال�سياحة   •

الرياح  ويف  جفاف،  ال�سراب  ففي  الرياح،  جدار 

اإختطاف.

واالإ�ستعالء:  جهل،  واالإدعاء:  �سعف،  • االإ�ستق�اء: 
هبوط، والتوا�سع: �سموخ.

للحظ�ظ،  ندب  االأطــالل:  على  ال�ق�ف   •

وال�ق�ف على االأعتاب: ا�سرتقاق للنف��ش.

و�سالح  االآلة،  �سالح  من  اأق�ى  االإرادة  • �سالح 

االإرادة  الأن  امللل�قللع،  �للسللالح  مللن  اأبللقللى  امللل�قللف 

�سالح  وامللل�قللع  واالآللللة  معن�ي،  �للسللالح  وامللل�قللف 

مادي قابل للتبديل واالإ�ستعارة.

اإنق�سام  وال  املناطق  بني  عازلة  جدران  • ال 

الإرادة  اإرتهان  وال  الط�ائف،  بني  تق�سيم  اأو 

الغري، وال م�ساومة على امل�سري.

للحرية، حماية  القان�ن:  • قّ�ة 

وقان�ن القّ�ة: اإلغاء للحرية.
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كلمة وزير ال�سحة

الدكت�ر ج�اد خليفة

اللبناين،  ال�طني  بالن�سيد  امللل�ؤمتللر  افتتح 

امل�ؤمتر  فيها  اعترب  كلمة  خليفة  ال�زير  وّجه  ثم 

ا�ست�سهدوا  الذين  اجلي�ش  ل�سهداء  »تكرمي  مبنزلة 

اأهمية  على  وتاأكيد  ال�طن،  عن  يدافع�ن  وهم 

طب الط�ارئ الذي يعترب من اأوىل االأول�يات يف 

نظامنا ال�سحي الأنها تعك�ش اإمياننا باالإن�سان وحقه 

باحلياة وبال�سحة اجليدة«.

الرغبة يف دعم  امل�ؤمتر يظهر  اأن هذا  راأى  كما 

العلمية  الللتللطلل�رات  مل�اكبة  املبذولة  اجلللهلل�د 

احلا�سلة يف جماالت الط�ارئ، ليحافظ لبنان على 

دوره ك�س�ق �سحي اأ�سا�سي يف هذه املنطقة من 

العامل.

امل�س�ؤولية  كلمته على  ال�زير خليفة يف  و�سّدد 

جماالت  يف  �سحية  �سيا�سة  بناء  يف  اجلماعية 

نح�  لله  والللتلل�ّجّ االأوللل�يللات  حتديد  ويف  الللطلل�ارئ 

فخامة  ــة  ــرعــاي ب

اجلمه�رية  رئي�ش 

مي�سال  ــعــمــاد  ال

ممثالً  �سليمان 

ال�سحة  بـــ�زيـــر 

حمـــمـــد جـــــ�اد 

نّظمت  خليفة، 

اللبنانية  اجلمعية 

ــ�ارئ،  ــط لــطــب ال

ب�سخ�ش  ممثلة 

الدكت�ر  رئي�سها 

بعن�ان  الثاين  العلمي  امل�ؤمتر  �سعيبي،  ناجي 

»وفاًء ل�سهداء اجلي�ش اللبناين« يف بيت الطبيب 

- بريوت.

ممثالً  عراجي  عا�سم  النائب  املــ�ؤمتــر  ح�سر 

ال�سياحة  الن�اب نبيه بري، ووزير  رئي�ش جمل�ش 

ف�ؤاد  ال�زراء  جمل�ش  رئي�ش  ممثالً  ماروين  اإيلي 

ال�سني�رة، والنائب بيار دكا�ش، والعميد الطبيب 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  العاك�م  ندمي 

ممثالً  �سحادة  احلاج  ح�سن  والعميد  قه�جي، 

مدير عام ق�ى االأمن الداخلي الل�اء اأ�سرف ريفي، 

وممثل منظمة ال�سحة العاملية ح�سني اأب� زيد، 

كليات  وعمداء  اأفتيم��ش،  ج�رج  االأطباء  ونقيب 

واملمّر�سني  امل�ست�سفيات  ونقابات  الطب 

 - )فرن�سا  طبية  اأجنبية  وبعثات  االأحمر  ال�سليب  ورئي�ش  وال�سحافة، 

�س�ي�سرا - اأملانيا( وعدد من اأهايل ال�سهداء.

كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

ماري احل�سري

موؤمتر

2
0
0

8

اجلمعية اللبنانية لطب الط�ارئ

تعقد م�ؤمترها العلمي

»وفاًء ل�سهداء

اجلي�ش اللبناين«
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الالمركزية يف اإدارة عمليات االإ�سعاف، ما ي�سمح 

امل�ست�سفيات  يف  الللطلل�ارئ  واأق�سام  لل�حدات 

بالعمل يف الظروف كافة.

الدكت�ر �سعيبي

فيها  اعترب  كلمة  األقى  �سعيبي  ناجي  الدكت�ر 

اجلي�ش  ل�سهداء  وفاء  عرب�ن  ه�  امل�ؤمتر  هذا  اأن 

اللبناين، وتقدير للدور الطبي للجي�ش.

اىل  بالن�سبة  امل�ؤمتر  هللذا  اأهمية  اأو�سح  كما 

التي يطرحها  امل�ا�سيع  العامة، من خالل  ال�سحة 

طب  حقل  يف  العاملني  جميع  تخ�ّش  والللتللي 

الط�ارئ والك�ارث.

وطالب الدكت�ر �سعيبي يف كلمته بتفعيل دور 

طبي  جهاز  اإن�ساء  عرب  اللبناين  االأحمر  ال�سليب 

�ش ي�سانده يف معاجلة احلاالت  ومتري�سي متخ�سّ

الطارئة احلرجة.

اأب� زيد

زيد  اأب�  ح�سني  العاملية  ال�سحة  منظمة  ممثل 

ا�ستخل�ست  املنظمة  اأن  فيها  اأكد  كلمة  له  كانت 

الدرو�ش من حرب مت�ز 2006، وقامت على اأثرها 

بتكثيف تعاونها مع وزارة ال�سحة العامة وال�سركاء 

القدرات يف جمال اجله�زية  ال�سحيني كافة لبناء 

للط�ارئ.

الإدارة  خا�سة  غرفة  جتهيز  عن  زيد  اأب�  وحتدث 

احلريري  رفيق  م�ست�سفى  يف  ال�سحية  الك�ارث 

التدريبات  من  �سل�سلة  تنظيم  وعن  اجلامعي، 

وامل�ؤ�س�سات  االإدارات  يف  للعاملني  املكثفة 

املعنية بالط�ارئ، وذلك بالتعاون مع وزارة ال�سحة 

ونقابة امل�ست�سفيات.

النقيب اأفتيم��ش

اأفتيم��ش  جلل�رج  الدكت�ر  االأطباء  نقيب  كلمة 

ا�ستهلها بالق�ل:

الذي  البا�سل  جي�سنا  اىل  امل�ؤمتر  هذا  »نهدي 

وحدة  التزام  ر�سائل  اأبلغ  ي�م  كل  وي�سّطر  �سّطر 

ال�طن وامل�اطن و�سالمتها«.

اىل  كلمته  يف  اأفتيم��ش  الدكت�ر  وتللطللّرق 

م�سروع قان�ن اإعفاء االأطباء من غرامات التاأخري.

حما�سرات وندوات

وتناولت  اأيللام،  ثالثة  امل�ؤمتر  اأعمال  ا�ستمرت 

املحا�سرات ال�سحية والندوات الطبية والتمري�سية 

الللكلل�ارث  »طللب  منها:  عللديللدة،  م�ا�سيع  يف 

الطارئة  احلللاالت  الإدارة  خطة  )و�سع  واحللللروب« 

قبل  من  ال�سريع  والتدخل  والك�ارث  االأزمللات  يف 

اجلي�ش  راأ�سهم  وعلى  املجال  هذا  يف  العاملني 

»امل�ستجدات  املدين(،  والدفاع  االأحمر  وال�سليب 

العلمية اجلديدة يف معاجلة النزيف احلاد وت�قف 

ال�سحي  القطاع  »دور  القلبية«،  والذبحة  القلب 

العام يف طب الطوارئ«، »تعدد و�سائل الن�سباط«، 

امل�ست�سفيات  يف  لالعتماد  احلديثة  »امل�ستجدات 

واأق�سام الط�ارئ فيها وت�سنيفها«.

على  للتدريب  عمل  ور�سات  امل�ؤمتر  تخّللت 

القلب وو�سع  ال�سريع يف حاالت ت�قف  الت�سرف 

الطبي  الفرز  وعمليات  اإ�سطناعي  تنف�سي  جهاز 

.)Triage(
ذكرى  يف  مفت�حة  جل�سة  امل�ؤمتر  تخللت  كما 

ال�سهداء  �س�ر  عر�ش  مّت  حيث  اجلي�ش  �سهداء 

الل�اء  راأ�سهم  الذين �سقط�ا ذوداً عن لبنان وعلى 

وثائقي  عر�ش  اىل  احلاج،  فرن�س�ا  ال�سهيد  الركن 

حاالت  يف  امليدان  يف  الطبي  اجلي�ش  عمل  عن 

الطوارئ واحلروب. وكانت مداخلتان لأطباء �سباط 

من اجلي�ش اللبناين حيث األقى املقدم ال�سيديل 

جمال مكرزل والنقيب الطبيب هيثم عبد الرحمن 

حما�سرتني طبيتني ح�ل »التم�ين وامل�ساندة يف 

احلاالت واالإخالء« و»تنظيم االإخالء ال�سحي باجلي�ش 

والط�ارئ«.

  

اآراء يف امل�ؤمتر

العميد  مع  لقاء  لنا  كان  امل�ؤمتر  هام�ش  على 

هذا  اأن  اعللتللرب  اللللذي  الللعللاكلل�م،  نللدمي  الطبيب 

امل�ؤمتر ه� تكرمي ل�سهداء اجلي�ش اللبناين الذين 

ا�ست�سهدوا ليبقى لبنان، من�هاً برتكيز امل�ؤمترين 

على دور الطبابة الع�سكرية، واإ�سادتهم بتنفيذها 

عمليات االإخالء وخطة الط�ارئ ب�سكل جّدي و�سحيح.

لطب  اللبنانية  اجلمعية  رئي�ش  قللال  بلللدوره 

ولدت  الفكرة  اإن  �سعيبي  ناجي  الدكت�ر  الط�ارئ، 

بعد ا�ست�سهاد الل�اء الركن فرن�س�ا احلاج، فامل�ؤمتر 

عرب�ن وفاء وتقدير من اجلمعية للجي�ش اللبناين 

ال�سريعة،  الطبية  وجللهلل�ده  اجلّمة  ولت�سحياته 

خ�س��ساً عند وق�ع االإ�سابات يف �سف�فه.

طب  تفعيل  ه�  امل�ؤمتر  هذا  هدف  اأن  واأعلن 

الط�ارئ يف لبنان ك�نه حاجة �سرورية للم�اطن، 

واإطالع النا�ش على امل�ستجدات احلديثة يف جمال 

وم�ساعدة  خ�س��ساً،  الط�ارئ  وطب  عامة،  الطب 

اجلي�ش على م�اكبة التط�رات اجلديدة يف تنظيم 

خطة الط�ارئ وتنفيذها ب�سرعة.

وراأى الدكت�ر �سعيبي اأن ما مييز هذا امل�ؤمتر ه� 

جمعه االأطباء مع غري االأطباء، خ�س��ساً املمّر�سني، 

الذين �سارك�ا بفاعلية يف الندوات وور�سات العمل. 

عمل  بني  املبا�سر  التداخل  هي  الثانية  وامليزة 

الطبابة الع�سكرية وعمل االأطباء يف امل�ست�سفيات 

املدنية.

كما اأ�ساد بن�عية عمل الطبابة الع�سكرية وخربة 

الطبي  امل��ج��ال  يف  واأدائ��ه��م  ال�سباط  اأطبائها 

وتدّخلهم ال�سريع عند وق�ع االإ�سابات يف �سف�ف 

اجلي�ش.

ويف اخلتام، اأمل الدكت�ر �سعيبي اأن تك�ن هذه 

اجلمعية  بني  ووثيق  دائم  عمل  باك�رة  التجربة 

الط�ارئ  طب  وق�سم  الللطلل�ارئ  لطب  اللبنانية 

م�سلحة  من  ذلك  يف  ملا  اللبناين،  اجلي�ش  يف 

للطرفني وللبنان، الأن »يف االإحتاد ق�ة«.





اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف

دكت�راه دولة يف احلق�ق 

حمام باالإ�ستئناف

كانون1ت�رشين2/ 

2
0
0

8

يف ظل تزايد االهتمام بق�سايا التنمية 

الب�سرية، تربز احلاجة اىل حت�سني اأو�ساع 

االأطفال وحماية الطف�لة الربيئة من اأخطار 

�س�ء املعاملة واال�ستغالل والعنف والت�سرد 

والتفكك العائلي وانت�سار االأمية واجلهل. 

وقد التزم لبنان يف مقدمة د�ست�ره 

االإعالن العاملي حلق�ق االإن�سان ال�سادر العام 

1948،  وامل�اثيق الدولية الراعية لهذه 

احلق�ق، ومنها »االإتفاقية الدولية اخلا�سة 

بحق�ق الطفل« التي اعتمدتها اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة )يف 1989/11/20(، 

والتي �سّدقت عليها احلك�مة اللبنانية 

بتاريخ 1990/11/20. وقد حظيت هذه 

االإتفاقية بت�سديق 191 دولة من اأ�سل 

193، وه� عدد مل حتَظ به اأية اإتفاقية 

دولية اأخرى. كما اأقّر املجتمع�ن يف 

م�ؤمتر القمة العاملي من اأجل الطفل 

يف مقر االأمم املتحدة يف ني�ي�رك 

)1990/10/30( »االإعالن العاملي لبقاء 

الطفل وحمايته ومن�ه«.
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حكم القان�ن اللبناين

يف ارتكاب العنف �سد 

االأطفال و�س�ء معاملتهم
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حق�ق الطفل

الطفل  بحق�ق  اخلا�سة  الدولية  االإتفاقية  ن�ست 

على العديد من هذه احلق�ق، اأهمها: حق الطفل 

الطفل  حق  )م6(،  والنم�  البقاء  ويف  احلياة  يف 

 - )م7  وجن�سية  وه�ية  وكنية  باإ�سم  والدته  منذ 

العائلية  احلفاظ على �سالته  الطفل يف  9(، حق 

اآرائلله  عن  التعبري  يف  الطفل  حق   ،)11  -  8(

حرية  وحقه يف  تهّمه،  التي  امل�سائل  بحرية يف 

 ،)15 )م12-  واملجتمع  والدين  وال�جدان  الفكر 

حقه يف الرفاهية والله� ويف اإعالم �سليم )17(، 

اأو  ال�سرر  اأو  العنف  اأ�سكال  من  احلماية  يف  وحقه 

االإ�ساءة البدنية اأو العقلية اأو النف�سية اأو االإهمال اأو 

االإ�ستغالل كافة )م19(، وحقه بحياة كاملة وكرمية 

وحقه  )م23(،  عقلياً  اأو  ج�سدياً  معّ�قاً  كان  اإذا 

 ،)25  - )م24  �سحي  م�ست�ى  باأعلى  بالتمتع 

معي�سي  وم�ست�ى  االجتماعي  ال�سمان  يف  وحقه 

واملعن�ي  والروحي  والعقلي  البدين  لنم�ه  مالئم 

واالجتماعي )م26 - 27(، وحقه يف التعليم )م28 

- 29(، وحقه يف حمايته من اال�ستغالل االقت�سادي 

غري  اال�ستخدام  من  ال�قاية  يف  وحقه  )م32(، 

العقلية  وامللل�ؤثللرات  املللخللدرة  للم�اد  امل�سروع 

امل�سلحة  املنازعات  من  باحلماية  وحقه  )م33(، 

اأمام  عادلة  اإن�سانية  حماكمة  يف  وحقه  )م38(، 

هيئة ق�سائية متخ�س�سة )م40(. كما ن�ست هذه 

بحق�ق  معنية  دولية  جلنة  اإن�ساء  على  االإتفاقية 

املكانة  ذوي  من  خبرياً   18 من  تتاألف  الطفل، 

على  ون�ست  )م43(،  والكفاءة  الرفيعة  اخللقية 

�سرورة ت�سجيع التعاون الدويل يف حماية الطف�لة 

االأمم  املتخ�س�سة ومنظمة  ال�كاالت  والتعاون مع 

املتحدة للطف�لة وغريها )44 - 45(.

التعريف القان�ين للطفل

الدولية  االإتفاقية  مللن  االأوىل  امللللادة  ن�ست 

الطفل  اأن  على   ،1989 للعام  بالطفل  اخلا�سة 

 ،)18( ع�سرة  الثامنة  يتجاوز  مل  اإن�سان  كل  ه� 

ما مل يبلغ �سن الر�سد قبل ذلك مب�جب القان�ن 

على  مبني  الللل18  �سن  فتحديد  عليه.  املنطبق 

افرتا�ش اأن يك�ن الطفل قد تطّ�ر ج�سدياً وعقلياً 

وعاطفياً، وبلغ درجة من الر�سد واالكتمال. لكن هذا 

ال مينع اأية دولة من اعتماد �سٍن اأ�سغر من ال�سن 

املذك�ر يتنا�سب مع الع�امل الطبيعية والعرقية 

الطفل وبل�غه  التي ت�ساهم يف من�  واالجتماعية 

�سن الر�سد يف تلك الدولة.

وا�سح  تعريف  يللرد  مل  اللبناين  القان�ن  يف 

املخالفني  االأحلللداث  حماية  قان�ن  لكن  للطفل، 

 ،)2004/422 )رقم  للخطر  واملعر�سني  للقان�ن 

ن�ش يف مادته االأوىل على اأن احلدث ه� ال�سخ�ش 

الذي مل يتم الثامنة ع�سرة من عمره.

اأعمال العنف �سد االأطفال و�س�ء معاملتهم

القان�نية، على  الن�س��ش  الرغم من وج�د  على 

ال�سعد الدولية واملحلية، التي تنظم حق�ق الطفل 

معاملة  �س�ء  وحتّظر  الطف�لة  حماية  اىل  وتدع� 

الر�سمية  التقارير  ت�سّجل  تعنيفهم،  اأو  االأطفال 

وغري الر�سمية جتاوزات بالغة الق�س�ة �سد الطف�لة 

الأب�سع  وتعّر�سهم  معاملتهم  �س�ء  ناحية  من 

ب�سكل  والب�سرية  االإن�سان  بحق  املهينة  اجلرائم 

عام، ولعل اأهمها ما ياأتي:

اإعالته  وعدم  واإهماله  الطفل  ترك   •
واالإنفاق عليه:

يعترب حق الطفل يف حياة كرمية والنم� واالإنفاق 

عيه واحلفاظ على �سالته العائلية، من اأهم احلق�ق 

التي ن�ست عليها االتفاقية الدولة اخلا�سة بحق�ق 

الطفل، 1989. ويقع تاأمني هذه احلق�ق بالدرجة 

ينتقل  ثم  وج�دهما،  عند  واالأم  االأب  على  االأوىل 

اىل من يعينهم القان�ن بعد االأب واالأم.

وقد ن�ست املادة 501 من قان�ن العق�بات على 

اأن االأب واالأم اللذين يرتكان يف حالة احتياج ولدهما 

ال�سرعي اأو غري ال�سرعي اأو ولد تبنياه، �س�اء رف�سا 

اأو  االإعالة الذي يقع على عاتقهما  تنفيذ م�جب 

من  متكنهما  التي  ال��سائل  على  احل�س�ل  اأهمال 

ق�سائه، يعاقبان باحلب�ش مع الت�سغيل ثالثة اأ�سهر 

على االأكرث وبغرامة ال تتجاوز املئتي األف لرية.

على  ذاته  القان�ن  من   502 املللادة  ن�ست  كما 

الق�سية  ق�ة  اكت�سب  بحكم  عليه  ق�سي  من  اأن 

اأو  ال�سابق  زوجه  اأو  زوجه  اىل  ي�ؤدي  باأن  املحكمة 

اىل اأ�س�له اأو فروعه اأو اىل اأي �سخ�ش يجب عليه 

اإعالته اأو تربيته، الأق�ساط املعينة، فبقي �سهرين 

ال ي�ؤديها، ع�قب باحلب�ش مع الت�سغيل من �سهر 

اىل �ستة اأ�سهر وبغرامة ت�ازي مقدار ما وجب عليه 

اأداوؤه.

اإيذائه: اأو  جرحه  اأو  الطفل  • �سرب 
يعتقد بع�ش االأهل واالأقارب واملربني اأن تاأديب 

فيقِدم�ن  الرتبية،  يف  الق�س�ة  ي�ست�جب  الطفل 

على �سربه بق�س�ة قد ينجم عنها جرحه اأو اإيذائه 

ج�سدية  اإعاقات  اأو  الأزمللات  تعري�سه  اأو  وفاته  اأو 

هذا  مّت  اإذا  خ�س��ساً  دائمة.  اأو  م�ؤقتة  نف�سية،  اأو 

االعتداء حتت تاأثري ال�سكر اأو املخدرات اأو االنفعال 

ال�سديد الناجم عن اخلالفات الزوجية اأو العائلية اأو 

غريها.

اإن جميع االأديان وق�انني االأح�ال ال�سخ�سية حتّرم 

وتاأديبهم، وتذهب اىل  االأوالد  تربية  الق�س�ة يف 

حد حرمان االأهل من �سلطتهم على اأطفالهم عند 

التي ت�ؤدي اىل اعتالل  القا�سية  ثب�ت معاملتهم 

�سحتهم اأو ف�ساد اأخالقهم.

وقد �سّددت املادة 559 معط�فة على املادتني 

اللبناين  العق�بات  قان�ن  من  و3/549   4/548

بحق  واالإيذاء  ال�سرب  اأفعال  اقرتاف  عند  العق�بة 

حدث دون اخلام�سة ع�سرة من عمره. كما عاقبت 

�ستة  باحلب�ش  العق�بات  قان�ن  من   554 املللادة 
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اأ�سهر على االأكرث اأو بالت�قيف التكديري وبالغرامة 

هاتني  باإحدى  اأو  لرية  األف   50 اىل  اآالف   10 من 

العق�بتني، كل من اأقدم ق�سداً على �سرب �سخ�ش 

االأفعال  هذه  عن  ينجم  مل  اإذا  اإيذائه  اأو  جرحه  اأو 

مر�ش اأو تعطيل عن العمل ملدة تزيد عن ع�سرة 

اأيام. واإذا جنم عن االأذى احلا�سل مر�ش اأو تعطيل 

عن العمل مدة تزيد عن ع�سرة اأيام ع�قب املجرم 

األف  مئة  وبغرامة  ال�سنة  تتجاوز  ال  مدة  باحلب�ش 

العق�بتني  هاتني  بللاإحللدى  اأو  االأكللرث  على  لللرية 

التعطيل  اأو  املر�ش  جاوز  واإذا  عق�بات(.  )م555 

احلب�ش  بعق�بة  ق�سي  ي�ماً  الع�سرين  العمل  عن 

الغرامة )م  عن  اأ�سهر اىل 3 �سن�ات ف�سالً  من 3 

556 عق�بات(.

عنه: والتخلي  الطفل  • طرح 
ال�سابعة من عمره وت�سييبه،  الطفل دون  طرح 

اأو من  التخل�ش منه  بق�سد  ما  تركه يف مكان  اأو 

وال�سرف.  للح�سمة  مناٍف  لفعل  تغطية  اأو  اإعالته 

العق�بات على  وقد ن�ست املادة 498 من قان�ن 

اأنه من طرح اأو �سّيب ولداً دون ال�سابعة من عمره 

اأو اأي �سخ�ش اآخر ال ميلك حماية نف�سه ب�سبب حالة 

ج�سدية اأو نف�سية، ع�قب باحلب�ش من ثالثة اأ�سهر 

يِّب يف  �سُ اأو  العاجز  اأو  ال�لد  ُطِرح  واإذا  �سنة.  اىل 

مكان مقفر، كان العقاب من �ستة اأ�سهر اىل ثالث 

�سن�ات.

كما ن�ست املادة 499 من القان�ن ذاته على اأنه 

اأو  اأذى  اأو  اإذا �سّيبت اجلرمية للمجني عليه مر�ساً 

اأف�ست به اىل امل�ت، اأُخذ بها املجرم وفقاً الأحكام 

حالة  يف  املق�س�دة(  غري  )اجلرمية   191 املللادة 

الطرح وال�سيب يف مكان غري مقفر اإذا مل يكن قد 

ت�قع تلك النتيجة اأو اعتقد اأن باإمكانه اجتنابها؛ 

اأما اإذا اأدى فعل الت�سيب اىل م�ت الطفل، فيعاقب 

باالأ�سغال  ق�سد  غري  عن  القتل  بجرمية  الفاعل 

عق�بات(.  )م550  االأقل  على  �سن�ات   5 ال�ساقة 

ويف حالة طرح اأو ت�سّيب الطفل يف مكان مقفر 

مع ت�قع النتيجة وقب�ل املخاطرة، يعاقب املجرم 

وفقاً الأحكام املادة 189 )اجلرمية املق�س�دة(؛ فاإذا 

اأدى فعل الت�سيب اىل م�ت الطفل ع�قب بجرمية 

القتل عن ق�سد والتي ت�سل عق�بتها اىل االإعدام. 

ال�لد  اأ�س�ل  اأحد  املجرم  كان  اإذا  العق�بة  وت�سّدد 

اأو  حرا�سته  امل�جلني  االأ�سخا�ش  اأحد  اأو  العاجز(  )اأو 

مراقبته اأو معاجلته اأو تربيته، وا�ستثناء على ذلك، 

ال ت�سدد العق�بة على ال�الدة التي اأقدمت حمر�سة 

اأو فاعلة اأو متدخلة على طرح م�ل�دها اأو ت�سيبه 

�سيانة ل�سرفها )م1/500 عق�بات(.

للت�س�ل: ودفعه  الطفل  • ت�سريد 
اآفة  للت�س�ل  ودفللعلله  الطفل  ت�سريد  يعترب 

تعّر�ش  نتائجها  اأخطر  ومن  خطرية،  اجتماعية 

)كاالغت�ساب  اإجللراملليللة  لللتللعللديللات  االأطلللفلللال 

واخللللطلللف...(، ودفللعللهللم الرتللكللاب جللرائللم اأكللرب 

اىل  وحت�يلهم  واملخدرات...(،  )كال�سرقة  واأخطر 

منحرفني اأو مدمنني اأو جمرمني.

العق�بات  قان�ن  من   617 املللادة  عاقبت  وقد 

وبالغرامة من  اأ�سهر  �ستة  اىل  �سهر  باحلب�ش من 

20 األفاً اىل مئة األف لرية، والَدي القا�سر الذي مل 

اأهله املكلفني  اأو  يتم اخلام�سة ع�سرة من عمره، 

الرغم  على  باأوده  يق�م�ا  مل  اإذا  وتربيته،  اإعالته 

من اقتدارهم وترك�ه مت�سرداً.

كما عاقبت املادة 617 من القان�ن ذاته باحلب�ش 

من �ستة اأ�سهر اىل �سنتني وبالغرامة من 20 األفاً 

اىل مئتي األف لرية، من دفع قا�سراً دون الثامنة 

ع�سرة من عمره اىل الت�س�ل جراً ملنفعة �سخ�سية. 

بنتيجة  الأفعال  ارتكاب هذه  القانون  ومل ي�سرط 

الفقر والعوز والإهمال، كما مل ي�سرط ارتكابها من 

والدي الطفل اأو ذويه، فيتحقق اجلرم عند ارتكابه 

من اأي �سخ�ش دفع قا�سر للت�س�ل.

الطفل: • بيع 
و�سمريه  دينه  مللن  يتجّرد  اأن  ا�ستطاع  مللن 

يهرب  اأن  ي�ستطيع  لن  طفله،  ويبيع  واأخالقه 

املادة  عاقبت  فقد  القان�ن.  وحكم  ربه  حكم  من 

2/500 من قان�ن العق�بات كل من باع اأو حاول 

اأو  تخلى  من  كل  اأنه  على  فن�ست  االأطفال،  بيع 

قا�سر  عن  دائمة،  اأو  م�ؤقتة  لفرتة  التخلي،  حاول 

اإعطائه  دون الثامنة ع�سرة من عمره، ول� بق�سد 

اآخر، ع�قب  اأي نفع  اأو  لقاء مقابل مايل  للتبني 

باحلب�ش من �سنة اىل ثالث �سن�ات وبالغرامة من 

خم�سة ماليني اىل 20 ملي�ن لرية لبنانية. وتنزل 

العق�بة ذاتها بال�سريك واملتدخل، وكل من حمل 

كل  اأو  اأحدهما  اأو  القا�سر  والَدي  يحمل  اأن  حاول  اأو 

لقاء  القا�سر  للتخلي عن  له �سلطة عليه  كان  من 

مبالغ مالية اأو اأية منفعة اأخرى، اأو على التعاقد اأو 

التعهد بالتخلي عن طفل ُولد اأو قد ي�لد اأو يح�ز 

هذا التعهد اأو ي�ستعمله، اأو االإجناب ب�س�رة �سرعية 

تقدمي  اأو  امللل�للل�د،  بيع  بق�سد  �سرعية  غري  اأو 

و�ساطة لقاء بدل مايل اأو اأي نفع اآخر بغية احل�س�ل 

على طفل اأو تبنيه.

االنتحار: على  الطفل  • حمل 
ارتكاب  عن  ال�سمري  معدومي  بع�ش  يعجز  قد 

فيحتال�ن  مبا�سرة،  باأيديهم  الطفل  قتل  جرمية 

قتل  على  اأو  االنتحار  على  م�ساعدته  اأو  حلمله 

نف�سه.

قان�ن  من   553 املللادة  من   3 الفقرة  عاقبت 

دون اخلام�سة ع�سرة  العق�بات كل من حمل حدثاً 

على  كانت،  و�سيلة  باأية  معت�هاً،  اأو  عمره  من 

على  الطرق  من  طريقة  باأية  �ساعده  اأو  االنتحار 

التحري�ش  عق�بات  عليه  وتطبق  نف�سه،  قتل 

القتل  عق�بة  وهي  فيه،  التدخل  اأو  القتل  على 

ذاتها التي ت�سل اىل االإعدام، وتخّفف العق�بة اإذا 

مل يف�شِ التحري�ش اىل االنتحار اأو القتل )م218 

عق�بات(.

املخدرات  جرائم  يف  الطفل  • ا�ستغالل 
وامل�ؤثرات العقلية:

رقم 1995/426  القان�ن  لبنان مب�جب  �سادق 

االجتار  للعام 1988 ملكافحة  ڤيينا  اتفاقية  على 

العقلية  وامللل�ؤثللرات  باملخدرات  امل�سروع  غري 

خا�ش  قللانلل�ن  لبنان  يف  �سدر  كما  وال�سالئف، 

)رقم  وال�سالئف  العقلية  وامل�ؤثرات  باملخدرات 

اأحكاماً  ن�س��سه  بع�ش  ت�سمن يف   ،)1998/673

خا�سة باالأفعال املرتكبة من القا�سرين.

املادة  على  معط�فة   125 املللادة  ُفر�ست  وقد 

ال�ساقة  االأ�سغال  املذك�ر عق�بة  القان�ن  148 من 

امل�ؤبدة والغرامة من خم�سة وع�سرين ملي�ناً اىل 

يرتكب�ن  الذين  االأ�سخا�ش  على  لرية  ملي�ن  مئة 

بدون  وغريها  وزراعتها  باملخدرات  االجتار  جرائم 

عق�بة   127 امللللادة  وفر�ست  التعاطي.  ق�سد 

احلب�ش من ثالثة اأ�سهر اىل ثالث �سن�ات والغرامة 

كل  على  لرية  ماليني  خم�سة  اىل  ملي�نني  من 

اأو  التعاطي  بق�سد  املذك�رة  باالأفعال  يق�م  من 

اال�ستهالك ال�سخ�سي.

العق�بات  القان�ن  املادة 125 من هذا  و�سّددت 

ل�سخ�ش  اأعطي  قد  املخدر  كان  اإذا  اجلرائم  على 

من  العالج  حتت  كللان  اأو  عقلياً  معّ�ق  اأو  قا�سر 

االإدمان كما �سددت العق�بة بحق من عر�ش على 

عليه  احل�س�ل  له  �سّهل  اأو  خمدر،  ا�ستعمال  قا�سر 

قد  اجلرمية  كانت  حال  العق�بة يف  �سددت  كذلك 

ارتكبت يف م�ؤ�س�سة اإ�سالحية اأو ع�سكرية اأو عالجية 

والطالب  التالميذ  يرتادها  اأخللرى  اأماكن  يف  اأو 
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ملمار�سة ن�ساطات ترب�ية اأو ريا�سية اأو اإجتماعية 

اأو يف مناطق جماورة لهذه امل�ؤ�س�سات واالأماكن 

مبا�سرة.

لالأطفال: امل�سكرات  • تقدمي 
كل  العق�بات  قان�ن  من   625 املللادة  تعاقب 

عمره  من  ع�سرة  الثامنة  دون  لقا�سر  قللّدم  من 

�ستة  بالغرامة من  اأ�سكره  حتى  روحية  م�سروبات 

األف ل. ل. كما عاقبت املادة 626  اآالف اىل 20 

وبالغرامة  التكديري  بالت�قيف  ذاته  القان�ن  من 

احلانة  �ساحب  لرية  األف   20 اىل  اآالف  ع�سرة  من 

وكذلك  للجمه�ر،  مللبللاح  اآخللر  حمللل  �ساحب  اأو 

م�سروبات  �سخ�ش  اىل  قّدم�ا  اإذا  م�ستخدميه 

اأو قّدم�ها اىل �سخ�ش بحالة  اأ�سكروه  روحية حتى 

من  ع�سرة  الثامنة  دون  قا�سر  اىل  اأو  ظاهر  �سكر 

عمره.

وتلللعلللاقلللب امللللللادة 

القان�ن  هللذا  من   627

نف�سها  بللالللعللقلل�بللات 

�للسللاحللب احللللانلللة اللللذي 

حانته  يف  يلل�للسللتللخللدم 

غري  من  ن�ساء  اأو  بنات 

احلللاديللة  دون  عائلته 

والع�سرين من العمر.

حريته: من  وحرمانه  الطفل  • خطف 
اخلطف ه� كل فعل يق�سد به حمل املخط�ف، 

من  نقله  اأو  االنتقال  على  بالعنف،  اأو  باخلداع 

مكان اىل اآخر من دون اإرادته، ومنعه من اخلروج، 

بق�سد  اأو  ال�سخ�سية  حريته  من  حرمانه  بق�سد 

الزواج اأو بق�سد ارتكاب الفج�ر.

العق�بات  قان�ن  من   495 املللادة  عاقبت  وقد 

ع�سرة  الثامنة  دون  القا�سر  خطف  على  اللبناين 

�سلطة  من  نزعه  بق�سد  بر�ساه،  ول�  عمره،  من 

العق�بة  وتك�ن  احلرا�سة،  اأو  ال�الية  عليه  له  من 

�سن�ات  ثللالث  اىل  اأ�سهر  �ستة  من  احلب�ش  هنا 

األف لرية  األف اىل مئتي  وبالغرامة من خم�سني 

لبنانية. واإذا مل يكن القا�سر قد اأمت الثانية ع�سرة 

من عمره وُخطف اأو اأُبعد باحليلة اأو بالق�ة، تك�ن 

العق�بة االأ�سغال ال�ساقة امل�ؤقتة.

اأو  الفح�ساء  ارتكاب  على  االأطفال  • حمل 
االأفعال املنافية للح�سمة:

حمل  على  اللبناين  العق�بات  قان�ن  يعاقب 

االأطفال على ارتكاب الفح�ساء اأو االأفعال املنافية 

اخلام�سة  يتم  مل  قا�سراً  اأكره  من  فكل  للح�سمة. 

ع�سرة من عمره، بالعنف والتهديد على مكابدة 

باالأ�سغال  ع�قب  اإجرائه،  اأو  للح�سمة  مناٍف  فعل 

)م507  �سن�ات   6 عن  تنق�ش  ال  مللدة  ال�ساقة 

اخلام�سة  دون  بقا�سر  ارتكب  ومللن  عق�بات(. 

حمله  اأو  للح�سمة  منافياً  فعالً  عمره  من  ع�سرة 

امل�ؤقتة.  ال�ساقة  باالأ�سغال  ع�قب  ارتكابه  على 

يتم  اإذا مل  �سن�ات  اأربع  عن  العق�بة  تنق�ش  وال 

وكل  عق�بات(.  )م509  عمره  من  الثانية  ال�لد 

�سخ�ش من اأحد اأ�س�له اأو اأ�سهاره اأو ميار�ش عليه 

يرتكب  خدمهم،  اأحد  اأو  فعلية  اأو  �سرعية  �سلطة 

من  ع�سرة  والثامنة  ع�سرة  اخلام�سة  بني  بقا�سر 

عمره فعالً منافياً للح�سمة اأو يحمله على ارتكابه، 

ع�سر  تزيد على  ال  ال�ساقة مدة  باالأ�سغال  يعاقب 

�سن�ات )2510 عق�بات(.

على  االأطفال  ح�ّش   •
الفج�ر والدعارة:

على  الللقللانلل�ن  يقت�سر  ال 

باأعمال  يق�م  من  معاقبة 

يعاقب  بل  والدعارة،  الفج�ر 

ايلل�للسللاً كللل مللن اعللتللاد ح�ش 

كان  ذكلللراً  اأكلللرث،  اأو  �سخ�ش 

احلادية  يبلغ  مل  اأنللثللى،  اأو 

اأو  الف�ساد  اأو  الفج�ر  على  عمره،  من  والع�سرين 

اإتيانهما.  على  م�ساعدته  اأو  له  ت�سهيلهما  على 

وبالغرامة  �سنة  اىل  �سهر  من  احلب�ش  وعق�بته 

من 50 األفاً اىل 500 األف لرية. ويعاقب العقاب 

�سّهلها  اأو  ال�سرية  الللدعللارة  تعاطى  من  نف�سه 

)م523 عق�بات(.

االأطفال: •اإغت�ساب 
ات�ساالً  باإمراأة  رجل  ات�سال  ه�  االإغت�ساب  جرم 

جن�سياً كامالً من دون ر�ساء �سحيح منها. وتعترب 

باأمن  املا�سة  اجلللرائللم  مللن  االغت�ساب  جرمية 

العر�ش  على  االإعتداء  جرائم  اأ�سد  ومن  املجتمع، 

االإن�سان  ج�سم  ح�سانة  وعلى  العامة  احلرية  وعلى 

و�سرفه. وت�ستد فظاعة هذه اجلرمية عندما تقع 

على طفل بريء. فن�ست املادة 34 من االتفاقية 

على   1989 لعام  الطفل  بحق�ق  اخلا�سة  الدولية 

اأ�سكال  جميع  من  الطفل  بحماية  الللدول  تعهد 

جميع  وتتخذ  اجلن�سي،  واالنللتللهللاك  اال�ستغالل 

التدابري ملنع اإكراه الطفل على تعاطي اأي ن�ساط 

واملمار�سات  الللدعللارة  يف  ا�ستغالله  اأو  جن�سي 

يف  اأو  الداعرة  وامللل�اد  العرو�ش  يف  اأو  اجلن�سية 

ال�سياحة اجلن�سية. 

العق�بات  قان�ن  من   505 املللادة  عاقبت  وقد 

اللبناين كل من جامع قا�سراً دون اخلام�سة ع�سرة 

تنق�ش  وال  امل�ؤقتة.  ال�ساقة  باالأ�سغال  عمره  من 

يتم  ال�لد مل  كان  اإذا  �سن�ات  خم�ش  عن  العق�بة 

اأمّت  قا�سراً  جامع  ومن  عمره.  من  ع�سرة  الثامنة 

اخلام�سة ع�سرة من عمره ومل يتم الثامنة ع�سرة 

ع�قب باحلب�ش من �سهرين اىل �سنتني.

القان�ن نف�سه على  املادة 506 من  كما ن�ست 

اإذا كان من جامع قا�سراً بني اخلام�سة ع�سرة  اأنه 

غري  اأو  كان  )�سرعياً  اأ�س�له  اأحد  ع�سرة  والثامنة 

�سرعي( اأو اأحد اأ�سهاره جلهة االأ�س�ل، وكل �سخ�ش 

ميار�ش عليه �سلطة �سرعية اأو فعلية اأو اأحد خدم 

اأولئك االأ�سخا�ش، ع�قب باالأ�سغال ال�ساقة امل�ؤقتة. 

وُيق�سى بالعق�بة نف�سها اإذا كان املجرم م�ظفاً اأو 

عامالً  اأو  ا�ستخدام  مكتب  مدير  كان  اأو  دين  رجل 

اأو  ال�سلطة  ا�ستعمال  م�سيئاً  الفعل  فارتكب  فيه 

الت�سهيالت التي ي�ستمدها من وظيفته.

اأطفال الي�م رجال امل�ستقبل

الن�س��ش  وجلل�د  اأن  اىل  اأخللرياً  ن�سري  اأن  يبقى 

يكفي  ال  والطف�لة  الطفل  حلماية  القان�نية 

بللل يجب و�للسللع تلك  احلللمللايللة،  لللتللاأمللني هللذه 

الن�س��ش م��سع التطبيق، وعدم جعلها جمّرد حرب 

على ورق فالعربة هي يف التطبيق. وخري دليل 

الن�احي  من  العامل  اأطفال  يعانيه  ما  ذلك؛  على 

كافة  وال�سيا�سية  البيئية  واالجتماعية  ال�سخ�سية 

وغريها... ولعل التقارير الر�سمية وغري الر�سمية 

عدم  على  دليل  خري  وتباعاً،  دوريللاً  تن�سر  التي 

احرتام حق�ق الطفل والطف�لة الربيئة يف الكثري 

من دول العامل. كما اأن ما يعانيه الطفل اللبناين 

يبقى  امل�سروعة،  حق�قه  على  للح�س�ل  وذويلله 

ويجب  اللبناين،  النظام  جبني  على  عار  و�سمة 

التق�سري  �سبات  من  للنه��ش  حافزاً  ي�سّكل  اأن 

الر�سمي وغري الر�سمي الإعطاء الطفل احلد االأدنى 

هم  الي�م  فاأطفال  الكرمية؛  احلياة  معامل  من 

�سباب الغد، و�سباب الغد هم رجال امل�ستقبل. 

املرجع:

الطفل،  حللقلل�ق  كلللريوز،  اأنللطلل�ان  املحامي   -

بريوت، 1998.





يف  م�سج�ن  �سن�ات  ع�سر  ذو  طفل 

قف�ش َحمام مدة 9 اأ�سهر!؟

الق�سة  هذه  ت�سّدق...  ال  اأو  �سّدق 

جرت  بل  اخليال،  ن�سج  من  لي�ست 

 - طرابل�ش  مدينة  يف  اأحداثها 

لبنان!!

بداية  من  حتماً  ِدم�ا  �سُ كثريون 

هذه الق�سة، فهل تتحّمل عق�لنا 

وج�د  ن�سّدق  وهل  كفايتها؟ 

جمتمعنا  يف  ق�س�ش  هكذا 

اللبناين الذي يقّد�ش الروابط 

العائلية وحيث »الرجل ه� راأ�ش املنزل ورّب العائلة«!؟

املماَر�ش  العنف  حاالت  ال�حيدة، فكثريٌة هي  الق�سة  لي�ست  هذه 

على االأطفال يف لبنان واأحياناً من اأقرب االأقرباء: يف املنزل اأو يف 

ما تك�ن هذه احلاالت  وال�سارع... غالباً  اأو يف املحيط  املدر�سة 

غري مرئية، فهل مُياَر�ش الظلم يف الن�ر والعلن؟ حتماً ال!

العـنـف
�سد االأطفال يف لبنان 

َمن يتكّفل ترميم ما يهدمه الكبار يف نفـ��ش الــــ�سغار؟

ق�س�ش ي�سعب 

ت�سديقها 

وجرائم

يغطيها اجلهل 

واخل�ف من 

الف�سيحة

اإعداد:

ندين البلعة

مفه�م العنف �سد االأطفال واأن�اعه

يف  ورد  ما  منها  للعنف  تعريفات  عدة  ثمة 

املادة 19 من اتفاقية حق�ق الطفل باأنه »اأ�سكال 

اأو  العقلية  اأو  البدنية  االإ�ساءة  اأو  ال�سرر  اأو  العنف 

االإ�ساءة  ذلك  يف  مبا  كافة،  االإ�ستغالل  اأو  االإهمال 

اجلن�سية...«.

وال�سحة  العنف  عللن  العاملي  تقريرها  ويف 

العنف  العاملية  ال�سحة  منظمة  تعّرف   )2002(

باأنه »االإ�ستخدام املتعمد للق�ة اأو الطاقة البدنية، 

اأي  اأو الفعلية، �سد اأي طفل من قبل  املهّدد بها 

اأو حمتمل  اأو جماعة، وت�ؤدي اىل �سرر فعلي  فرد 

اأو من�ه  احلياة  قيد  على  لبقائه  اأو  الطفل  ل�سحة 

اأو كرامته«.

االأو�ساع  للمنظمة  االإقليمي  التقرير  ويتناول 

باأن  فيفيد  اإفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يف 

قليلة  االأطفال  �سد  العنف  حجم  ح�ل  البيانات 

اأ�سباب، منها ما  ب�سكل عام وهذا يرجع اىل عدة 

ه� ناجم عن ح�سا�سية هذه الق�سية خ�س��ساً داخل 

االأ�سرة، وحمدودية التبليغ عن مثل هذه احل�ادث، 

اىل  باالإ�سافة  للتبليغ.  فّعالة  اآليات  ت�افر  وعدم 

امل�سكلة،  لهذه  الت�سدي  اإمكان  يف  الثقة  غياب 

املمار�سات  لهذه  ال�سلبية  لالآثار  ال�عي  وغياب 

الطفل...  حق�ق  ملفه�م  وكذلك  االأطفال  على 

وعلى الرغم من ذلك فاإن معظم امل�ؤ�سرات ي�ؤكد 

يف  االأطفال  �سد  امل�ّجه  العنف  حجم  تزايد  على 

ال�طن العربي واأمناطه، مبا يف ذلك لبنان.

ت�سنيف العنف

ي�سّنف االخت�سا�سي�ن اأن�اع العنف �سد االأطفال 

ومييزون بني اأربعة منها اأ�سا�سية هي:
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َمن يتكّفل ترميم ما يهدمه الكبار يف نفـ��ش الــــ�سغار؟

اجل�سدي: • العنف 
اأي االإعتداء الذي ُيلحق االأذى بج�سم الطفل �س�اء 

با�ستخدام اليد اأو اأي و�سيلة اأخرى، وينجم عن ذلك 

ي�سل  وقد  جروح...  اأو  ك�س�ر  اأو  بر�س��ش  اإ�سابته 

العنف اجل�سدي اىل حد القتل.

من  قليلة  غري  ن�سبة  اأن  فهي  املفارقة  اأمللا 

اجل�سدي  واالأذى  ال�سرب  تعتمد  زالت  ما  النا�ش 

ك��سيلة لتاأديب االأطفال.

اجلن�سي(: االإعتداء  )اأو  اجلن�سي  • العنف 
ه� �سكل من اأ�سكال العنف اجل�سدي، وُيق�سد به 

ا�ستخدام الطفل الإ�سباع الرغبات اجلن�سية ل�سخ�ش 

اآخر... وهذا ي�ؤدي بال �سك اىل اآثار �سلبية خطرية 

على الطفل.

العاطفي: • العنف 
وه� اإحلاق ال�سرر النف�سي واالإجتماعي بالطفل، 

تهديداً  ي�سكل  �سده  �سل�ك  ممار�سة  خللالل  من 

من�  يف  ق�س�ر  اىل  يلل�ؤدي  مبا  النف�سية،  ل�سحته 

االجتماعية  عالقاته  يف  وا�سطراب  �سخ�سيته، 

باالآخرين. 

واحلنان  احلب  من  الطفل  حرمان  اأ�سكاله  ومن 

واالأملللان،  بللاالأمللن  وال�سع�ر  واحلماية  والللرعللايللة 

وكذلك  واللعب...  التعليم  يف  حقه  من  وحرمانه 

واحلماية  الزائد  التدليل  اأو  املعاملة  يف  الق�س�ة 

امل�سرفة.

• االإهمال:
ه� ف�سل االأ�سرة واملدر�سة يف اإ�سباع احتياجات 

ملللاأوى...(،  ك�ساء،  )غلللذاء،  البي�ل�جية  الطفل 

التعليم،  ال�سحة،  الرعاية،  )االأملللان،  والنف�سية 

حقه  من  الطفل  يحرم  ما  �سعفها  اأو  الرتبية...( 

يف تن�سئة اإجتماعية �سليمة.

اأ�سباب ونتائج

�سد  العنف  ممار�سة  اأ�سباب  وتتن�ع  تختلف 

�سحايا  االأطفال  ف�احدة.  النتيجة  اأمللا  االأطللفللال، 

العنف ي�ساب�ن باأ�سرار نف�سية وج�سدية وعاطفية 

الدوامة  واإذا مل يجدوا من ينت�سلهم من  خطرية. 

التي يعي�س�ن فيها فاإن كالً منهم ي�سّكل م�سروع 

منحرف اأو جمرم.

بع�ش اأ�سباب ممار�سة العنف �سد االأطفال مرده 

اىل املجتمع وبع�سه االآخر اىل االأ�سرة اأو املدر�سة، 

اأو حتى الطفل نف�سه يف حال معاناته خلالً عقلياً 

اأو  بنف�سه  ثقته  عدم  حال  يف  اأي�ساً  اأو  نف�سياً  اأو 

ك�نه بطبعه ولداً عنيداً!

مب�ؤ�س�ساته  اللبناين  املجتمع  يتعاطى  كيف 

الر�سمية واملدنية مع �سحايا العنف من االأطفال؟

على  لبنان  �للسللّدق  القان�نية  الناحية  مللن 
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املعاهدات واالتفاقيات التي حتمي حق�ق الطفل، 

هذا  يف  ق�انني  اللبنانية  الت�سريعات  وتت�سمن 

االإطار )»نحن والقان�ن« يعالج امل��س�ع يف هذا 

العدد(.

لبنان  يف  للطف�لة  االأعلى  املجل�ش  وي�سّكل 

املرجعية  االإجتماعية(  ال�س�ؤون  للل�زارة  )تابع 

ال�طنية املعنية مب�ساكل االأطفال وكل ما يتعلق 

بحق�قهم.

مب�ازاة هذا املجل�ش كمرجعية ر�سمية ثمة عدد 

املجتمع  وم�ؤ�س�سات  االأهلية  اجلمعيات  من  كبري 

والتي متد  الطف�لة،  بق�سايا  تهتم  التي  املدين 

�سني لتنت�سلهم من واقع  يدها للمعنَّفني واملهمَّ

تراعي  بحياة  االأمللل  اليهم  وتعيد  ظللامل،  مرير 

حق�قهم كاأطفال.

دور  يقع  واالأهلية  الر�سمية  املرجعيتني  وبني 

منفعة  ذات  جمعية  وه�  االأحللداث  حلماية  االحتاد 

ب�سالحيات  وتتمتع  االأحللداث  ل�سالح  تعمل  عامة 

تخ�لها التدخل حلمايتهم.

املجل�ش االأعلى للطف�لة

الدولية  االتفاقيات  على  الت�سديق  يكفي  »ال 

متابعة  يجب  بل  االأطللفللال،  حماية  من  للتمكن 

العمل متابعة تطبيقية...«. بهذه الكلمات يبداأ 

الدكت�ر اإيلي خمايل - اأمني عام املجل�ش االأعلى 

للطف�لة - حديثه عن املجل�ش ودوره يف مكافحة 

املنظمات  مع  بالتعاون  االأطللفللال،  �سد  العنف 

االأخرى املخت�سة.

باأ�سكاله  م�ج�د  االأطفال  �سد  »العنف  ويتابع 

كافة يف لبنان، بدءاً باالأ�سرة حيث ال يتقن االأهل 

مهارات الت�ا�سل مع الطفل؛ و�س�الً اىل الذهنية 

الرتبية...  واأ�ساليب  املحيط،  يف  االإجتماعية 

ال�ا�سحة  غري  العامة  اللبنانية  الق�انني  واالأهللم، 

بهذا اخل�س��ش«.

وي�سري الدكت�ر خمايل اىل املادة 168 من قان�ن 

بالطفل يف  العق�بة  اإنزال  التي جتيز  العق�بات، 

حال ا�ستحقها، �سمن ما يبيحه العرف العام!!

ويعّرف الدكت�ر اإيلي خمايل بدور املجل�ش: »اإن 

ال�س�ؤون  ل�زارة  التابع  للطف�لة  االأعلى  املجل�ش 

املعنية  ال�طنية  املرجعية  هلل�  االإجتماعية، 

من  بحق�قهم.  يتعّلق  ما  وكل  االأطفال  مب�ساكل 

مكافحة  اإطللار  يف  عمل  اآلية  املجل�ش  اأن�ساأ  هنا 

ال�زارات  كل  فيها  متّثلت  االأطفال،  �سد  العنف 

املعنية بحماية الطفل: العدل والرتبية والداخلية 

مع  التعاون  اىل  باالإ�سافة  هذا  االأمللن(...  )ق�ى 

العمل  االأهلي فيتم  واملجتمع  املدنية  اجلمعيات 

والتدخل  ال�قاية  طريق  عن  امل��س�ع  هذا  على 

واإعادة التاأهيل«.

وي�سيف خمايل:

اأجنزنا  حمللاور،  عدة  على  املجل�ش  يف  »نعمل 

االأطفال  �سد  العنف  مل�اجهة  خطتنا  من  ق�سماً 

ونعمل على متابعة الباقي. اأ�سري يف هذا املجال 

من  االأطفال  حلماية  ال�طنية  االإ�سرتاتيجية  اىل 

االإ�ستغالل والعنف، حيث و�سعنا اأطراً مرجعية لهذه 

واملخطط  العمل  منهجية  تت�سمن  االإ�سرتاتيجية 

عمل  فريق  ت�سكيل  على  نعمل  ونحن  الللعللام، 

واإن�ساء جمم�عات ملناق�سة م�س�دة اال�سرتاتيجية.

لقاءات  نّظمنا  االإ�سرتاتيجية،  هذه  ولتفعيل 

�سد  العنف  مناه�سة  حلل�ل  مناطقية  ت�ساورية 

اللبنانية،  املناطق  مللن  الكثري  يف  االأطللفللال 

مع  لللقللاء  حت�سري  اىل  بللاالإ�للسللافللة 

نتيجة  ت�سّكلت  التي  املتابعة  جلان 

اللللللقللاءات واقللللرتاح خللطلل�ات عمل 

بالتن�سيق مع �سبكات احلماية التي 

اأطلقتها منظمة الي�ني�سف.

وطنية  اإ�سرتاتيجية  و�سعنا  كما 

لل�قاية من االإنحراف بالتن�سيق مع 

خطة  ونّظمنا  الي�س�عية.  اجلامعة 

املماَر�ش  العنف  ملكافحة  وطنية 

على االأطفال يف املدار�ش، لل��س�ل 

اىل اآلية الإلغاء العقاب املدر�سي من 

خالل و�سع م�سروع لتدريب االأ�ساتذة 

العقاب  بللدائللل  حللل�ل  واملللعلللللمللني 

املدر�سي واأ�ساليب الرتبية احلديثة.

باأ�سكاله  العنف  انت�سار  اىل  ونظراً 

العديدة ويف املناطف كافة، و�سعنا 

�س�ء  من  االأطفال  حماية  ح�ل  ال�طني  الربنامج 

الهدف  ولهذا  وا�ستغاللهم.  االنرتنت  ا�ستعمال 

�س�ف يتم ا�ستقدام متدربني من اإحدى اجلامعات 

االإطار  هذا  يف  مقرتح  وتقدمي  االإ�سكالية  لتناول 

وخ�س��ساً من الناحية القان�نية.

املجل�ش  بني  تعاون  اتفاق  وّقعنا  ذلللك  اىل 

االأعلى للطف�لة ومركز الدرا�سات احلق�قية للعامل 

لتنفيذ  ي��سف  القدي�ش  جامعة  يف  العربي 

اللبناين  للت�سريع  املقارنة  القان�نية  الدرا�سة 

الكبار يهدم�ن نف��ش ال�سغار
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االإحتاد 

حلماية 

االأحداث 

يف لبنان

الدولية  وامل�اثيق  االإتفاقيات  مع 

اخلا�سة بحق�ق الطفل. لهذا الهدف 

لتحديد  عمل  خطة  و�للسللع  �سيتم 

االأول�يات البحثية باالإ�سافة اىل اآلية 

وفريق عمل«.

دور االإعالم

اإيلي خمايل، �سمن  الدكت�ر  ي�سري 

املجل�ش  يعمل  التي  االإ�سرتاتيجية 

لتنفيدها، اىل دور االإعالم وذلك من 

�سرعة  تخ�سي�ش  على  العمل  خالل 

مع  االإعللالمللي  التعامل  اأخللالقلليللات 

ت�جيه  هدفها  حملة  تن�سيق  اىل  و�س�الً  االأطفال 

الراأي العام اىل مناه�سة العنف �سد االأطفال.

وي�سري خمايل اىل احلملة ال�طنية مبنا�سبة 19 

ت�سرين الثاين )الي�م العاملي لل�قاية من االإ�ساءة 

»حماية  عن�ان:  حتت  تاأتي  والتي  الطفل(،  اىل 

حقهم...  العنف،  مللن  االأطللفللال 

واجبنا«.

املجتمع  »اإن  بالق�ل:  ويختم 

كبرياً  اعللتللبللاراً  يقيم  اللبناين 

اهتماماً  جنللد  لللذلللك  للطف�لة، 

امل�ا�سيع.  هلللذه  مللع  وجتلللاوبلللاً 

بالتق�سري  نعرتف  اأن  االأهم  ولكن 

�س�ف  ناق�سة  خط�ات  هناك  واأن 

خالل  من  ا�ستكمالها  اىل  ن�سعى 

�سبق  التي  العمل  ا�سرتاتيجية 

ذكرها«. 

ع�دة اىل ق�سة �سمري

وق�س�ش اأخرى

التي  اجلمعيات  مللراكللز  داخلللل 

�سحايا  وخ�س��ساً  باالأطفال  تهتم 

العنف منهم، ن�سبح على متا�ش 

اأب�سط  ُحرم�ا  اأطفال  واقع  األيم،  واقع  مبا�سر مع 

حق�قهم وم�ِر�ست بحقهم اأب�سع اأن�اع الظلم. لكن 

اخلرّي،  وجهها  االإن�سانية  تك�سف  اإياها  املراكز  يف 

وتعيد اىل ه�ؤالء ال�سحايا حقهم يف احلياة والكرامة 

االإن�سانية. �سمري، رنا، و�س�اهم... )اأ�سماء وهمية( 

بهم  يعتني  َمن  اىل  الظروف  اأو�سلتهم  الأطفال 

ويعيد ترميم ما هدمه يف حياتهم َمن كان من 

املفرت�ش اأن يحيطهم بكل احلب والرعاية.

معق�ل...!؟

فيها  اإنف�سل  لبنانية،  عائلة  من  ولللٌد  �سمري 

احلادية ع�سرة من  ذات  و�سقيقته  ال�الدان فبقي 

العمر مع ال�الد الذي تزّوج مرة ثانية وكان ي�سيء 

معاملة ولديه.

�سطح  على  حمام  قف�ش  يف  اإبنه  ال�الد  َجَن  �سَ

خاللها  �ساهد  تقريباً،  اأ�سهر  ت�سعة  ملدة  املنزل 

حرب مت�ز 2006 من داخل هذا القف�ش حيث كان 

ُيعنَّف وُيرتك... حتى الطعام مل يكن متاحاً له اإال 

يف وجبتني ي�مياً.

عنيف  ل�سرٍب  الفرتة  هذه  خالل  �سمري  تعّر�ش 

العنف.  من  اأخللرى  والأ�سناف  الكهرباء  بكابالت 

يف  حاجته  يق�سي  وكان  باملاء،  ه  ير�سّّ والده  كان 

علبتني �سغريتني م��س�عتني داخل القف�ش!

بدورها  تتعّر�ش  فكانت  �سقيقته  اأّملللا 

لل�سرب وتنام يف احلّمام، وُحرمت واأخ�ها من 

اأب�سط حق�ق الطفل.

جن  اكت�سفت ق�ى االأمن هذه احلالة بال�سدفة، ف�سُ

االأب وُح�ِّل الطفالن اىل مركز »Restart« لتاأهيل 

�سحايا العنف والتعذيب.

كان... اأ�سبح

 »Restart« تخربنا ال�سيدة �س�زان جّب�ر، رئي�سة

عن هذه احلالة التي �سغلت اإخت�سا�سيني يف عل�م 

النف�ش واالإجتماع...

لها:  يرثى  حالة  يف  املركز  اىل  �سمري  »و�سل 

طفل مت�ّح�ش، ُيبدي الكثري من اخل�ف وقلة الثقة 

م�ِر�ست  بل  وح�سب  ُيعّنف  مل  فه�  ح�له.  مبن 

ُحِرم من مراحل  التعذيب �ستى. وقد  اأن�اع  عليه 

النم� النف�سي والعاطفي ال�سرورية للطفل«. 

بتك�ين  الطفل  يبداأ  العمر،  هذا  »يف  وتتابع: 

�س�رة عن ال�سخ�ش املثايل الذي يريد اأن يقتدي 

به ويك�ن على �س�رته. ونظراً اىل ما تعّر�ش له 

�سمري، ت�سّ�هت هذه ال�س�رة واهتّزت اأ�س�ش كثرية 

والقلق  اخل�ف  اأعرا�ش  عليه  بدت  �سخ�سيته.  يف 

والرتدد وعدم الت�ا�سل مع االآخرين، لكنه مل يكن 

بل  حالته،  يف  ولد  يك�ن  اأن  ُيفرت�ش  كما  عدائياً 

كان دائم االإ�سرار على التح�سن والتقّدم يف العالج 

االإحتاد ه� جمعية ذات منفعة عامة تعمل ل�سالح االأحداث الذين ي�سك�ن من ا�سطرابات 

اأخالقية اأو م�ساعب مع حميطهم، اأو على خالف مع العدالة واالأنظمة والق�انني ويحتاج�ن 

بالتايل اىل مراقبة ووقاية وعناية.

الط�ائف  خمتلف  اىل  ينتم�ن  متط�عني  يد  على   1936 العام  اجلمعية  تاأ�س�ست 

االإ�ستعانة بهذه اجلمعية لتاأمني  الدولة على  اإجتماعيني وغريهم، ما حمل  واخت�سا�سيني 

اخلدمة االإجتماعية لدى حماكم االأحداث ودر�ش ومعاجلة ق�سايا ال�قاية من االأخطار واإ�سالح 

وم�سّردين  مت�سّ�لني  من  البائ�سة  بالطف�لة  اجلمعية  اأع�ساء  اهتم  البداية،  يف  االأحداث. 

ومنحرفني وعّمال وغريهم. كما ت�ؤمن اجلمعية اأعباء الرعاية االإجتماعية لدى حماكم االأحداث 

ي  ر مندوبة من اجلمعية، تك�ن م�ساعدة اإجتماعية تق�م بالتق�سّ يف كل املحافظات، فتح�سُ

القا�سي  اىل  والعائلي، وتقّدم تقريراً  ال�سخ�سي  ال�سعيدين  ال�لد املعني على  عن و�سع 

الذي يحّدد م�عد اجلل�سة.

وميلك االحتاد حق التدخل القان�ين يف ق�سايا االأطفال املعّنفني، من هنا فاإن كل جمعية 

اأهلية ُتعنى بهذا امل��س�ع، تلجاأ اليه ليتدخل قان�نياً حتقيقاً مل�سلحة الطفل.



والتع�ي�ش عّما فاته.

اإجتماعي،  تراجع  م�ؤ�سرات  �سمري  على  ظهرت 

وانقطاع  الن�م  وقلة  القلق  ع�ار�ش  اىل  اإ�سافة 

اأي   Flashback ي�سمى  ما  واجلله  كما  ال�سهية؛ 

اأي  يف  م�ؤذية  وم�ساهد  األيمة  ذكريات  ا�ستعادة 

ليعي�ش  فيع�د  ما،  حدث  فيها  ي�ستثريه  حلظة 

ق�سة االأمل والعنف من جديد، وكاأنها حت�سل للت�.

يف مركز التاأهيل

اأحيل هذا الطفل اىل املركز للتاأهيل، حيث خ�سع 

الطفل  ياأخذ  اأن  يكفي  فال  مراحل  عدة  اىل 

حريته بل ه� يحتاج اىل اإعادة تاأهيل ت�سمل كل 

ت�سيف:  التي  جب�ر  ال�سيدة  ح�سب  ال�سدمة  اآثار 

خ�سع �سمري يف البداية اىل تقييم �سامل للحالة 

)Global Evaluation( هدفه ت�سخي�ش م�ساكله 
النف�سية متهيداً للعمل على معاجلتها.

عدة طرق يف  النف�سي�ن  االخت�سا�سي�ن  يعتمد 

وتقنية  الر�سم،  احلر،  التعبري  منها  الطفل،  عالج 

تاأدية االأدوار ما يتيح له االإف�ساح عّما يخاجله من 

م�ساعر.

ال��سع  تقييم  على  عملنا  الحقة  مرحلة  يف 

لفرتة  املدر�سة  من  ُحللرم  فقد  ل�سمري،  الرتب�ي 

ق الطفل بالرعاية االأ�سرية
ت الرعاية وح

م�ؤ�س�سا

كانون1ت�رشين2/ 
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اإذا كان و�سع 

العنف  اىل  املعّر�سني  االأطفال 

م�ؤ�س�سات  اأو  بديلة  عائالت  اىل  نقلهم  ي�ست�جب 

اإي�اء، فاإن هذه امل�ؤ�س�سات ت�ستقبل االأطفال اأي�ساً ب�سبب 

اليتم اأو الفقر. وقد ك�سفت درا�سة قامت بها م�ؤ�س�سة البح�ث والدرا�سات 

واقع  اأن  االإجتماعية،  ال�س�ؤون  ووزارة  »الي�ني�سف«  مل�سلحة   )2006(

الرعاية املقدم له�ؤالء االأطفال يتنافى يف اأحيان كثرية مع حق�ق الطفل، 

واأن معظهم  من الفقراء ولي�ش من االأيتام.

واإذ ت�سدد الدرا�سة على حق الطفل يف العي�ش باأمان �سمن عائلة وعلى 

االأهل وحت�يله اىل م�ؤ�س�سة  الفقر �سبباً حلرمانه رعاية  اأال يك�ن  �سرورة 

ترعاه، فهي تك�سف الكثري من احلقائق وتخرج بجملة ت��سيات مهمة.

املا�سي  اأيل�ل  ال�سادر يف 15  العدد 627  ن�سرت يف  »االأخبار«  جريدة 

الرعاية  من  املحروم�ن  »االأطفال  عن�ان  حتمل  التي  الدرا�سة  خال�سة 

امل�ؤ�س�ساتية والرعاية البديلة: ال��سع الراهن والبدائل املتاحة«. ون�ستعيد 

هنا اأبرز ما جاء فيها:

تفيد الدرا�سة باأن غالبية االأطفال امل�ج�دين يف امل�ؤ�س�سات التي تنتهج 

�سيا�سة »االإي�اء« هم فقراء ال اأيتام، ت�ستطيع الدولة اللبنانية ت�فري 7.26 

مليارات لرية لبنانية �سن�ياً اإذا ما قررت رعايتهم �سمن اأ�سرهم، ال �سمن 

امل�ؤ�س�سات الرعائية، التي تتعاقد معها وزارة ال�س�ؤون االإجتماعية �سن�ياً، 

بكلفة ت�سل اىل 66 مليار لرية )75٪ من ميزانية ال�زارة حالياً(.

ال�زارة  اعتماد  حال  يف  النظرية،  الناحية  من  اأنه  الدرا�سة  وتلحظ   ...

خيار حت�يل املبالغ مبا�سرة اىل االأهل، فاإنها وبامل�ازنة املقررة نف�سها، 

�ستغطي نفقة رعاية ح�اىل 3000 ولد اإ�سايف يف منازلهم زيادة على 

23463 ولداً تق�م بتغطيتهم حالياً �سمن م�ؤ�س�سات الرعاية.

اإن ال�اقع اللبناين يظهر ب��س�ح اأن ال�سبب الرئي�ش لتعنيف االأطفال 

يف عائالتهم له عالقة مبا�سرة بال��سع االإقت�سادي الرديء. بالتايل وح�سب 

الدرا�سة، ميكن بهذه الطريقة التخفيف واحلد من االأ�سباب امل�ؤدية اىل 

ممار�سة العنف على االأطفال يف املنزل.

يف املقابل حر�ست الدرا�سة على التاأكيد اأن الت��سيات التي تقرتحها ال 

تقّلل من اأهمية دور امل�ؤ�س�سات الرعائية يف م�ساعدة االأطفال املحتاجني 

اليها  الدرا�سة  خل�ست  التي  الت��سيات  ّنفت  �سُ وقد  الرعاية.  اىل 

كالتايل:

امل�ؤ�س�ساتية. الرعاية  اأ�سباب  من  �سبباً  الفقر  • رف�ش 
الرعاية  خيار  وجعل  البديلة  للرعاية  اأف�سل  مقاربة  نح�  • الت�جه 

امل�ؤ�س�ساتية امللجاأ االأخري.

و�سعه  ومراقبة  طفل  كل  حالة  بح�سب  االأف�سل  اخليارات  • حتديد 
ومتابعته.

حتتاج  التي  االإجتماعية  للحاالت  ودقيق  وا�سح  تعريف  • و�سع 
ال�سلة  ذات  املحلية  الت�سريعات  تطبيق  امل�ؤ�س�ساتية،  الرعاية  اىل 

دورها  اأداء  من  ال�س�ؤون  وزارة  ومتكني  الطفل،  حق�ق  اتفاقية  مع 

الناظم واملطّور واملراقب واملتابع لن�ساط موؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية.

النهارية. الرعاية  اىل  االإي�ائية  الرعاية  من  االإنتقال  على  • الرتكيز 
االأ�سر  اىل  مدرو�سة  بطريقة  مبا�سرة،  املادي  الدعم  تقدمي   •

لتت�ىل رعاية اأطفالها.

واملت��سطة،  االإبتدائية  املرحلتني  يف  التعليم  اإلزامية  • تطبيق 
يف  يحقق�ن  الذين  االإجتماعيني  للم�ساعدين  تدريبية  دورات  وتنظيم 

طلبات الرعاية امل�ؤ�س�ساتية.

وجاء يف الت��سيات احلمائية:

وتق�مي  مراقبة  يف  فاعل  بدور  االإجتماعية  ال�س�ؤون  وزارة  • قيام 
ن�عية اخلدمات املقدمة من م�ؤ�س�سات الرعاية.

معايري  ل��سع  الي�ني�سف  منظمة  من  التقنية  امل�ساعدة  • طلب 
الق�انني  مللالءمللة  االإعللتللبللار  يف  االأخلللذ  مللع  االأطللفللال،  لرعاية  وا�سحة 

اللبنانية حلق�ق الطفل.

االأ�سرية. الرعاية  نح�  للتح�ل  االإي�ائية  الرعاية  م�ؤ�س�سات  • دعم 
امل�ؤ�س�سة  يف  املقيم  الطفل  بني  العالقة  ا�ستمرار  �سمان   •

االإي�ائية واأهله، عرب ن�ساطات ت�ا�سل م�ستمرة.
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مهاراته  قّيمنا  ال�سنة.  ون�سف  ال�سنة  تقارب 

من  فاته  ما  يعّ��ش  لكي  واالأكادميية  العلمية 

املنهج الرتب�ي، وه� حالياً يقّدم نتائج ممتازة. 

كما مّت الرتكيز على العالج املعريف وال�سل�كي، 

فالطفل املعّنف يكّ�ن �س�رة خاطئة عن مفه�م 

لذا  اليه،  النا�ش  اأقللرب  وهم  وت�سرفاتهم  االأهللل 

هي  حالته  واأن  القاعدة  اإفهامه  على  العمل  يتّم 

االإ�ستثناء.

راح �سمري يرتّدد اىل مركزنا عدة 

العمل  وبداأنا  االأ�سب�ع،  يف  مللرات 

اأهمها  معه على نقاط خمتلفة كان 

والتكّلم  احلدث  عن  التعبري  مرحلة 

واحلقد  الغ�سب  م�ساعر  واإخللللراج 

املرتاكمة داخله.

الفائق  بللذكللائلله  �للسللمللري  متللّيللز 

وباإ�سراره على التخّل�ش من م�ساكله 

وتط�ير نف�سه وتع�ي�ش ما تعّر�ش 

له من ظلم وعنف وتعذيب«.

ع�امل اأ�سا�سية للعالج

ال  العالج  مرحلة  يف  اأنه  جب�ر  ال�سيدة  اأو�سحت 

بّد من ت�افر عاملني اأ�سا�سيني هما: اإرادة الطفل 

ووعي ال�سخ�ش امل�س�ؤول عنه ل�سرورة العالج. ويف 

حالة �سمري واكبت والدته عالجه واعرتفت ب�سرورة 

تابعت  اإبنتها،  كذلك  التاأهيل.  لهذا  خ�س�عه 

بدورها عالجاً، على الرغم من اأن ما تعّر�ست له من 

عنف وحرمان يختلف عّما م�ر�ش على �سقيقها؛ 

كانت مت�سابهة... ويف  النف�سية  التاأثريات  ولكن 

اإعادة  يف  االأكللرب  امل�سكلة  تكمن  مماثلة  حللاالت 

االأوالد  بني  و�س�ية  �سحيحة  عائلية  عالقات  اإنتاج 

واأهلهم!!«.

اإخت�سا�سيني  عللدة  اأن  جب�ر  ال�سيدة  وت��سح 

نف�سية،  معاجلة  التاأهيل:  عملية  يف  ي�سارك�ن 

حركي  نف�سي  ومللعللالللج  تللقلل�ميلليللة  ومللربلليللة 

تك�ين  الإعللادة  وذلك   ...)Psychomotricien(
ال�لد  ب�سخ�سية  املتعلقة  ال�سحيحة  املفاهيم 

وج�سده وعقله.

احلماية  لي�ؤمن  يتدخل  القان�ن  اأن  اىل  وت�سري 

اىل  ع�دتهم  ومينع  احللللاالت  هللذه  يف  للللالأوالد 

املحيط الذي تعّر�س�ا فيه للعنف.

ويف ختام حديثها ت�ؤكد جب�ر اأن االأهم يف عملية 

التاأهيل مراعاة فردية كل حالة وخ�س��سيتها.

اإبنة تلعب دور االأم

رنا الفتاة البكر يف عائلة م�ؤلفة من �ستة اأوالد. 

غادرت االأم املنزل فبقي ال�الد لالإهتمام باأوالده. 

على  واملنزل  باأخ�تها  تهتم  االأم،  دور  رنا  ت�ؤدي 

الرغم من اأنها مل تكمل الثانية ع�سرة من عمرها.

العمل  عن  وعاطل  الكح�ل  على  مدمن  االأب 

اأي  يتقن  ال  اأنلله  اىل  باالإ�سافة  �سحية  الأ�سباب 

اإحدى  اىل  منتمياً  كان  �سبابه  فرتة  ففي  مهنة، 

امليلي�سيات.

اللبناين«  الطفل  »دار  واأخ�تها  الطفلة  ق�سدت 

العنف  من  االأطفال  حلماية  مركز  وه�   ،)Afel(
املركز  يف  الفتاة  �سل�ك  تغرّي  فجاأة  واالإهللمللال. 

خالل  ومن  الب�ا�سق«،  »ج�ار  الداخلي يف منطقة 

يف  العمل  بفريق  عالقتها  �سادت  التي  الثقة 

الذي  اجلن�سي  التحّر�ش  عن  اأف�سحت  املركز، 

وحركات  مداعبات  عليها:  والدها  ميار�سه 

غريبة مل تكن تفهمها.

رئي�سة  با�سيل،  فرحات  اأمللال  ال�سيدة  تخربنا 

ع�سرات  بني  من  واحللدة  احلالة  هذه  اأن  اجلمعية 

احلاالت التي ي�سادف�نها ي�مياً يف املركز.

اجلمعية؟ عن  • ماذا 
- »تاأ�س�ست جمعيتنا العام 1976 وكانت ُتعنى 

ولكن  اللبنانية...  احلرب  �سحايا  االأيتام  باالأطفال 

العنف �ستى مبا فيها  نحن ن�ستقبل حاالت  حالياً 

»ج�ار  يف  الداخلي  مركزنا  املعّنفني.  االأطفال 
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الب�ا�سق« ي�ستقبل ح�اىل 55 طفالً من 30 عائلة. 

ولكننا �سراحة �سد و�سع الطفل يف مركز داخلي اإال 

�سعيد  على  نعمل  هنا  من  الق�س�ى.  احلاالت  يف 

الطفل وعائلته.

رنا واأخ�تها حالة م�ؤثرة، وقد عملنا معهم على 

تخفيف ال�سغط عن االأخت البكر اأي رنا، من خالل 

ت�زيع امل�س�ؤوليات على االأخ�ة جميعاً. وحتماً كان 

امل�سابهة  احلاالت  من  كغريهم  متابعتهم  علينا 

متابعة مدر�سية )Soutien Scolaire(. فيذهب 

يتناول�ن  ظهراً  وياأت�ن  املدر�سة  اىل  اأطفالنا 

املدر�سية، يق�م�ن  الفرو�ش  اإنهاء  وبعد  الطعام، 

مبفرده  طفل  كل  يتناول  التاأهيل  بن�ساطات. 

نف�سية  متابعة  وثمة  املتابعة  اىل  باالإ�سافة 

م�ستمرة. ن�سعى ب�سكل اأ�سا�سي اىل تعليم الطفل 

حاجز  ك�سر  اأي  يزعجه،  ما  كل  عن  التعبري  كيفية 

اجلن�سي  التحّر�ش  حللاالت  يف  وخ�س��ساً  ال�سمت 

كحالة رنا«.   

يزال  ال  لبنان،  »يف  اأملللال:  ال�سيدة  وت��سح 

رنا  لذا عملنا مع  �سائداً،  الكبرية  العائلة  مفه�م 

جن  �سُ الذي  ال�الد  عن  بديل  اإيجاد  على  واأخ�تها 

التاأهيل،  عملية  بعد  واالآن  الغائبة...  االأم  وعن 

رنا  وجدتهم:  جدهم  مع  ال�ستة  االأوالد  يعي�ش 

درا�ستها  اأنهت  وقد  عاماً  ع�سرون  الي�م  عمرها 

وهي تعمل؛ اأّما اأخ�تها فمنهم من يتابع درا�سته 

ومنهم من يعمل...

واالأهم اأننا رّكزنا على عامل امل�ساحلة والت�سامح 

الطيبة  العالقة  اإعادة  وعلى  ووالدهم،  االأوالد  بني 

يف ما بينهم«. 

حني ال يتجاوب...

يف  تغلغل  قد  العنف  يك�ن  احلاالت  بع�ش  يف 

نف�ش الطفل فت�سبح عملية اإعادة تاأهيله �سعبة 

جداً. ويف هذا االإطار تخربنا ال�سيدة اأمال عن حالة 

رامي.

»تعّر�ش رامي منذ والدته اىل التعنيف. فاأب�ه 

دائماً  زائللراً  وكان  نف�سية  ا�سطرابات  يعاين  كان 

ولكن  عنيفة  بطريقة  اأوالده  ي�سرب  كان  لل�سجن. 

والده  عّلقه  بكى،  اإذا  خلق«،  ة  »ف�سّ كان  رامللي 

بامل�سمار على احلائط!!

يبلغ  وكللان  االأوان  فلل�ات  بعد  املركز  اىل  و�سل 

و�سل�كية  نف�سية  ا�سطرابات  العمر.  من  العا�سرة 

يتناول  فكان  الطفل  هذا  �سخ�سية  يف  اجتمعت 

اأدوية االأع�ساب. ي�سّب غ�سبه على احلي�انات كرّدة 

له. ويف عمر 15  الذي تعّر�ش  العنف  فعل على 

بداأت  اأن  بعد  رامي  على  ال�سيطرة  فقدنا  �سنة 

وخ�فاً  منحرف؛  و�سل�ك  �سرقة  ب�ادر  لديه  تظهر 

فيه،  واالأطفال  املركز  على  ال�سلبي  تاأثريه  من 

ذلك  من  الرغم  على  ولكن  االإ�سالحية.  اىل  ُحلل�ِّل 

فاإننا نتابع �سل�كه وعملية تاأهيله با�ستمرار«. 

غري  االأطفال  حللاالت  اىل  اأمللال  ال�سيدة  وتلفت 

امل�سجلني يف الدوائر الر�سمية والذين ال ميلك�ن 

ه�ية بالرغم من ت�قيع لبنان التفاقية حق الطفل 

بالت�سجيل عند ال�الدة. »لدينا ق�سية ما زالت منذ 

وعلى  ت�فيت،  االأم  املحكمة.  يف  �سن�ات  ثماين 

 )DNA( الن�وي  احلم�ش  فح��سات  اأن  من  الرغم 

اأثبتت بن�تهم، مل يح�سل�ا بعد على ه�ية ب�سبب 

عدم ت�سجيل الزواج يف الدولة!«.

بالق�ل  اللبناين«  الطفل  »دار  رئي�سة  وتختم 

الظروف  من  مرتابطة  دائللرة  ي�سّكل  العنف  اأن 

على  ت�ؤثر  التي  ال�سعبة  وال�سيا�سية  االإقت�سادية 

وبالتايل اىل خلل  العائلة وت�ؤدي اىل خلل فيها، 

هذه  وكل  باأ�سره،  واملجتمع  والبيئة  املحيط  يف 

االآثار ت�سّب على الطفل.

االأمل: دار  • جمعية 
- �سن الفيل، حر�ش تابت، قرب م�ست�سفى احلايك. 

تلف�ن/فاك�ش: 9611483508+

- برج حم�د، النبعة. تلف�ن/فاك�ش: 9611241164+

�سندوق الربيد: 55329 بريوت - لبنان.

والتعذيب: العنف  �سحايا  لتاأهيل  ري�ستارت  • مركز 
- �سارع بدارو - بريوت/لبنان - بناية غطا�ش - ف�ق بنك ع�دة - 

الطابق الثاين. هاتف: 01/385385

e-mail: restart_beirut©hotmail.com
- طرابل�ش - ب�لڤار ال�سرايا - برج فتال - الطابق ال�سابع. �ش. ب. 

30140 - هاتف: 06/410577

e-mail:restart@idm.net.lb
اللبناين: الطفل  • دار 

- �سن الفيل - �سارع ي��سف كرم - بناية يحيى - الطابق الرابع.

هاتف: 01/485066 - 03/823215

هاتف/فاك�ش: 01/481690

�ش. ب. 113 - 5332 بريوت - لبنان.

Website: www.afelonline.org
e-mail: afel@dm.net.lb

لبنان: يف  االأحداث  حلماية  • االإحتاد 
- اأرقام الهاتف: ق�س�ر العدل:

- بريوت: 01/427973 - 03/784265

- بعبدا: 03/819671

- طرابل�ش: 06/625954

- زحلة: 08/820598

- �سيدا: 07/721174

- النبطية: 03/801719
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اأين املفّر

مزيد من االأمل

يف اإطار ت�سجيعها امل�ؤ�س�سات واالأفراد العاملني 

العنف، منحت م�ؤ�س�سة  االأطفال من  على حماية 

الروؤية العاملية جائزة »اأف�سل املمار�سات« جلمعية 

االأطفال من  االأمل تقديراً مل�سروعها »حماية  دار 

خماطر االإ�ستغالل« - يف االإطار نف�سه نال الزميل 

تغطية  اأف�سل  جللائللزة   )NBN( دغللمللان  قا�سم 

اإعالمية.

االأمل -  اأفرام م�س�ؤولة مركز دار  ال�سيدة جرمان 

ياأتي  الذي  اجلمعية  النبعة، حتدثت عن م�سروع 

تق�ل:  العنف.  من  لل�قاية  الت�عية  اإطللار  يف 

لل��س�ل اىل نتيجة يف م��س�ع  اأنه  »ندرك جيداً 

حماية االأطفال من العنف يف لبنان، علينا العمل 

لي�ش مع امل�ستفيد فح�سب، بل اي�ساً مع عائلته 

وحميطه.

بداية ت�جهنا بامل�سروع اىل االأطفال لت�عيتهم 

على حق�قهم، على مفه�م العنف واالأماكن التي 

اىل  املنزل  من  للعنف  فيها  يتعّر�س�ا  اأن  ميكن 

املدر�سة وال�سارع.

مع  خ�س��ساً  الت�عية،  جل�سات  نتابع  ونحن 

على  الللقللدرة  بللدورهللّن  ميتلكن  حتى  الفتيات، 

الت�عية يف جمتمعهن وحميطهن.

م�سارحة  جل�سات  نّظمنا  باالأهل  يتعلق  ما  يف 

و�سمن  اأحياناً  الفردية  اللقاءات  واعتمدنا  وت�عية 

جمم�عات اأحياناً اأخرى«.

الفردية  اللقاءات  اأهمية  اأفرام  ال�سيدة  وت��سح 

كانت  طفلة  »حللالللة  يف  كما  معينة  حللاالت  يف 

وت�سك�  حمروقة  يدها  املنزيل،  للعنف  تتعّر�ش 

اأر�سلنا  العنف.  هذا  جللراء  من  دائمة  اإعاقة  من 

الفتاة  ولكن  معها  نت�ا�سل  حتى  عائلتها  بطلب 

بقيت تتعّر�ش للعنف حتى من �سقيقها االأ�سغر. 

التجاوب  يف  اأمللل  ال  حيث  مثالً  احلالة  هللذه  يف 

والتغيري، نلجاأ اىل احتاد حماية االأحداث الذي ميلك 

ال�سلطة القان�نية للتدخل واأخذ الفتاة من عائلتها 

وو�سعها يف بيئة اآمنة.

واأ�سافت: »يف جل�سات الت�عية مع االأهل، يتّم 

عر�ش اأن�اع العنف وخ�س��ساً العنف املدر�سي كما 

نرّكز على �سرح اأهمية حق�ق الطفل«.

البيئة واملحيط... 

يف  واملحيط،  البيئة  مع  العمل  اىل  وبالن�سبة 

يف  الفتيات  مع  عملنا  نف�سه،  امل�سروع  اإطللار 

من  االأطفال  »حماية  من�س�ر  ت�زيع  على  املركز 

كامالً  ي�ماً  نّظمنا  حيث  جميعاً«؛  واجبنا  العنف 

الي�م  هذا  وت�سّمن  النبعة.  منطقة  يف  للحملة 

العنف  م��س�ع  تتناول  متحركة  دمللى  عرو�ش 

ال�سارع  يف  العرو�ش  هللذه  جللرت  االأطللفللال،  �سد 

وا�ستقطبت اأعداداً كبرية من االأوالد.

جمتمع ذك�ري ال يحمي الفتاة

املتخ�س�سة  لل�قاية  مركز  االأمللل«  »دار  جمعية 

�سنة،   18 عمر  حتى  الفتيات  مب�ساكل  ُيعنى 

تتعّر�ش  منهن  قليلة  غري  ن�سبة  واأن  خ�س��ساً 

للعنف ب��سائل خمتلفة.

ال�سيدة  تق�ل  مركزنا  من  ت�ستفيد  فتاة  هالة 

املركز  اىل  ي�مياً  تاأتي  »كانت  وتخربنا:  اأفللرام 

نظراً اىل ال��سع ال�ساذ الذي تعي�سه 

ال�سعب  من  كللان  وقللد  املنزل.  يف 

وبعد  م�سكلتها،  على  التكّلم  عليها 

باأنها  اإخبارنا  هالة  ا�ستطاعت  جهد، 

للتحّر�ش  تتعر�سان  و�سقيقتها 

منذ  �سقيقهما  قبل  من  اجلن�سي 

والدتهما  اأخربتا  وعندما  �سن�ات. 

بحيث  لل�سرب  تعّر�ستا  بللاالأمللر، 

اتهمتهما بالتعّر�ش لالأخ االأكرب.

االأحلللداث،  حماية  باحتاد  ات�سلنا 

التي  االإجللللللراءات  نطبق  و�للسلل�ف 

احلالة.  هللذه  مثل  يف  نعتمدها 

�سرح  هللي  االأهلللم  االأوىل  اخلللطلل�ة 

تتعر�سا  ال  حتى  للفتاتني  ال��سع 

الأي �سدمة. فالنيابة العامة �ست�سدر 

و�ستت�ىل  معهما.  بالتحقيق  اأمللراً 

الللتللحللقلليللق مللعللهللمللا امللل�للسللاعللدة 

النف�سي  ال�سغط  لتجّنب  االإجتماعية 

يف  العادي  التحقيق  عن  ينتج  اأن  ميكن  الللذي 

املركز االأمني. 

االأخ،  �سد  دليالً  جند  مل  اإذا  االأحلل�ال،  اأ�س�اأ  ويف 

�س�ف نح�سل على اأمر باحلماية الق�سائية وت��سع 

الفتاتان على اأ�سا�سه يف م�ؤ�س�سة داخلية«.

يّت�سح من خالل ال�سرح الذي قّدمته لنا رئي�سة 

املركز، اأنه حتى ول� كانت االآلية القان�نية واخلطة 

يبقى  احللللاالت،  هللذه  يف  م�ج�دتني  الدفاعية 

كثرية  عراقيل  خالله  وتظهر  اأ�سعب  التطبيق 

واملجتمع  املحيط  عن  تنتج  متعددة  اأ�سبابها 

والعائلة.

َمن امل�س�ؤول؟

عّقبت  االأمللل«  »دار  رئي�سة  قّرة،  هدى  ال�سيدة 

على ال�سيدة اأفرام لت�سرح و�سع الفتيات الل�اتي 

بالفتيات  جمعيتنا  »تعتني  باملركز:  يلتحقن 

باخت�سار  وامل�سج�نات،  والبغاء  العنف  �سحايا 



182

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

كانون1ت�رشين2/ 

د
د
ع
ل
ا
 
ف
ل
م

ظاملة  نظرة  املجتمع  اليهن  ينظر  الللللل�اتللي 

وحمّقرة. لذا نعمل على حمايتهن واإعادة االإعتبار 

لهن، والت��سل اىل حل�ل لالأ�سباب التي ت�ؤدي بهن 

اىل هذه احلاالت، من فقر وتعنيف وغريهما...

لناأخذ مثالً حالة طفلة عمرها 8 �سن�ات ظهرت 

لدينا منذ ثالث �سن�ات، كانت تتعّر�ش للتحر�ش 

ي�ستميلها  كان  دكللان  �ساحب  قبل  من  اجلن�سي 

الفتاة  وعللي  عللدم  اىل  نظراً  ولكن  باحلل�يات. 

هذه  مع  عمرها  تنا�سب  وعدم  امل��س�ع،  لهذا 

املمار�سات، مل تِع وج�د اأي خطاأ.

يعاقبهم،  وال  املجرمني  ه�ؤالء  يحمي  جمتمعنا 

يخرج  اأن  عالقاته  ب�ا�سطة  ا�ستطاع  الرجل  فهذا 

هذه  يف  امللل�للسلل�ؤول  فمن  يللعللاَقللب،  ومل  بلللرباءة 

احلالة؟«.  

االإحتاد حلماية 

االأحداث يف لبنان

حلللللاٍر  يلللللل�م  »يف 

و�سل  اآب،  �سهر  مللن 

مكتبي؛  اىل  »هللادي« 

اأيام،  �سبعة  عمره  ولد 

اأح�سرته  جللداً،  مري�ش 

فتاة الينا، فاأمه اإحدى 

الل�اتي  اله�ى  بائعات 

يتنقّلن من �سيارة اىل 

اأخرى بني الزبائن!! 

اأحدهم،  من  حملت 

ال�سارع  اىل  عادت  حتى  م�ل�دها  و�سعت  اإن  وما 

اأي  له  ت�ّفر  اأن  دون  من  حتمله  معها،  وطفلها 

عناية. اأ�سفقت الفتاة على الطفل فراحت تاأخذه 

من اأمه لتنظفه وتطعمه ثم تعيده اليها. ولكنها 

قّررت  »االأم«،  هذه  اإهمال  من  �سئمت  اأن  بعد 

اإح�ساره اىل مكتبنا«.

قا�س�ف  جانني  ال�سيدة  تبداأ  الق�سية  بهذه 

االأحداث  حماية  »اإحتاد  دور  �سرح  حماولة  حديثها 

يف لبنان« وكيفية تدخله يف احلاالت املماثلة.

الق�سية،  متابعة  »بعد  قا�س�ف:  ال�سيدة  تق�ل 

هادي  ب��سع  العامة  النيابة  مللن  قلللرار  �للسللدر 

عائلة  اأح�سرته،  التي  الفتاة  عائلة  مع  )الطفل( 

ال  حتى   )famille d’accueil( م�ث�قة  بديلة 

ي��سع يف م�ؤ�س�سة.

الي�م هادي يف الرابعة من عمره، وه� ما يزال 

التي احت�سنته. ولكنه مل ي�سّجل بعد  العائلة  مع 

)من دون ه�ية(، اأّما والدته، فبعد اأن اأ�سبح مع 

احل�س�ل  بق�سد  منزلها  اىل  ترتدد  راحت  العائلة، 

على املال، ولكنها ُمِنعت من زيارته اإالّ يف مكتب 

على  ت�سجيله  على  نعمل  ونحن  االأحللداث،  حماية 

اإ�سمها )والدته(.

تلقينا  ف�ر  نتدخل  »نحن  قا�س�ف:  واأو�سحت 

طريق  عللن  معينة،  حالة  عللن  خللرباً  اأو  �سك�ى 

من  هاتفي  اإت�سال  امل�ؤ�س�سات:  اأو  االأ�سخا�ش 

اإخباراً  نعتربه  �س�اهم  اأو  اجلللريان  من  املدر�سة، 

فنتحرك مع االإبقاء على �سرية ه�ية امُلخرب.  

االأحللداث  قا�سي  ُيعلم  االأحلللداث  حماية  مكتب 

النيابة  الق�سية من  حُتّ�ل  اأن  بامل��س�ع. وممكن 

مبتابعة  يكّلفنا  بدوره  الذي  القا�سي  اىل  العامة 

االأمر.

االإحتاد على قرار  بتكليف من املحكمة، يح�سل 

ال�سخ�ش  و�سع  عن  �سامل  اإجتماعي  بحث  باإجراء 

االأحيان،  اأغلب  يف  حت�سل  املراحل  هذه  املعني. 

اأن كل حالة تعترب خمتلفة  ولكن يجدر باملالحظة 

عن غريها باملعطيات واالأ�سخا�ش.

املعطيات  بللكللل  جلليللداً  امللللللف  يللدر�للش  للللذا 

اأ�سخا�ش  والتفا�سيل، جنري االإت�ساالت الالزمة مع 

اإ�ستدعاء  �سالحية  ومنلك  الق�سية،  يف  مفيدين 

اأفراد معنيني بالق�سية اىل مكتبنا اأو زيارتهم يف 

منزلهم اأو حميطهم، مع احلماية الالزمة.

ن�ستعني اي�ساً بطبيب نف�سي اإذا لزم الأمر �سرط 

املعتدى  اأو  املعتدي  الطرفني  من  اأّي  يعرفه  اأال 

عليه. وقد ت�اجهنا حاالت �سعبة من عنف ج�سدي، 

ف�راً  ال�لد  �سحب  اىل  فن�سطر  جن�سي، معن�ي... 

من العائلة ثم نتابع الق�سية.

مك�س�فة،  املللعللتللدي  هلل�يللة  كللانللت  حلللال  يف 

وحقنا  ف�سلطتنا  لت�قيفه،  العامة  النيابة  نخرب 

يف  ال�لد،  على  مقت�سراً  يبقى  ق�سائياً  بالتدخل 

اأّما  االأفراد.  باقي  اأمر  العامة  النيابة  تت�ىل  حني 

املتابعة النف�سية فهي من اخت�سا�سنا على جميع 

االأ�سعدة«.

م�سار التحقيقات

عليه  املعتدى  الطفل  ي�سمى  القان�نية  باللغة 

االإطللار  هللذا  ويف  جللزائللي«.  جللرم  �سحية  »الطفل 

مع  التحقيق  حال  »يف  قا�س�ف:  ال�سيدة  تتابع 

يتم  ال  ال�سحية،  الطفل 

ذللللك يف املللخللفللر بللل يف 

قاعة ت�سمى »قاعة الطفل 

مع  اجلزائي«  اجلرم  �سحية 

والتحري،  االأحداث،  مندوبة 

الطفل  ُنللعلللللم  والللكللاتللب. 

التحقيق  ت�سجيل  علللن 

اىل  يلل�للسللطللر  ال  حلللتلللى 

واإعللادة  ال�سغ�طات  حتّمل 

ا�ستج�ابه عدة مرات«.

عراقيل وف�سحة اأمل...

نق�ش  ملل�للسللكلللللة  تللللربز 

الرعائية  امللل�ؤ�للسلل�للسللات 

اإحتاد  ت�اجه  م�سكلة  وهي  لبنان،  يف  املخت�سة 

حماية االأحداث وخ�س��ساً يف احلاالت ال�سعبة. هذا 

باالإ�سافة اىل �سع�بة تنفيذ قرارات املحكمة لدى 

�سدورها يف مثل هذه الق�سايا.

وت�سيف ال�سيدة قا�س�ف: »اإن القان�ن اللبناين 

مندوبة احتاد حماية االأحداث يف املحكمة الع�سكرية

ت�سرح للزميلة ندين دور االإحتاد
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ف�سحة اأمل

اأن  كما  املعتدي.  يعاقب  ال  ولكنه  القا�سر  يحمي 

احلاالت.  جميع  يف  رادعاً  لي�ش  العق�بات  قان�ن 

التي  االإجتماعية  الذهنية  كله،  واالأ�سعب من هذا 

من  خ�فاً  بامل�سكلة  االإعللرتاف  ترف�ش  زالللت  ما 

بجميع  معرفتنا  ي�سّعب  االأمللر  هللذا  الف�سائح؛ 

كل  حّل  على  قدرتنا  من  يحد  وبالتايل  احلللاالت 

امل�سكالت. 

اأكرث من ذلك ثمة بع�ش حاالت التعنيف النف�سي، 

وه� اأمر ال ميكن اإثباته بالدالئل امللم��سة كما يف 

حالة االإيذاء اجل�سدي، ما ي�سّعب التدخل ومعاقبة 

املعتدي«.

اأمل  اىل  ت�سري  قا�س�ف  ال�سيدة  ولكن 

االإطللار  هللذا  يف  االأمللل�ر  بع�ش  بتح�سن 

االإحتللاد:  يف  ع�جلت  بحالة  م�ست�سهدة 

»ق�سية طالق يف اإحدى املحاكم الدينية، 

حكمت ببقاء الفتاة مع والدها، ما �سّبب 

لها م�ساكل نف�سية فحاولت االإنتحار.

ا�ستطاعت  لبنان،  يف  االأوىل  وللمرة 

حمكمة حماية االأحداث اإ�سدار قرار تاأجيل 

لتنفيذ قرار املحكمة الدينية.

اإحللداث  اىل  الق�ساة  ي�سعى  هنا  من 

لت�قيف  العق�بات  قان�ن  يف  تعديل 

باالإ�سافة  التنفيذ،  يعرقل  الذي  الطرف 

اىل درا�سة جّدية عن القان�ن 422/2002 

لتحديثه.

ختاماً  قللا�للسلل�ف  ال�سيدة  تللخللِف  ومل 

ب�س�ؤون  املعنيني  باملخت�سني  النق�ش 

االأحداث من مر�سدين اإجتماعيني وعلماء 

نف�ش... عدد قليل وق�سايا كثرية!! 

 

ثغرات يف القان�ن

�سياق  قابلناهم يف  يتفق جميع من 

يف  ثللغللرات  وجلل�د  على  التحقيق  هللذا 

القان�ن املخت�ش.

اأن  اىل  اأ�للسللارت  قلللّرة  هللدى  ال�سيدة 

�سن�ات  منذ  م��س�ع  مثالً   422 القان�ن 

وه� ُيعنى بحماية االأطفال حتى عمر 18 

اآلية  ثمة  لي�ش  ولكن  العنف.  اأن�اع  كل  �سنة من 

فمجتمعنا  القان�ن.  هذا  لتطبيق  وثابتة  وا�سحة 

واملعّنفني،  واملهّم�سني  الفقر  ب�ج�د  يعرتف  ال 

وه� بالتايل يحكم �سلباً على هذه الفئات. وترى 

اأن على اجلمعيات االأهلية اأن تتعاون لت�سكل ق�ة 

�ساغطة على الدولة لت�سدر اآلية التطبيق اخلا�سة 

االأوني�سك�  م�ؤمتر  عن  نتجت  التي  باال�سرتاتيجية 

اأ�سار اليها االأمني العام للمجل�ش  )2003( والتي 

االأعلى للطف�لة يف �سياق امل��س�ع.

ما�سة  احلاجة  اأن  جب�ر  �س�زان  ال�سيدة  وتللرى 

والتعذيب  العنف  م��س�ع  ح�ل  وعي  خلق  اىل 

الع�سكريني  اأوالد  حاجة  اىل  وت�سري  االأطفال.  �سد 

نهر  اأحللداث  �سهدوا  الذين  اللبناين  اجلي�ش  يف 

متابعة  اىل  فيها،  ا�ست�سهدوا  اأو   2007 البارد 

»Restart« لتطبيق  نف�سية، واىل عمل جمعية 

الدولة  دعم  �سرورة  على  وت�ؤكد  امل�سروع،  هذا 

للجمعيات االأهلية.

اإن  فتق�ل  با�سيل  فرحات  اأمللال  ال�سيدة  اأّمللا 

امل�س�ؤولية يف م��س�ع حماية االأطفال من العنف 

تطبيق  خللالل  مللن  وذلللك  اأوالً  الللدولللة  تتحملها 

كما  لبنان،  وّقعها  التي  الطفل  حق�ق  اتفاقيات 

العنف  رف�ش  عن  امل�س�ؤول  املجتمع  يتحّملها 

ال�سيا�سة  يف  الثغرات  اىل  وت�سري  االأطفال.  �سد 

وال�سمان  بالطبابة  تتعّلق  التي  االإجتماعية 

احلياة  �سروريات  من  وكلها  والعمل...  االإجتماعي 

التي اإذا تاأّمنت ب�سكل الئق حّدت من امل�ساكل مبا 

فيها ما يتعلق باالأطفال«.

دوراً  »لالإعالم  اأن  با�سيل  ال�سيدة  ت�سيف  كما 

ا�ستغالل  يجب  ال  بحيث  امل��س�ع  هذه  يف  الفتاً 

بهدف  اجلمه�ر  اأمللام  ه�يتها  اإظهار  اأو  ال�سحية 

اأن  وال�سهرة، وهنا يجب  االإعالمي  ال�سبق  حتقيق 

تلحظ الدولة �سرعة لالإعالم من ناحية التعاطي مع 

املعّنفني وخ�س��ساً االأطفال منهم«.

ت�س�ير: را�سيل تابت 
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بتجاوز  الأحد  مربر  ال  باأن  جيداً  ندرك  نحن 

اأي �سعار، ولكن امل�اطن  القان�ن حتت  حدود 

لن ي�سعر باأنه »ملزم« حقاً هذه التدابري اإال اإذا 

اإقتنع فعالً باأن الهدف ه� »�سالمته« فح�سب 

من دون اأي هدف اآخر.

امل�اطنني  »ه�اج�ش«  نتفهم  اأن  جميعاً  علينا 

اإجراء  اأي  ونعمل على تعزيز االإح�سا�ش لديهم باأن 

والت��سل  اأنف�سهم!  من  حتى  »حلمايتهم«  ه� 

بالتايل اإىل نتيجة م�ؤداها تطبيق حازم 

الطريق،  يف  ال�سالمة  ملفاهيم 

حمالت  عللرب  اإال  ذلللك  يتم  ولللن 

على  تق�م  م�ستمرة  ت�عية 

يقتنع  وا�سحة  وعناوين  اأ�س�ش 

حياته  بللاأن  خاللها  من  امل�اطن 

حقاً  وهللي  االأ�للسللا�للش  هللي  فعالً 

القان�ن  وباأن  اإعتبار  كل  ف�ق 

اجلميع  تاأوي  التي  اخليمة  ه� 

علينا  اإ�ستثناء.  اأي...  دون  ومن 

اأي  اإجنللاح  اإىل  نبادر  اأن  جميعاً 

لأن  ال�سياق  ه��ذا  يف  ن�ساط 

االأجنع  ال�سبيل  هي  الت�عية 

فالغرامة  القان�ن،  لتطبيق 

�ستبقى دوماً كال�سيف لن ي�سعر 

وقيمتها،  واأهميتها  بجدواها  امل�اطن 

الكثريين يعتربونها جمرد »رقم«  ك�ن 

»املح�س�بيات«  ت�ستطيع  ح�سابي 

لها،  اأثر  كل  و�سطب  حم�ها،  املتعددة 

ف�سالً عن اأنها وجه من 

منهم  »االإنتقام«  اأوجلله 

اأحد  ي�ستغرب  ال  كم�اطنني! 

هذا التعبري، فهذا بالفعل ما ن�سمعه ك�ننا من 

املتابعني يف هذا املجال ونحر�ش على معرفة 

احلقيقة من ال�سارع من دون اأية وا�سطة.

من هنا نرى �سرورة اإقناع امل�اطن باأن الغرامة 

هي »البديل« عن رقابته الذاتية على ت�سرفاته، 

االآخرين  بحياة  اأو  بحياته  ي�ستهرت  فحني 

اإىل  تعيده  �ساهرة  عني  هناك 

به  وتتم�سك  ال�سحيح  الطريق 

وتذكره  حياته  على  للمحافظة 

احلللفللاظ علللللى ح�سن  بلل�جلل�ب 

ال�سل�ك وتطبيق القان�ن. فاإذا 

مل ن�سل ي�ماً اإىل هذا امل�ست�ى 

من التفكري �ستبقى »تنقالتنا« 

املجه�ل،  نللحلل�...  رحلة  جمللرد 

حياة  ال  جافة  الن�س��ش  وتبقى 

لها اأو طريق.

�سالمة  علللللى  مللنللا  وحللر�للسللاً 

اجلميع، فاإننا ن�سّلط ال�س�ء على 

اأنها  ن��رى  التي  النقاط  بع�س 

حتقيق  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن 

ال�سالمة املرورية:

واالإر�ساد  الت�جيه  اإعتماد   •
من  وم�ستمرة،  دائمة  ب�س�رة 

تخ�سي�ش  يف  البحث  �للسللرورة  هنا 

ال �سك باأن تطبيق القان�ن ه� ما ن�سب� اإليه جميعاً عّلنا نحد من »امل�سائب« املرورية التي اأ�سحت كالكاب��ش 

الذي يطرق الباب من دون اأية رحمة اأو �سفقة، و�سبابنا هم ال�سحية الرئي�سة يف غالبية االأحيان. اإال اأن للقان�ن 

وجهاً يتجاهله البع�ش �س�اء عن ق�سد اأم عن غري ق�سد، وه� العدالة التي يجب اأن تظّلل ر�سالته ال�سامية. 

فامل�اطن )و�سنداً لالآراء التي اإطلعنا عليها، �س�اء عرب و�سائل االإعالم اأم ب�س�رة �سخ�سية يف اإبان فرتة »اإر�ساد 

على...  امل�سددة  االإر�سادات  ُتطبق هذه  »هل  ال��س�ح  ي�ساأل ومبنتهى  املرورية(  املخالفات  امل�اطن« ح�ل 

التي  نف�سها  باملعاناة  »اجلميع«  بالذات(، وهل يتح�س�ش  التعبري  واإ�سرار على هذا  تاأكيد  )وهناك  اجلميع«؟ 

يعي�سها امل�اطن الذي ي�ستعمل الطريق كل 

عليهم  يرتتب  مبا  »اجلميع«  قام  وهل  ي�م؟ 

هذه  اإىل  ال��س�ل  دون  للح�ؤول  واجبات  من 

النتائج امل�ؤ�سفة؟
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و�سائل  جميع  وعلى  يلل�م  كل  ويف  حمللدد  وقللت 

نقطة  �سرح  )يتم  منها  املرئي  �سيما  ال  االعللالم، 

معينة ب�س�رة وا�سحة من قان�ن ال�سري: التجاوز - 

اأولويات املرور - اخلطوط - امل�سافة املثلى بني 

ال�سيارات...( الأنه من امل�ؤ�سف االإعرتاف باأن هذه 

املفاهيم �سبه مغّيبة عن فكر امل�اطنني، ومبجرد 

ذكر قان�ن ال�سري فاإنهم يتكلم�ن تلقائياً عن حزام 

االأمان وال�سرعة الق�س�ى فقط.

مع  بالتزامن  العق�بة  فر�ش  اإعتماد   •
الت�جيه واالإر�ساد، مبعنى حماولة املزج بينهما، 

اأي اأن تبقى عني القان�ن �ساهرة ويف ال�قت نف�سه 

مت�ساحمة بهدف بناء ج�سر من الثقة بني الدولة 

وامل�اطن الذي ال يرى يف العق�بة �س�ى »هم جديد 

وعقاب من م�س�ؤولني ال يعرف�ن معنى الرحمة«.

بهذا  خمت�سرة  من�س�رات  تــ�زيــع   •
اخل�س��ش ويف منا�سبات متعددة، فالتكرار واجلدية 

يف التعامل ال بد واأن ي�ؤتيا ثماراً.

ب�س�رة  والعقاب  الث�اب  مبداأ  اإعتماد   •
مت�ازية، عن طريق ابتكار ا�سل�ب تكرمي ال�سائق 

املثايل - يف اأوقات حمددة ومفاجئة - وبطريقة 

اإختيارها وحتديد ت�قيتها واأ�سل�بها من قبل  يتم 

اأ�سحاب ال�ساأن، بهدف الت�سجيع على الإن�سباط.

االأ�سا�ش  حجر  ت�سكل  والتي  االأخللرية،  النقطة  اأما 

تطبيق  يت�ل�ن  الذين  االأمللن  رجال  تاأهيل  فهي 

وتعزيز  وتدريبهم  الغرامات  وفر�ش  االإر�للسللادات 

معارفهم وم�ؤهالتهم، فاأية خط�ة لن ت�ؤتي ثمارها 

ما مل يت�لَّ تنفيذها �سخ�ش م�ؤهل يعيد بناء ج�سر 

من االإحرتام وامل�دة بينه وبني امل�اطنني. ورجل 

االأمن ه� املدماك االأ�سا�سي الإجناح اأية مهمة يف 

�سياق ال�سالمة املرورية. من هنا، يجب اأن يتحلى 

وح�سن  والدراية  املعرفة  اأبرزها  فائقة،  مبيزات 

واأن  بالنف�ش،  والثقة  االأخللالق  ودماثة  الت�سرف 

ويعتمد  االآخرين  ويقّدر حق�ق  دوره  اأهمية  يدرك 

الأنه  الرحمة...  مع  وال�سدة  اللني  مع  احلزم  مبداأ 

امل�اطنني  اأمام  الداخلية  وزارة  وجه  ب�ساطة  وبكل 

وم�س�ؤوليتنا املحافظة على ال�س�رة الراقية دائماً.

مي�سال  اليا�ش  الدكت�ر  اإنتخاب  مّت   2008 االأول  ت�سرين  �سهر  خالل 

ال�س�يري رئي�ش اجلمعية اللبنانية لل�سالمة العامة )LAPS(، ع�س�اً يف 

جمل�ش اإدارة منظمة ال�سالمة العاملية التي تتخذ من ال�اليات املتحدة 

االأمريكية مقراً لها.

يجلدر باالإ�سارة اأن الدكت�ر ال�س�يري ه� رئيل�ش جلنلة النقل الربي يف 

منظمة ال�سالمة العامليلة وممثل املنظمة لدى االأمم املتحدة، اإ�سلافلة 

اإىل اأنه ي�سغلل حالياً وظائف رفيعة اإدارية يف القطاعني العام واخلا�ش. 

م�ا�سيع  يف  ومقال  بحث   300 من  واأكرث  كتب  ع�سرة  ال�س�يري  وللدكت�ر 

�ستى يف جمالت علمية وم�ؤمترات عاملية، ويف ال�سحف واملجالت.

نال عدة ج�ائز منها:

الت�عية  م�سابقة  يف  املرورية  ال�سالمة  ح�ل  الق�سرية  الق�سة  • جائزة 
االأمنية، ق�ى االأمن الداخلي، 2008 )املرتبة الثانية(.

ال�سالمة  منظمة  والتنمية،  العلمية  االأبحاث  يف  االإجنازات  • جائزة 
العاملية، 2007.

 2005 العاملية،  ال�سالمة  مبنظمة  املعنيني  املحرتفني  • جائزة 
و2007.

ال�سالمة  منظمة  مكاتب  �سعيد  على  املميزة  اجله�د  جائزة   •
العاملية يف العامل، 2005 و2007.

مكتب  ال�سدر،  االإمام  فكر  يف  واالأديان  احل�سارات  ح�ار  • جائزة 
العقيدة والثقافة - حركة اأمل، لبنان 2006 )املرتبة الرابعة(.

.2005 العاملية،  ال�سالمة  منظمة  ال�سخ�سية،  االإجنازات  • جائزة 
و2003.  2002 العاملية  ال�سالمة  التثقيفية،منظمة  • اجلائزة 
.2003 لبنان،  والتخطيط،  التنمية  مركز  امل�اطنية،  • جائزة 

اإنتخاب ال�س�يري ع�س�اً يف جمل�ش اإدارة منظمة ال�سالمة العاملية

187

اجلي�ش - العدد رقم 282/281





كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

تريز من�س�ر

اأ�سماء المعة

2
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ف
�ز

ج

يف يفء الطف�لة

وللللد املللطللرب جللل�زف عللللازار يف 

ال�سيد  والللده   ،1942 العام  جزين 

�سليم عازار )�ساحب فرن(، ووالدته 

ال�سيدة مرتا نادر اأب� �سليمان.

عا�ش طف�لة حاملة يف اأفياء جزين 

وقع  وعلللللى  املتعرجة  وطرقاتها 

عائلة  كنف  يف  ن�ساأ  �ساللها.  �س�ت 

تع�سق الطرب وامليجانا.

ق�ي  �للسلل�ت  �ساحب  واللللده  كللان 

ال�سيد  اأغللاين  يلل�ؤدي  وكللان  وجميل 

وعبده  ال�هاب  عبد  دروي�ش وحممد 

احلام�يل و�س�اهم، خ�س��ساً يف تلك 

منزل  يف  جتمعهم  التي  اجلل�سات 

اللق�ش،  بتدين  خمللتللار  قريبهم 

ال�ساكنة و�سط غابات ال�سن�بر.

تاأثر اإبن الثماين �سن�ات بهذا اجل� 

الطربي، وما لبث اأن بداأ ي�سارك يف 

اجلميع  فاكت�سف  والده،  الغناء مثل 

جميل  �سجي،  الطفل  هذا  �س�ت  اأن 

وق�ي. تلقى عل�مه 
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يف �س�ته �سالل من العذوبة 

والعنف�ان. اإبن جزين املختزن 

�س�ت �ساللها وجمال طبيعتها 

واأ�سالة تراثها، واحد من 

املداميك ال�سلبة التي �سنعت 

تراثنا الفني.

يف ذاكرتنا له �س�ر عديدة: 

»خمتار القاطع«، »ه�ل�«، 

»راجح« و�سخ�سيات اأخرى يف 

اأعمال االأخ�ين رحباين. ملك، 

اأمري، واٍل، اأو �سياد يف اأعمال 

رومي� حل�د وكركال واآخرين. ويف 

كل احلاالت يظّل ج�زف عازار 

�س�تاً هادراً يف وجداننا، �سجّي 

النربة، �سخّي العطاء. ويظّل 

واحداً من كبار فنانينا الذين 

تاألق�ا على خ�سبات امل�سارح 

املحلية والعاملية، حاملني فرح 

احلياة وهم�م النا�ش وق�سية 

ال�طن.

�سالل من

العذوبة والعنف�ان

على امتداد ن�سف قرن من العطاء الفني
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لللعللل ملللن اأجلللملللل اأغللللاين 

بالذاكرة،  الت�ساقاً  واأكللرثهللا  عللازار  جلل�زف 

بالدي«  يا  اإ�سمك  »بكتب  ال�طنية.  اأغانيه 

انط�ى«،  »قال�ا  الربتغالية(،  اىل  )ترجمت 

»�سي�فك  بللالدي«،  »جي�ش  العايل«،  »جبال 

م�س�يي«، وغريها الكثري... فال�طن واجلي�ش 

وم�ساعر الفخر والعنف�ان حماور احتلت حّيزاً 

نتاج هذا املطرب املمتلك �س�تاً  كبرياً يف 

وانطالق  احلق  ور�س�خ  اجلبال  ق�ة  يحاكي 

للكرامة  وطناً  ب�طنه  وامللل�ؤمللن  احلللريللة... 

واجلمال، وباجلي�ش �سياجاً لل�طن وحكاية عّز 

تن�سجها �س�اعد رجاله.
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يف معهد �سيدة م�سم��سي للرهبانية املارونية، 

مرتل  واأ�سبح  املللدر�للسللة،  كللل�رال  اىل  وانت�سب 

االأ�ستاذ  التي ي�سرف عليها  اجل�قة  الل»�س�ل�« يف 

�سل�م الدحداح. 

درب ال�سهرة

درو�سه  اإنهائه  بعد 

التحق  اللللثلللانللل�يلللة، 

بللالللكلل�نلل�للسللرفللتلل�ار 

بللريوت،  يف  ال�طني 

ومن ثم بالك�ن�سرفت�ار 

كان  اللللذي  الللعللاملللي، 

عازف  اآنلللذاك  يللديللره 

الع�د وامل��سيقار فريد 

حيث  �لللسلللالال،  غلل�للسللن 

ال�س�لفيج  در�ش 

وعلم ال�س�ت... العام 1961 �سلك درب 

ال�سهرة وبداأ م�س�اره الفني، حني التقى االأخ�ين 

غّنى  ي�مها  ال�س�ت.  المتحان  وخ�سع  رحباين، 

اجلميع  فاأعجب  ال�سايف،  وديع  الكبري  للمطرب 

بهذا ال�س�ات الرائع.

عمله االأول مع الرحابنة كان مع ك�رال مهرجانات 

بعلبك الدولية، ثم ت�الت امل�سرحيات حيث اأبدع 

اىل  البط�لة  اأدوار  لعب  امل�سرح يف  خ�سبة  على 
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يف  كما  اللبنانيني،  الفنانني  من  نخبة  جانب 

القمر«، »الليل والقنديل« »بياع اخل�امت«  »ج�سر 

)فيلم وم�سرحية( و�س�اها.

بني العام 1965 والعام 1973 لعب دور البط�لة 

اال�ستعرا�سية  الغنائية  امل�سرحيات  معظم  يف 

»ميجانا«،  »م�ال«،  واأبرزها:  رومي� حل�د  للمخرج 

حللللللللاز املللللطللللرب 

جللللل�زف علللللازار عللدة 

من  ودروع  اأو�للسللمللة 

عربيلة  ودول  لبنلان 

واأجنبيللة، منها:

- و�سام االإ�ستحقاق االأردين )1972(.

تقدميه  ملنا�سبة  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  من  �سرف  م�اطن   -

ا�ستعرا�سات فنية يف الذكرى املئ�ية الثانية ال�ستقالل اأمريكا )1975(.

- درع اجلي�ش اللبناين )1992(.

لبنان   - املغرتبني  درع   -

ملرتني )1996 و1998(.

برنامج  مللن  تللكللرميللي  درع   -

 MTVالل تلفزي�ن  �سنة«  عن  »�سنة 

.)1998(

كندا   - العربي  الللرتاث  مركز  درع   -

.)2002(

ال�سيف من  - درع تكرميي ملهرجانات 

بلدية جزين )2003(.

اجلزائر  اللللدويل  جميلة  مهرجان  درع   -

.)2006(

- درع تكرميي من برنامج »األ� بريوت« - تلفزي�ن اجلديد )2008(.

- درع تكرميي من املعهد االأنط�ين بعبدا.

اأو�سمة

ودروع
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»القلعة«،  اللبنانية«،  »الللللليللايل  »عللتللابللا«، 

و»فينيقيا 80«...

دور  لعب  حيث  ب�سباح،  جمعته  عديدة  اأعمال 

»الفن�ن  الع�سل«،  »�سهر  م�سرحيات  يف  البط�لة 

 1974 العام  اأدى  كذلك  و»االأ�سط�رة«...  جن�ن« 

دور البط�لة يف مهرجان »م��سم الطرابي�ش« يف 

بيت الدين.

اىل جانب الفن، امتهن ج�زف عازار اي�ساً مهنة 

التعليم  مار�ش  حيث  التدري�ش، 

يف مدار�ش احلكمة ملدة خم�ش 

مدّر�ساً  متتالية،  �سن�ات 

والتاريخ  احللل�للسللاب  مللل�اد 

واجلغرافيا واللغة العربية.

تزوج   1963 العام 

منها  واأجنللب  من�س�ر،  اأبلل�  �سامية  ال�سيدة  من 

امل��سيقى.  عامل  اىل  جميعاً  انت�سب�ا  اأوالد  اأربعة 

م��سيقى  اأ�ستاذ  غيتار،  عازف  عاماً(   43( فبيار 

مدر�سة  و�ساحب  بعبدا  االأنط�ين يف  املعهد  يف 

عازف  عاماً(   34( وناجي  امل��سيقى.  لتعليم 

يف  واأ�ستاذ  ال�طنية  االأورك�سرتا  يف  وع�س�  كمان 

القد�ش  الروح  جامعة  ال�طني ويف  الك�ن�سرفت�ار 

البيان� من  الك�سليك. وكارال حائزة دبل�م يف  يف 
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اجلامعة نف�سها. وكارل��ش )27 عاماً( الذي يحمل 

در�ش  اللبنانية،  اجلامعة  من  امل�سرح  يف  اإجللازة 

وكمقدم  كممثل  عمله  جانب  اىل  والبيان�  الع�د 

فنعمة  اجلميل  ال�س�ت  اأما  تلفزي�نية.  لربامج 

ميلك�نها جميعاً ح�سب ما ي�ؤكد ج�زف عازار.

�سفري لبنان يف العامل

به  وجلللال  اجلميل  �س�ته  علللازار  جللل�زف  حمل 

اخلارج  يف  حفالته  فكانت  للبنان.  �سفرياً  العامل 

ما  و�سل  وتعيد  املغرتبني  جتمع  مهرجانات 

انقطع بينهم وبني وطنهم وت�ؤّجج يف نف��سهم 

احلنني. �س�ته اجلبلي الهادر اأّثر مباليني االأجانب 

خالله  تعّرف�ا من  ه�ؤالء  العامل،  اأنحاء  يف خمتلف 

اىل وجه من وج�ه لبنان امل�سعة.

اإحياء  يف  عللازار  جلل�زف  �سارك   1975 فالعام 

الذكرى املئ�ية الثانية ال�ستقالل ال�اليات املتحدة 

ناجحة  فنية  ج�الت  له  كانت  ثم  ومن  االأمريكية، 

الكربى، ويف  العاملية  امل�سارح  عدد من  جداً يف 

االغللرتاب.  بالد  يف  املنت�سرة  اللبنانية  االأندية 

ال�سعبي  للرق�ش  الللديللن  بيت  فرقة  وبرفقة 

واملك�سيك  واالأرجنتني  الربازيل  يف  حفالت  اأحيا 

وفنزويال وت�سيلي...

غّنى  حيث  اأو�سرتاليا  الفنية  ج�لته  و�سملت 

)م�سرح  م�سارحها  اأهم  خ�سبة  على   1985 العام 

معظم  يف  حفالت  اأحيا  التي  وكندا  هلل�ل(،  تاون 

  2002 العام  كركال  فرقة  مع  )اآخرها  مقاطعاتها 

- ق�سر الفن�ن اجلميلة(، اىل حفالت يف �سيكاغ� 

.)1995(

 

امل�سرية م�ستمرة

اأدوار البط�لة يف م�سرحيات  ي�ؤدي ج�زف عازار 

»ال�ايل«  كان  فقد   ،1999 العام  منذ  كركال  فرقة 

الدولية،  بعلبك  )مهرجانات  قمر«  »ليلة  يف 

2002( و»ال�زير« يف م�سرحية »األف ليلة وليلة« 

جي�ش  قائد  ثم  ومن  بعلبك(  يف  اي�ساً  )عر�ست 

لبنان  وكازين�  )قطر  القمر«  »فر�سان  االإمارة يف 

.)2007 -

حالياً يجري العمل على م�سرحية »اأوبرا ال�سيعة« 

الذهبي  الي�بيل  ملنا�سبة  تعر�ش  �س�ف  التي 

ملهرجانات بعلبك الدولية يف �سيف 2009، اىل 

حت�سريات لعر�ش م�سرحي يف الل»كازين� ه�ل« - 

ال�اليات املتحدة االأمريكية. 
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اإعداد:

اإلهام ن�سر تابت

غناء وم�رشح
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ج�ليا  ا�ستطاعت  الفني  م�س�ارها  مطلع  منذ 

يف  العميق  االأحا�سي�ش  جمر  ت�سرم  اأن  بطر�ش 

احلق«  �سم�ش  »غابت  اأيام  من  حمبيها.  نف��ش 

واإح�سا�ساً.  حللرارة  تفي�ش  بجمه�رها  ولقاءاتها 

جعلت  باأنا�ش  اأر�سها،  باأهل  االأر�ش  اإبنة  لقاءات 

�س�تها منذ البداية �سريكاً لهم، ي�سرح يف حق�ل 

تبغهم والقمح، يتلّ�ن باأوجاعهم ومعاناتهم، كما 

ب�سم�دهم ومقاومتهم وانت�سارهم.

تلك هي نقطة البداية وفيها الكثري من ج�هر 

امل��س�ع. فهذه املطربة املمتلكة جمال ال�س�ت 

راٍق،  متاأٍن  فٍن  اىل  واملن�سرفة  االإطاللة،  وبهاء 

حّملت �س�تها ر�سالة وا�سحة ال لب�ش فيها. »غابت 

عن  االأول  الفني  التعبري  كانت  احلللق«  �سم�ش 

اإميانها ب�طنها وانحيازها اىل ق�سيته.

ا�ستمر االحتالل �سن�ات ط�يلة بعدها، وا�ستمرت 

وعذوبة  اجلميل  ب�س�تها  م�سريتها،  يف  ج�ليا 

اأدائها غّنت احلب والفرح واجلمال كما غّنت ال�طن 

يف  حتٍد  �سرخة  اأغانيها  و�سهرت  النا�ش،  وق�سايا 

وجه الظلم والطغيان.

ج�ليا  حافظت  الفنية  م�سريتها  امتداد  على 

النابع  التزامها  واأعلنت  فنها،  نقاء  بطر�ش على 

يف  بالكرامة  وحقه  االإن�سان  اإن�سانية  اإميانها  من 

وطنه واأر�سه. فكان فنها �سدى لهذا االميان، �س�اء 

غّنت احلب اأم ال�طن واحلرية، ويف ذلك الكثري من 

اأ�سباب تعّلق جمه�رها بها وتقديره العايل لها.

لقاء ج�ليا املقيمة يف دبي بجمه�رها اللبناين 

ما  منذ  االأول  كان  لبنان  كازين�  يف  اأ�سابيع  منذ 

»ج�ليا  عن�ان  له  اختارت  وقد  ال�سنتني،  يقرب 

بني حدي الرومان�سية والث�رة
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ج�ليا بطر�ش
�س�ت ي�سرم

جمر االأحا�سي�ش



تغني لبنان«.

الفرقة  عزفتها  رائعة  م��سيقية  مقدمة  بعد 

ج�ليا  اأطلت  فزليان،  هللاروت  املاي�سرتو  بقيادة 

وحّيت احل�س�ر: »م�ساء اخلري، ا�ستقتلكن«. ال كلفة 

»نحنا  رد  الللذي  وجمه�رها  ج�ليا  بني  تكّلف  وال 

كمان ا�ستقنالك«.

اأغنية  كتري«.  بحب�  »للي  اأغنية  كان  االإفتتاح 

مطلعها  حفظ  يف  اجلمه�ر  يتاأخر  مل  جللديللدة 

وترداده معها، ليكت�سف يف اآخر االأغنية اأن احلبيب 

الذي تغنيه ه� لبنان.

اأغنية تل� االأخرى اأ�سرت ج�ليا جمه�رها ب�س�تها 

اإح�سا�ساً  املتن�ع  العميق  الراقي  واأدائها  العذب 

من  بينهما  وما  والث�رة  الرومان�سية  حدي  بني 

ج� غنائي اىل  االنتقال من  ج�ليا  اأتقنت  حاالت. 

اأغاين  واىل  مرة.  من  اأكرث  اجلمه�ر  مفاجئة  اآخر 

احلب عك�ست بع�ش االأغاين مرارة القلق يف عامل 

عم   )م�ش  ال�سمري  غياب  يحكمه  الظلم،  مل�ؤه 

بفهم عربي كتري فّهمني �س� يعني �سمري... اأنا 

خ�يف َع والدي من ظلم االيام، َع اأر�سي َع بالدي، 

خ�يف َع االأحللالم...(. وبدت خفيفة الظل ر�سيقة 

منحبك«  ايه  »منحبك  مثل  اأغللاين  يف  كفرا�سة 

واأداء(  وكلمات  حلناً  )رائللعللة  يبدو«  ما  و»على 

و»على �س� بتحب� على �س�...«.

الث�رة  و»نحنا  »نقاوم«  اىل  انتقلت  حني  اأمللا 

فقد  حللريللة«،  بتنف�ش  و»اأنلللا  نحنا«،  والغ�سب 

اأ�سعلت اجلمه�ر الذي وقف ليغني معها وميطرها 

هتافات وت�سفيقاً.

اأغنية  اأن تنتهي احلفلة مع  كان من املفرت�ش 

عدة  ج�ليا  اأعللاد  اجلمه�ر  لكن  انتهينا«،  »خل�ش 

االنت�سار،  باأغاين  وحتديداً  باملزيد  مطالباً  مرات 

وما اإن عادت واأن�سدت »من لّ�ث اأر�سي بدمائه قد 

رحل االآن«... حتى بدا اأن اللقاء يبداأ من جديد، من 

حيث اأراده اجلمه�ر اأن يبداأ وال ينتهي.

»انت�سر لبنان« عبارة كانت كافية لت�سعل ال�سالة 

ذروته:  امل�سهد  بلغ  »اأحبائي«  ومع  فيها.  مبن 

جمه�ر يلت�سق ب�س�ت مطربة الت�سقت بق�ساياه.

اجلمه�ر  وكللان  �ساعتني  من  اأكللرث  ج�ليا  غّنت 

م�ستعداً الإعادتها اىل امل�سرح مرات ومرات بعد، 

غري اأن اللقاء كان ال بد اأن ينتهي مهما طال، فكان 

اخلتام مع اأغنية االفتتاح »لبنان«، ووقفة ط�يلة 

غّنت  امللراأة  اأعماقهم  من  احلا�سرون  خاللها  حّيا 

لبنان يف وجعه وحزنه كما يف فرحه وانت�ساره. 
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خالل حرب مت�ز �سعرت ج�ليا بطر�ش اأن واجبها ال�طني يدفعها اىل حتّرك ما، 

انطلق عقب احلرب، ومب�جبه جّندت ج�ليا  الذي  »اأحبائي«  فكان م�سروع حملة 

�س�تها ليك�ن �سريكاً للبنانيني الذين فقدوا اأحباءهم اأو بي�تهم واأرزاقهم.

ح�سيلة هذه احلملة بلغت 3 ماليني دوالر جمعت من عائدات 

 CD« حفالت ج�ليا يف لبنان وعدة بلدان عربية، اىل مبيعات

اأحبائي« وتربعات لبنانيني وعرب.

لكن عقب  لعائالت �سهداء حرب مت�ز 2006  كان مر�س�داً  االأ�سا�ش  املبلغ يف 

اأ�سفرت  التي  البارد واملعارك  اللبناين يف نهر  الذي تعّر�ش له اجلي�ش  االعتداء 

عن ا�ست�سهاد الع�سرات من ع�سكرييه، قررت ج�ليا �سم عائالت �سهداء اجلي�ش اىل 

حملة »اأحبائي«.

ويف هذا ال�سياق زارت قائد اجلي�ش )العماد مي�سال �سليمان ي�مها( وقّدمت 

مبلغاً من عائدات احلملة اىل عائالت ال�سهداء.

.1991 احلق  �سم�ش  • غابت 
.1992 م�سافر  • وين 

.1993 عتب  • حكايات 
.1994 ق�س�ش  • يا 

.1996 • القرار 

.1998 غريب  • �سي 
.2001 • ب�سراحة 

.2004 باأحالمك  • ال 
.2007  -  2006 عليك  • تع�دنا 

.2006 • اأحبائي 

اأحبائي

األب�مات

رافق ج�ليا يف غالبية اأعمالها �سقيقها امل�ؤلف وامللحن زياد بطر�ش.

ومن األب�ماتها:
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كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

وفيق غريزي

ثقافة وفنون

2
0
0

8

اأّول ما ي�سرتعي انتباهنا ونحن نهتم 

ب�سعره، اأنه مل يحاول قط اأن ي�سنّت لنف�سه 

نهجاً حمدداً يف ال�سعر، وال اأن ي�س�ق اإلينا 

قمقماً من النظريات يحب�سنا ويحب�ش 

نف�سه فيه، وال اأن ياأتينا بالع�امل والدوافع 

واملربرات، وال اأن يبهرنا باللمع الغام�سة 

واملاورائيات، بل كل ما هنالك ب�ح وف�ح، 

ومناخات طلقة، وغناء ينبج�ش حاراً من الذات، 

من املناطق احلميمة فيها؛ فال عب�دية 

للفظة، وال وثنية للبناء، وال غ�غاء اأحا�سي�ش، 

وال رت�ب وال اإبتذال، بل اإلت�ساق وثيق بني 

فكرة واأداء وان�سجام اأمت بني غ�ام�ش را�سبة 

وكلمة و�سيلة، بحيث يخّيل الينا اأن اللفظة 

عنده فلذة م�ستلة من ال�سميم لتنزل 

مكانها يف ال�سميم، فاإذا تدّبرناها بتقليب 

االأنامل انهدرت و�ساعت، هذا كله اأم�اج 

ر�سيقة، واأل�ان واأ�سداء تدغدغ العني واالأذن، 

وتالم�ش النف�ش فت�سبغ علينا امل��سيقى يف 

اأوج ب�حها. ومن الغنب اأن ُيزج يف مدر�سة 

الرمزيني املتعقلة، اأو ين�سب اىل جماعة 

الرومان�سيني، فه� عرف اأن ينفرد بني بني، 

واأن ال يك�ن ذاك الغنائي املائع، وال ذلك 

الكثيف الغم��ش. اإنه ال�ساعر �سالح لبكي.
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ال�ساد�ش  يف  لبكي  �سالح  ولد 

�ساوباول�،  يف   1906 �سنة  اآب  من 

ون�ساأ  ال�سناعية.  الللربازيللل  عا�سمة 

اأدبياً  معروفة  راقية  عائلة  كنف  يف 

�سحفي  لبكي  نللعلل�م  واللللده  و�سيا�سياً. 

اإ�ستقاليل اأن�ساأ يف الربازيل جريدة »الرقيب« 

حمالت  فيهما  حمل  اللتني  »املللنللاظللر«  ثللم 

 1923 �سنة  العثماين،  الطغيان  على  عنيفة 

تراأ�ش املجل�ش النيابي اللبناين.

العام 1908 عاد نع�م لبكي اىل لبنان وعائلته، 

كان  وال�سيا�سي  ال�سحايف  ن�ساطه  فيه  وا�ستاأنف 

اأ�سهر  وثالثة  �سنتني  العمر  من  بلغ  قد  �سالح 

وهناك  ب�سكنتا  يف  وترعرع  لبنان  اىل  عاد  ملا 

بداأ درا�سته يف مدر�سة امل�ن�سيني�ر حبيقة مدة 

ق�سرية اإنتقل بعدها اىل بريوت وت�سّجل يف معهد 

احلكمة مع اأخيه غطا�ش حيث اأم�سى �سنة كاملة، 

الكب��سيني  االآباء  مدر�سة  در�ش يف  ال�سيف  ويف 

اأكمل  ع�سر  الرابع  عامه  بلغ  وملا  بعبدات.  يف 

درا�سته التكميلية والثان�ية يف معهد عينط�رة.

مطلع  يف  مطمئناً  يحيا  اأن  ل�سالح  ت�سنى  ما 

والده،  يطارد  كان  العثماين  الع�سكر  الأن  عمره 

�سالح  ويلللرّوع  ي�مياً  العائلي  املنزل  ويفاجئ 

واأ�سقاءه. �سنة 1926 نال �سالح �سهادته املدر�سية 

النهائية، فانتقل اىل معهد احلق�ق الفرن�سي يف 

يف  تللدّرج  حمامياً،   1930 �سنة  وتخّرج  بللريوت 

مكتب رئي�ش اجلمه�رية الحقاً كميل منر �سمع�ن.

العربية  اللغة  بتدري�ش  العملية  حياته  بللداأ 

والعزيزية. ثم عمل  واآداباً يف معهد احلكمة  لغة 

م�ساعداً ق�سائياً يف ق�سر العدل قبل اأن ين�سرف 

بدايته  كانت  وال�سحافة.  املحاماة  ممار�سة  اىل 

يف  اللبنانية  االأدبية  املجالت  اأبرز  يف  ال�سحافية 

وال�ساعر  زك�ر  مي�سال  للنائب  »املعر�ش«  زمانه: 

و»املك�س�ف«  »اجلمه�ر«  ثم  �سهال  اأبي  مي�سال 

• �ساأم:
»كنت ي�ماً يف �ساأم من كل �سيء، ثائراً على نف�سي، نظرت فاإذا حبي كله 

قد ف�سل والعدل قد �ساع... ثم عدت اىل ذاتي اأنط�ي عليها فراأيت ذاتي 

ني ما اأثارين وتناولت كتاباً  اأبعد �سيء عني.. وقمت من فرا�سي وقد م�سّ

ك�ساه الغبار ففتحته فاإذا ه� االإجنيل وقراأت فيه: )تعال�ا ايّل اأيها املتعب�ن من اأق�اله

النهاية  ال�سمت ظننتها  اأريحكم(«. وبعد حلظة من  واأنا  االأحمال  والثقيل� 

عادت نف�سي تلخ�ش هكذا: »ذلك املهد، ذلك الهيكل، تلك ال�سحراء، راأ�ش 

ي�س�ع ه�  اجللجلة،  ال�ساخبة،  املحاكمة  الب�ستان،  ليل  تلك،  العلية  اجلبل، 

م��س�ع ملحمتي، لقد وجدت الطريق«.
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حقل  يف  يلمع  جنمه  فبداأ  حبي�ش،  ف�ؤاد  لالأديب 

االأدب �سعراً ونرثاً.

اأحب فرن�سا يف روائع اأدبائها ومفكريها، وتتلمذ 

على اأعالم الرومان�سية وال �سيما المارتني وڤيكت�ر 

على  يتعّرف  اأن  قبل  م��سيه  ده  واألفريد  ه�غ� 

الفرن�سية  الث�رة  اأفكار  �سارل ب�دلري، وت�سّبع من 

ولكنه مع هذا طمح اىل حترير وطنه من االإنتداب 

الفرن�سي. ت�يف �سالح لبكي يف 20 مت�ز 1954.

ال�ساعر وال�سحفي املتمرد

ملع اإ�سم �سالح لبكي كمحاٍم و�سحايف. وقد ملع 

العربية  ب�اكريه  بن�سر  بداأ  اأن  منذ  ك�ساعر  اي�ساً 

ك�ساب  عائدة  اأحالمه  عرو�ش  وحللي  من  واأكللرثهللا 

واأم  �سائغ  �سلمى  واالأديللبللة  ك�ساب  فريد  اإبنة 

وبع�سها   ،1933 �سنة  تزوجها  التي  نع�م  وحيده 

�سبابه يف  الطبيعة. وقد ق�سى مرحلة  من وحي 

باالنت�ساب  وفاخر  بعبدات  العائلة  راأ�ش  م�سقط 

»وقريتي  و�سفها  يف  فقال  العريق  تراثها  اىل 

زاوية حمكمة البناء يف �سرح االأمة ويد �سمحاء يف 

وجن�د  ُقّ�اد منها  البعيد  البعيد  املجد. يف  عطاء 

دافع�ا عن حيا�ش العّز يف لبنان، واأدباء وفنان�ن 

وعلماء اأغنت اآثارهم تراث احل�سارة فيه«. �سدرت 

العام  القمر«  »اأرج�حة  االأوىل  ال�سعرية  جمم�عته 

اىل  قّدمها  و�للسللذاه  الربيع  نللدى  حاملة   1938

اأ�سدقائه ببع�ش االأبيات منها:

»غّنيت اأ�سعاري ومل اأنت�سب

اىل اإله ال�سعر يف حاِل

ومل اأكن غري امرئ مدنف

كثري بتحنان وت�سايل

و�س�ف ميح� الدهر �سعري كما

ميح� دم�ع املغرم ال�سايل

ورّب �سعر نام عنه الق�سا

مرَّ بجيل بعد اأجيال«.

ة  �سعره هذا يق�ل جميل جرب »وقد حّمله زفرة مرَّ

من �سميمه ورثى فيه اأحالمه واآماله على طريقة 

الرومان�سيني، كان له �سداه البليغ لدى الظامئني 

اىل االأدب احلي«. يف غمرة احلرب العاملية الثانية 

الذ �سالح لبكي بال�سعر كما يل�ذ املنفي باأحالمه، 

فاأ�سدر العام 1943 دي�انه الثاين »م�اعيد« الذي 

وراء جديد  انط�ى على ماأ�ساة جيل ي�سعى يائ�ساً 

اأ�سدر  احلرب  وبعد  وي�ستقر.  ير�سيه  ع�سره  يف 

»من اأعماق اجلبل«. 

با�سم  »الب�سري«  جريدة  يف  كتب   1946 العام 

م�ستعار ه� »دروي�ش« ول�س�ء حظه اأدت اإفتتاحياته 

انتقل  العنيفة اىل ت�قيف »الب�سري« نهائياً. ثم 

الكتائب  �سيا�سة حزب  اأن  اإالّ  »العمل«  جريدة  اىل 

قّيدته فكتب باعتدال تاركاً لقلمه اخليال احلر يف 

�ستاء  ويف  »احلديث«.  جريدة  اإفتتاحيات  تدبيج 

اأ�سمر  اإجتمع كل من �سالح لبكي ومي�سال   1951

واأحمد مكي وغ�سان ت�يني وجميل جرب يف مكاتب 

جريدة »النهار« وقّرروا تاأ�سي�ش جمعية ت�سم اأبرز 

اأدباء لبنان حتت اإ�سم »اأهل القلم« وانتخب �ساعرنا 

رئي�ساً لها. 

عا�ش �سالح لبكي �ساعراً، وت�سّرف ك�ساعر حتى 

مثاليته  فكانت  والعملية،  ال�سيا�سية  حياته  يف 

وكان  ق�سائده،  بع�ش  بطنت  التي  خيبته  م�سدر 

احل�سي�ش  اىل  بلله  هلل�ت  اأن  بعد  األيفه  ال�ساأم 

»اأرج�حة القمر« فاأدرك اأنه عاجز عن القب�ش على 

ال�سراب.

م�ؤلفاته

اأرج�حة القمر، م�اعيد، �ساأم،  ال�سعر:  • يف 
غرباء وحنني.

النرث: من اأعماق اجلبل ولبنان ال�ساعر. • يف 
الرتجمة: ب�دلري بقلمه. • يف 

ثقافة لبكي ومفه�م ال�سعر

بالرومان�سية  االأدبلليللة  حياته  �ساعرنا  اإ�ستهل 

الللفللرنلل�للسلليللة الللتللي 

لبنان  يف  انت�سرت 

احلركة  بهذه  فتاأثر 

املرحلة  يف  وهللل� 

معهد  يف  الثان�ية 

وحفظ  علليللنللطلل�رة، 

الللكللثللري مللن روائلللع 

ذلك  وقبل  اأعالمها. 

املدار�ش  يف  واآدابها  اأ�س�لها  يف  العربية  اأتقن 

ال�طنية، ثم ا�سته�ته احلركة الرمزية ورائدها يف 

اأديب مظهر، فاأكب على  ال�سرق العربي �سديقه 

مطالعة �سعر ب�دلري وماالرمه واآرث�ر رامب� ف�سالً 

عن كتابات ب�ل فالريي و�سانت اأك�س�بري واندريه 

مالرو واأندريه جيد.

»للعبا�سيني  فكان  العربية  االآداب  يف  اأمللا 

متام  واأبلللي  املتنبي  �سيما  وال  واالأندل�سيني 

واإبللن زيللدون ثم خليل  واإبللن خلدون  واأبللي ن�ا�ش 

غ�س�ب  وي��سف  جللربان  خليل  وجلللربان  مللطللران 

والقراآن  باالإجنيل  تاأثر  كما  لديه«.  كبرية  حظ�ة 

واله�تيات  اأوغ�سطين��ش  القدي�ش  واعللرتافللات 

ت�ما االإك�يني. وكان متع�سقاً للفن�ن اجلميلة، وال 

�سيما امل��سيقى ال�سرقية واالأوبرا والر�سم والنحت 

والرق�ش االإيقاعي.

حكاية  هي  ال�سعر  حكاية  فاإن  �ساعرنا  راأي  ويف 

والعاطفة،  ال�س�رة،  حكاية  القلب،  حكاية  اخليال، 

االإن�سان،  يف  ما  اأعمق  حكاية  املحبة،  وحكاية 

واأقد�ش ما فيه واأرفع ما فيه، حكاية �سالة ترتفع 

من اأعمق اأعماقه. حكاية ال�سعر حكاية عقل يغف� 

�سدرة  عند  هناك  يرف  نغم  على  مي�ت  وحا�سر 

من  م�اكب  يف  احلياة  اإت�ساع  حكاية  املنتهى، 

ال�س�ر واالأخيلة واالأحالم.

التي  احلالة  هي  �سعرية،  حالة  »هنالك  ويق�ل: 

تتعّطل معها، اىل حد ما، الق�ى املدركة الفرعية 

امل�ستنتجة،  املربهنة،  املتفل�سفة،  احلا�سبة، 

م�ساغل  كل  من  النف�ش  اإنعتاق  حالة  املختربة، 

حد،  اأق�سى  اىل  الروحية  احلياة  وتكاثف  الدنيا، 

التي  ال�س�ر  يف  والتاأمل  لللالأحللالم  واالإ�ست�سالم 

يبتدعها اخليال«.

ومن وجهة نظره لي�ش العن�سر ال�سعري يف بيت 

من ال�سعر وكاأمنا ه� اإناء اأنيق ليكت�سب منه �سكله 

واأناقته؛ البيت ي�حي بالعن�سر ال�سعري اإيحاء. 

والكلمات التي يجمعها ال�ساعر مبنتهى العناية 

ليحّرك فينا  اأعيننا  ي�سعها حتت  اإال رم�زاً  لي�ست 

بتفاعل حم�ش نف�سي، بع�ش التمثالت.

اإن الق�سيدة التي نقراأها  ومن هنا ي�سح الق�ل 

ونطرب لها ونعي�سها لي�ست ق�سيدة ال�ساعر الذي 

نظم، اإمنا هي ق�سيدتنا نحن.

اإن اجلمال براأي لبكي بالن�سبة اىل ال�سعر �سفة 

وال�سعر م��س�ف.

والروح: • املادة 
»املدنية التي تق�م على املادة وحدها هي مدنية ج�فاء: ال زاوية فيها 

للروح وللحب املت�سلني بينب�ع الن�ر االأزيل. األي�ش امل�سيح روحاً حميياً، 

وحباً �سامالً، ون�راً اأزلياً؟ فبالروح يحيا االإن�سان ال باجل�سم، وباحلب ال باملادة 

روح  لبنان  فر�سالة  بالظالم.  ال  احلائر  يهتدي  وبالن�ر  الب�سر،  اآالم  تخف 

وحمبة ون�ر«.
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كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

ندوة ثقافية

2
0
0

8
احتفلت نقابة �سعراء الزجل ورابطة االأخ�يات وجمعية 

ال�ساعر  دي�ان  ب�سدور  لبنان  يف  ب�ل  دي  من�س�ر  مار 

اإميل ن�ن بعن�ان »ر�سائل اىل ال�سماء« )يف جزاأيه الثالث والرابع - االأحزان واالأفراح(، يف ندوة 

اأدبية اأقيمت يف قاعة حما�سرات دير �سيدة املع�نات - جبيل.

قّدم للكتابني البطريرك الكاردينال مار ن�سراهلل بطر�ش �سفري وقد جاء يف كلمته: »لقد 

�سّمنتم دي�انكم بع�ش ق�سائد باللغة العامية األقيمت�ها يف منا�سبات خمتلفة منها 

املفرح ومنها املحزن. وقد دارت يف جمملها على م�ا�سيع متت ب�سلة اىل الدين من 

مثل امتداح االأخ�يات املرميية، وامتداح بط�لة اجلي�ش اللبناين، واحل�ّش على املحافظة 

على االأخالق الفا�سلة، وبع�ش املراثي، اأ�سميتم�ها ر�سائل اىل ال�سماء، ف�سالً عن املنا�سبات 

املفرحة اأو املحزنة التي كانت لكم فيها اأق�ال ق�بلت بالر�سى... اإّنا اإذ نهنئكم باإجنازكم 

هذا، ن�ساأل اهلل اأن يلقى كتابكم ما ي�ستاأهل من الرواج خ�س��ساً لدى اأهل االإميان...«.

احل�س�ر وبداية االحتفال

بح�س�ر  اللبناين  ال�طني  بالن�سيد  االحتفال  بداأ 

عبا�ش  النائب  الللنلل�اب  جمل�ش  رئي�ش  ممثل 

املطران  املارونية  جبيل  اأبر�سية  راعي  الها�سم، 

ب�سارة الراعي ممثالً البطريرك مار ن�سراهلل بطر�ش 

�سفري، العقيد الركن اأحمد اأْلَفْي ممثالً قائد اجلي�ش 

بالنيابة الل�اء الركن �س�قي امل�سري، العقيد الركن 

اليا�ش حبيب ممثالً مدير عام ق�ى االأمن الداخلي 

امل�ا�ش ممثالً  فادي  النقيب  ريفي،  اأ�سرف  الل�اء 

املدير العام الأمن الدولة العميد اليا�ش كعيكاتي، 

العميد  الللدرك  قائد  احلللاوي ممثالً  اأديللب  النقيب 

اأنط�ان �سك�ر، قائمقام جبيل ال�سيخ حبيب كريوز، 

رئي�ش رابطة خماتري جبيل غطا�ش �سليمان، مدير 

كتائب  اإقليم  رئي�ش  حمدان،  فلل�ؤاد  لبنان  اإذاعللة 

رئي�ش  ممثالً  القرداحي  طن��ش  املهند�ش  جبيل 

ال�سيخ  اجلميل،  اأمني  ال�سيخ  االأ�سبق  اجلمه�رية 

ج�رج حرب ممثالً النائب بطر�ش حرب وح�سد من 

ال�سخ�سيات ال�سيا�سية واالإجتماعية واالأدبية وحمبي 

ال�سعر.

�سلم�ين  فكت�ريا  ال�ساعرة  االحتفال  قّدمت 

اىل  »ر�سائلك  كلمتها:  يف  جللاء  وممللا  ن�سراين 

اإميان، ت�سّفف  ال�سماء« هي ب�ح وجداين، و�سيط 

والت�سّنع  الزيف  وجه  يف  مدوية  و�سرخة  و�سمّ�، 

الرديء اىل  واقعنا  الهروب من  )...( تدع�نا اىل 

ع�امل من اجلمال، يف زمن �سار فيه االأدب تهمة، 

وف�ساد  تخّلفاً،  ال�سعر  واأ�سبح  االأدب،  �س�ء  فانت�سر 

العفن«.

كلمات

اأوىل الكلمات كانت للم�ن�سني�ر من�س�ر لبكي،  

األقتها عنه بالنيابة ال�سيدة كل�د واكيم غزالة، وجاء 

فيها:

»غريي من اخلطباء �س�ف ي�سّلط�ن ال�س�ء على 

لكنني  مني.  اأجللدر  بذلك  وهم  ومعانيه،  �سعره 

ن�ن،  اإميل  اإن  بالق�ل  لنف�سي  اأ�سمح  دين،  كرجل 

مركزاً  اخرتتها  التي  احلبيبة  م�سم�ش  بلدة  ابن 

لتجّمع كبري بج�ار مار �سربل، الأنها حّد ال�سما )...( 

�سيك�ن  اللبناين،  ال�سعر  تاريخ  �سُيكتب  عندما 

الإميل ن�ن حتماً مكانه املميز، الأنه »حا�سر نا�سر« 

بكل منا�سبة مثل البخ�ر بالقدا�ش...«.

الدكت�ر مطاني��ش احللبي، مدير عام  األقى  ثم 

وزارتي الثقافة والرتبية �سابقاً، كلمة قال فيها:

االإن�ساين هذا، يطل علينا  االإن�سطار  » يف زمن 

اأب�اب  تطرق  احلياة،  �سحارى  تعرب  ن�سمة  ال�سعر 

القلب، حتاكي ما تبقى من اإن�سانية يف االأعماق، 

اإنه ال�سعر، �سعر اإميل ن�ن.

قلبه يف  جهنم  وجمع  �سطرين  ذاته يف  خل�ش 

كتابني، ح�سد غلة الزرع وم�سى نح� اأثري احلرب يف 

اللثام عن  واأماط  ليديه  القرطا�س  عينيه و�سغف 

�سحر الكالم فدّون خبب مطارحه على منرب االأيام 

تريد  ماذا  ال�س�ؤال  كان  ن�ن  اإميل  قبل  واالأحللالم. 

ال�سماء مّنا؟ مع اإميل ن�ن بات ال�س�ؤال ماذا نريد 

ت�س�ر  اأن  االأملل�ر  طبيعة  فمن  ال�سماء؟  من  نحن 

اإلهية، لكن  باأمر، بقدرة  احلقائق من عٍل ب�حي، 

اأن يخرج احلرب طاقة ب�سرية من االأر�ش اىل ال�سماء 

ر�سائل  دي�انه  يف  ن�ن  اإميل  ال�ساعر  قدرة  فهذه 

اىل  ر�سالتك  اأن  العزيز  اأيها  فثق  ال�سماء.  اىل 

االإلكرتوين،  الربيد  ال��س�ل من  اأ�سرع يف  ال�سماء 

األي�ش ال�سعراء هم من االأقربني اىل اهلل؟ وبخا�سة 

اإذا ما ختم�ا ر�سائلهم يف اأحد مكاتب بريد اهلل دير 

�سيدة املع�نات؟«.

�سهيل مطر

وكانت كلمة لل�ساعر �سهيل مطر الذي قال:

تّن�رياً  اإال  امل�سم�سي  هذا  عرفت  ما  اأنني  ثق�ا 

كل  ويف  وقفة،  له  تّن�ري  منرب  كل  على  اأ�سيالً: 

منا�سبة له �سمخة وكلمة، مرجع تاريخي ه� وجزء 

من تراثنا ال�سعبي احلّي.

اإن اإميل، يف كتابيه، يبعث بر�سائل اىل ال�سماء، 

م�ّزعة بني دمعة وابت�سامة. اآمل اأن اأك�ن واأنتم من 

جماعة االبت�سامة، اأما اإذا... وا�سرتّد اهلل... فاأرج� يا 

اإميل اأن تك�ن ر�سالتك عّني حتية حّب اىل تّن�رين 

وم�سم�ش واىل ه�ؤالء احلا�سرين االأحّباء.
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واأبيات �سعر

ال�ساعر الفنان وليم ح�س�اين األقى ق�سيدة زجلية 

من اأبياتها:

معّبي بلللديللل�انلللك  ملللا  قللّديلل�للش 

حمّبي بللقلللللبللك  يف  ملللا  كلللرت  تلللا 

يللللللللي بلللاإميلللانلللك اأنللللللت حللّبللي

عللمللرك يللطلل�ل ويللحللر�للسللك رّبلللي

 

واإح�سا�ش عللاطللفللي  كللّللل�  ديلللل�ان 

النا�ش �سديق  قّدي�سك  بيق�ل 

بينقا�ش األلللل�انللللك  علللا  للللام  ر�للللسّ

االأنفا�ش طيبة  مللن  تك  حمّبْ مللن 

تاأ�سي�ش �سي  ماأ�سّ فيك  األللطللاف 

حمابي�ش بقلبك  القل�ب  �للسللاروا 

التقدي�ش بت�ستاهل  ال�فا  بحقل 

نح�سر ن�سمعك  كلللللمللا  نلل�للسللّل  تللا 

ابت�سمي ال�سفا  اأر�لللش  يللا  بيق�ل 

ب�سمي اإللللك  يف  ملقى  بللكللل  تللا 

الر�سمي وروعلللللة  اجللللملللال  للللل�ن 

بقلبك ال�ساكن  العطر  هللاك  مللن 

اأفلللللللللللللللراح وعلللللللللملللللللللادات وقلللللداديللللل�لللللش

يلللللا ملللللا بلللتللل�لللسلللرق علللطلللرهلللا الللنلل�للسللمللي

ق�سيدة  له  كانت  روحانا  رفيق  واالأديب  ال�ساعر 

قال فيها:     

دّوبلللت عللمللرك حللّب وملللرّوة و�سعر

واإن غلي امل�قف ال�سعب حتّط �سعر

كان ي�ستكرت يروح مطرح ما غريك 

وكلللل اللللللي هللن عللا واجللبللاتلل� اج�

تنهدى وق�سايد  النا�ش  مع  ت�قف 

حدا جميلة  تللربللح  وملللا  وتللدفللعلل� 

وج� تبّي�ش  وب�سعرك  انللت  تللروح 

�سروح تبني  وترّيحن  عنن  تتعب 

�للسللي مللن خللمللر �للسللي مللن جللمللر �للسللي مللن ندى

بللا�للسللمللن وهللللّنللللي، مللللن بللعلليللد يللتللفللّرجلل�

اأما ال�ساعر وال�سحايف ج�زيف اأبي �ساهر فقال:

وع�سبة  واالأخلل�يللات  اجلمعيات  نلل�ن  اإميل  رافللق 

كلها،  املنا�سبات  رافق  كما  الزجل،  ونقابة  ال�سعر 

اإميل  اإذا مل يقف  وكانت املنا�سبة تبقى ناق�سة 

على منربها، ،وه� مل يقل مّرة غري احلب وال�فاء 

ونبل ال�سداقة.

برامج  وقلللّدم  وال�سعراء  لل�سعر  حياته  كللّر�للش 

خا�ش  برنامج  جانب  اىل  لبنان  اإذاعة  يف  زجلية 

»تكّ�م«  ينتبه  اأن  دون  ومن   )...( باملزارعني 

و�سّكلت  بلليللدره  على  ال�سادق  العف�ي  الللزجللل 

ق�سائده �س�راً لزمن ونا�ش ومطارح.

بعده األقى االأب ج�زف الدكا�ش ق�سيدة، منها: 

�للسللعللرك مللدر�للسللة فلل�للسللاوة بللال

مر�سال واحللللللم  لل�سما  ر�للسللايللل 

وبللللاالأفللللراح ملل�للش تللاركلللللنللا جمال

واللللليلللل�م جلليللنللا وجلللللع بللالللبللال

ب�سف�فك تللالملليللذ  ريللتللنللا  يلللا 

بلللكلللل دملللعلللة عللللني مللنلل�للسلل�فللك

�سي�فك بتلمع  مللنللا�للسللبللة  بللكللل 

بللتللمللاين متلللاين األلللفلللني ومتلللاين

بللللللللللدار امللللللعللللل�نلللللة نللللعللللمللللل �لللسللليللل�فلللك

ب�ل  دي  من�س�ر  مار  جمعية  رئي�ش  حتّدث  ثم 

االأ�ستاذ األبري الزغبي فقال:

ففا�ست  العطاء  على  ُفِطر  من  يف  اأق�ل  »ماذا 

روحه وقلبه، �سعراً يغني القيم واالإن�سان، ويرتقي 

كن�ز  من  فيها  ما  كا�سفاً  واأ�سحابها،  باملنا�سبات 

الفرح  باأريج  احلزن  ما�سحاً  واجلمال،  واخلري  احلق 

وزيت الرجاء، ومعّمداً الكلمة مبريون املحبة لت�سري 

ر�سائل من االأر�ش اىل ال�سماء، عذراً ال بل ر�سائل 

االأر�للش،  اىل  ر�سائل  فيزّفها  �سعراً  ي�ستلهمها 

تقراأ  واأنللت  يلفتك   .)...( ال�سماء  من  ر�سائل 

وامل��س�عات،  املنا�سبات  تنّ�عت  مهما  �سعره، 

نح�  الدائم  التطلع  هذا  االأ�سخا�ش  تبدل  ومهما 

الل»ف�ق«، وهذا البحث عن ال�زنات التي حتّققت، 

وهذا الرتقي باالإن�سان ومع االإن�سان لتحقيق نفحة 

االأل�هة فيه«.

ال�ساعر ج�رج اأب� اأنط�ن نقيب �سعراء الزجل يف 

لبنان األقى ق�سيدة منها:

وح�سا�ش مللل�ؤملللن  �للسللاعللر  اإمللليلللل 

حمللّبللة حلللاملللللللة  ر�لللسلللاللللة  اأول 

وتللللللاين ر�لللسلللاللللة حلللاملللللللة حللّبللة

وتلللاللللت ر�لللسلللاللللة حللاملللللة جللّبللة

ورابللللللع ر�لللسلللاللللة قللللال يلللا رّبلللي

اأجنا�ش عال�سما  ر�للسللايللل  مللل�ّدي 

بتنقا�ش اللل�يف  بالقلب  بال�سدق 

بتندا�ش مللا  طهر  بجنة  انللزرعللت 

عللمللللل� عللللليللهللا بللاللل�للسللمللا قللدا�للش

�سّل تللا  نعمتك  حمللبللة  اعطيني 

اكللللتللللب وحللللاكللللي قللللللللل�ب كللللل الللللنللللا�للللش...

كلمة �سكر

اإبنه  األقاها  نلل�ن  ال�ساعر  با�سم  ال�سكر  كلمة 

فاكهة  ال�سعر  »اإن  فيها:  وجاء  ن�ن  ب�ل  املحامي 

ين�ساب  ال�سحر  عامل  اإنه  االإبللداع.  وعطر  الفن�ن 

كاحللم اجلميل )...( عندما نقراأ ق�سائد الدي�انني 

وما ت�سّمنا من م��س�عات وت�اريخ نكت�سف اأنها 

�سرية الق�سائد ولي�ست �سرية ال�ساعر )...( واأق�ل 

خمتلفة  اأ�سكال  بتط�ير  له  �سمحت  م�هبة  باأن 

للتعبري الفني، وول�ج كل اأن�اع االأ�سعار«.

ر�سائل

رئي�ش  وّجهها  ر�سالة  تليت  االحتفال،  وخللالل 

احلك�مة ف�ؤاد ال�سني�رة جاء فيها: »بامتنان كبري، 

ت�سّلمت دي�انيك ال�سعريني »ر�سائل اىل ال�سماء«، 

واإذ اأفخر ب�سمهما اىل مكتبتي االأدبية، ال ي�سعني 

اأ�سيد ب�ساعر كبري ح�سن  اأن  اإال  يف هذه املنا�سبة 
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درره  ال�سعر،  بحر  من  فزودنا  كفيه،  بني  الكلمة 

واإذ  واالإن�سان.  بال�طن  الت�ساقاً  واالأ�سد  االأجمل، 

اأثّمن لفتتك القّيمة، اأمتّنى لك املزيد من العطاء 

املبدع«.

دم�سق  اأبر�سية  اأ�ساقفة  رئي�ش  اأر�للسللل  كما 

فيها  �سّم  كلمة  ن�سار  �سمري  املطران  املارونية 

�س�ته اىل اأ�س�ات ال�سعراء الكّتاب والفال�سفة ل�سكر 

وتقدير �سّيد املنابر و�ساعر ال�سماء اإميل ن�ن وقد 

وال�طنية  العطاء  مبالحم  اللبنانية  املكتبة  اأغنى 

والقدا�سة«.

 

لللللللبللللللنللللللان الأرزة  حتلللللللللللّيلللللللللللة 

وغللللللبللللللطللللللة اأبللللللليلللللللنلللللللا اللللللبلللللطلللللرك

وللللللللللللللرئلللللليلللللل�للللللش اللللللل�للللللسللللللنلللللليلللللل�رة

للللللللللللللفللللللّن بللللليلللللعلللللطللللل� اللللللل�للللللسلللللل�رة

و�لللللللسلللللللكلللللللر للللللللكلللللللل امللللللللل�جلللللللل�ديللللللللن

اآب �لللللللسلللللللهلللللللر  يف  وحتللللللللللللّيللللللللللللة 

واأملللللللللللللن الللللللللدولللللللللة وقللللللللللل�ى االأملللللللللن

والللللللللللغللللللللللمللللللللللروين بلللللاللللللكلللللللللللملللللات

ونلللللللللللقلللللللللللابلللللللللللة واأخلللللللللللللللل�يللللللللللللللللات

ولللللللللل�لللللللللسللللللللليلللللللللدة امللللللللللعللللللللل�نلللللللللات

هللللللللالللللللللديللللللللر اللللللللللعلللللللللا هللللللالللللللتللللللالت

ولللللللللللللللل�لللللللسلللللللحلللللللافلللللللة واالإعللللللللللللللللللللللالم

بلللللللللللللقلللللللللللللّدم كلللللللللللللل االحللللللللللللللللللللللرتام

ونللللللل�ر�لللللللسلللللللات اللللللللعلللللللايل االإكللللللللللللللرام

ومللللللل�للللللسللللللملللللل�للللللش وبلللللللللللللللللالد جللللبلللليللللل

اخللللليللللل �لللللسلللللرجلللللت  مللللليلللللاديلللللنلللللا  يف 

وللللللللللللللللللللبلللللللللرتون بلللللقلللللللللللبلللللي ملللليللللل

واللللللللللللللللللللللللدرع الللللللللللغللللللللللايل تلللللللذكلللللللار

عللللللللللللربلللللللللللل�ن حمللللللللبللللللللة بلللليللللبللللقللللى

بللللللللللللللللالدي و�لللللللسلللللللملللللللاهلللللللا الللللللللزرقللللللللا

وفلللللليللللللهللللللا مللللللنللللللفللللللرح ومللللنلللل�للللسللللقللللى

حلللللللتلللللللى اللللللللر�لللللللسلللللللاللللللللة و�للللللسللللللدقللللللا

ورئللللللليللللللل�لللللللش بللللللللللللللالدي �للللسللللللللليللللمللللان

الللللللل�لللللللسلللللللّدر بللللللالللللللربكللللللة الللللللللديلللللللل�ان

ولللللللللللرئلللللللللليلللللللللل�للللللللللش الللللللللللللربملللللللللللللان

بلللللالللللل�لللللسللللل�ت الللللل�لللللسلللللعلللللري اللللللللرّنلللللللان

مللللللللن وجللللللللللللل�ه الللللللدنلللللليللللللا واللللللللديلللللللن

لللللعلللليللللد اجلللللليللللل�لللللش اللللللللعلللللللايل عللللتللللاب

احللللللمللللليللللل� بللللللللللللالدي مللللللللن االرهللللللللللللاب

وعلللللللامللللللللنلللللللابلللللللر عللللللا�للللللسلللللل� نلللل�للللسلللل�ر

وجلللللللمللللللعلللللليللللللة مللللللللللللللار ملللللنللللل�لللللسللللل�ر

الللللللللعللللللللابللللللللق ديللللللللللللللللرا بلللللاللللللبلللللخللللل�ر

مللللللللنللللللللارة مللللللللن ملللللا�لللللسلللللي علللل�للللسلللل�ر

امللللللللرئلللللللي ومللللللكللللللتلللللل�ب وملللل�للللسللللملللل�ع

بللللليلللللعلللللنللللل�ين بللللللكللللللل امللللللل��للللللسلللللل�ع

وحمللللللللللطللللللللللة تلللللللللللللللللي لللللللل�مللللللليلللللللار

و�لللللسللللليلللللعلللللة اأّملللللللللللللللللي تللللللّنلللللل�ريللللللن

وعللللللللللن اأهللللللللللللال �لللللسلللللعلللللري عللللنللللاويللللن

للللللللتلللللللاريلللللللخلللللللا وللللللللللللقلللللديللللل�لللللسلللللني

بللللللللالللللللللبللللللللال ومللللللكللللللتللللللبللللللة اللللللللللللللدار

ملللللللللن الللللللنللللللقللللللابللللللة واللللللل�للللللسللللللّعللللللار

يلللللل�للللللسللللللّل مللللللل�جلللللللّهلللللللال االأ�لللللللسلللللللعلللللللار

وملللللنللللل�لللللسلللللملللللد فلللللليللللللهللللللا اأحللللللللللللللللرار

تللللللللعللللللللّم بللللللللللللالد االنللللللللتلللللللل�للللللللسللللللللار...

للللللللللل�حللللللللللدة ملللللللل�طللللللللّنللللللللا علللللللنللللللل�ان

اّللللللللللللي ملللل�للللسللللّ�ايللللة بلللللدربلللللي �لللسلللمللل�ع

ق�سيدة اخلتام

يف اخلتام، حتّدث ال�ساعر اإميل ن�ن ف�سكر �سعراً كل من �سارك وح�سر تكرمي دي�انه. وقبل اأن يت�سّلم درع نقابة �سعراء الزجل من النقيب ج�رج اأب� اأنط�ن، 

واختتام اللقاء بت�قيع الكتاب، األقى الق�سيدة التالية:
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كانون1ت�رشين2/ 

اأخبار ثقافية

2
0
0

امل�سيحي 8 االإعلللالم  معر�ش  �سّكل 

االإعللالم  »و�سائل  بعن�انه  ال�سابع 

ح�ارية  لقاءات  واحة  االأديللان«  وح�ار 

لثقافات فكرية واجتماعية وح�سارية 

الذي  ال�طن،  م�ساحة  على  متن�عة 

اليا�ش  مار  دير  يف  لبنان   - لل�سحافة  العاملي  الكاث�ليكي  االحتاد  افتتحه 

انطليا�ش برعاية البطريرك املاروين الكاردينال مار ن�سراهلل بطر�ش �سفري 

ج�دة  اأب�  روالن  املطران  االإعللالم  ل��سائل  االأ�سقفية  اللجنة  برئي�ش  ممثالً 

تعنى  واإعالمية  ومدنية  دينية  وجمعيات  م�ؤ�س�سة   130 من  اأكرث  ومب�ساركة 

بح�ار االأديان.

وزير الدفاع وقائد اجلي�ش،  اأ�سعد خم�ل ممثالً  ح�سر حفل االفتتاح العميد 

النقيب ع�سام �س�ايا ممثالً مدير عام االأمن العام، العميد ج�رج �سالمة ممثالً 

الل�اء اأ�سرف ريفي، الرائد جهاد االأ�سمر مثالً قائد الدرك الل�اء اأنط�ان �سك�ر، 

املطران مي�سال اأبر�ش ممثالً بطريرك الروم الكاث�ليك املطران غريغ�ري��ش 

الثالث حلام، املحامي ج�زف عيد ممثالً الرئي�ش اأمني اجلميل، النائب اإبراهيم 

كنعان ممثالً العماد مي�سال ع�ن، اأنط�ان مراد ممثالً رئي�ش الهيئة التنفيذية 

يف الق�ات اللبنانية الدكت�ر �سمري جعجع، نقيب ال�سحافة حممد البعلبكي، 

النائب �سعد احلريري، االأ�ستاذ وديع رف�ل ممثالً  الدكت�ر داود ال�سايغ ممثالً 

وزير االإعالم، الرئي�ش العام للرهبانية االأنط�نية االأباتي ب�ل�ش تن�ري، وح�سد 

من الروؤ�ساء العامني والرئي�سات العامات واالأ�ساقفة.

�سفرتي

بعن�ان  املعر�ش  م��س�ع  عن  خا�سة  فاأغنية  افتتاحاً،  ال�طني  الن�سيد 

وثائقي  فيلم  عر�ش  ثم  �سيف.  غرازيلال  الفنانة  قّدمتها  ال�سالم«  »ح�سارة 

ق�سري »اأنت واأنا« عّرف عن م�سم�نه املعد اأ�سعد �سفرتي قائالً: »وّجهني ربي 

يف و�سع فكرة فيلم وثائقي م�ّجه اىل عامة النا�ش وخ�س��ساً ال�سباب ي�سرح 

لهم الدين امل�سلم والدين امل�سيحي«. واأ�ساف »بنيت هيكلة ال�ثائقي بعد 

�سئل�ا  وم�سلمة  م�سيحية  مدار�ش  يف  طالب  مع  اأجريت  للراأي  اإ�ستطالعات 

فيها عن االأم�ر التي ال يفهم�نها يف دين االآخر اأو ي�ستنكرونها وما هي االأم�ر 

اجلميلة واملهمة التي ي�دون اإبرازها لالآخر عن دينهم«.

ن�سراين

وكانت كلمة لل»لقاء االإثنني« حتّدثت فيها الدكت�رة فيكت�ريا ن�سراين عن 

م�سرية اللقاء التي بداأت العام 1998 وهدفها االإن�سان اللبناين على م�ساحة 

التبادل  اأهمية  اىل  ولفتت  والرتب�ية.  واالجتماعية  الفكرية  باأبعاده  ال�طن 

 7 ح�اىل  منذ  عينط�رة  ومدر�سة  االإ�سالمية  املقا�سد  مدار�ش  بني  الطالبي 

�سن�ات. وكانت �سهادة من تلميذة من معهد القدي�ش ي��سف عينط�رة يارا 

اأ�سا�ش  على  امل�سلم  التلميذ  مع  التالقي  اأهمية  على  فيها  اأكدت  ن�سراين 

املحبة واالإميان. وراأى التلميذ اأمين ب�تاري من املقا�سد اأن اللقاء مع تالمذة 

اأننا  و»وجدنا  االآخر  اىل  بالتعرف  له  �سمح  عينط�رة  ي��سف  القدي�ش  معهد 

كطالب لبنانيني نحمل هماً واحداً وحلماً واحداً، ونعي�ش حتت �سقف واحد«.

حجار

وحتدث غ�سان حجار ممثل جمعية »نهار ال�سباب« عن م�سروع ح�ار االأديان 

معر�ش االإعالم امل�سيحي 

ال�سابع: »و�سائل االإعالم 

وح�ار االأديان«

الثاين  ت�سرين  �سهر  خللالل 

كالريي  يف  عر�ست  املن�سرم 

الكلب  نللهللر  �للسلليللمللاز«  »للليلله 

الفنان  اأعللمللال  مللن  جمم�عة 

الت�سكيلي زوهراب.

اأكرليك،  مائيات،  زيتيات، 

غ�ا�ش،  با�ستيل،  �سيني،  حرب 

فحم و�س�اها من م�اد ا�ستعملها 

الن�ر  اإىل  للليللخللرج  زوهلللللراب 

زوهراب

يف املعر�ش الـ34 

ال�سمف�نيات  جمم�عة  ت�قيع  حفل  اأقيم 

اللبناين  ال�طني  املعهد  ملدير  اخلم�ش 

طارق  االإعللالم  وزير  برعاية  كان  احلفل  غلمية.  وليد  الدكت�ر  للم��سيقى 

االأمريكية  واجلامعة  غزالة  اأبلل�  طالل  االأ�ستاذ  من  بدع�ة  وح�س�ره  مرتي 

للعل�م والتكن�ل�جيا يف االأ�سرفية، وقد اأقيم يف �سال�ن اجلامعة.

طبارة،  وبهيج  ع�سريان  علي  والنائبان  �سالم،  متام  الثقافة  وزير  وح�سر 

ووزراء �سابق�ن وعدد من ال�سخ�سيات.

ثم  ومللن  ال�طني  بالن�سيد  احلللفللل  بللداأ 

رئي�ش  من  م�ّجهة  برقية  تال  الللذي  زغيب  هرني  لل�ساعر  ترحيب  كلمة 

اإىل  ال�سني�رة،  ف�ؤاد  احلك�مة  رئي�ش  واأخرى من  �سليمان  العماد  اجلمه�رية 

نّ�هت  التي  �سقر  هيام  اجلامعة  رئي�سة  كلمة  كانت  ثم  غزالة.  اأب�  طالل 

د  التي جت�سّ ال�سمف�نيات  اأهمية  ف�سرح  غزالة  اأب�  واأعقبها  غلمية.  باأعمال 

غلمية وّقع �سمف�نياته اخلم�ش
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والبح�ث  للتدريب  »النهار«  مركز  عرب  ال�سباب«  »نهار  جمعية  نّفذته  الذي 

بالتعاون مع »م�ؤ�س�سة ال�سفدي« التي مّثلها يف االفتتاح الدكت�ر م�سطفى 

االإعالم امل�سيحي م��س�ع ح�ار  اأن يتخذ معر�ش  احلل�ة. وقال: »لي�ش غريباً 

االأديان �سعاراً وعن�اناً له، اإذ اأن القيم الدينية هي الدافع اىل احل�ار احلقيقي، 

اأداة ر�س�لية يف هذا املجال«. ثم  وو�سائل االإعالم لي�ست فقط و�سيلة، واإمنا 

عر�ش �سريط فيلم ق�سري عن ن�ساطات امل�سروع الهادفة اىل تفعيل احل�ار 

وقب�ل االآخر، اأعدته ال�سحافية با�سكال عازار.

خ�سره

اأن يك�ن املعر�ش �ساحة لقاء وح�ار  واأمل رئي�ش االحتاد االأب ط�ين خ�سره 

وتبادل. يلتقي فيه االإعالم بالدين والثقافة يف مهرجان عائلي رحب. وقال: 

»لقد اأراد االحتاد )اأو�سيب لبنان( اأن ي��سع معر�سه ال�سابع حتت �سعار »و�سائل 

االإعالم وح�ار االأديان«، اإمياناً منه باأن ال �سالم يف العامل من دون ال�سالم بني 

اأبناء الديانات، امل�ؤمنني ال�سادقني، وال �سيما منهم اأبناء االأديان االإبراهيمية 

الت�حيدية الثالثة، الذين ي�سّكل�ن ن�سبة كبرية من �سكان الكرة االأر�سية. هذه 

احلقيقة كانت خالل ال�سهر احلايل، حم�راً الأكرث من م�ؤمتر ومنتدى ولقاء، يف 

االأمم  التاريخ، يف  العاملية، وب�سكل ملفت وغري م�سب�ق يف  كربى املنابر 

املتحدة والفاتيكان وقبلهما يف مكة وعّمان ومدريد وقرب�ش و�س�اها«.

باقة  يف  متجّلية  ت�سيء،  �سغرية  �سمعة  �سيك�ن  املعر�ش  هذا  اأن  وراأى 

اأهل  اأكرث من مائة وثالثني م�ؤ�س�سة، وع�سرات  من برامج ون�ساطات جمعت 

من  كما  والرتب�ية،  والثقافية  االإعالمية  امليادين  خمتلف  من  االإخت�سا�ش، 

املنظمات  م�ساركة  اىل  والفكرية،  الدينية  واملذاهب  امل�سارب  خمتلف 

املدنية، واجلامعات واملدار�ش، وو�سائل االإعالم املقروءة واملرئية وامل�سم�عة 

واالنرتنت وغريها.

ويف  امل�سيحي،  املعر�ش  هذا  املميزة يف  االإ�سالمية  امل�ساركة  اىل  ولفت 

الذي  املرميي،  ال�جه  ح�ل  امل�سرتك  امل�سيحي  االإ�سالمي  التالقي  �سميمها 

كّر�ست له الدولة اللبنانية هذا العام عيداً وطنياً ر�سمياً يف اخلام�ش والع�سرين 

من اآذار، بدءاً من ال�سنة اجلديدة.

اأب� ج�دة

وحتدث رئي�ش اللجنة االأ�سقفية ل��سائل االإعالم املطران روالن اأب� ج�دة با�سم 

راعي االإحتفال البطريرك ن�سراهلل عن واقع لبنان اإذ »مل ن�سل بعد اىل ت�حيد 

اأحد املتن�رين، فن�سمع يف الكنائ�ش فاحتة القراآن  القل�ب واىل ما حلم به 

الكرمي، ون�سمع يف اجل�امع عظة اجلبل«. ولفت اىل اأن »ما نطمح اليه ه� 

حت�يل هذا ال�طن، كما كّرر الرئي�ش مي�سال �سليمان، اىل واحة ح�ار وتثاقف 

ولقاء ديانات، بدالً من تركه �ساحة لل�سراعات املحلية واالإقليمية، والدولية«. 

واأ�سار اىل اأن »م�عد هذا املعر�ش الديني و�سط تط�رات دولية« م�ؤكداً اأنه »ال 

يكفي الكالم املع�س�ل ح�ل التالقي والتفاهم فيما االإن�سانية تتعّر�ش لهجمات 

�سر�سة ي�سّنها اأهل اجلهل، واأعداء اهلل...«.

املمتعة  الل�حات  من  جمم�عة 

والغائ�سة  مبهجة  باأل�ان  للعني 

االأعماق  اإىل  نف�سه  االآن  يف 

جتمع منها الق�س�ش والذكريات 

والتخيالت.

والثالث�ن  الرابع  ه�  املعر�ش 

الذي  اللبناين،  االأرمني  للفنان 

اأعماله  من  الكثري  يف  ا�ستعاد 

تاريخ �سعبه وتراثه، اإىل املراأة 

اخلا�ش،  باأ�سل�به  والطبيعة 

ا�ستخدام  يف  العالية  وحرفيته 

امل�اد واالأل�ان.

احل�سارات العربية واإبداعاً وطنياًَ يف قلب لبنان«.

تعميم  �سبيل  كلل يف  بال  يعمل�ن  بالذين  كلمته  اأ�ساد يف  ال�زير مرتي 

املخاطبة  لغة  هي  »امل��سيقى  اإن  وقال  ال�طن«.  يف  امل��سيقية  الثقافة 

العق�ل  اإىل  نفاذها  و�سرعة  احلدود  الكلمات يف قدرة عب�رها  تتجاوز  التي 

والقل�ب«، واأ�ساف قائالً:

يف  ويبدعل�ن  اللغلة،  هللذه  يجيلدون  الذين  من  واحلد  غلمية  »وليد 

للعالقلات بني النا�ش، وه� يف مقّدم الذين يعمل�ن بال  ت��سيلهلا تعلزيزاً 

اأذواقنا...  وتهذيب  بالدنا،  يف  امل��سيقة  الثقافة  تعميم  �سبيل  يف  كلل 

باأن  اإياه  مطالباً  بثماره،  فرحنا  له:  الأق�ل  وليد  اأ�سدقاء  اىل  اأن�سم  اإنني 

باملزيد...«. يعدنا 

لالإبداع  غزالة  اأبلل�  بت�سجيع  نللّ�ه  الللذي  لغلمية  الكلمة  كانت  وختاماً 

اخلم�ش. و�سرح حمت�يات �سمف�نياته  امل��سيقي، 
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الن�اب  جمل�ش  رئي�ش  بللرعللايللة 

م��سى  الفنان  افتتح  بللري،  نبيه 

»الفن�ن  بعن�ان  التاريخي  معر�سه  طيبا 

يف  ال�سفري  قاعة  يف  االأبلللريلللاء«،  ومللذابللح 

متحف م��سى طيبا يف بلدة قانا اجلن�بية، 

املعر�ش  وي�ستمر   ،2008/11/25 بتاريخ 

حتى 2009/6/11.

طيبا  م��سى  متحف  ط�ابق  جللدران  على 

من  فني  عمل   40 حلل�اىل  يللتلل�ّزع  الثالثة، 

تروي  الللعللامل«  تللراث  من  »روائلللع  جمم�عة 

حكايات ح�سارات العامل وفن�نه.

االأبرياء«  ومذابح  »الفن�ن  معر�ش  ي�سم 

تروي  طيبا  م��سى  الفنان  اأعمال  من  عللدداً 

واجلن�بي  عم�ماً،  اللبناين  ال�سعب  معاناة 

واملجازر  �سهدها  التي  احلروب  بعد  خ�س��ساً، 

بلدته  خا�ش  وب�سكل  بحقه،  ارتكبت  التي 

متاأثراً  طيبا،  م��سى  فالفنان  قانا.  اجلن�بية 

قانا  عرفت  يلل�م   ،1996 ني�سان   16 يف  �سهده  مبا 

العامل  جمازر  مع  ومتفاعالً  �سكانها،  حق  يف  جمزرة 

وم�ساعره  اأحا�سي�سه  بل�ر  العربي،  ال�طن  وحللروب 

ل�حات  بامل�ت يف  اخليال  من  وفي�ساً  واأ�سكاالً  خط�طاً 

 )La Belle Brûlée( املحرقة«  كل»اجلميلة  معرّبة 

)العام 1996( و»مذابح االأبرياء« )العام 1999(.

وقد  طيبا  الفنان  ر�سمها  التي  الل�حات  اىل  هللذا 

املغت�سب«  االأعلى  »اجلليل  وهي:  متحفه،  بها  زّين 
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االأديب جان �سامله  َمَنح 

وال�سحايف  لالأديب  العام  لهذا  ال�سن�ية  جائزته 

الدكت�ر اأني�ش م�سّلم وذلك يف احتفال اأقيم يف 

نقابة ال�سحافة بح�س�ر فاعليات �سيا�سية ونقابية 

وثقافية واأدبية واإعالمية. وقد مّثل قائد اجلي�ش 

يف االحتفال العقيد اأنط�ان ب�سعالين.

تلت  اإفتتاحاً،  اللبناين  ال�طني  الن�سيد  بعد 

ياغي  اأبي  دارك  جان  االإعالمية  االحتفال  عريفة 

برقية تهنئة م�ّجهة من فخامة رئي�ش اجلمه�ية 

العماد مي�سال �سليمان اىل القّيمني على جائزة 

جان �سامله منّ�هاً فيها مبزايا املكّرم االأدبية وقد 

لالأديب  مهرجاناً  تقيم�ن  اإذ  »الي�م،  فيها:  جاء 

اأن�سم  اأن  ي�سعدين  اأني�ش م�سّلم،  الدكت�ر  الكبري 

العم�م،  وجه  على  جميعاً  منكم  متقدماً  اليكم، 

باأطيب  اخل�س��ش  وجه  على  به  املحتفى  ومن 

التهاين. يف الر�سالة التي اختارها اأديبنا لنف�سه 

طم�ح  الكلمة  فكانت  العالية،  لالآفاق  تطّلع 

ح�ساده الذي غداً وفرياً، حتى اأ�سبحت االأجيال يف 

يف  للتجذر  دائم  �سعُيها  كتب،  وم�سات  اأبعاده 

االأ�سالة والقيم.

كلماته  تزهر  بها  املحبة،  كل  به  للمحتفى 

وللقّيمني  والعطاء.  اخلربة  اآتية مبهابة  حتديات 

على جائزة جان �سامله الثناء مل�ا�سلة العطاء يف 

خدمة القدوة التي وحدها مرادف دع�ة لبنان.

بكم  االإبللداع.  مغامرة  ر�سل  جميعاً،  َفلتبَق�ا، 

يكرب العطاء ال�طني يف الت�سامن والتالقي على 

اخلري«.

كلمة  ياغي  اأبي  دارك  جان  الزميلة  األقت  ثم 

االإفتتاح ومما جاء فيها: »قلٌم حّر، ري�سٌة بارعة، 

اأني�ش  الدكت�ر  باخت�سار  ه�  هذا  اأنيق.  واأ�سل�ب 

�سعيد  كما  البقاع،  زحلة، عرو�ش  اأجنبته  م�سّلم. 

الدكت�ر  املبدعني.  وع�سرات  واملعالفة  عقل، 

اأني�ش م�سّلم، الذي كان باحثاً يف ال�سحافة، اأ�سبح 

الرفيع  الطراز  من  مقالة  وكاتب  ق�سة،  كاتب 

واملحب�ب جداً...«.

بعد ذلك، رّحب نقيب ال�سحافة حممد البعلبكي 

باأهل الثقافة واالأدب والعلم واالإعالم ومما قاله:

لالإعالم  عميداً  م�سّلم  اأني�ش  الدكت�ر  »عرفت 

اجليل  لتن�سئة  َنَذر نف�سه  اللبنانية،  اجلامعة  يف 

ل اإليه  اجلديد يف جمال االإعالم على اأحدث ما ت��سّ

�سمعنا  ولقد  كله.  العامل  يف  العظيم  الفن  هذا 

التي  ياغي  اأبي  دارك  جان  االإعالمية  قليل  منذ 

اأيدي  على  تخّرج  عّمن  حّياً  اأمن�ذجاً  لنا  قّدمت 

الدكت�ر اأني�ش م�سّلم يف كلية االعالم، من زمالئنا 

م�اقع  الي�م  ي�سغل�ن  الذين  اجلدد  االإعالميني 

اللبنانية  االإعللالم  و�سائل  يف  ال  االأهمية  بالغة 

فح�سب بل يف و�سائل االإعالم العربية يف جميع 

اأنحاء العامل العربي واأ�سقاعه. هذا ف�سٌل يجب اأن 

التقدير،  كل  ويقّدره  لبناين  كل  يعرفه 

�سامله  وجلللان  ذووه  يعرفه  والللفلل�للسللُل 

ي�ستحق  َمن  تكرمي  يف  الف�سل  �ساحب 

اأني�ش  الدكت�ر  تكرمي  يف  تكرمي،  كل 

م�سّلم...«.

املطران ج�رج ا�سكندر اعترب اأن هناك 

ت�سفهم  اأن  باإمكانك  من  النا�ش  من 

ب�سه�لة وبقليل من كالم، الن اإمكاناتهم 

وهناك  وظللاهللرة.  حملللدودة  و�سفاتهم 

الأنهم  الكالم عليهم  غريهم من ي�سعب 

كثرية،  وملل�اهللب  بللقللدرات  يتمتع�ن 

بقدر  لكنك  متناق�سة،  وهلة  الأول  تبدو 

تفهم  عليهم،  وتتعّرف  تقاربهم  ما 

غنى  من  عليه  ينط�ون  وما  دوافعهم 

يف ال�سخ�سية ومن قدرة على ت�حيدها 

وو�سعها يف خدمة ما يريدون.

حداد:  ع�سام  الدكت�ر  قال  جهته  من 

ن�سجته  بالثقافات  مرتع  ثراء  اأي   ...«

مبنجمك  ومهرته  ال�ساعرة،  روحك  من 

بالذوق  حالياً  بللاالإبللداع  حفياً  ال�سخي 

املناهل  على  به  وقفت  الفن،  ومهابة 

عّل  واأ�سغريك،  وقلبك  روحللك  م�سّرعاً 

اإليك  يفيء  الطي�ب،  لنهل  يبّكر  الذي 

القلم  بللني  اأنللت  فلللاإذا  منك.  ليمتلئ 

واملنرب والكتاب يف ا�ستغراق املت�ّحدين 

وكهانة املبدعني«.

وحتدث االأديب جان كميد عن اأقا�سي�ش 

�سن�ات  ع�سر  منذ  فقال:  م�سلم  اأني�ش 

اأني�ش  اأقا�سي�ش  األيف  واأنللا  بال�سبط 

قالب  يف  »ه�اج�سه«  �سكب  اأن  منذ  اأي  م�سّلم، 

ه�اج�ش  ورمبا  ه�اج�سي،  فيها  فراأيُت  ق�س�سي 

التجارب  تك�ن  كيف  واأدركللُت  غللريي،  ان�سان  كل 

اإن�سانية  الفردية معرّبة عن حقائق  واالإنطباعات 

اأني�ش م�سلم  عامة ي�سعر بها من ال ميلك�ن قلم 

ليك�ن  بايع�ه  فكاأنهم  بهم...  ميّر  ما  لت�س�ير 

ل�سانهم الناطق مبكن�ناتهم، املتقّم�ش ذواتهم، 

الغائ�ش يف اأعماق نف��سهم«.

النف�ش بعجز،  اأمني زيدان: يقّر علم  وقال 

حتى املتفّ�قني، عن ح�سر انتباه، ول� عند 

جائزة جان �سامله للدكت�ر

اأني�ش م�سّلم »القلم احلّر،

الري�سة البارعة، واالأ�سل�ب االأنيق«



- »ثالثيلة ال�سهلداء: رفيلق احللريري ، جربان ت�يني، 

»املكلعب   - ال�سم�ش«  »االإنلل�للسللان   - مغنية«  عماد 

وظالل  »اأ�سكال   - االأربللعللة«  »اجللللرناالت   - االأبي�ش« 

»مت�ز   - االأبرياء«  »مذابح   - »االأملل�مة«   - باالأ�س�د« 

- اآب 2006« - »الربلع اخللاللي« - »االأر�ش اخل�سبلة« 

    »la Belle Brûlée«  - االأر�للش«  دم  »زغلللاريلد   -

»Monuments de l’Humanité« .
ي�سّم  طيبا،  م��سى  الفنان  ل�حات  اىل  باالإ�سافة 

املعر�ش عدداً من االأعمال الفنية لر�سامني كبار خّلدوا 

التي  واملجازر  احلروب  جراء  من  �سعبهم  معاناة  فهيا 

�سهدوها.

»الغرينيكا«  للل�حللة  الللللل�حللات،  هلللذه  بللني  وتلللربز 

 )Picasso( »بيكا�س�«  ال�سهري  للر�سام   )Guernica(
التي ر�سمها العام 1937 بعد اأن �سمع باملجزرة التي 

�سهدتها منطقة بالد البا�سك القدمية Guernica يف 

االأكرث  ال�حيد  الذي يعترب  الفني  العمل  اإ�سبانيا. فهذا 

اىل  يع�د  احلديث،  للفن  الع�سرين  القرن  يف  �سهرة 

احلّي  »الكالم  وميثل  االأهلية.  االإ�سبانية  احلرب  فرتة 

واحلقيقة العادلة عند ال�سعب االإ�سباين«.

يف  املعرو�سة  الكبار  الفنانني  للل�حللات  اأبلللرز  اأمللا 

املتحف، فنذكر منها: 

 »la Guerre« D. Rousseau - »1871«
 Daumier- »Le Dernier Jour de Pompéi«
 K. Bricoulou -»Amenohis II« karnak
 - »L’Homme d’Hurishima«Jean Luçat-

 »Les désastres de la Guerre« ـ F. Goya
»Genghiskhan« Uzbec.
الفنية، ي�سّم املعر�ش  االأعمال  واىل جانب كل هذه 

 »la منها:  العامل،  دول  ح�سارة  تللروي  ل�حات  اأي�ساً 

 défense de Sebastopol« - »Dying Lioness«
 - »Alexnader« - »La guerre 1914« -
 »Burning of Sanjs Palace« - »She Wolf«.
ذلك،  اىل  لينني، هتلر«.  اأين�ستني،  وج�ه:  »ثالثية   -

ومائيات  الكربى  للمعارك  خمتلفة  ل�حات  يف  مناذج 

تخطيطية.

ماري احل�سري

ُيبعث  ل�س�بان  اال�سغاء  لدى  اأو  اجل�ك�ندة،  اأقدام 

الده�سة والن�س�ة، الأط�ل من  وي�ستنفد كامل  حّياً 

دقائق ثالثني، اأو اأزود بقليل. وللمنتدين الكرام، 

الع�سية، تاأثري اجل�ك�ندة و�س�بان. فما العمل وقد 

يا  ا�سمينا،  بني  حتى  تقارب  اأن  العناية  �ساءت 

د االأن�ش، ول� عند اأ�سفل بطاقة دع�ة، يباعد  جم�سّ

بينهما مباعدة قلب بني رئتني، قلب فيه نب�ش 

ته،  اأنعم عليه باأخذ مرمي اىل خا�سّ من قلب من 

ي�حّنا احلبيب.

عن  فيها  حتللّدث  وفللاء  كلمة  �سامله  جلان  وكللان 

الذاكرة  اإىل  »ويقفز  فقال:  ال�سابقني  املكّرمني 

ورجل  وال�ساعر  االأديلللب  عط�ي  فلل�زي  الدكت�ر 

القان�ن، �ساحب املق�لة النبيلة التي ت�سّح فينا 

ويف  م�سلماً  م�سيحي  كل  قلب  يف  »اإن  وهللي: 

ن�سائح  اأن�سى  ولن  م�سيحياً...«  م�سلم  كل  قلب 

عّمر  الذي  الظريف  امللل�ؤرخ  زيادة  نق�ال  الدكت�ر 

�س�ت  اأخرياً  ويهّزين  والت�سعني...  التا�سعة  حتى 

ت�ىل  الذي  عابد  ف�زي  االأ�ستاذ  املفّ�ه  اخلطيب 

تقدمي حفالتنا عدة مرات وطّيبها بنكهة نرباته«.

و�سكر املكّرم االأدباء الذين كّرم�ه بهذه الكلمة: 

احللدود،  جتللللاوزوا  العل�سّي،  هللذا  »يف 

ن�ادر  من  بطرفة  وّدهللم  طفُح  فذّكرين 

العديد  اأن  اإىل  ب�ل�ش �سالمة ي�سري فيها 

غالباً  تف�سح،  والنع�ت  االأ�للسللمللاء  مللن 

ي�سم�ن  ث�ابه:  اهلل  اأجزل  قال  اأ�سحابها. 

عليه  تالقت  من  و�سليماً  دميماً،  كان  من  و�سيماً 

الغفلة، وهيفاء من  اإىل  اأدناهم  ونبيهاً  العاهات، 

كانت يف حجم ناقة، ولبيبة اعرفهن يف احلماقة. 

م�ا�سم  يف  يتعّر�ش،  معظمنا  ان  ظني  ويف 

التكرمي، ملثل هذا الغمز اذ يفقد املكّرمون، لفرط 

وتلتب�ش  املعايري  كل  املحفل،  يف  م�سافاتهم 

عليهم االأحجام«.

ُكتب  تقديرية  درعاً  م�سّلم  ت�سّلم  اخلتام  ويف 

م�سّلم  اأني�ش  للدكت�ر  تقدير  عرب�ن  عليها: 

الإجنازاته الفكرية الرائدة.
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جمدال، با�سكال �سقر،

..
ن.

رو
خ
واآ

ن 
�ا

كي
ين 

ط�
 

»غّن�ا 

الق�سايد« 

حلامي 

احلمى
باقة جديدة من االأغاين امل�س�رة 

)ڤيدي� كليب( عر�ستها �سا�سات 

التلفزي�ن مبنا�سبة عيد اال�ستقالل. 

وكانت نتاج تعاون بني فنانني 

ومديرية الت�جيه. فنان�ن �ساغ�ا 

حبهم للجي�ش يف اأغاٍن اأرادوها حتية 

لل�طن وحامي حماه.

جمدال التي ا�ستقنا اىل �س�تها اأطّلت 

من جديد يف اأغنية الإيلي ال�س�يري 

الذي طاملا زرع يف وجداننا اأجمل 

ال�س�ر والنغمات. با�سكال �سقر اأعادت 

اإن�ساد »يا حامي احلمى« واآخرون 

قّدم�ا اأعماالً اأخرى...

»غّن�ا  �للسللّ�رت  جمللدال  املللطللربللة 

اإيلي  واأحلللان  كلمات  من  الق�سايد« 

يف  املنذر  اإح�سان  وت�زيع  �س�يري 

كليب من اإخراج ربيع م��سى.

كليب ُيظهر جمالية لبنان بجباله 

وي�ّجه  و�سه�له...  وبحره  وثل�جه 

اىل  واالفتخار،  باحلب  عابقة  ر�سالة 

اجلي�ش رمز عزة ال�طن:

»غّن�ا الق�سايد يا اأهل الدار

عّل�ا البيارق ف�ق الدار

ف�ق ال�سهل ف�ق اجلبل

�ا الدين يا�سمني وغار... ر�سّ

راجع يا فرح بالدي

م�اعيدك اأحلى امل�اعيد

حامل جمدك زّوادي

والبريق يل�ح من بعيد...

طاير بجناحك طاير

عايل وما يطالك زمان

حامل وعدو ب�ساير حكاية

جمدك يا لبنان«.

غّن�ا الق�سايد
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يا حامي احلمى جمدداً

كرمالك يا وطني

�سقر  ب�سكال  املطربة  واأعللللادت 

حامي  »يا  الرائعة  اأغنيتها  اإن�ساد 

يف  للجي�ش  تللكللرميللاً  احلللمللى« 

كليب  يف  اال�للسللتللقللالل،  عيد 

االأول  املللعللاون  اإخلللراج  مللن 

اإنتاج  ومللن  ن�سر  �سربل 

قيادة اجلي�ش - مديرية 

خاللها  قلللّدم  اأغللنلليللة  الت�جيه، 

عتاد  ا�ستخدام  حيث  من  عالية  تقنيات 

متطّ�ر ومروحيات واأ�سلحة ثقيلة...

وجدي  واأحلللان  �سعد  ح�سن  بكلمات  فاإذا 

د اأنغاماً مالئكية ب�س�ت ب�سكال  �سّيا تتج�سّ

�سقر وهي تن�سد:

»يا حامي احلمى اإحِم هاحلمى واحميهم

فر�سان احلمى رايات احلمى باإيديهم،

كّل ما يجّن جن�ن

كل ما تغفى عي�ن،

احلمى  وعلللحلللدود  عللاحلللمللى  بت�سهر 

عينيهم...

تنادي  االأر�للللش  ملللا 

رجالك بتالقينا �سي�ف بتلمع

ما بيغلى الغايل كرمالك ولغري اخلالق 

ما مرنكع

جن�من هي جن�م الليل بالليل ملا فيه 

جن�م

عّز  وب�قفاتن  ال�يل  بللرتد  وعب�ساتن 

يدوم...«.

بدوره، اأّدى ن�سال بدر اأغنية »كرمالك 

التي حّلنها بنف�سه وكتب  يا وطني« 

واأخرجها  جماهد  اأب�  وليد  كلماتها 

عبدو جنار. عرّب الفنان من خاللها 

وا�ستعداده  للجي�ش  حبه  عن 

لالإنخراط  امل�ستحيل  لبذل 

يف ال�سلك الع�سكري ليك�ن 

كّرم�ا  الذين  من  واحللداً 

ب�سيء  وذكللروه  الع�سكريني 

من التقدير واالمتنان لعطائه فقال:

بيبادلني  الع�سرين  �سّن  ريت�  »يللا 

بثالثني

ويرّجعني ع�سر �سنني وياخد مني باقي 

�سنيني

واتبّلغ بكرا عاخلدمة وتكرب فيي اأر�سي 

واإمي

هيكي  بعرف  كلمة  اأكتب  وللمحب�بة 

بتحبيني...«.

لتزوير  ا�ستعداد  على  تاريخ فه� 

هدفه  حتقيق  مللن  ليتمكن  ملليللالده 

ما  بكل  الع�سكري  ال�سلك  يف  بالنخراط 

معاٍن  مللن  اخلللطلل�ة  هللذه  عليه  تنط�ي 

و�سروط وت�سحيات والتزامات...



213

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

يا وطني

جي�سك قادر

ط�ين كي�ان يكاد ال يفّ�ت منا�سبة 

وطنية من دون اأن يخ�ش امل�ؤ�س�سة 

الع�سكرية بلفتٍة. وجديده اأغنية 

عبدو  اإخللراج  ومن  اأحلانه  من 

اأني�ش جنار.

قام الفنان خالل الكليب 

العقيد  ملللع  بللجلل�لللة 

ف�ج  قائد  روكللز  �سامل  الللركللن 

ال�سهداء  الع�سكريني  عتاد  على  املغاوير 

البارد  نهر  معركة  خللالل  �سقط�ا  الذين 

ال�سرف  بلللّذات  خللالل  مللن  فا�ستذكرهم 

اأعتدة  الع�سكرية،  واأعتدتهم  تهم،  خا�سّ

اجلي�ش  �سانها  التي  وال�سهامة،  الكرامة 

يف اأوقات ال�سعاب واملحن.

»يا وطني اللي ما بيهتّز

تبقى حدودك من�ساين

رجعلتك اإيام العّز بق�ة جي�ش اللبناين«

جي�سك حامي ا�ستقاللك بحرك ب�سه�لك 

وجبالك

واخلّيايل  يطالك  لللبللّدو  ومللني  عللايل 

�سهراين«.

ال�ساعد  املطرب  اأدى  كذلك 

بعن�ان  للجي�ش  اأغنية  زلللزيل  اإيللهللاب 

التي  االأوىل  واالأغنية مل تكن  »جي�سك قادر«. 

قّدمها اإيهاب زلزيل للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.

فالفنان ال�ساب غّنى العام 1997 »يا جي�سنا 

نحنا اأطفالك«.

اليا�ش  ال�ساعر  كلماتها  كتب  قادر«  »جي�سك 

واأخرجها  املنذر  اإح�سان  ووّزعها  وحّلنها  نا�سر 

�سبحي اأبي حبيب، تق�ل:

»وحدو جي�سك يا لبنان ه�ي القادر

واقف بعزم واإميان يرّد الغادر،

من  وطن  يا  ي�س�نك  باملحن  وقادر 

كّل الفنت

يا  جي�سك  وحللدو  الزمان  َعَمّرْ 

لبنان...«.
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ي�سلم جي�سك يا لبنان

من  اأغنية  اأدى  �س�  مي�سال 

اأريللللج �س�،  وكلللللمللات  اأحلللانلله 

اأغنية  لطيف.  جلل�رج  واإخلللراج 

�سبق�نا  ت�سحيات من  ت�ستعيد 

وتق�ل:

»هاالأر�ش اللي عاي�ش فيها

بزمان� بّيك فاديها

كل حبة من ترابا بتعط�ش

بدم�عا اإمك ت�سقيها..

بّيك جّدك عّمك خالك

كرمالك مات�ا كرمال

تتهنى  عم  كنت  ما  ل�الهن 

با�ستقاللك...

..
ش.

�
الأر

ها

»ي�سلم جي�سك يا لبنان«، اأغنية 

للفنان عمر جاد تغّنى فيها باأجماد 

الڤيدي�  اأخللرج  اال�ستقالل،  رجللال 

على  مرّكزاً  م��سى،  ربيع  كليب 

يف  واحتادهم  الع�سكريني  تكاتف 

ظل راية ال�طن ليك�ن�ا يداً واحدة، 

غا�سم  كل  ت�سرب  نار  من  وقب�سة 

تق�ل  لبنان.  اأر�للش  على  ُمعتٍد 

االأغنية:

لبنان  يللا  عينيك  »تللكللرم 

وي�سلم جي�سك و�سالح�

علللللللايل جللبلليللنللك 

بللامللليللدان وفللادي 

االأر�ش باأرواح�

وحياة كل االأبطال ودّم ال�سهدا 

اللي راح�

خلقنا رجال منم�ت رجال

ي�سلم جي�سك و�سالح�

يحميك اهلل يا لبنان...«.
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و�سل�ا

حتية يا وطن

غّنت  الري�سا  ال�ساعدة  امل�هبة 

»حتية يا وطن«، من كلمات فادي 

�سلمان واأحلان اأحمد بركات. نقلت 

خ�ف  االأغنية  خللالل  من  الطفلة 

لبنان  ملللن عللدم اأطللفللال 

االأو�ساع  ا�ستقرار 

لتع�د  االأمنية، 

»ال  لهم  وتق�ل 

تخاف�«...

»ماما رح قلُّن ما يخاف�

عنا جي�ش بطل

االأرزة عكتاف�

مناخد مّنا االأمل

حكيلن يا ماما

عن جي�ش ال�طن

علللن �للسللملل�د رجلللال 

باأ�سعب حمن

تللللعللللا نللل�لللسلللرخ 

بال�س�ت العايل

حتلللللليللللللة يلللا 

وطن...«.

غّنت  ب�سما  نبيل  اأ�سيل  ال�سابة 

»و�سل�ا« والتي قالت كلماتها:

»و�سل�ا من ف�ق تاللنا

و�لللسللللللل�ا 

بهّمة اأبطالنا

وحدة،  ب�سرخة 

لبنان

جن�د  و�للسللللل�ا 

ا�ستقاللنا...«.

 »Diouf« كلمات  من  االأغنية 

واإخلللراج  واأحللللان علي حللرب 

�سايل نبيل ب�سما.





لللللللبللللللنللللللان يللللللللا لللللللبللللللنللللللان نلللللّيلللللاللللللك

�للللسللللللللليللللمللللان بللللحللللكللللمللللة  وزّودك 

للللل� مللللا يللللكلللل�ن للللبلللنلللان للللللللجلللّنلللة اإنلللتلللملللى

ِغللفلليللت مللللل�اج الللبللحللر علللا �للسللّطلل� االأمللللني

رئللليللل�لللسلللك بلللاللللقللللللل�ب حمللللفلللل�ر ر�للسللملل�

اأر�لللللللسلللللللك �للللسللللانللللهللللا وحلللللللللللّرر حللللللللدودك

لللللبللللنللللان بلللللاقلللللي عللللللا ملللللللدى االأجلللللليللللللال

وكللللللللل دوللللللللللة مللللللا اإلللللللهللللللا اإ�للللسللللتللللقللللالل

اخلللل�لللسللل�م تللل�لللسلللاحلللل�ا و�لللسلللبلللكللل�ا االأيلللللللادي

بللللللالدي حلللللاكلللللم  بلللحلللكلللملللتللل�  زال  مللللللا 

اإ�للللسللللتللللقللللاللللللك بلللللللَيلللللللّدو  ملللل�للللسللللي  اهلل 

تلللللا تلللل�للللسللللّل علللللللايل ملللللا حلللللللدا يلللطلللاللللك

منللا بلللللاأر�لللللسللللل�  الللللللللللرّب  اأرز  كلللللللان  ملللللا 

وعلللللللا جللللبللللاللللل� �للللسللللهللللرت جنللللللل�م اللل�للسللمللا

و�لللللللسلللللللّع بلللللقلللللّبلللللة االأفللللللللللللللللالك جنلللمللل�

هللللّدملللل� تلللللا  لللللللالإعللللللدا  حللل�لللسلللن  وملللللللا يف 

مللللتللللل امللللللللنلللللللارة للللللللللهللللدى ونلللللربا�لللللش

مللللتللللل اجللللل�للللسللللم امللللللللكلللللللّ�ن بللللللال را�للللللش

مبلل�للسللعللى مللللن اللللرئللليللل�لللش وهلللليللللك بللللللّدوا

بللللليلللللّدو ويللللللللاخللللللللد  يلللللنللللل�لللللسلللللرو  اهلل 

مبنا�سبة  عيد اال�ستقالل
ت�فيق �سليمان

عم�سيت

كانون1ت�رشين2/ 

�سيفنا والقلم

2
0
0
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يلللللا قللللائللللد اجلللليللل�لللش نلللهلللنللليلللك مبللكللرمللة

اَلأنلللللتلللللم اللللل�عللللد واالأوطلللللللللللان تلللفلللتلللقلللُد...

مللل�ؤتلللللللٌق اللللليلللل�م  بلللللعلللللذران  اللللل�للللسلللل�ُء يف 

بلللللللللاُب اللللللقللللليلللللادة قللللللد هلللللللّل لللطلللللتللك

الللللللللدور �لللسلللعلللٌب وعللللنللللك الللللللقللللللادرون له

اأنللللللت املللللثللللال غلللنلللى مللللن تلللربلللة طللهللرت

للللغلللائلللللللة هلللللّبلللللت  اإذا  الللللللرجللللللال  اإّن 

مللراتللبللك يف  الللتللجللّلللي  اأنلللللت  الللعللهللد  يف 

غ�سق علللللى  انلل�للسللالللت  اإذا  الللنللجلل�م  هللللذي 

جللئللنللا وفللللللللل�داً مللللن الللللعللللايل فلللملللن جللبللٍل

تلللللللك اجللللللللللللدارة قلللللد حللليلللكلللت لللعللاتللقللك

الللل�لللسللل�ت يف وطلللن اأنلللللللت  بللللك  تللللهللللنلللل�ؤاً 

ُجلللللللّل الللللكللللرامللللات علللنلللك اخللللللللرُي ملللل�ؤمتللللٌن

دانلللللللت الللليلللكلللم دنلللللللّ� الللللعللللّز واللللل�للللسللللرِف

لللدِف فلللللعللبللة اللل�للسلليللف للليلل�للسللت لللعللبللة الللل�لللسُ

واللللللزهلللللُر مللرتللقلل�للش زهللللللل�اً وملللللن �للسللغللِف

فللللاحلللللاُل فللليللله هلللل� اللللللنلللللاأُي عللللن الللل�جلللِف

الللقلل�للسللِف �للللسللللدة  اأو  خلللطلللر  هلللابلللهلللم  كللللم 

االأخللللللللالق يف تللللرِف مللللن �للسلليللعللة علللا�لللسلللت 

االأجللللليلللللال يف وكللللِف هلللانلللت وملللللا ظلللّللللت 

الللل�لللسلللبلللاب وهلللللا االأعلللللللللداء يف رجللللِف اأنللللللت 

الكتِف؟ علللللى  ُتلللللقللى  اأن  الللبللدر  يللجللزع  هللل 

�لللسلللرِف واالآملللللللللللال يف  اخلللللللري  لللللك  نللللرجلللل� 

َعلللللَرِف فللاجللليلل�للشُ مللبللتللهللٌج واالأر�لللللللللشُ يف 

والللللَعللللَزِف الللللليللل  اأويف  اللل�للسللر  علللللى  علللللاٍت 

لل��سِف ِللللْنلللَت  حللقللاً  اللل�للسللدق  كللمللا  �لللسلللاٍف 

�س�ت ال�طن

ال�ساعر ج�رج �سكراهلل

األقيت هذه الق�سيدة مبنا�سبة قدوم وفد 

من بعذران ال�س�ف اىل املجمع الع�سكري 

يف ج�نيه لتهنئة العماد جان قه�جي 

لت�ليه قيادة اجلي�ش...



يا ريح بتزجمر بتع�سف قهْر

لي�ش الق�سا كل�؟

لبنان باقي تا مي�ت الدهر!

والدهر مثل الك�ن مبحّل�

يا م�طني بت�سّل جار البدْر

والقافية نبع ال�سعر عندك

بكرا القهر بّدو ي�سّفي �سحر

وبريجع�ا الغّياب حلّدك

نحنا بذاكرة الزمن عن�اْن

عا كّل تّلة بي�قف التاريْخ

لبنان وحدك زينة االأوطاْن

للت�سحية جي�سك ورمز العنف�اْن

منزرع الراية ف�ق عاملريْخ

... ويعرق جبني الك�ْن

�س� هّم نحنا ه�ْن

�س�كة بعني القهْر

و�سنني تلج� �سحْر

مهما تعملق دهْر

�س� هّم نحنا ه�ْن...

لبنان باقي

لللللبللللنللللان نلللللللال امللللللجلللللد بلللا�لللسلللتلللقلللاللللله

اللللفلللدى زمللللللن  للللللالأر�لللللش يف  حلللبللله  عللللن 

اللل�غللى علللن علل�للسللقلله للللللملل�ت يف �لللسلللاح 

وطلللنللليلللة خلللللدملللللة  يف  واجللللللللللب  عللللللن 

الللللل�لللللسلللللاهلللللرون بللللللاأعللللللني ملللفلللتللل�حلللة

فللللهللللُم اللللل�للللسلللليللللاج الأر�للللللسلللللله وحللللللللدوده

وبللللعللللزملللله جللللعللللل الللللنللللفلللل��للللش عللللزيللللزة

رملللللز الللللرجلللل�لللللة والللل�لللسلللهلللاملللة واللللهلللدى

بلللللجلللللنللللل�ده قلللللللاد املللللل�لللللسلللللرية للللللعلللللى

فلللللهلللللُم مللللداملللليللللك الللللعللللطللللاء ملللل�طلللن

اأبللللطللللاللللله عللللللن  اهلل  رعللللللللللاك  حللللللللللّدث 

عللللللن جمللللللللده و�لللللسلللللمللللل�ده ونللل�لللسلللالللله

للللللللللللللذود عللللللن اأطللللللفللللللاللللللله ورجلللللالللللله

علللللن جللليللل�لللسللله امللللللقلللللدام علللللن اأفلللعلللالللله

جلللبلللالللله �للللسللللفلللل�ح  ملللللن  �للللسللللرب  كلللللل  يف 

والللللنلللل�للللسللللر تلللللللللللّ�اق للللنللليلللل و�لللسلللالللله

بللللجللللنلللل�بلللله وبللللللقللللللاعلللللله و�للللسللللمللللاللللله

مللقللاللله �لللسلللريلللح  يف  امللللللذللللللة  رفلللل�للللش 

واللللللللكلللللللل مللللعللللتللللز بللللل�لللللسلللللاح قلللتلللالللله

تللللتللللفلللليللللاأ االأجملللللللللللللللاد حتلللللللت ظللللالللللله

جمد لبنان
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الرائد

ت�فيق نعيم يزبك

حممد عبد الرحمن دمج

حممد عادل ال�سيد  / برجا - ال�س�ف»جي�ش بالدي ما بريكع«

ا�لللسلللملللع يللللا جلللللاين ا�للسللمللع

بتنطال مللا  االأرزة  غلل�للسلل�ن 

ن�سيل تلللعلللّ�دنلللا  تلللعلللّ�دنلللا 

ط�يل بلللاعللل�  بلللللالدي  جلليلل�للش 

يللللا اإرهلللللابلللللي طللللق وملللل�ت

بي�ت عللللليللنللا  تللهللّد  ومللهللمللا 

اإقلللنلللع ومللللنللللي  اهلل  ملللللن 

وجلليلل�للش بلللللالدي ملللا بللريكللع

ثقيل احللللملللل  كلللللان  مللهللمللا 

يقلع رح  علليلل�نللك  وبلللّبللل� 

وبللللريوت تللبللقللى  رح  �للسلليللدا 

نطلع رح  ملل�للش  بللللالدي  مللن 

عليك احللللللق  اإرهلللللابلللللي  يللللا 

باإيديك زرعللتللا  عللبلل�ة  وكلللل 

يلللللا اإرهللللللابللللللي عللللّنللللا فلللّل

عللنللا جلليلل�للش بلليللحللمللي الللكللل

بلللل�حللللدتللللنللللا عللللنللللا اإميلللللللان

ق�������ادة و����س���ب���اط واأرك��������ان

عينيك بللتللفللّقللر  اهلل  انلل�للسللا 

بتفقع بللاإيللديللك  اهلل  انلل�للسللا 

تخّل حلللاجلللي  بلللللالدي  بلللاأملللن 

بيفزع ملللا  اهلل  ملللن  وغللللري 

هالبنيان تللزعللزع  و�للسللعللبللي 

وكللللل جللنللدي بللجلليلل�للش بلللالدي

فروة را�سك رح يقبع

الرحيَل رُت  بكَّ قد  اأمللي،  �ساحميني 

حيلة بلليللدي  مللا  قلللدري،  �سهادتي 

ب�سٌر يغتالني  اأن  ي�ماً  اأح�سب  مل 

اإجنلليللال وال  قللللراآنللللاً  يلللعلللرفللل�ن  ال 

خللّدي علللللى  لقبلة  اأنلللا  ملل�للسللتللاٌق 

امل�ستحيَل اأع�سق  حلليللاًَ،  اأرجللع  اأن 

جللّدي: روُح  بال�سماء  فباركتني 

»قد ع�سَت �سهيداً، لن مت�ت ذليال«

بينكم  مللن  بغفلة  اأنللللا  ُخللطللفللت 

اجلميَل اأرَد  اأن  بعد  اأ�ستطع  مل 

بف�سلكم كانت  االر�ش  على  حياتي 

نبيال اأ�سحيت  قللد  ربللي  وبف�سل 

رمزنا: وفلللاٌء«..  ت�سحيٌة،  »�للسللرٌف، 

بديال عنه  نر�سى  ال  خللالللٌد  »اأرٌز 

�سعارنا: ال�سماء  يف  رفللاقللي  مللع 

جميال... ال�سهيد  بللدِم  بللاٍق  لبنان 

امل�ؤهل وليد جريج

مقر عام منطقة ال�سمال

اإىل روح العريف ال�سهيد 

�سعداهلل �سل�م

ال�سهيد

اإن حكى



هدية عيد

علللللن �لللسلللاحلللة الللللللللربج الللللعللللم تلللنلللادي

والدي يلللل�للللسللللاأللللل�ا  علللللم  يلللللتلللللذكلللللروا، 

واالعللللتلللل�للللسللللام، وخلللربلللطلللة و�للسللر�للسللاب

خلللللّلللللل�ا الللللل�طلللللن، حمللللتللللاج اللللعللليلللاده

وغللللللري اللللتللل�لللسلللدي كلللللللان، مللللا بلليللجلل�ز

ونللللقللللهللللر علللللللدو االأر�لللللللللللش بلللللالللللل�ادي

تلللخلللّطلللى الللللدمللللا، بللحلل�للسللابللهللا اللللللل�ارد

ورّجللللللللللع كللللللرامللللللة، عللللللليللله ملللعلللتلللاده

والطي�ش الللل�للللدنلللة  تلللركللل�ا  نللا�للش  ويف 

زواده فلللللللرد  مللللللن  واأكلللللللللللل  �لللللسلللللرب 

تلل�للسللبللح رئللليللل�لللش، وتلللللللرتك امللللليللللدان

وبلللالللل�لللسلللللللم قللللللللادر، حتللل�لللسلللد �لللسلللهلللاده

اللللقلللهللل�جلللي، امللللا�لللسلللي علللللللى وعللللدك

حلللكلللملللة، ونللللللزاهللللللة، وعلللللللزم وجللللللالده

يلللللتلللللذّكلللللروا، ملللللا يلللعلللمللللللل�ا �للسلليللاحللة

بللللللدهللللللم وفلللللللللا للللللللللللللللدم، بللللللزيللللللاده

ملللللا اعلللتلللللللى، فللللل�ق اللللكلللرا�لللسلللي رجللللال

واالأم اللللطلللفلللل  دمللللللع  ويلللللتلللللذكلللللروا، 

االأرز ملللثلللل  للللبلللنلللان  اإ�للللسللللم  ويلللبلللقلللى 

�للسللنللتللني غللللللاب اللللعلللر�لللش يللللا بللللالدي

ويللللللن الللل�لللسلللبلللاب بللل�لللسلللاحلللة االأبللللطللللال

اجللليلل�للش انلل�للسللغللل بلللاحللللرب عللللاالإرهللللاب

وو�لللسلللع احللللكللل�ملللة، وجمللللل�للش اللللنللل�اب

ومللللللن قللبلللللهللا �لللسلللهلللدنلللا حللللللرب متللل�ز

قلللللدرنلللللا بلللل�حللللدتللللنللللا، عللللللليللله نلللفللل�ز

واجللللليلللل�للللش، �للللسللللار امللللنلللقلللذ املللللللارد

حللللقللللق نلللل�للللسللللر الللللكللللبللللري بللللالللللبللللارد

اجلي�ش حلللل�ل  واللل�للسللمللل  اجللللملللع  اللللتلللّم 

حللللّبلللل�ا �لللسللل�ى يلللتللل�لللسلللاركللل�ا بللالللعلليلل�للش

وبللللاالإنللللتللللخللللاب، تلللل�افللللقلللل�ا �للسللللليللمللان

بللللرهللللنللللت انلللللللك بلللللاحللللللرب �للسلللللطللان

وعلللللملللللاد طللللللّل جلللللديلللللد، ملللللن بلللعلللدك

يلللللا فللللخللللرنللللا، ولللللبللللنللللان يلللللا �للسللعللدك

بلللهلللاللللعللليلللد، نللللزللللل�ا اللللكلللل عللاللل�للسللاحللة

اأرواحللللللللهللللللللم، تلللاتلللعللليللل�لللش ملللرتلللاحلللة

للليلللنلللا، بلللا�لللسلللتلللقلللالل واللللللليلللللل�م حللل�لللسّ

مللللا يللل�لللسلللاومللل�ا، عللالللتلل�للسللحلليللة بلللاللللدم

يلللللتللللل�حلللللدوا عللللللافللللللرد قلللللللللب وهللللللّم

امل�ؤهل ع�ن ع�ن / املحكمة الع�سكريةعم ينده�نا
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حلللللريلللللتللللل� ا�لللللسلللللتلللللقلللللالل و�لللللسللللليلللللادة

�سهللر ال�س�م وغفلران اخلطيي 

بللاإنفجللار بللا�ش الع�سكللللريي 

ال�سظيي بهاك  ا�ست�سهد  في�سل 

بليغة جللروحلل�  قللاللل�  �للسللاعللة  بللعللد 

وع�سايي م�ساية  بالبا�ش  تللرك 

جايي عللالللعلليللد  الللبللي  نللاطللريللن 

رجايي ت�سمع  ال�سما  مللن  رب  يللا 

العبايي تللبللل  الللبللكللي  مللن  واآيللللة 

نهايي اإللللهلللا  ملللا  بلللي  علليللديللة 

تلل�للسلل�ي �للسللملل�ع وبللتللقللراأ االآيلللي

بلللعللل�دة زوجلللهلللا بللخللري و�للسللالمللي

عليي قلللا�لللسلللي  يللللا  اأيللللللللل�ل  يللللا 

ال�سبيبي هللا  نللالللت  الللغللدر  اإيللللد 

رهيبي ق�سة  عللن  اأخللبللار  �سمعت 

الكئيبي احللللملللرا  دمللعللة  نللزلللت 

ثلللالثلللة اأيلللللللام بلللغلللرفلللة عللنللايللي

�سخيي دمللعللتللهللم  بللنللات  خللملل�للش 

بيي يللا  ت�سرخ  القلب  مللن  ريللان 

املزهريي ت�سقي  دم�عها  و�س��س� 

العيديي ناطرين  وفللطلل�م  وجنى 

االأبيي ڤيڤيان  زوجتك  ت�س�ف  ول� 

ال�سحيي خلللاروف  للللللرب  وقللدمللت 

بللللطلللل�ايف نلللقلللل علللاالأ�لللسلللرفللليلللة

وهلللديلللة علليللدكللم اأجلللملللل هللديللة

الرقيب طان��ش احلكيم

اىل روح املعاون ال�سهيد 

في�سل اخلطيب

بامل�سا وحلللدي  كللنللت  بليلة 

�للللسللللفللللت علللللللللامل جللللديللللد

جنلللللللل�م مللللللللل�نللللة وقلللملللر

علللجلللقلللة حللللللللل�ة وغلللريلللبلللة

يت ح�سّ غلللريلللب  اإحلل�للسللا�للش 

اجلميل هالعطر  ورا  اإ�للسللبللح 

وغللللا�للللسللللت علللليلللل�ين فللل�ق

بعي�ين القمر  �للسلل�ا  وفللجللاأة 

�س�قي وكلللرب  فللرحللتللي  وملللن 

واقللع  - حلللللم  ملل�للش  ل�سفت�ا 

بال�سما ف�ق  عي�ين  و�سرحت 

وغنا حمبة  بيعطي  �سامت 

باله�ا �للسللارح  وغلليللم  م�س�ي 

بال�سما منت�سر  معطر  ون�سيم 

بالف�سا اإ�للسللبللح  بلللدي  و�للسللار 

هلللاللللعلللطلللر بللللعللللرفلللل� اأنلللللا

كلللاأنلللهلللا تللل�لللسلللاأل عللللن حلللدا

بللل�جللله ملللللالك مللللن اللل�للسللمللا

اأنا خيي  مي�سال  وجلله  �سفت 

بال�سما م�س�ي  قمر  خيي  الأن� 

قمر

ك�ليت جب�ر مفلح

اىل روح الرائد 

املغ�ار ال�سهيد مي�سال 

جب�ر مفلح
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ت�سرين

اأنا جندي

اأنلللللللللا جلللللنلللللدي وبلللللعلللللرف واجللللبللللاتللللي

بللل�لللسلللحلللي كلللللراملللللة بللللللللالدي بللحلليللاتللي

طريقة اأقللللد�للللش  �للسلللللكللت  جلللنلللدي  اأنلللللا 

وملللللا بلللتلللاأخلللر عللللن الللللل�اجلللللب دقلليللقللة

خلللللللقلللت �لللسلللحلللي فللللللدا بلللللللالدي بللحللايل

حملللبلللة مللل�طلللنلللي اأقللللللد�للللللش ر�لللسلللايل

اأنللللللللا جللللنللللدي حتلللللت جللللانللللح للللل�ايللللي

بلللحلللر�لللش مللل�طلللنلللي حلللتلللى الللنللهللايللي

حليفي ملللا�لللسلللي  الللنلل�للسللر  جلللنلللدي  اأنللللللا 

�سريفي خلللدملللي  الللل�طلللن  حلللللدود  علللللى 

اأنللللللللا جللللنللللدي اأنللللللللا روحللللللللي وديللللعللللة

وقلللللللل�ة جللليللل�لللسلللنلللا احلللللللللرة املللنلليللعللة

حمللللبللللة ملللل�طللللنللللي بلللقلللللللبلللي اأملللللللاين

الللللتللللفللللاين علللللللز  اإذا  وبلللللتلللللفلللللانلللللا 

�سيقة كللللل  مللللن  مللل�طلللنلللي  الإحللللمللللي 

دعلللللاين مللللللرة  الللللل�طلللللن  داعللللللللي  اإذا 

تلللللا يلللبلللقلللا اللللعلللللللم �لللسلللاملللخ وعلللللايل

عللللللليلللهلللا بلللحلللافلللظ بلللللروحلللللي وجلللنلللاين

اللللنللل�لللسلللر بلليلل�للسللري قللللدامللللي وورايلللللللي

ومللللا يللخللمللد نللللار بللطلل�للسللي وعللنللفلل�اين

وظيفي افلل�للسللل  �للسللرف  عللنللدي  اللل�للسللهللر 

وا�لللللسلللللم للللبلللنلللان عللللللزي وكللللللرب �لللسلللاين

�للسللريللعللة وال  نللللظللللام  بللللخللللالللللف  ملللللا 

علللطلللتلللنلللي در�للللللللللش مبللللحللللبللللة وطلللنلللا

رجللللللللع تلللل�للللسللللريللللن والللللللعلللللليلللللل�ن ملللدملللعلللني

�لللسلللانللل�ا االأملللللللللاين وبلللالللل�لللسلللهلللادي مللعللمللديللن

�لللللللسلللللللّربللللللل�ا اللللللللللللللللردى كللللللا�للللللسللللللات ملللللرة

اجللللللل� ملللللن االأر�للللللللللللش لللللنللللزرعللللت اأ�للللسللللامللللي

و�لللللللسللللللل� الللللللقللللللمللللللر يللللللر�للللللسللللللم وجلللللل�هللللللن

كلللللتلللللبللللل�ا اللللللل�للللللسللللللهللللللادي بلللللللحلللللللروف نلللللار

م��������ث��������ل ن���������ق���������اط امل���������������ي ك��������ان��������وا

زرعلللللللللل�ا اأجلللل�للللسللللادهللللم �لللسلللملللعلللات بللللليلللللنللا

الطيبني اأر�للللش  جللنلل�ب  مللن  االأر�لللللش  تلللاج  وملللن 

وعلللللللد يللللللا بللللطللللل منللل�لللسلللي علللللللللى دروبلللللللك

ملللن غللليلللاب اأبللللطللللال علللللى اللللعلللريلللن مللعلل�ديللن

الللعللدى مزعزعني �للسللاحللاتللهللم حتللت  اخلللطللر  حلللدود 

واملللللللللللللللللل�ت اأنلللللللفلللللللا�لللللللسللللللل�ا خللللاطللللفللللني

اأ�لللللسلللللامللللليلللللهلللللم بلللللللللاالأر�لللللللللش مللللزهللللريللللن

وبلللللللللل�هللللللللللج الللللل�لللللسلللللمللللل�لللللش مللللللللللل�نلللللني

وبللللنللللار احلللقلليللقللة اأر�لللللللش الللللبللللارد مللطللهللريللن

وبلللالللل�لللسلللملللال اجلللتلللملللعللل�ا اأنلللللهلللللار هللللادريللللن

وعللللدروبللللنللللا و�لللسلللاحلللاتلللنلللا خللليلللاالتلللهلللم حللافللريللن

الالمعني الللفللر�للسللان  بللاآخللر  اللل�للسللاخمللة  رملليلل�للش  مللن 

ناطرين غللريو  األللف  يف  ال�سماء  من  جنم  �سقط  وللل� 

املعاون ي��سف جرادة

ف�ج اال�سارة

بللللبللللقللللى حللللافللللظلللل� الآخللللللللللر زمللللللاين

قا�سم فروخ / خيزران

يا زهرة

يلللا زهللللرة تللفللتللحللت علللاللللدين وراقللهللا

يلللا ملللا علل�للسللقللهللا الللنللحللل بللحللب كبري

ومتللللرق �للسللبلليللة وتللقللطللف الللبللاقللات

وحنان بللحللب  عللمللرهللا  بللاقللي  وتعي�ش 

رحاقها اأريللللج  الن�سيم  مللع  بتبعت 

وعللللللّلللللللق جللللنللللاحلللل� علللاطلللبلللاقلللهلللا

زهلللللرة زهلللللرة تللل�زعلللهلللا عللارفللاقللهللا

وراقها ويللهللروا  تللذبللل  قللبللل مللا  تللكللرب 

من اأنا

اأنا ورقة رماها اخلريف

اأنا وردة بال عبري

اأنا طري بال �سماء

اأنا ر�سالة بال حرف

اأنا م��سيقى بدون حلن

اأنا طفلة من غري اأم

اأنا زهرة دا�سها ال�س�ك

اأنا كتاب بال كلمات

اأنا جنمة بدون ن�ر

اأنا قلب بدون نب�ش

اأنا ج�سد بال حياة

اأنا �س�رة من غري األ�ان

اأنا حبيبة بدون حب

من حكمة االأك�ان اأن تبكي ال�سماء، وتفرح االأر�ش 

اأنا  اأبكي  اأن  احلب  حكمة  من  فهل  ال�سماء،  ببكاء 

وتفرح اأنت.

االإن�سان حيث ُوجد ال حيث ُولد.

الرقيب نبيها خ�سرا

يللا اأر�للللش اللل�للسللهللادة للللللرب ق�يل

وراح ا�للسللتلل�للسللهللد  ملللّنلللا  ومللهللمللا 

اللللعلللّز جمب�يل ملللن  رجللللال  عللّنللا 

بط�يل بنكتب  اللل�للسللهللادة  بللللدّم 

لبنان يا اأر�ش ال�سهادة

املجّند املمّددة خدماته فرا�ش طالب

الرقيب �سليمان �س�ي
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ا�ستقاللك يا لبنان

انلل�للسلليللنللي قلللللللتلللللللك  يلللللل�م  �لللسلللي  اذا 

اأنللللللللا مللللكللللتلللل�ب حللللبللللك علللللا جللبلليللنللي

عللللا ذوقلللللللي ديلللللر ايللللامللللي و�للسللنلليللنللي

ال�سفينة هلللا  للي  مبلل�للسّ الللبللحللر  بللعللر�للش 

بللللاأعلللللللللى جللللبللللال وحللللللللللدودا حلل�للسلليللنللة

عللريللنللي مللللن  قللللللّرب  �للسللبللع  علللملللرو  وال 

املللللللللك قللللللللل�ب بللل�لللسلللملللايل وميلليللنللي

العجينة ملللن  اطلللللرى  يلل�للسللري  بللللاإيللللدي 

�سحرتيني بللحللبللك  كللليلللف  بلللعلللرف  مللللا 

�سجينة روحلللللللي  بلللللاإيلللللدك  و�لللللسلللللارت 

علل�للسللقللتلليللنللي ملللللللا  زاد  وهللللللنللللللاي 

حلللللتللللى بلللل�للللش يلللل��للللسلللللللللك حللنلليللنللي

وبللللللللال انللللللللللللذار هلللليللللك غلللدرتللليلللنلللي

حلللتلللى بللل�لللسللليلللف اللللللغلللللدر تللطللعللنلليللنللي

اللل�للسللغلليللنللة روح  روحلللللل�  ا�للسللتللملللللكللت 

قللللللللرر يللللقللللتللللل اطللللللفللللللال املللللديللللنللللة

للللللللدم الللللللفللللللادي وروحلللللللللل� الللثللملليللنللة

بلللعلللد مللللا �للسللبللعللتللي ملللنلللي نللكللرتلليللنللي

عللللا كللتللفللي احلللملللل جللللراحللللي احلللزيللنللة

وعلللللللا خللل�لللسلللبلللة غللللللللدرك �للسلللللبللتلليللنللي

حلللللبلللللك حللللللللللايل ولللللللللل� قلللتلللللللتللليلللنلللي

حلللبلللي تلللعلللي علللللا قللللللربي وا�لللسلللرخلللي

اأنللللللللا كللللللللذاب اأوعللللللللللى تلل�للسللدقلليللنللي

اأنلللللللللا خمللللللللللل�ق تلللللا حللللبللللك وا�لللسلللهلللر

اأنلللللللا اللللللللللي كلللنلللت مللللن قلللبلللللللك خمري

بللتللبللحللر ملللللراكلللللبلللللي  بللللللاأمللللللر  واذا 

اأنلللللللللللا بلللللا�لللللسلللللق ووكلللللللللللللري ملللعلللملللر

للر ملللللا عللللمللللرو جلللانلللحلللي مللللللرة تللكلل�للسّ

اأنلللللللللللا خلللللللللللقلللللان وعللللللللللليلللللي مللللقللللدر

امللللحلللجلللر اللللل�للللسللللخللللر  بلللكلللمللل�لللش  اذا 

اأنللللللللا اللللللللللي كللللنللللت غللللامللللر وا�لللسلللحلللر

و�لللللسلللللرت قلللللللللدام علللليلللل�نللللك مللل�لللسلللري

وبللللللل�لللسلللت كللللل يلللللل�م اعللل�لللسلللقلللك اأكللللرت

و�لللللسلللللرت كللللرمللللالللللك �لللسلللابلللق االبلللجلللر

�لللسللل� يللللّلللللي جللللللرى تلللللا قلللللللبلللك تللغللري

ملللللا كلللللللان الللللقلللللللللب بلللحلللبلللك مللقلل�للسللر

هللللللريود�للللللش قلللبلللللللك تللللنللللمللللرد تلللكلللرب

عللللنللللدمللللا عللللللللرف عللليللل�لللسلللى تللل�لللسللل�ر

اجلللللللا بللليلللالطللل�لللش ملللللن بللللعللللدو تللنللكللر

وهلللللللللق عللللللادروبللللللك املللللل�قلللللف تلللكلللرر

عللللللادربللللللك �للللسللللرت املللل�للللسللللي وجمللللرب

بلللقلللللللبلللي حللللبللللك الللللقللللاتللللل متلل�للسللمللر

ملللقلللرر بلللللعلللللدين  �لللللسلللللار  ايل  رغلللللللم 

تلللذكلللر قلللللللللبللللك  يلللللللل�م  �للللسللللي  واذا 

املعاون غ�سان خّروزكذاب

قيادة اجلي�ش - اأمانة االركان

بلللحلللبلللك بللتلل�للسللحللى روحلللللللي الللدفلليللنللة

اإ�ستقاللك اإ�ستقاللك اإ�ستقاللك يا لبنان

يا جي�ش احلامي االأوطان

ق�سة بتاريخ االإن�سان

انت� قلعة من�ساين

حكايي بريويها الزمان

�سهار الليل وهلل �سهار

يا جندي بالدي اجلبار

انت� الق�ة وانت� النار

و�سالحك ه� االإميان

ايدك وايدي �س�ية

عاحلياة اجلندية

بيك �س� قال وبيي

عن اأر�سك �سّد العدوان

امللللللللل�ت حلللللق بللللله نلللل�للللسللللتلللل�دع اللللعلللفلللرا

مللللا للللللللكللل�اكلللب طلللاللللتلللهلللا كلللنلللانلللتللله اأمللللا

تلل�ا�للسلللللنللا اللللدنللليلللا  الللللنلللل�ر يف  اأيلللطلللفلللئ 

مللعللتللمللد فللليللله  طلللبلللع  اللللقلللهلللر  اأنللللللله  اأم 

كلللحلللاطلللب الللللللليلللل منللل�لللسلللي نلللحللل� غللايللتللنللا

ومللللللا حلللليللللاة تللل�لللسلللاقللليلللنلللا اللللللللللروى نللخللبللاً

غللللائللللدة اللللللدهلللللر  يف  لللللنللللا  قلللللبللللل�ر  اإال 

طللل�يلللت اأعلللللملللللاقللللله  يف  الللللبللللحللللر  كلللللاأنللللله 

اأدملللعلللنلللا فللليللل�لللش  مللللن  يللللرتلللل�ي ظللللمللللاأ  ال 

حجرة مللن  ِقللد  قلباً  كالطيف  ين�سل  البطل 

�سجاعته ويف  ال�سهيد  وملللا  احللللاج  فللرنلل�للسلل�ا 

م�سيئته هلللي  هللللذه،  اهلل  هللبللة  كللانللت  اإذا 

مع�سرهم طلللللاب  الللللكللللرام  ربللليلللب  اأبللللكللللي 

اإربلللاً ملل�تلله  راأوا يف  للللللذيللن  ربلللي  يللا  للله  قللل 

ه� فرن�س�ا احلاج قائد و�سهيد املحبة ال تخب� حرارته

للرا قلل�للسُ اأم  اللللعلللملللر  طلللللال  نللل�فللليللله  ديللللللٌن 

لللرا خللل�لللسُ احللللللللاج  رمللللللى  اإذا  حلللللللداً  جتلللللللاوز 

مللللللع احللللللليللللللاة فلللريمللليلللنلللا بللللهللللا كلللللللُدرا

كللمللا ُيلللظلللل علللللى الللنللا�للسلل�للسللرات مللقللتللدرا

وللليلل�للش جنللنللي �للسلل�ى فللرنلل�للسلل�ا احلللللاج َعلللرُبا

اأملللللرا اأو  �لللسلللاء  اأنللللللى  امللللللل�ت  يللللد  فلليللهللا 

جلللليللللالً نلللللللللللل�اآرى ملللللن اأحلللللالملللللنلللللا غلللملللرا

دورا فلذاتنا  من  الن�ر  �سهيد  فرن�س�ا،  م�اكب 

غلللريا يللللرتلللل�ي  اأو  مللللطللللراً  يللل�لللسلللتللل�ي  اأو 

عللللربا اأو  حلللللل  اأنَّ  الللللل�يلللللل  لللللليلللللزرع 

م�ستعرا االأحلل�للسللاء  يف  تلل�ّغللل  جللرحللاً  ت�سكب 

هللجللرا علليلل�للسللنللا  اإذ  للللنلللا  حللللللّي  كللللل  ويف 

مللفللتللخللرا بللللالللللقللللللللل�ب  زال  وملللللللا  كلللللللان 

كللللفلللل�ا علللقلللابلللهلللم للللللن يلللبلللللللغللل�ا وطلللللرا

كلللرُبا اأم  اخلللطللب  اللللعلللرق هلللان  كللمللا  يلل�للسللرى 

�سهيد املحبة

املجّند املمّددة 

خدماته عائد البعيني

ل�اء امل�ساة الثاين ع�سر 

- ال�سرية 1201

اىل روح ال�سهيد البطل 

الل�اء فرن�س�ا احلاج

كلمات: مي�سال اأبي نادر

اأحلان: اإيلي وهبة

ت�زيع: ماري� ناك�زي

Media Sound :�ا�ستدي

غناء: و�سيم �ساهر
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االإ�ستقالل اأمانة

من هناك نبداأ...

ي�م ملعت فكرة تك�ين العلم، عرب رمزية األ�انه وم�سم�نه... 

فكان نتاج ت�سحيات اأبنائه واأفكارهم املتاألقة النا�سعة كثلج لبنان املطّرز 

باأرزة جمده وعزه وخل�ده.

نعم... من هناك نبداأ...

فحفرت  اال�ستقالل،  ن�سيد  بنظم  نخلة«  »ر�سيد  اخلالد  ال�ساعر  اأبدع  ي�م 

كلماته يف اأ�سلعنا واالأفئدة فت�ارثها اللبناني�ن جيالً بعد جيل. فاألف حتية 

ل�ساعرنا العظيم.

اأي�ساً األف حتية للم��سيقار املبدع »وديع �سربا« الذي اأّلف تلك امل��سيقى 

الرائعة واخلالدة للن�سيد ال�طني اللبناين، فان�سابت اأحلانه عنف�اناً و�سم�خاً 

يف عمق حياتنا.

نعم من هناك نبداأ...

ت�سرين  اإنه ي�م 22  واالأخ�سر...  واالأبي�ش،  باالأحمر،  امللّ�ن  الي�م  ذلك  يف 

الثاين 1943، ي�م وقف اللبناني�ن، كل اللبنانيني عقالً واحداً وقلباً واحداً، 

كتفاً اإىل كتف... حتى حتقق احللم الكبري فكان اال�ستقالل.

اأجل من هناك نبداأ ي�م ارتفع علم لبنان فارتفعت معه الروؤو�ش والهامات 

�ساخمة م�ؤّزرة باحلرية والكرامة.

نعم من هناك نبداأ...

اإىل  اأرجاء لبنان، من جن�به  اللبناني�ن مبلء حناجرهم من كل  ي�م هتف 

�سماله، ومن بقاعه اإىل �س�اطئه، ومن جبله اإىل عا�سمته.

للعلى للعلم«. »كلنا لل�طن 

فاال�ستقالل اأمانة كبرية يف اأعناقنا وعلى مدى االأزمان... لنحفظه ونعمل 

نقياً  �سادقاً  حباً  العامرة  والقل�ب  املفت�حة  والعق�ل  باالإبداع  له  جميعاً 

كرتاب لبنان و�سمائه ومياهه.

اأجل... ليكن طم�حنا دائماً عزة لبنان وجمده وعظمته ليبقى هكذا الأبنائنا 

جيالً بعد جيل.

اللبناين  للجي�ش  وحباً  اإحرتاماً  اأنحني  بل  اأحيي،  اأن  من  يل  بد  ال  وختاماً 

البطل ال�ساهر دائماً على حماية ال�طن وعزته وكرامته.

لقد علمنا عظيم لبنان »جربان خليل جربان«: »جميل اأن مي�ت املرء الأجل 

وطنه، واأجمل منه اأن يعي�ش الأجله«.

وكل اإ�ستقالل ولبناننا واأنتم باألف خري

يارا ح�سن عا�سي

ال�سف الثان�ي الثالث - عل�م احلياة

مب�ؤ�س�سته  يفتخر  يللزال،  وال  لبنان،  كان  لطاملا 

اأبناوؤه  قدمها  التي  بالت�سحية  ويعتز  الع�سكرية، 

على مذبح ال�طن، للمحافظة على عزة ال�سعب الذي يرف�ش امل�ت، وعلى 

يف  ت�ستعل  كانت  كم  ال�سهادة.  وتع�سق  اخليانة  تنبذ  التي  االأمة  �سرف 

نف��سنا نار الغ�سب، حني كنا نرى خرية �سبابنا ُت�ستهدف باأيادي الغدر يف 

اجلن�ب ويف نهر البارد، كم متنينا ل� كنا اإىل جانبهم، حاملني ن�سر لبنان، 

رافعني راية ال�طن.

اأن يحظى املرء ب�سرف خدمة وطنه، ه� اأرفع و�سام يعلقه على �سدره، 

فلطاملا كانت خدمة العلم فر�سة للح�س�ل على هذا ال�سرف العظيم، وحافزاً 

�سعار  حتت  ال�سالح  رفقة  مع  والنخراط  الع�سكري،  ال�سلك  اإىل  لالإن�سمام 

ال�سرف والت�سحية وال�فاء.

الأ�سباب عديدة  العلم  اإلغاء خدمة  لالأ�سف ومن فرتة غري بعيدة مت  لكن 

كان من املمكن معاجلتها. وعلى الرغم من ذلك جتاهل املجتمع هذا االإلغاء 

حتى ان البع�ش رحب بالفكرة، وقِبل باإلغاء املدماك اال�سا�سي امل�ساهم يف 

تعزيز روح امل�اطنية ال�سليمة وبناء لل�طن.

بتاأهيل  جنحت  واجهتها  التي  ال�سع�بات  من  الرغم  وعلى  العلم  خدمة 

عملية  عليهم  ف�سهلت  اجلي�ش،  بثقافة  م�سلحني  �ساحلني،  م�اطنني 

الإنخراط مبجتمعهم، خا�سة بعد ان اأ�س�ست للفكر املنفتح واملتقبل لالآخر، 

اللبنانيني  مع  ولد  الذي  والتق�سيمي،  واملذهبي  الطائفي  الفكر  بدل 

العلم وامل�ؤ�س�سة  اأيام املت�سرفية وا�ستمر حتى ي�منا هذا. ان خدمة  منذ 

امل�اطن  ميكن  الذي  الدافع  ي�سكالن  الع�سكرية 

وحزم،  بحكمة  الي�مية  م�ساكله  م�اجهة  من 

الق�انني واالنظمة واحرتام حق�ق االآخرين. ما قدمته خدمة العلم  ملتزماً 

للمجتمع اللبناين ي�سعب ايجازه لكنه يتجّلى من خالل روح كل �ساب اأمت 

خدمته.

وذلك  الدفاعية،  اال�سرتاتيجية  �سميم  يف  يدخل  قد  العلم  خدمة  نظام 

�سباط  خالل  من  ال�ساعدة  الجيال  تدريب  عرب  الدفاعي،  املجتمع  لإن�ساء 

واأ�ساليبه  القتال  اأنلل�اع  على  العالية،  اخلربة  ذوي  الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة 

املختلفة. اإن اإعادة خدمة العلم جتعل من ق�تنا امل�سلحة اأكرث تعداداً  - من 

التدريب املتوا�سل واملتجدد  جهة قوات الحتياط -  واكرث خربة من خالل 

للم�اطنني خالل فرتة خدمة العلم.

خدمة العلم �سرورة وطنية لبناء جمتمع ح�ساري ودولة ق�ية، لذلك علينا 

نهاية  ففي  منها،  البع�ش  خ�ف  من  الرغم  وعلى  اإعادتها،  على  العمل 

يف  وال�سهادة  ال�طن،  اعداء  امام  لل�ق�ف  اجلي�ش  خدمة  تبقى  املطاف 

�سبيله اأق�ى من اأي خ�ف ومن اأي رعب، فعندما تاأتي اللحظة التي متتد 

فيها اأيادي الغدر اإىل وطننا، ال بد ان يقف اجلي�ش ومن خلفه ال�سعب، �سداً 

منيعاً اأمام كل حمتل وطاغية لتبقى االأرزة رمزاً لبالد االرز وتقطع اأي يد 

متتد لتطال �سيادة �سعبه.

خدمة علم يف خدمة وطن

اليا�ش البا�سا

اجلامعة اللبنانية - كلية االإقت�ساد واإدارة االعمال - الفرع الثاين
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يف �سجل اخللود

الرقيب ج�زفني

حنا جريج

الرقيب االأول عبد 

الرحمن خالد ج�اد

الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

جللل�رج اأنللطلل�ان اخلللل�ري الللذي 

ت�يف بتاريخ 2008/10/23.

 1981/5/5 م�اليد  مللن   -

ق�ساء   - بعلبك  جديدة  بلدة   -

بعلبك - حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّ�ع   -

.1998/10/15

اال�سغال  فللل�ج  علللداد  مللن   -

امل�ستقل.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

قائد  الللعللمللاد  تللنلل�يلله   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  الللعللمللاد  تهنئة   •
اجلي�ش �ست مرات.

رئي�ش  نللائللب  تهنئة   •
االأركان للتجهيز.

الف�ج  قللائللد  تهنئة   •
مرتني

- عازب.

الرقيب

ج�رج اأنط�ان اخل�ري

الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ج�زفني حنا جريج التي ت�فيت 

بتاريخ 2008/10/22.

- من م�اليد 1970/10/29 

 - بعبدا  ق�ساء   - بعبدا  بلدة   -

حمافظة جبل لبنان.

- تطّ�عت يف اجلي�ش بتاريخ 

 .1991/1/1

اجلي�ش  اأركللللان  علللداد  مللن   -

للعديد.

- حائزة:

اجلن�ب. فجر  • و�سام 
الع�سكري. التقدير  • و�سام 

اال�للسللتللحللقللاق  و�لللسلللام   •
الرابعة  الللدرجللة  من  اللبناين 

الربونزي.

قائد  الللعللمللاد  تللنلل�يلله   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  الللعللمللاد  تهنئة   •
اجلي�ش 16 مرة.

رئي�ش  نللائللب  تهنئة   •
االأركان للعديد مرتني.

- متاأهلة ولها ولدان.

الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي  خالد  الرحمن  عبد  االأول 

ت�يف بتاريخ 2008/11/6.

 ،1981/3/15 م�اليد  من   -

عكار  ق�ساء   - عكار  جمدل  بلدة 

- حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّ�ع   -

.2002/11/7

امل�ساة  للللل�اء  عللللداد  ملللن   -

التا�سع.

- حائز:

قائد  الللعللمللاد  تللنلل�يلله   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  الللعللمللاد  تهنئة   •
اجلي�ش مرتني.

اأربع  الل�اء  قائد  • تهنئة 
مرات.

- عازب.

الرقيب االأول

�سعد اأنط�ان

اخل�ري

الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي  اخل�ري  اأنط�ان  االأول �سعد 

ت�يف بتاريخ 2008/10/23.

- من م�اليد 1969/12/16، 

ق�ساء   - بعلبك  جللديللدة  بلدة 

بعلبك - حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّ�ع   -

.1987/1/1

- من عداد مديرية املخابرات 

اإدارياً مقر عام اجلي�ش.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلن�ب. فجر  • و�سام 

ال�طنية. ال�حدة  • و�سام 
الع�سكري. التقدير  • و�سام 

اال�للسللتللحللقللاق  و�لللسلللام   •
الرابعة  الللدرجللة  من  اللبناين 

الربونزي.

قائد  الللعللمللاد  تللنلل�يلله   •
اجلي�ش اأربع مرات.

قائد  الللعللمللاد  تهنئة   •
اجلي�ش 29 مرة.

املخابرات. مدير  • تهنئة 
الل�اء. قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله ولدان.
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يف �سجل اخللود

اجلندي عبد القادر 

اأحمد يا�سني

العريف

خالد خ�سر �سيف

املجّند  اجلي�ش  قيادة  نعت 

خليل  هللادي  خدماته  املللمللّددة 

بتاريخ  تلل�يف  الللذي  العبداهلل 

.2008/11/1

- من م�اليد 1986/1/10- 

البي�سارية.

- جّند يف اجلي�ش اعتباراً من 

2005/6/27، ومّددت خدماته 

اعتباراً من 2005/12/27.

الل�ج�ستية  - من عداد لفيف 

الللطللبللابللة  يف  واملللللدافللللعللللة 

الع�سكرية.

- حائز:

قائد  الللعللمللاد  تللنلل�يلله   •
اجلي�ش مرتني.

امل�ساة  ل�اء  قائد  • تهنئة 
ال�ساد�ش.

- عازب.

املجند املمددة 

خدماته هادي

خليل العبداهلل

اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي  يا�سني  اأحمد  القادر  عبد 

ت�يف بتاريخ 2008/11/10.

- من م�اليد 1985/10/22، 

بلدة تل معيان - ق�ساء عكار - 

حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّ�ع   -

.2008/11/3

- من عداد ل�اء امل�ساة االأول.

- عازب.

العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ت�يف  الللذي  �سيف  خ�سر  خالد 

بتاريخ 2008/10/27.

- من م�اليد 1968/12/10، 

حملة الرو�سة طرابل�ش - ق�ساء 

طرابل�ش - حمافظة ال�سمال.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّ�ع   -

.1991/9/16

عرمان  مع�سكر  عللداد  من   -

للتدريب.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
الع�سكري. التقدير  • و�سام 

اال�للسللتللحللقللاق  و�لللسلللام   •
الرابعة  الللدرجللة  من  اللبناين 

الربونزي.

قائد  الللعللمللاد  تللنلل�يلله   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  الللعللمللاد  تهنئة   •
اجلي�ش 16 مرة.

�سبع  الل�اء  قائد  • تهنئة 
مرات.

املع�سكر  قائد  تهنئة   •
ثالث مرات.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

العريف

رائف �سلمان حمد

العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ت�يف  الذي  حمد  �سلمان  رائف 

بتاريخ 2008/10/26.

 -  1968/2/1 م�اليد  من   -

حا�سبيا  ق�ساء   - ميم�ش  بلدة 

- حمافظة اجلن�ب. 

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تطّ�ع   -

.1991/9/16

اجلن�ب  منطقة  عللداد  من   -

ف�سيلة   - مرجعي�ن  م�قع   -

ال�سرطة.

- حائز:

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
اال�للسللتللحللقللاق  و�لللسلللام   •
الرابعة  الللدرجللة  من  اللبناين 

الربونزي.

قائد  الللعللمللاد  تللنلل�يلله   •
اجلي�ش مرتني.

قائد  الللعللمللاد  تهنئة   •
اجلي�ش 20 مرة.

الل�اء. قائد  • تهنئة 
الكتيبة. قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.
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اإي�سال  يف  لبنان  ينجح  هل 

الدنيا  عجائب  الئحة  اىل  ب�سري  اأرز  غابة  اأو  جعيتا  مغارة 

ن�سبة  على  كبري  حد  اىل  يعتمد  االأمر  ال�سبع؟  الطبيعية 

امل�قعني  من  كل  عليها  يح�سل  التي  االأ�س�ات 

املر�سحني.

من  بالكثري  يتمتعان  اللبنانيان  امل�قعان 

هذه  على  فعالً  يك�نا  اأن  تخّ�لهما  التي  املميزات 

العامل جماالً  اأ�سهر مغاور  الالئحة، فمغارة جعيتا هي 

وات�ساعاً. اأما االأرز فاأرز الرّب... 

ولكن ومبا اأن االأمر يتعلق بن�سبة االأ�س�ات التي ينالها 

كل م�قع، ولبنان بلد �سغري عدد �سكانه قليل، فال بد 

و»ا�ستنفار«  الطاقات  وجتيي�ش  الهمم  ا�ستنها�ش  من 

لبناين،  اأ�سل  من  واملتحّدرين  اخلارج  يف  اللبنانيني 

االإنرتنت  الت�س�يت عرب  بكثافة يف عملية  للم�ساركة 

والتي ت�ستمر حتى نهاية كان�ن االأول اجلاري.

الدنيا  عجائب  الختيار  العاملية  امل�سابقة  ــداأت  ب

الطبيعية ال�سبع مطلع العام اجلاري، وي�سارك فيها 77 

فيتم  الت�س�يت  اأما  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  م�قعاً 

من خالل امل�قع االإلكرتوين:

www.new7wonders.com 

كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

ماري احل�سري

كارال حداد

�سوتنا للبنان

2
0
0

8
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فلنعطهما اأ�س�اتنا من دون غ�ش

مغارة جعيتا واأرز الرب

يف م�سابقة الختيار

عجائب الدنيا ال�سبع



مطل�ب جتنيد كل الطاقات

مابا�ش«  »�سركة  ت�لتها  اللبنانيني  للم�قعني  الرتويج  حمالت 

االأرز )ل�سالح م�قع  اأ�سدقاء غابة  )ل�سالح مغارة جعيتا( وجلنة 

مغارة  دائرة  )رئي�سة  االأمني  �سل�ى  الدكت�رة  وتق�ل  االأرز(. 

اىل  اأر�سلت  ال�زارة  اأن  ال�سياحة(،  وزارة  يف  واملغاور  جعيتا 

اأجل  من  التعاون  مب�جبها  تطلب  كتباً  االأخللرى  الللل�زارات 

هذه  يف  لبناين  م�قع  ف�ز  اأن  اإذ  الت�س�يت،  ت�سجيع 

الطاقات.وقد  كل  جتنيد  ي�ستلزم  العاملية  امل�سابقة 

جتاوبت وزارتا اخلارجية واملغرتبني والرتبية ال�طنية 

والتعليم العايل واأبدتا اهتماماً بامل��س�ع.

ج�اباً  اللل�زارة  تلقت  كذلك 

ال�سفارات والقن�سليات  من 

التي حتّث اللبنانيني يف 

الت�س�يت.  على  اخلارج 

قيادة  اأ�سدرت  بينما 

اجلي�ش برقية عّممت على 

م�قع  فلل�ز  اأهمية  و�سرحت  الع�سكريني 

لبناين بالن�سبة اىل القطاع ال�سياحي وال�طن ب�سكل عام. 

وتلللعلللتلللرب 

االأمني اأن كل ما يهم 

لبنان  اأن ال يهدر  ال�سياحة ه�  وزارة 

فر�سة ثمينة كهذه.

يف وزارة ال�سياحة فريق يراقب تط�رات الت�س�يت عرب االنرتنت 

اىل  التنّبه  مهمته  وت�سمل  العاملية.  املباراة  يف  امل�ستجدات  ير�سد  واآخر 

املقدم  خديجة  ال�سيدة  تفيدنا  كما  و�سدها،  الت�س�يت  يف  الغ�ش  حماوالت 

)رئي�سة دائرة اال�ستثمار يف ال�زارة(.

وت�سليف املقدم: تلقيلنا اإنذاريلن من اللجنلة العامليلة امل�سل�ؤوللة علن املباراة 

وحماوالت  الت�س�يت،  باآلية  التقّيد  عدم  ب�سبب  مرتني  املباراة  من  وخرجنا 

الغ�ش، لكننا عدنا اىل املباراة بعد جه�د بذلتها ال�زارة. لقد طلبنا من اللجنة 
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الدكت�رة �سل�ى االأمني

رئي�سة دائرة املغاور يف وزارة ال�سياحة

ال�سيدة خديجة املقدم

رئي�سة دائرة اال�ستثمار يف ال�زارة



اأن  العاملية، 

تاأخذ يف عني االعتبار 

�سكانه  عدد  �سغرياً  بلداً  لبنان  ك�ن 

من  املاليني  ع�سرات  ت�سم  دول  مع  يتناف�ش  وه�  قليل 

لبنان من  لئال ي�ستبعد  الت�س�يت  باآلية  التقيد  ال�سكان. ونّبهت اىل �سرورة 

امل�سابقة.

مغارة جعيتا

جعيتا  الكلب، ترتبع مغارة  نهر  وادي  اأح�سان  يف 

الطبيعية  امللللغلللاور  عللر�للش  علللللى 

لبنان.  يف  املنت�سرة 

املغارة  فهذه 

يتجاوز  الللتللي 

اآالف  الللل9  ط�لها 

مللرت )هللنللاك اأجللزاء 

ط�ر  زالللت  ما  منها 

والتي  اال�ستك�ساف( 

تللعللد املللليلللاه الللعللامللل 

تك�ينها،  يف  الرئي�ش 

لبنان  مغاور  اأجمل  تعترب 

الرغم  على  واأكربها،  واأط�لها 

لها،  م�سابهة  مغاور  وجلل�د  من 

كمغارة قادي�سا.

مللديللر علللام �للسللركللة »مللابللا�للش« 

جعيتا  مللرفللق  اإدارة  )امللل�كلللللة 

حّدثنا  حداد،  نبيل  الدكت�ر  ال�سياحي(، 

عن تاريخ املغارة وطريقة تكّ�نها، قال: 

جعيتا  ملغارة  امل�سابهة  املغاور  تتك�ن 

الكار�ستية،  ال�سخ�ر  ذات  اجلبال  يف  اإجماالً 

ما  وهللذا  لبنان،  جبال  معظم  حللال  هي  كما 
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-11-21 تللاريللخ 
حتى 

2008، كانت مغارة جعيتا 

يف حني 
املرتبة 22،  حتتل 

 20 املرتبة  رز 
االأ غابة 

حتتل 

ال�سياحية  ع 
مل�اق

ا الئحة  �سمن 

ال�سبع  الدنيا  لعجائب  املر�سحة 

الطبيعية.

مراتب



االأ�سا�سي  العامل  املاء  �ساعد على ت�سّكل مغارة جعيتا. ويعترب 

ويحدث  االأمطار  مع  النهر  مياه  تختلط  فعندما  تكّ�نها.  يف 

اإجنزاف لل�سخ�ر، تتحّلل امل�اد الع�س�ية ال�سخرية مع املياه، 

فينتج غاز ثاين اأوك�سيد الكرب�ن الذي ي�سبب تاآكل ال�سخ�ر. 

وبالتايل يحدث جت�يف يف اجلبل ي�سمح بدخ�ل املياه 

 )Stalactites( ه�ابط  من  اجلميلة،  االأ�سكال  اأما  اليه. 

ا�ستقرار  بعد  فتت�سّكل   ،)Stalagmites( و�س�اعد 

مياه الكهف مع م�ست�ى البحر )ت�سم مغارة جعيتا 

اأمتار و20  العامل، ويبلغ ط�له 8  اأكرب هابط يف 

�سنتمرتاً(.

تق�سم مغارة جعيتا اىل ق�سمني: جزء عل�ي 

جاف واآخر �سفلي مائي، يبلغ عمرها ماليني 

ال�سنني، وجي�ل�جياً املغارة اجلافة اأقدم من 

املائية.

مثرية  قلل�للسللة  امللللغلللارة  اكللتلل�للسللاف 

كان   ،1836 الللعللام  لللالهللتللمللام... 

ت�م�س�ن يف  االأمريكي  امل�ستك�سف 

رحلة �سيد، فراأى املياه خارجًة من 

داخل  نارية  طلقة  اأطلق  اجلبل، 

الفج�ة وتبع �سداها اىل اأعماق 

املللغللارة... يف وقللت الحق 

االأجنبية  البعثات  ت�الت 

ال�للسللتللكلل�للسللاف املللغللارة 

بعد  ولكن،  ودرا�ستها. 

احلللللللرب الللعللامللليللة 

اللللثلللانللليلللة، تللل�ىل 

هذه  اللبناني�ن 

وعرف�ا  املهمة، 

بل»امل�ستغ�رين«.

العام  الللزوار  اأمللام  املغارة  افتتحت 

تقريباً  مرت   500 الت�غل  باالإمكان  بات  حيث   ،1956

اجلهة  يف  ت�سرف  وهي  مرت.   6200 البالغ  االإجمايل  ط�لها  من 

االأخرى على منطقة داريا. وتبلغ امل�سافة بني من�س�ب مياه املغارة 

و�سقفها ح�اىل 108 اأمتار.

تربط  فج�ة  خالل  من  )اجلافة(  العليا  املغارة  اكت�سفت  العام 1958، 

مرتاً   117 بط�ل  نفق  اجلبل  يف  حفر  وقد  املائية.  املغارة  وبني  بينها 
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اىل  تلللدخلللل 
اإن  مللللا 

www. االإلكرتوين امل�قع 

 ،new7wonders.com

»�سّ�ت  خللانللة 
على  ت�سغط 

فتظهر   )Vote here( هنا« 

اآلية

الت�س�يت
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ط�لها  من  مرت   800 )بحدود   1969 العام  وافتتحت  اليها  الدخ�ل  لت�سهيل 

االإجمايل البالغ 2200 مرتاً(.

اأقفلت ثم عادت

للدمار  حميطها  تعّر�ش  نتيجة  املغارة  اأقفلت  اللبنانية،  احلرب  اأثناء  يف 

اللبنانية مع �سركة »مابا�ش«  ال�سامل. ولكن، بعد اتفاق الدولة 

باملغارة  باالهتمام  االأخلللرية  هللذه  تكّفل  على 

افتتاحها  اأعيد  حميطها  وترميم 

العام 1995.

الدكت�ر نبيل حداد

مدير عام �سركة مابا�ش

تختار  عندها  مل، 
العا ة 

خارط اأمامك 

على  وتّطلع  تللريللد  الللتللي  ة 
قللار

اللل

ع ال�سياحية املر�ّسحة لعجائب 
مل�اق

ا

هذه  �سمن  الطبيعية  ع 
ال�سب يا 

الدن

القارة، ثم ت�سغط على خانة »�سّ�ت 

 Vote for your( للمر�ّسحني« 

املرحلة،  هذه  يف 
 .)nominee

ن بريدك االإلكرتوين 
ت�سّجل عن�ا

ني، 
ني االأولي

يف اخلانت
مرتني 

ثم تختار �سبعة م�اقع كل 

على  اإحر�ش  ولكن  خانة.  يف 
واحللد 

الأرز 
ا وغابة  جعيتا  مغارة  تك�ن  اأن 

من  �ساء 
ت ما  اخرت  ثم  البداية،  يف 

قادرة 
ملواقع الأخرى، �سرط األ تكون 

ا

وغابة  جعيتا  مغارة  مناف�سة  على 

على  اإ�سغط  ي، 
تنته وعندما  الأرز. 

ا

يف االأ�سفل لتاأكيد 
اخلانة الربتقالية 

.)Submit( ت�س�يتك

يف املرحلة التالية، يت�ّجب عليك 

ت�سجيل اإ�سمك و�سهرتك، ثم جن�سك 

ميالدك،  وتاريخ  اأنثى(،  اأم  ذكللر 
(

يف 
�للسللارة 

اإ ت�سع  ثم  بلدك.  واإ�سم 

ذكرته 
ما 

لتاأكيد  ال�سغرية  اخلانة 

على  جديد  من  ت�سغط  ثم  �سابقاً، 

خانة )Submit( لتاأكيد ت�س�يتك. 

بالت�س�يت مرة واحدة  وال تكتفي 

راراً من 
اراً وتك

ب، اإمنا �سّ�ت مر
فح�س

ُتن�سئها  جديدة  رتونية 
اإلك م�اقع 

 .)Hotmail، Gmail( لهذه الغاية

رز بحاجة اىل 
فمغارة جعيتا وغابة االأ

االأوىل  ملراتب 
ا يف 

للبقاء  �س�تك 

ه�دك.
ها بف�سل ج

ي بلغت
الت

عملية  اأن  ىل 
ا التنّبه  ن 

وي�ستح�س

الت�س�يت ال تتم اإالّ من خالل امل�قع 

ملباراة 
ا لهذه  الر�سمي  االإلكرتوين 

 »www.new7wonders.com«

لتفادي  تلتزمه  اأن  االأف�سل  من  لذا 

ة والغابة من امل�سابقة، 
خروج املغار

اإذ �سبق اأن ا�ستبعدتا نتيجة عمليات 

ير ولكنهما عادتا من جديد.
التزو
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بعد 

التاأهيل،  اإعادة 

االأنظار  ا�ستقطاب  وبللهللدف 

�سياحي  كمعلم  لي�ش  جعيتا،  مللغللارة  اىل 

فح�سب، اإمنا كم�قع �سياحي ثقايف يح�ي خمزوناً هائالً من 

اأحيت  ال�سائد فيه قدمياً،  املعل�مات ح�ل طبيعة لبنان اجلي�ل�جية واملناخ 

�سركة »مابا�ش« عدداً من االأم�سيات ال�سعرية وامل��سيقية، ونّظمت ن�ساطات 

ثقافيلة خارج املغلارة وداخلها )ر�سم ومعار�ش بيئية(.

اأن�ساأت حديقتني يف حميط املغارة، االأوىل ت�سّم عدداً من احلي�انات،  كما 

والثانية تراثية لبنانية.

الع�امل ال�سلبية ومكافحتها

قد  ال�سلبية  الع�امل  من  العديد  اأن  اإذ  خا�سة،  عناية  اىل  املغارة  حتتاج 

اآدم  اأن  االأ�ساطري  بع�ش  يف 
جاء 

ف�سل  مي�سيان  كانا  واأنهما  لبنان  يف  �سكنا  وح�اء 

االأرز.  غابة  ال�سيف يف  وف�سل  قادي�سا  مغارة  ال�ستاء يف 

�سّميتا  متقاربتان  معّمرتان  اأرزتان  املحلي  التقليد  ويف 

والي�م  العائلة«،  »اأرزة  اإ�سمهما  اأ�سبح  ثم  وحلل�اء،  اآدم 

تعرفان بل»اأرزتي احلب والع�ساق«.

يحكى يف االأ�ساطري اأي�سًا اأن رجاَلً اأراد اأن ي�سبع نهم فاأ�سه 

�سمع  حتى  االأوىل  ال�سربة  وّجه  اأن  وما  االأرز،  جذوع  من 

ثانية  �سربة  �سمعه �سرب  ما  ي�سدق  ومّلا مل  اأمل،  �سرخة 

�سّببت جرحًا يف اجلذع وراح الدم ينزف منه بغزارة، فركع 
ي�سلي ويطلب املغفرة.

االأرز  من  الياب�سة  االأغ�سان  بع�ش  جمع  راعيًا  اأن  ويقال 

واأ�سعلها حتت وعاء مليء باحلليب لت�سخينه، ولكن ما اإن 

واأطفاأ  الراعي  فُذعر  دمًا  احلليب  حتّ�ل  حتى  النار  اأ�سعل 

النار واأعاد االأغ�سان اىل الغابة.

اء
�
ح

 و
م

د
اآ
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اأ�سكالها  تهّدد 

ف�س�ء  اخلالبة.  الهند�سية 

ي�ؤدي  قد  الداخل  يف  االإنللارة  ا�ستعمال 

على  الطحالب  ظه�ر  اىل  وبالتايل  احلرارة  تغيري  اىل 

االأ�سطح ال�سخرية، لهذا منعنا الت�س�ير داخل املغارة، ي��سح حداد.

وي�سيلف: اىل ذللك، هناك ما ينقلله الزائر من اخلارج، لذا نعتمد نظاماً خا�ساً 

يتما�سى مع ح�سا�سية املغارة، ويق�سي بغ�سل ال�سخ�ر للحفاظ على نظافتها. 

وقد و�سعنا الفتات يف الداخل حتّذر من مل�ش ال�سخ�ر �س�ناً ل�سالمتها.

الت�س�يت ملغارة  واالأجانب على  العرب  وال�سياح  اللبنانيني  اإطار حّثها  يف 

جعيتا، قامت �سركة »مابا�ش« بعدة حمالت ترويجية واأ�سدرت من�س�رات وّزعت 

على ال�افدين اليها ويف املطار.

اأرز الرب

يعني  الللذي   ،
فللاالأرز �سر. 

وال اخلري  ني 
ب االختالف  ح�ل  ط�رة 

االأ�س ور 
تللد

ميّثله  كان  كما  اخلري  ميّثل  ب، 
واخل�س ذراء 

الع ة 
والطبيع والغابة  ال�سجرة 

�سيت  ال�سرير  االإله  اإن  ط�رة 
االأ�س وتق�ل  الفراعنة.  عند  اأوزيري�ش  االإله 

وعرفا  �سر 
حكما م )اللذين 

اإيزي�ش  االإلهة  واأخته  اأوزيري�ش  ه 
االإل اأخاه  دعا 

�س�رهما، 
ح وعند  وليمة.  اىل  مرة  ذات  �سعبهما(  حمبة 

�سبا 
وك بعدلهما 

اأوزيري�ش،  ه 
اأخي ت 

وجعله على مقا�سا �سراً 
ره  قد ح�سّ كان  اأخرج �سندوقاً 

اأح�سره هدية للذي تك�ن مقا�ساته مالئمة له. وعندما جّرب  باأنه  زاعماً 

هر النيل حيث جرفته 
يف ن

ه واألقاه 
ق، اأقفله �سيت علي

اأوزيري�ش ال�سندو

�سر.
ط، واأ�سبح �سيت حاكماً مل

ىل املت��س
املياه ا

 - يبل��ش 
ب مدينة  �ساحل  اىل  ق 

ال�سندو ت 
اأو�سل ة 

املتالطم ملل�اج 
االأ

يف 
ت، و

د اأوزيري�ش املي
ق الذي يح�ي ج�س

ذا ال�سندو
جبيل. ومن ف�ق ه

با�سقة هي  �سجرة جميلة �سخمة  نبتت  حر، 
الب ئ 

�ساط البقعة من  ك 
تل

جباله.
يف لبنان و

ي انت�سرت 
ة، الت

الأرز املقد�س
�سجرة ا

يف اأ�سط�رة فرع�نية
�سجرة االأرز 
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ه النبي اأ�سعيا اأغ�سان اأرز ب�سري بل»جمد الرب«، و�سمّيت  �سّبّ

العذراء مرمي »اأرزة لبنان«، مالحم اأوغاريت اأطلقت على الغابة 

اأي  »ليبان��ش«  ب�سري  اأرز  �سم�ا  واالإغريق  اهلل«  »حق�ل  اإ�سم 

البخ�ر، والت�راة �سّمته »جبل اهلل املقد�ش« و»ب�ستان اهلل« و»جنة 

يف  الت�راة  اىل  باالإ�سافة  ب�سري  اأرز  غابة  ذكر  ورد  فقد  عدن«! 

عدة ن�س��ش قدمية، وكان لالأرز دور بارز يف ثقافة ال�سرق االأدنى 

القدمي كما يف جتارته وطق��سه الدينية.

يف اإحدى الكتابات القدمية يفاخر امللك االأ�س�ري »�سنحاريب« باأنه 

ت�ّغل يف اأعايل جبل لبنان وقطع بيديه اأجمل اأرزاته )605 - 562 

نب�خذن�سر )715 -  البابلي  امللك  ق. م(، وكذلك فعل من بعده 

اأن ملكاً من بالد ما بني  681 ق. م(. وتروي ملحمة »جلجام�ش« 

على  االآلهة  حّر�سته  امل�سيح،  قبل  �سنة   2500 عا�ش  النهرين، 

اقتحام غابة االأرز واإظهار �سط�ته بقتل حار�سها »ه�مبابا«.

الرب  اأرز  من  اأغ�ساناً  ن�ح قطع  النبي  اأن  القدمي  العهد  ويف 

و�سنع منها الفلك الذي جنا بف�سله اجلن�ش الب�سري من الزوال... 

داوود  وق�سر  اأور�سليم  هيكل  بناء  يف  االأرز  خ�سب  وا�ستعمل 

ا�ستعمله  بابل، كما  الثاين بعد جالء  والهيكل  وق�سر �سليمان، 

االأ�س�ري�ن والبابلي�ن والي�ناني�ن يف بناء ق�س�رهم ون�اوي�ش 

م�تاهم.

مدفن  يف  ُوجللدت  ُكتب  على  االأرز  زيت  حافظ  ذلك  اىل 

يف  �سمغه  امل�سري�ن  وا�ستعمل  �سنة،   500 بعد  »ن�ما« 

اأما  قب�رهم.  امل�تى يف  اأج�سام  ون�سارته حلفظ  التحنيط 

النبي م��سى فاأمر اليه�د با�ستعمال ق�سرة االأرز اللبناين 

كما  الرب�ش  ولللداء  للتطهري  كعالج  ب�سري  اأرز  وحتديداً 

ا�ستعمل اليه�د رماده يف مرا�سم العماد.

فمنذ القدم ارت�سمت ح�ل اأرز لبنان هالة من القدا�سة 

�سن�اً  وبللات  والق�ة.  لل�سم�خ  رمللزاً  واعترب  والعظمة 

غابات  اأن  غري  علمه.  يت��سط  وطنياً  ورمللزاً  للبنان 

خلطر  تعّر�ست  الغابات  �سائر  كما  لبنان  يف  االأرز 

الفنان رودي رحمة
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الزوال بفعل عدة ع�امل. ويف حني عمد االمرباط�ر 

اتخاذ  اىل  138م.(   -  117( هادريان��ش  الروماين 

االأ�سجار يف جبال  اأن�اع  االأرز وعدد من  تدابري حلماية 

لبنان حمّرماً قطعها، ت�سافرت ن�ساطات الب�سر يف ما 

بعد لتقّل�ش حجم غاباتنا مبا يف ذلك غابات االأرز.

تقع غابة اأرز ب�سري على ال�سفح الغربي جلبل املكمل، 

لبنان  يف  اأرز  اأ�سجار  اأقللدم  وحت�ي  مرت   2000 عل�  على 

ويف العامل، وهي ذات جذور عميقة كعمق وج�د االإن�سان. 

اأرزة  وت�سم 1335  مربعة  هكتارات   10.5 م�ساحتها  تبلغ 

يرتفع بع�سها حتى 45 مرتاً بجذع من ع�سرات االأمتار، من 

األفّيتا  واأرزتان  ال�سنني  االأرزات 6 معّمرات مبئات  بني هذه 

العمر...

اأدت  اأذى،  اأرز ب�سري من  الب�سر بغابة  اأيادي  اأحلقته  اىل ما 

الع�ا�سف عدة مرات اىل ما ميكن اعتباره جمزرة بحق االأ�سجار. 

اأغ�سان  ت�سّلعت  العام 1991، ي�مها  الع�ا�سف ح�سل  اآخر تلك 

اأرزات كبرية، واقتلعت اإحدى ال�س�اعق االأرزة التي كان ي�ستظّلها 

ال�ساعر الفرن�سي المارتني وعرفت با�سمه.

بهدف   1983 العام  ت�سّكلت  التي  االأرز«  غابة  »اأ�سدقاء  جلنة 

احلفاظ على الغابة الدهرية، بذلت وما زالت تبذل اجله�د الكبرية 

يف هذا االإطار.

عقب ما اأ�ساب الغابة العام 1991، عملت اللجنة على ت�سييجها 

و�سّق املمرات داخلها بعد تنظيفها واإزالة االأغ�سان الياب�سة. االأرزات 

تعيد  يداً  اخ�سرارها وجدت  العا�سفة وق�ست على  اأطاحتها  الل�اتي 

اليها احلياة. فامل�ت ال يليق باالأرز رمز اخلل�د. الفنان رودي رحمة 

اقرتح حت�يل االأ�سجار الياب�سة اىل منح�تات حتكي ق�س�ش اخَللق 

واحلياة واخلل�د.

وهكذا حمل اإزميله املرهف وان�سرف اىل اجلذوع واالأغ�سان التي 

اأعادتها  واأ�سكاالً  واأج�ساداً  اأيب�ستها العا�سفة، لينحت فيها وج�هاً 

اىل احلياة.

م�سروع طم�ح خا�سه رحمة مزّوداً ع�سقه لالأرز واإميانه باأن هذا 

امل�قع ه� م�قع مقّد�ش، »هنا جتّلى الرّب« يق�ل رحمة. »هذا 

م�قع التجّلي وفيه تاريخ لبنان وتاريخ االإن�سان اللبناين«. 

وميّيز رحمة بني اأرز لبنان و�س�اه من اأرز يف العامل فيق�ل: 

يتمّيز  العامل(  يف  املعروفة  االأرز  الأن�اع  )خالفاً  لبنان  اأرز 

الذي ي�سل اىل 45 مرتاً، كما  االأفقية وبارتفاعه  باأغ�سانه 

ويق�ل  عناية.  اأو  مياه  دون  من  �سن�ات  �ست  يعي�ش  اأنه 

رحمة اي�ساً: الدرا�سات العلمية اأثبتت اأن اأرز الرّب ير�سل 

على بعد 300 مرت ذبذبات جتذب املاّرين باجل�ار.

االأرز  اأ�سجار  من  جمم�عة  على  رحمة  عمل  ح�سيلة 

الياب�سة )بينها �سجرتا المارتني واحلبي�ش( كانت غابة 

فنية �سمن الغابة.

االأرز«  غابة  »اأ�سدقاء  جلنة  غر�ست  املا�سي  العام 



اأ�سافت  اأرز،  �سجرة   125000

هذا  اأخلللرى  اأرزة   40000 اليها 

ما  لتع�ي�ش  حماولة  يف  العام 

اأّمللا  اأ�للسللرار.  مللن  الغابة  اأ�للسللاب 

اأن و�سعت  الرتويج لها بعد  حملة 

م�سابقة  يف  امل�ساركة  الئحة  على 

فارتكزت  ال�سبع،  الدنيا  عجائب 

ثقافية  احللتللفللاالت  اإقللامللة  علللللى 

واجتماعية ودينية، اىل حملة جلمع 

عناوين الربيد االإلكرتوين الأكرب عدد 

وا�ستعمالها  اللبنانيني،  من  ممكن 

به  اللجنة  تتكّفل  الللذي  للت�س�يت 

ت�سهيالً للعملية.

حملة  عللن  امللل�للسلل�ؤول  رحمة  رودي 

جميع  دعلللا  االأرز  لللغللابللة  اللللرتويلللج 

للغابة،  الت�س�يت  اىل  اللبنانيني 

واأ�سدقائهم  اأقاربهم  ت�سجيع  واىل 

معلنني  الت�س�يت  على  املغرتبني 

بذلك اإميانهم ب�طنهم.

اإذا ح�سل وفزنا...

اللبنانية  اأحد امل�اقع  اإدراج  اإن 

له  �سيك�ن  الدنيا،  عجائب  بني 

ال�سياحي،  القطاع  على  كبري  اأثر 

مرتبطة  اأخلللرى  قطاعات  وعلى 

جيدة  دعاية  ي�سّكل  اأنلله  كما  بلله، 

للبنان. مدير »باما�ش« يق�ل يف 

هذا ال�سياق، اإذا فزنا �سي�سّكل االأمر 

اأوالً دعاية �سياحية عاملية للبنان ما 

يعّزز مركزه على اخلارطة ال�سياحية، 

ال�سائحني  عللدد  �سيزداد  وبالتايل 

عندها  لزيارته،  يت�افدون  الذين 

ال�حيد  القطاع  ال�سياحة  تك�ن  لن 

امل�ستفيد، االإيجابيات �ستنعك�ش على 

عدة قطاعات وعلى ال��سع االقت�سادي 

جعيتا  ف�ز  فاإن  ذلك،  اىل  البلد.  يف 

من  مللزيللد  الإجلللراء  العلماء  �سيجذب 

اإ�سم  الدرا�سات ح�ل املغارة، و�سيظهر 

واالأبحاث  املدر�سية  الكتب  يف  لبنان 

اجلامعية يف العامل.

242

اجلي�ش - العدد رقم 282/281





244

اجلي�ش - العدد رقم 282/281

كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ريا�سية

2
0
0

8

بط�لة  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  اأقام 

الع�سكرية  لالألعاب  اجلي�ش  قائد  العماد  كاأ�ش 

والتي �سملت: ال�سباحة، الرماية بامل�سد�ش عيار 

الرمانات،  قذف  كلم،   8 الرك�ش مل�سافة  ملم،   9

الت�ّجه بالب��سلة وج�لة املقاتل. وقد �سارك فيها 

عدد من االأل�ية واالأف�اج.

ل�اء  حللّل  للفرق،  النهائي  الت�سنيف  ويف 

امل�ساة التا�سع يف املركز االأول، يليه ل�اء احلر�ش 

الل�اء  ثم  الثاين،  املركز  يف  اجلمه�ري 

الل�ج�ستي يف املركز الثالث.

يف  لللالأوائللل  االإفلللرادي  الت�سنيف  اأمللا 

االألعاب فجاء على النح� االآتي:

• �سباحة:
ل�اء  من  حد�سيتي  ت�فيق  الرقيب   -

احلر�ش اجلمه�ري، االأول.

ف�ج  من  اخلطيب  رفعت  الرقيب   -

التدخل الثاين، الثاين.

الل�اء  االأول علي زيع�ر من  - املعاون 

الثالث. الل�ج�ستي، 

• رماية:
ل�اء  مللن  غللزالللة  �سليمان  الرقيب   -

احلر�ش اجلمه�ري، االأول.

امل�ساة  ل�اء  من  �سريتح  ح�سني  االأول  الرقيب 

التا�سع، الثاين.

- الرقيب م��سى �سبحة من ف�ج مغاوير البحر، 

الثالث.

• رك�ش:
احلر�ش  لللل�اء  مللن  ع�ا�سة  ح�سني  الرقيب   -

اجلمه�ري، االأول.

احلر�ش  للللل�اء  مللن  عي�سى  عللمللر  اجلللنللدي   -

اجلمه�ري، الثاين.

- الرقيب مالك ن�سر من ل�اء امل�ساة اخلام�ش، 

الثالث.

رمانات: • قذف 
امل�ساة  لللل�اء  مللن  ال�سايع  �سعد  العريف   -

اخلام�ش، االأول.

اجلي�ش  بطل  لقب  اجلمه�ري  احلر�ش  ل�اء  اأحرز 

للعام 2008 يف الكرة الطائرة والت�جه بالب��سلة. 

الرئي�ش اميل حل�د  اقيمت املباريات يف جممع 

الريا�سي الع�سكري ويف املركز العايل للريا�سة.

الكرة الطائرة

على ملعب جممع الرئي�ش اميل حل�د الريا�سي 

الع�سكري، اأقيمت بتاريخ 2008/10/7، املباراة 

النهائية لبط�لة اجلي�ش يف الكرة الطائرة للعام 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثل  وبح�س�ر   ،2008

من  و�سباط  ك��رم  األبري  الركن  العميد  قهوجي 

االأل�ية وال�حدات.

اأحرز فريق ل�اء احلر�ش  النهائية،  النتيجة  ويف 

ل�اء احلر�ش اجلمه�ري بطل اجلي�ش للعام 2008 يف الكرة الطائرة والت�ّجه بالب��سلة

كاأ�ش العماد قائد اجلي�ش لالألعاب الع�سكرية لل�اء امل�ساة التا�سع



- الرقيب اأحمد العلي من ل�اء امل�ساة اخلام�ش، 

الثاين.

احلر�ش  لللل�اء  مللن  احللل�للسللن  اأحللمللد  الللرقلليللب   -

اجلمه�ري، الثالث.

بالب��سلة: • ت�جه 
امل�ساة  للل�اء  من  فيا�ش  بالل  االأول  املعاون   -

التا�سع، االأول.

احلر�ش  لللل�اء  مللن  �للسللديللد  بلل�للسللام  الللرقلليللب   -

اجلمه�ري، الثاين.

احلر�ش  لللل�اء  جلللربان مللن  املللعللاون خمللايللل   -

اجلمه�ري، الثالث.

املقاتل: • ج�لة 
- الرقيب االأول علي اأي�ب والرقيب االأول علي 

�سبيتي والرقيب ج�رج حميم�ش والرقيب �سليم 

من  جميعهم  كنعان 

الل�اء االأول، يف املركز 

االأول.

االأول  الللرقلليللب   -

حللل�لللسلللني �للسللريللتللح 

نخلة  اإيلي  والرقيب 

غنام  اأ�سرف  والعريف 

حم��سة  بهاء  واجلندي 

جللملليللعللهللم ملللن لللل�اء 

يف  التا�سع،  امل�ساة 

املركز الثاين.

- املعاون هاين زين 

ماجد  والرقيب  الدين 

حامت  والعريف  عبدو 

عالء  واجلللنللدي  ر�ستم 

من  جميعهم  ال�سيد 

اخلام�ش،  امل�ساة  ل�اء 

يف املركز الثالث.

ويف اخلتام، جرى يف نادي الرتباء املركزي حفل 

ممثالً  عيد  ب�سام  الركن  العقيد  تراأ�سه  تكرميي 

�سباط  وح�سره  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد 

وال�حدات امل�ساركة،  االأل�ية  والرمي يف  الريا�سة 

االأوىل،  الثالثة  للفرق  الك�ؤو�ش  ومّت خالله ت�زيع 

ال�سعيد  على  اأوائلللل  للم�سنفني  وامليداليات 

الفردي يف كل لعبة. 
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فريق  على  ف�زه  بعد  البط�لة  لقب  اجلمه�ري 

مقر عام منطقة جبل لبنان بنتيجة 3 - �سفر. 

على  جاء  فقد  للبط�لة  النهائي  الت�سنيف  اأما 

النح� االآتي:

- ل�اء احلر�ش اجلمه�ري، االأول.

- مقر عام منطقة جبل لبنان، الثاين.

- ل�اء الدعم، الثالث.

الت�جه بالب��سلة

الع�سكرية  للريا�سة  الللعللايل  املللركللز  واأقلللام 

 28 بتاريخي  بالب��سلة  للت�جه  اجلي�ش  بط�لة 

و2008/10/29، مب�ساركة العبني من كل قطعة 

االأوىل  املرحلتني  نتائج  اىل  وا�ستناداً  للل�اء،  اأو 

على  للبط�لة  النهائي  الت�سنيف  حّدد  والثانية، 

النح� االآتي:

اجلمه�ري،  احلر�ش  ل�اء  االأول  املركز  يف  حّل   -

ويف  التا�سع،  امل�ساة  للل�اء  الثاين  املركز  ويف 

املركز الثالث الل�اء الل�ج�ستي.







اال�ستقالل،  عيد  ملنا�سبة 

يف  ريا�سية  لللقللاءات  اأقيمت 

اميل  العماد  الرئي�ش  جممع 

الع�سكري.  الللريللا�للسللي  حلللل�د 

�ساركت فها بع�ش فرق اجلي�ش 

اىل جانب اأندية ريا�سية.

العميد  االفتتاح،  حفل  ح�سر 

الركن ج�رج بطر�ش قائد املركز 

الع�سكرية  للريا�سة  الللعللايل 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً 

االأجهزة  عن  ممثل�ن  قه�جي، 

الل�اء  اللبنانية  االأوملبية  اللجنة  رئي�ش  االأمنية، 

بريوت  مارات�ن  جمعية  رئي�سة  خلل�ري،  �سهيل 

االحتادات  روؤ�ساء  من  وعللدد  خليل،  مي  ال�سيدة 

و�سخ�سيات  امل�ساركة  الريا�سية  والفرق  واالأندية 

ريا�سية واإعالمية.

�سبق اإنطالق املباريات عر�ش للفرق امل�ساركة 

واآخر ملنتخب اجلي�ش يف لعبة التايك�اندو.

وقد �سملت اللقاءات االألعاب التالية: كرة القدم 

ال�سلة،  كرة  الطاولة،  كرة  امل�سارعة،  لل�ساالت، 

4*100م  البدل  �سباق  اليد،  كرة  الطائرة،  الكرة 

)الذي جرى على ملعب البلدي يف بريوت(.

نتائج املباريات كانت على ال�سكل االآتي:

لل�ساالت: القدم  • كرة 
جامعة  فللريللق  �للسللد  اجللليلل�للش  فللريللق  لللعللب 

الل»AUST« وخ�سر بنتيجة 7 - 5 ل�سالح فريق 

اجلامعة.

الطاولة: • كرة 
املن�س�ية  االأنللديللة  �سد  اجلي�ش  فريق  لعب 

لالحتاد وفاز بنتيجة 3 - 2.

ال�سلة: • كرة 
فريق  على   »AUST« جامعة  فللريللق  فللاز 

اجلي�ش بنتيجة 84 - 64.

الطائرة: • الكرة 
العام  االأمللن  فريق  على  اجلي�ش  فريق  فللاز 

بنتيجة 2 - 1.

• امل�سارعة:
االأندية  �سد  للم�سارعة  اجلي�ش  فريق  �سارك 
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ن�ساطات ريا�سية 

ملنا�سبة

عيد اال�ستقالل

قلهلل�جي  جلان  العملاد  اجليل�ش  قائلد  برعايلة 

قائد  بطلر�ش  جللل�رج  الركللن  بالعميلد  ممثلللالً 

اأقيلم  الع�سكللريللة،  للريا�سة  الللعللايل  املللركللز 

�سبلاق  جلل�نيللله،  يف  الع�سلكري  املجمع  يف 

 ،2008 للعللام  ال�سبلاحة  يف  الللل29  اال�ستلقللالل 

اللبنلاين  االحتللاد  نظملله  الذي 

قيللادة  مع  بالتعللاون  للعبة 

اجليلل�ش.

وقد �سارك يف ال�سباق فريق 

الللنلل�ادي  جللانللب  اىل  اجللليلل�للش 

وجاء  االأمنية،  والق�ى  االحتادية 

على  للفئات  االأوائلللل  ترتيب 

النح� االآتي:

200م: • �سباق 
- فئة االأحداث: راي خ�ري )رمال(.

- فئة احلديثات: الك�سيا خ�ري )رمال(.

- فئة االأطفال: مل ملحم )رمال(.

- فئة الطفالت: �سارة اخلطيب )النجاح(.

400م: • �سباق 
- فئة ال�سغار: مارون واكد )رمال(.

- فئة ال�سغريات: ميالين ملحم )رمال(.

600م: • �سباق 
- فئة ال�سبيان: �سامر يغم�ر )اجلزيرة(.

كاأ�ش العماد قائد اجلي�ش اأحرزها ج�رج فات�ل ومرييلال علم �سباق االإ�ستقالل الل29 يف ال�سباحة
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املن�س�ية لالحتاد وفاز باملركز االأول، اأما النتيجة 

فجاءت على النح� االآتي:

رومانية: • م�سارعة 
- وزن 55 كلغ: الرقيب �سليمان كرامة، االأول.

- وزن 66 كلغ: اجلندي اأحمد نظام، االأول.

- وزن 74 كلغ: اجلندي وائل جعفر، االأول.

االأول،  �سل�م،  حممد  الرقيب  كلغ:   120 وزن   -

املركز  يف  عي�سى  جلل�زف  االأول  اجلللنللدي  يليه 

الثاين.

حرة: • م�سارعة 
االأول  عبيد،  تامر  اجلندي  كلغ:   60 وزن   -

يليه العريف االأول حممد الغ��ش يف املركز 

الثاين.

حممد  االأول  الللعللريللف  كلغ:   66 وزن   -

الغ��ش، االأول.

اخلطيب،  كمال  العريف  كلغ:   74 وزن   -

االأول.

للمنا�سبة  ريا�سية  لقاءات  جرت  ذلك،  اىل 

اأو  بينها  فيما  اجلي�ش  فللرق  بللني  نف�سها 

نتائج  وهنا  الل»ي�نيفيل«  قلل�ات  من  فرق 

املباريات:

قدم:  • كرة 
لعب فريق ل�اء امل�ساة الثاين ع�سر مباراة 

ملعب  على  االإ�سبانية  ال�حدة  فريق  �سد 

بلدية القليعة، وفاز بنتيجة 1 - �سفر.

البدل:  • �سباق 
االأول،  االأل�ية:  من  كل  من  عداوؤون  فيه  �سارك 

احلادي ع�سر، احلر�ش اجلمه�ري، والل�ج�ستي. وحّل 

يف املركز االأول ل�اء احلر�ش اجلمه�ري، تاله الل�اء 

الل�ج�ستي يف املركز الثاين، ول�اء امل�ساة احلادي 

ع�سر يف املركز الثالث.

الطائرة: • الكرة 
لعبت فرق من اجلي�ش �سد اأندية ريا�سية، وحّل 

الثالث،  املركز  اجلمه�ري يف  احلر�ش  ل�اء  فريق 

تاله فريق ل�اء الدعم يف املركز الرابع.

- فئة ال�سبايا: جنى بغدادي )اجلزيرة(.

800م: • �سباق 
- فئة الفتيان: ج�رج فات�ل )اجلزيرة(.

- فئة الفتيات: مرييلال علم )اجلمه�ر(.

- فئة الرجال: وائل قرب�سلي )اجلزيرة(.

- فئة ال�سيدات: نادين كامل )اجلزيرة(.

�سنة:  50 دون  400م  • �سباق 

- فئة القدامى: نا�سر امل�سري )اجلزيرة(.

�سنة:  50 ف�ق  400م  • �سباق 
- عبد البا�سط �سيداين )اجلزيرة(.

�سباق  يف  للع�سكريني  الفردية  النتائج  اأمللا 

600م، فجاءت على النح� االآتي:

البحرية،  الق�ات  من  نق�ال  �سربل  العريف   -

االأول.

العايل  املركز  من  رباحي  رباح  العريف   -

للريا�سة الع�سكرية، الثاين.

الل�اء  مللن  زيللعلل�ر  علي  االأول  املللعللاون   -

الل�ج�ستي، الثالث.

ج�رج  والفتيات  الفتيان  بطال  اأحللرز  وقللد 

من  علم  ومرييلال  اجلزيرة  نادي  من  فات�ل 

يف  اجلي�ش  قائد  العماد  كاأ�ش  اجلمه�ر  نادي 

ال�سباق.

�سارك فريق اجلي�ش يف بط�لة اال�ستقالل يف 

لعبة التجذيف التي جرت يف ح��ش مرفاأ بريوت 

باإ�سراف االحتاد اللبناين للعبة.

فريق  حّل  لل�سباق،  النهائي  الت�سنيف  ويف 

االأرغ�مرت  �سباق  يف  االأول  املركز  يف  اجلي�ش 

بر�سيد 28 نقطة. ويف املركز االأول يف �سباقات 

املاء بر�سيد 42 نقطة. 

وقد جاءت النتائج التي حققها الع�سكري�ن على 

النح� االآتي:

)1000م(: خفيف  وزن  االأرغ�مرت،  • �سباق 
املغاوير،  ف�ج  من  عب�د  ابراهيم  العريف   -

االأول.

امل�ساة  ل�اء  من  خم�ل  ج�رج  االأول  اجلندي   -

الثامن، الثاين.

)1000م(: مفت�ح  وزن  االأرغ�مرت،  • �سباق 
العايل  املركز  من  اخللل�ري  مللارون  العريف   -

للريا�سة الع�سكرية، االأول.

العايل  املركز  من  م��سى  اإيلي  العريف   -

للريا�سة الع�سكرية، الثاين.

خفيف  وزن  رجال،  فردي  املاء،  • �سباق 
)1000م(:

املغاوير،  ف�ج  من  عب�د  ابراهيم  العريف   -

االأول.

امل�ساة  ل�اء  من  خم�ل  ج�رج  االأول  اجلندي   -

الثامن، الثاين.

مفت�ح  وزن  رجال،  فردي  املاء،  • �سباق 
)1000م(:

- الرقيب االأول ح�سني حمية من املركز العايل 

للريا�سة الع�سكرية، االأول.

االأول،  امل�ساة  ل�اء  من  خالد  حممد  العريف   -

الثاين.

مفت�ح  وزن  رجال،  زوجي  املاء،  • �سباق 
)1000م(:

- العريفان اليا�ش م��سى ومارون اخل�ري كالهما 

املركز  الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز  من 

االأول.

املغاوير  فلل�ج  من  عب�د  ابراهيم  العريف   -

والعريف روبري جب�ر من الل�اء الل�ج�ستي، املركز 

الثاين.

بط�لة االإ�ستقالل يف التجذيف 

املركز االأول للجي�ش
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جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثل  بح�س�ر 

وممثلي  ر�ستم  ح�سان  العقيد  قه�جي 

االأوملبية  اللجنة  وع�س�  االأمنية  االأجللهللزة 

وعدد  خ�ري  ال�سيد ط�ين  واللبنانية  الدولية 

واأع�سائها،  اللبنانية  االحتللادات  روؤ�ساء  من 

بط�لة  للم�سارعة  اللبناين  االحتاد  ا�ست�ساف 

ال�سباب العرب يف امل�سارعة احلرة والرومانية 

االحتاد  اإ�سراف  دول عربية وحتت  مب�ساركة 8 

العربي والدويل.

منتخب  ملللع  اجللليلل�للش  فللريللف  �لللسلللارك 

من  اعتباراً  جرت  التي  البط�لة  يف  لبنان 

على  وذلك  منه،   20 ولغاية   2008/10/18

املزرعة.   - الريا�سي  التعا�سد  نادي  ملعب 

وجاءت نتائج الع�سكريني على النح� االآتي:

حرة: • م�سارعة 
�سكاف،  جلل�رج  اجلللنللدي  كلغ:   55 وزن   -

ال�ساد�ش.

- وزن 60 كلغ: اجلندي تامر عبيد، اخلام�ش.

قميحة،  اأحللمللد  اجلللنللدي  كلغ:   84 وزن   -

الثالث.

- وزن 96 كلغ: العريف ب�سار اأب� قلف�ين، 

اخلام�ش.

رومانية: • م�سارعة 
- وزن 66 كلغ: اجلندي اأحمد نظام، الثالث.

- وزن 96 كلغ: العريف ب�سار اأب� قلف�ين، 

ال�ساد�ش.

اجلي�ش ي�سارك

يف بط�لة ال�سباب

العرب للم�سارعة

اأقيم لقاء ودي يف األعاب الق�ى على ملعب نادي 

اجلمه�ر بتاريخي 1 و2008/11/23 وحتت اإ�سراف 

االحتاد اللبناين للعبة. �سمل اللقاء الرك�ش، ال�ثب 

العب�  فيه  و�سارك  الرمح.  ورمي  والط�يل  العايل 

منتخب اجلي�ش اىل جانب العبني احتاديني.

اأما النتائج فجاءت على النح� االآتي:

100م: • �سباق 
- املجّند املمّددة خدماته حممد �سعيب، الثالث.

- العريف مياد غ�سن، ال�ساد�ش.

- املجّند املمّددة خدماته علي احلريري، ال�سابع.

لقاء ودي

يف األعاب الق�ى
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400م: • �سباق 
- املجّند املمّددة خدماته علي الزعبي، الثاين.

300م: • �سباق 
- املجّند املمّددة خدماته علي الزعبي، الثالث.

800م: • �سباق 

- اجلندي ع�سمت غريزي، االأول.

- العريف م�سطفى املحم�د، الثاين.

- العريف با�سم �سالمة، الثالث.

ط�يل:  • وثب 
- اجلندي االأول ف�ؤاد ي�نان، الثالث.

عاٍل: • وثب 
- العريف ع�سام غ�سن، االأول.

- اجلندي علي الديراين، الثاين.

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، نّظمت 

على  ريا�سية  دورة  �سيدا  يف  »فلل�ربللي«  �سركة 

مالعب ال�سركة اعتباراً من 2008/11/16 ولغاية 

27 منه، �سارك فيها فريق اجلي�ش يف لعبة الكرة 

كاأ�ش  حامل  »ال�حدة  اأندية:  جانب  اىل  الطائرة 

�س�ريا« و»4B« و»املعني - �سيدا«.

الطائرة  الكرة  مبباراة  اجلي�ش  فريق  فاز  وقد 

الن�سف نهائية على فريق »4B« بنتيجة 3 - 1، 

كما فاز يف املباراة النهائية بنتيجة 3 - 2 على 

فريق ال�حدة ال�س�ري حمرزاً كاأ�ش الدورة.
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�سارك فريق اجلي�ش ببط�لة لبنان يف لعبة كرة 

اليد التي نظمها االحتاد اللبناين للعبة اعتباراً من 

2008/7/23 ولغاية 2008/10/13 على ملعب 

الرئي�ش  املطار ويف جممع  ال�سد - طريق  نادي 

اىل  وذلك  الع�سكري،  الريا�سي  حل�د  اميل  العماد 

جانب عدة اأندية.

ويف النتيجة النهائية، اأحرز فريق اجلي�ش املركز 

الثالث.

اجلي�ش يحل ثالثاً

يف بط�لة لبنان لكرة اليد

لبنان  بط�لة  للفرو�سية  اللبناين  االإحتللاد  نّظم 

لعامي 2008 - 2009 على ثالثة مراحل بت�اريخ 

نادي  مرمح  على   2008/10/25  -  24  -  23

اأن  بنتيجته  وكللان   )Valet - Club( عينط�رة 

�سمع�ن  كابي  العقيد  اإبنة  لني  الفار�سة  فللازت 

باملركز الثالث وح�سلت على امليدالية الربونزية.

بط�لة لبنان

يف الفرو�سية







»ب�سجاعتهم  �للسللعللار  حتللت 

بريوت  جمعية  نّظمت  نرك�ش« 

على  ال�ساد�ش  للعام  مللاراتلل�ن 

بريوت  »بل�م  �سباق  الللتلل�ايل 

وعداءة  األف عداء  اأكرث من 30  مارات�ن« مب�ساركة 

خمتلف  من  واأجنبية  عربية  دولللة   63 ميثل�ن 

الداخلية  وزيللر  الر�سمي  احل�س�ر  االأعمار.تقّدم 

والبلديات زياد بارود، ال�سيدة منى اليا�ش الهراوي، 

غيدا  االأمللرية  لل�سرطان  احل�سني  م�ؤ�س�سة  رئي�سة 

طالل، االأمرية زينة طالل اأر�سالن، �سفرية بريطانيا 

فران�سي�ش غاي، مدير عام وزارة ال�سباب والريا�سة 

ندى  ال�سياحة  وزارة  عللام  مللديللر  خيامي،  زيللد 

ال�سردوك، مدير عام املغرتبني هيثم جمعة، ممثل 

قائد اجلي�ش العقيد ج�رج اأب� خاطر، ممثل املدير 

املقدم ح�سني خ�سفة،  الداخلي  االأمن  لق�ى  العام 

�سهيل  الل�اء  اللبنانية  االأوملبية  اللجنة  رئي�ش 

خ�ري، باالإ�سافة اىل فعاليات اإقت�سادية واإجتماعية 

وثقافية وروؤ�ساء جمال�ش بلدية من املناطق كافة 

االإعالميني  من  وح�سد  واإن�سانية  خريية  وجمعيات 

والريا�سيني.

حمرتف�ن  علللللداوؤون  املللللاراتلللل�ن،  يف  �للسللارك 

وم�اطن�ن  وع�سكري�ن  ودبل�ما�سي�ن  وريا�سي�ن، 

باال�سافة اىل معاقني ومقعدين. وقد ق�سم ال�سباق 

كلم  الللل10  �سباق  كلم،  اللللل42.195  �سباق  اىل: 

والل»ميني مارات�ن«، وذلك يف ظل اإجراءات اأمنية 

وتنظيمية م�سددة.

املايه�  االأثي�بي  حطم  املللاراتلل�ن  نتائج  ويف 

م�سافة  قاطعاً  لل�سباق،  القيا�سي  الرقم  �س�مي 

مت�سدراً  2.12.47�للللش  بت�قيت  كلم   42.195

االأثي�بية  فازت  ال�سيدات  �سعيد  وعلى  املارات�ن. 

بت�قيت  وذلك  االأول  باملركز  هايل�  اليمت�سيهاي 

2.37.20�ش.

وجاءت النتائج الفنية على ال�سكل االآتي:

)رجال(: كلم   42.195 املارات�ن  • �سباق 
- االأول: املايه� �س�مي )اأثي�بيا(.

- الثاين: مايكل كيبك�ري� )كينيا(.

- الثالث: ح�سني اأدمي )اأثي�بيا(.

)�سيدات(: كلم   42.195 املارات�ن  • �سباق 

هايل�  اليمت�سيهاي  االأوىل:   -

)اأثي�بيا(.

بريا  نللادللليلل�للش  الثانية:   -

)اأثي�بيا(.

- الثالثة: وودني�ش نيغا )اأثي�بيا(.

كلم:  42.195 املارات�ن  • �سباق 
- اللبنانيات:

- االأوىل: ماري العم.

- الثانية: األغا طراد.

- الثالثة: منى متيم.

)رجال(: كلم   10 • �سباق 
- االأول: �سامي كيربوت� )كينيا(.

- الثاين: �ساك�اري خمي�ش )تنزانيا(.

- الثالث: مايل كيمي�ي )كينيا(.

)�سيدات(: كلم   10 • �سباق 
- االأوىل: نعمة فا�سل.

- الثانية: مالي�سا رزق.

- الثالثة: روانادل دو بلينغني.

للبنانيني: كلم   10 • �سباق 
- �سيدات:

- االأوىل: مالي�سا رزق.
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- الثانية: يا�سمينا حبيقة.

- الثالثة: لنكا تامني.

- رجال:

- االأول: حممد عجمي.

- الثاين: حممد الدرك��سي.

- الثالث: ح�سان م�سري.

كلم:  5 مارات�ن  • امليني 
- فئة الذك�ر 9 - 10 �سنني:

- االأول: خ�سر خ�سر 20:59 دقيقة.

- الثاين: جاك ط�ملين�سن 21:56 دقيقة.

- الثالث: ح�سن ناجي 24:16 دقيقة.

�سنني:  10  -  9 االإناث  • فئة 
- االأوىل: فاطمة لطيف 23:57 دقيقة.

- الثانية: ن�ر مالعب 24:03 دقيقة.

- الثالثة: ك�رين فريحة 24:03 دقيقة.

�سنة:  12  -  11 الذك�ر  • فئة 
- االأول: اآالن داغر 21:26 دقيقة.

- الثاين: �سيد زعرت 22:53 دقيقة.

- الثالث: اأيني� �سر�سر 22:57 دقيقة.

�سنة:  12  -  11 االإناث  • فئة 
- االأوىل: ج�يل فغايل 23:14 دقيقة.

- الثانية: ميالين فريحة 23:42 دقيقة.

- الثالثة: ب�لني ترك 23:44 دقيقة.

�سنة:  14  -  13 الذك�ر  • فئة 
- االأول: علي جا�سم 17:42 دقيقة.

- الثاين: ك�نت تري�ستان 21:13 دقيقة.

- الثالث: حممد جمال 21:24 دقيقة.

�سنة:  14  -  13 االإناث  • فئة 
- االأوىل: �سارة ع�ايل 21:56 دقيقة.

- الثانية: ديان فتال 25:34 دقيقة.

- الثالثة: ل�را مينا 26:20 دقيقة.

�سنة:  17  -  15 الذك�ر  • فئة 
- االأول: علي حممد 17:48 دقيقة.

- الثاين: اأحمد غايل 18:07 دقيقة.

- الثالث: حبيب حامت 18:29 دقيقة.

�سنة:  17  -  15 االإناث  • فئة 
- االأوىل: اأ�سيل ب�سمة 21:18 دقيقة.

- الثانية: منال طيار 21:54 دقيقة.

- الثالثة: ن�ر خليل 24:57 دقيقة.

كيل�مرتات(:  42.195( املتحركة  • الكرا�سي 
- فئة الرجال:

- االأول: ادوارد معل�ف 1:13:07 �ساعة.

 1:13:08 )املانيا(  النللغ  ت�ما�ش  الثاين:   -

�ساعة.

 1:13:10 )املانيا(  ماركالين  فيك�  الثالث:   -

�ساعة.

- فئة ال�سيدات:

 1:50:51 )ب�ل�نيا(  بادلي�ش  م�نيكا  االأوىل:   -

�ساعة.

 2:19:14 )ايطاليا(  بييني�  ارينا  الثانية:   -

�ساعة.

كيل�مرتاً(:  10( املتحركة  • الكرا�سي 
- االأول: م�سطفى ح�سان 51:53 دقيقة.

- الثاين: م�سطفى خرياهلل 52:18 دقيقة.

- الثالث: ح�سن جمعة 55:47 دقيقة.

 42.195( االإ�ــســطــنــاعــيــة  االأطـــــراف   •
كيل�مرتات(:

- االأول: ريت�سارد وايتهيد )بريطانيا( 3:14:20 

�ساعة.

كيل�مرتات(:  10( االإ�سطناعية  • االأطراف 
- االأول: حممد الزين 1:10 �ساعة.

- الثاين: حممد احلاج 1:20 �ساعة.

- الثالث: �سادي ع��ش 1:30 �ساعة.



اأحرز الرقيب ح�سني ع�ا�سة بط�لة لبنان ل�سباق 

الذي  كيل�مرتاً   21.1 مل�سافة  املللاراتلل�ن  ن�سف 

فيه  و�سارك  الق�ى  الألعاب  اللبناين  االحتاد  نّظمه 

برعاية  وذلك  احتادية،  ن�اد  من  وعللداءة  عداء   70

جمعية بريوت مارات�ن.

انطلق ال�سباق الذي جرى بتاريخ 2008/10/26، 

بلدية  اأمام مبنى  من 

جللبلليللل حلليللث اأعللطللى 

رئي�ش  نائب  االإ�للسللارة 

زخيا  ال�سيد  البلدية 

ج�زف  واملختار  �سليبا 

نقطة  وكللانللت  كلللالب. 

ملعب  يف  اللل��للسلل�ل 

�سهاب  فلللل�ؤاد  جمللمللع 

يف  البلدي  الريا�سي 

ج�نيه.

الع�سكري�ن  حللقللق 

النتائج  ال�سباق  خالل 

االآتية:

الرجال: • فئة 
ح�سني  الللرقلليللب   -

ع�ا�سة، االأول.

عمر  اجلللللنللللدي   -

عي�سى، الثاين.

علي  اللللرقللليلللب   -

ع��ش، الثالث.

القدامى: • فئة 
اأحللمللد  الللعللريللف   -

الدرك��سي، الثاين.

عبد  عمر  الرقيب   -

اللطيف، الثالث.
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اجلي�ش بطل لبنان يف �سباق الن�سف مارات�ن والرقيب ح�سني ع�ا�سة اأول الذك�ر

من  ح�س�ن  ع�سام  الللرقلليللب  فللاز 

مديرية الت�جيه، بامليدالية الذهبية 

ب�ك�سينغ  للكيك  لبنان  بط�لة  يف 

التي اأقامها االإحتاد اللبناين للعبة.

الرقيب ع�سام ح�س�ن 

بطل لبنان

يف الكيك ب�ك�سينغ









اإعداد: رميا �سليم �س�مط

كارال حداد

اإخرتاق اأنظمة الربيد االإلكرتوين... واحلّل مل�اجهته

�ش االإلكرتوين الذي يعتمده املتطّفل�ن  يعترب اإخرتاق اأنظمة الربيد االإلكرتوين اأحد اأن�اع التج�سّ

للت�سّلل اىل اأجهزة احلا�س�ب يف �سركة ما بهدف احل�س�ل على معل�مات تتعلق ب�س�ؤون ال�سركة 

امل�ستهدفة عرب بريدها االإلكرتوين اأو الت�سّبب باأ�سرار مادية الأنظمتها.

االأنظمة  حتليل  يف  االأوىل  تكمن  طريقتني.  على  التطّفل  عملية  يف  املخرتق�ن  ويعتمد 

اخلادمة املختلفة للربيد الإلكروين التي ت�ستخدمها ال�سركات، وبالتايل ا�ستغالل نقاط ال�سعف 

امل�ج�دة يف كل منها.

اأما الطريقة الثانية التي يلجاأ اليها املخرتق، فتعتمد على ا�ستخدام و�سائل متط�رة الإقناع 

االرتباطات  بفتح  االإلكرتوين،  الربيد  تهديدات  تفادي  عملية  يف  اخلربة  ذوي  امل�ستخدمني، 

)Links( اأو امللفات املرفقة بالربيد الإلكروين. وتت�سمن هذه الو�سائل اإر�سال ملف م�سغوط 
كر�سالة  والظه�ر  الفريو�سات  برنامج مكافحة  �سر، ما ميّكنه من تخّطي فح�ش  بكلمة  حممي 

عاجلة. كما تت�سّمن التحايل الب�سيط عرب عناوين الربيد االإلكرتوين التي ُتظهر الر�سالة كاأنها 

من �سديق اأو ر�سالة �سحيحة لها عالقة بالنظام.

واالأمر املزعج يف عملية االخرتاق اأنها تعتمد على االأدوات املتط�رة والربامج املدمرة غري 

القابلة للن�سخ التي تتخفى يف تطبيقات �سرعية، لل�سيطرة على عدة ح�ا�سيب.

لتنفيذ هذه الهجمات، يّتبع املخرتق�ن اأربع خط�ات، هي:

1- اال�ستك�ساف الداخلي، حيث يتّم ا�ستخدام تقنيات اإخرتاق متط�رة للبحث عن املعل�مات 

من دون اإحداث اأية اأ�سرار مادية للجهاز امل�سيف.

2- االإ�ستغالل، وهي عملية الإخراق املادي الفعلي، حيث يبداأ الدخيل با�ستغالل نقاط ال�سعف 

املتاحة يف جهاز احلا�س�ب امل�ستهدف.

3- م�طئ القدم، حيث يق�م املخرتق باإخفاء دليل الهج�م ويتالعب بالنظام بهدف املزيد 

من ال�سيطرة عليه وا�ستخدامه يف عملية االخرتاق.

4- حتقيق املك�سب، هي املرحلة االأخرية والتي تعّد االأكرث �سرراً الأن املخرتق ي�سرق البيانات 

ال�سرية اأو ي�سيء ا�ستعمال النظام اأو يتمكن من اإعطاب �سفحات اإنرتنت.

ولكن ما ه� احلل حلماية النظام االإلكرتوين من املخرتقني؟

اأمنية  ب�ابة حماية  باإن�ساء  احل�ا�سيب  اأنظمة  التطّفل على  يكمن احلل يف م�اجهة عمليات 

�ساملة للربيد االإلكرتوين ت�سمن حمايته وتعالج البيانات ال�سادرة وال�اردة كافة من املك�نات 

الدخيلة، وتراقب حركة مرور البيانات ب�سكل ف�ري.

• www.yamli.com
تكن�ل�جيا  اأفلل�للسللل  جللائللزة  حللائللز  ملل�قللع 

لالإنرتنت التي اأطلقتها مدينة دبي لالإنرتنت 

مع »مايكرو�س�فت«، يف ني�سان 2008.

ل�ساحبه  االإلللكللرتوين،  امل�قع  هللذا  يحّ�ل 

اأي  تلقائياً  حللداد،  حبيب  اللبناين  ال�ساب 

اىل  الالتينية  باالأحرف  كلمة عربية مكت�بة 

اإحتماالت  عللدة  اإعطاء  مع  العربية،  اللغة 

حمرك  امل�قع  ويت�سّمن  اللل�احللدة.  للكلمة 

 )Google( بللل»غلل�غللل«  مللتلل�للسللالً  بللحللث 

وحمللرراً،   ،)Wikipédia( و»ويكيبيديا« 

.)Facebook( »وخدمات »فاي�سب�ك

• www.englishclub.com
اللغة  تعّلم  يف  للراغبني  مفيد  م�قع 

و�سائل  عرب  ق�اعدها  واإتللقللان  االإنكليزية 

والكتيبات  االألعاب  تت�سمن  و�سهلة  م�سلية 

املعلمني  اي�ساً  امل�قع  وي�ساعد  املجانية. 

م�سادر  لللهللم  يلل�فللر  حلليللث  امللللدار�لللش  يف 

تعليمية فّعالة.

• www.techeblog.com index.php
اإخللرتاعللات  اأحلللدث  امللل�قللع  هللذا  يعر�ش 

األعاب  من  املعا�سر،  العامل  يف  التكن�ل�جيا 

وابتكارات فنية وتقنية  اإلكرتونية و�سيارات 

وغريها. كما اأنه يقّدم االبتكارات التكن�ل�جية 

الع�سرة االأوىل من حيث الغرابة يف العامل.
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كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

غري�ش فرح

رحلة يف االن�سان

2
0
0

8

الغبطة  �سع�ر  الأن  لديهم،  يكتف�ن مبا  ال  الرثوات  اأ�سحاب 

يتحّ�ل  ح�ساباتهم،  يف  املكّد�سة  االأمــ�ال  تثريه  الذي 

من  املزيد  اىل  يدفعهم  ه��سي  اإدمــان  اىل  ال�قت  مع 

التح�سيل، وبال��سائل �ستى. ومع هذا امليل الق�سري الذي 

تفر�سه ظروف االأثرياء وامل�ساهري، ينم� �سع�ر داخلي اآخر: 

وبالتايل  الغري،  عن  اأنف�سهم  متييز  اىل  يدفعهم  �سع�ر 

بناء جدار جليدي يف�سلهم عمن ح�لهم.

واالأثرياء كب�سر ي�ست�سيغ�ن هذا ال�سع�ر الأنه يعّزز غرورهم 

ويقنعهم باأنهم خمتلف�ن، وباأن عاملهم عامل اآخر مغلق، 

اأن  والالفت  ميلك�ن.  ما  ميلك  ملن  اإالّ  بدخ�له  ُي�سمح  ال 

العارفني مبكامن هذه امل�ساعر متّكن�ا من اإ�ستغاللها بخبث 

وذكاء جلني االأرباح، واللحاق بركب املجتمع املخملي املقفل. اإنهم التجار وم�سّنع� اأدوات 

الرتف و�سلعه التي تر�سي غرور االأثرياء، ومتالأ جي�بهم.

عامل خا�ش

»�سناعة الرتف« العاملية طاولت عدداً ال يح�سى 

املالب�ش  عدا  والعامة،  اخلا�سة  احلياة  مرافق  من 

واملقتنيات ال�سخ�سية الباهظة الثمن.

بداية  منذ  وحتللديللداً  االأخلللرية،  العق�د  فخالل 

ال�ستينيات، اإّت�سعت اله�ة بني الفقراء ومي�س�ري 

جهة  من  الللرثوات  اأ�سحاب  وبني  جهة،  من  احلال 

واأ�س�اق  �سناعات  ن�س�ء  اىل  اأدى  ما  وه�  ثانية، 

اإجتماعية  فللئللات  على  اقت�سرت  م�ستحدثة، 

�سنع  املالب�ش  ال�سناعات،  هذه  ومن  حمللدودة. 

»املاركات« العاملية الرّباقة واملج�هرات واليخ�ت 

وال�سيارات امل�سّممة خ�سي�ساً الأ�سحابها من حملة 

كالفنادق،  اخلدمات  قطاع  نن�سى  وال  املاليني. 

واملطاعم، واملنتجعات التي ال تطاأ اأر�سها اإالّ اأقدام 

اأ�سحاب  من  الدخالء  بع�ش  اأو  وامل�ساهري،  االأثرياء 

الغرور الراغبني بال�سهرة والتقليد.

اآخر التقارير عن الرثاء العاملي

الظروف  الأن  يلل�م،  بعد  ي�ماً  االأثللريللاء  يللزداد 

االإقت�سادية العاملية، والتي ن�ساأت بفعل الع�ملة، 

وبالتايل انفتاح املجتمعات بع�سها على بع�سها 

االآخر، حّتمت والدة عق�ل منفتحة على كل ما ه� 

اىل  ال�ساعدة  االأجيال  من  باأعداد  ودفعت  جديد، 

والتخطيط ملا يخدم م�ساحلها يف  ال�اقع،  حتّدي 

عامل اأ�سبح حكراً على اأ�سحاب الرثوات. لذا، وح�سب 

 - مرييل  م�ؤ�س�سة  اأ�سدرتها  التي  التقارير  اآخر 

لين�ش - كابغيميني عن الرثاء العاملي يف العام 

�سابقاً  اعتمدت  والتي  اليها،  امل�سار  واملرافق 

الدعاية  حمالت  لرتويج  الرثية  املجتمعات  على 

االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  وحتديداً  والت�س�يق، 

ودول اأوروبا الغربية اإ�سافة اىل بع�ش دول النفط 

ال  عللدداً  لت�سمل  اأعلل�ام  منذ  عت  ت��سّ النا�سئة، 

ال  الأ�سباب  العاملية،  املجتمعات  من  به  ي�ستهان 

ح�سر لها، ويف مقّدمها الع�ملة والهجرة.

الهامني، وما رافقهما  العاملني  فنتيجة هذين 

من ف�رات اال�ستثمارات الكثيفة، وتبادل امل�سالح 

املجتمعات  يف  واملحلية  العاملية  ال�سركات  بني 

طاولت  فاح�ش،  ثراء  طفرة  ن�ساأت  اليها،  امل�سار 

دخلت  التي  املت��سطة  الطبقات  من  العديد 

بدورها ن�ادي النخبة االإجتماعية، وعّززت بالتايل 

ب�سكل مل   الرتف«،  »اأ�س�اق  االإ�ستهالك يف  معدل 

ي�سبق له مثيل.

اخلليج  دول  العاملي  الللرثاء  تقرير  يخ�ش  وهنا 

التحديد  وجلله  وعلى  ممّيزة،  بالتفاتة  العربي 

اإمارَتي دبي واأب� ظبي، باالإ�سافة اىل دولة الك�يت 

واململكة العربية ال�سع�دية.

الدول  هذه  يف  ُت�سرف  اأ�سبحت  التي  فاالأم�ال 

على مرافق الرتف، واملقتنيات الباهظة الثمن، 

وتزايد  اال�ستثمارات،  ف�رة  بروز  اأوجها مع  بلغت 

اأ�سبحت  التي  العامة  واملرافق  املهاجرين.  عدد 

فكرة  تعطي  اليها،  امل�سار  الللدول  يف  تفتتح 

القدرات  وبالتايل  من�ها،  اليه  و�سل  عّما  وا�سحة 

ال�سرائية لن�سبة كبرية من �سكانها. والدليل على 

فروع  افتتاح  على  الغربية  الدول  تهافت  ذلك، 

مل�ؤ�س�ساتها املعروفة يف بع�ش هذه الدول، ومنها 

على �سبيل املثال: اأب� ظبي التي ا�ست�سافت فرعاً 

الفرن�سي،  الل�ڤر  ملتحف 

و�سل  قد  كان  املاليني  اأ�سحاب  عدد  فاإن   ،2006

ثمانية  ح�اىل  اىل  التقرير،  �سدور  تاريخ  حتى 

ماليني ون�سف امللي�ن �سخ�ش. كذلك، عرف من 

اإزداد  العاملي  االأثرياء  ر�سيد  اأن  نف�سه  امل�سدر 

ب�سكل الفت خالل العقد احلايل، اإذ و�سل اىل حدود 

يتجاوز  مل  بينما  اأمريكي،  دوالر  تريلي�ن   33.3

العقد املا�سي. وهذا  الل16.6 تريلي�ن دوالر خالل 

النم� الهائل يف الرثوات العاملية، رافقه باملقابل 

االأ�سعار  ذات  ال�سلع  �سناعة  يف  ممللاثللل  منلل� 

اخليالية، وكذلك ن�س�ء املرافق امل�ؤهلة ال�ست�سافة 

ثمن  اأي  تدفع  والتي  امل�ستحدثة،  الطبقة  هذه 

لتاأمني رفاهيتها.

ً الرتف ال يعرف حدودا

املنت�جات  فللاإن  العاملية،  التقارير  وبح�سب 

�سناعة الرتف...
نهم اأخطب�طي

يتحّكم

باجلي�ب والعق�ل



وكذلك فرعاً جلامعة يال االأمريكية املعروفة.

وال ين�سى التقرير التغيري اجلذري الذي طراأ على 

االآ�سي�ي، وخ�س��ساً جلهة تزايد الطم�ح  املجتمع 

يف  الللكللربى  اللللدول  ومناف�سة  اللللرثاء،  بتحقيق 

املال  اال�ستمتاع ب�سرف  التنمية، وكذلك  جماالت 

على الرفاهية والرتف. 

امل�سّنع�ن والتجار يزدادون ج�سعاً

ثراًء وتعّنتاً  االأثرياء  الذي يزداد فيه  ال�قت  يف 

يف طلب املقتينات ال�سخ�سية وامل�سّنعة خ�سي�ساً 

ج�سعاً  امل�سنع�ن  فيه  يللزداد  اأذواقللهللم،  الإر�للسللاء 

ورغبة يف حتقيق املزيد من االأرباح. وهنا ت�سري 

تغرّيات  اىل  العاملية،  االأ�س�اق  درا�سات  نتائج 

ل�سناعة  العاملية  ال�سركات  عمل  اأمناط  لفتة يف 

دور  بالذكر  ت  خ�سّ وقد  والرفاهية.  الرتف  و�سائل 

»فري�سات�سي«  م�ؤ�س�سة  ومنها  ال�سهرية،  االأزيللاء 

لت�سمل  اجلديدة،  اإدارتها  بف�سل  عت  ت��سّ التي 

ت�سميم  التجميل،  وم�ساحيق  والعط�ر  االأزياء  عدا 

اأع�ساء  من  بالنخبة  اخلا�سة  والطائرات  ال�سيارات 

املجتمع املخملي.

يف  املتناف�س�ن  يت�سابق  ال�سياق  هللذا  ويف 

االإلكرتونية  امللل�اقللع  اعتماد  على  احلقل  هللذا 

للت�ا�سل مع زبائنهم اإ�سافة اىل و�سائل الت�ا�سل 

ال�سلع  و�للسلل�ل  تلل�ؤمللن  والللتللي  االأخلللرى  ال�سريعة 

ف�رة  ولتعزيز  املمكنة.  بال�سرعة  اأ�سحابها  اىل 

ال�سريع، جتّندت امل�سارف عن طريق  اال�ستهالك 

اخلدمات امل�ستخدمة لت�سهيل القرو�ش والتم�يل 

يف  الرثوات،  الأ�سحاب  وال�سح�بات  واال�ستثمارات 

اإن دّل على �سيء فه�  العامل. وهذا  اأي مكان من 

ي�سري ب��س�ح اىل اأن مطالب اأ�سحاب الرثوات مل 

تعد حم�س�رة باأ�س�اق معينة، الأن عددهم املتزايد 

اهتماماتهم،  الحت�اء  �س�ق  من  اأكرث  ن�س�ء  حّتم 

وكما  املنطلق،  هذا  ومن  املطل�بة.  وبال�سرعة 

يالحظ املراقب�ن، فاإن ن�س�ء هذه احللقة املقفلة 

بني  امل�سرتكة  امل�سالح  تبادل  حتت�سن  التي 

اىل  اأدى  وم�ستهلكني،  م�سّنعني  من  االأثللريللاء 

ت��سيع هيمنة املال وحّتم، اإ�سافة اىل ذلك، ن�س�ء 

�سبكات مغلقة، هّمها ال�حيد االإبقاء على وح�دها، 

م�ستقبلية،  اأهدافاً  لت�سمل  خمططاتها  وت��سيع 

بد  ال  كان  هنا  ومن  االأخطب�طي.  نهمها  تر�سي 

كالت�س�يق  ال�ا�سعة،  التخ�س�ش  ن�س�ء جماالت  من 

اىل  اإ�سافة  اخلا�سة،  واملرافق  لل�سلع  والرتويج 

الع�سرية.  االإخت�سا�سات  الت�سميم و�س�ى ذلك من 

وهي اإخت�سا�سات من �ساأنها تفعيل مكامن االإبداع 

املنتجة،  ال�سركات  ل�سالح  الطالعة  االأجيال  لدى 

واالإ�ستهالك  االإنللتللاج  م�ست�ى  تعزيز  وبالتايل 

العاملي.

ماذا عن امل�ؤ�س�سات اخلريية؟

لدى  الرثاء  م�ست�ى  فيه  و�سل  الذي  ال�قت  يف 

جديدة  ظاهرة  برزت  التخمة،  حدود  اىل  البع�ش 

يرعاها  التي  اخلريية  بامل�ؤ�س�سات  متثلت  الفتة 

االأثرياء يف جمتمعاتهم. وهي ظاهرة اأدخلت احلذر 

اىل نف��ش جتار الرتف والذين تخّ�ف�ا من اإمكان 

تخّلي االأثرياء عن متطّلبات الرفاهية، وه� ما قد 

يت�سبب برك�د الكثري من املرافق امل�ستحدثة.

وهنا يجدر باالإ�سارة اأن امل�ساعدات املجانية التي 

املجتمعات  من  الكثري  يف  الرثاء  حديث�  يقّدمها 

العاملية، هي غري تلك التي يتعاون اأ�سحاب اخلري 

االإخت�سا�سيني  فاإن  لذا،  تقدميها.  على  العاديني 

الذين يراقب�ن ب�سمت ما يجري على  النف�سيني 

»جتارة  رك�د  من  املتخّ�فني  يطمئن�ن  االأر�للش، 

الرتف«، وي�ؤكدون على اإ�ستمرارها بخطى �سريعة 

وثابتة. اأما تربيرهم العلمي لذلك، فه� اأن ظاهرة 

الطبقة  ت�جهات  على  عادة  تطغى  التي  العطاء 

االإجتماعية امل�سار اليها، هي حالة ب�سرية فطرية، 

�سع�ر  عللادة  يليه  الللذي  االإمللتللالء  �سع�ر  د  جت�سّ

الزهد. وه� ما يدفع باملعنيني  واأحياناً  بالفراغ، 

واأحياناً  ما ميلك�ن،  بع�ش  عن  ط�عاً  التخّلي  اىل 

لها  واعلليللة  ال  فعل  كلللردة  مللنلله،  كللبللرية  ن�سبة 

باالإرتقاء  البع�ش،  يعّرفه  ما  وهللذا  مربراتها. 

يرافق حب  والذي  بالغريية،  ال�سع�ر  العف�ي اىل 

ناحية  ومن  واال�ستعالء.  والهيمنة  والظه�ر  الذات 

االإقت�سادي،  احلقل  يف  العارفني  فللاإن  ثانية، 

اأنها  على  االأثرياء،  لدى  العطاء  ظاهرة  رون  يف�سّ

وامل�ستفيد،  املانح  بني  للم�سالح  �سمني  تبادل 

الرتويج مل�سالح  الهدف منها  اأو مناورة متقنة، 

معلنة  غري  و�سيلة  تك�ن  قد  معينة.  �سخ�سية 

لتعزيز اإ�ستهالك امل�ارد، واإنعا�ش االأ�س�اق ل�سالح 

اجلي�ب املتخمة.

اإذن، وح�سب العارفني، فاإن �س�ق الرتف العاملي 

االأثرياء اىل ال�سع�ر  لن ي�سيبه الرك�د مع و�س�ل 

بالتخمة والفراغ والزهد، والدليل على ذلك، ه� اأن 

االإقت�سادي،  االإنتعا�ش  املراهنني على املزيد من 

�ن الي�م على التخطيط مل�ستقبل قد يتخّطى  ُيكبُّ

االأحالم.  
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كانون1ت�رشين2/ 

اإعداد:

كارال حداد

تربية وطفولة

2
0
0

اخلرباء يحّذرون من االإ�سراف 8

واالعتقاد باأنه يحّفز النم� خطاأ كبري...

التلفزي�ن يف ال�سن�ات االأوىل للطفل

�س�ت و�س�رة

قد  التلفزي�ن  عن  ال�سادرة  واالأ�س�ات  ال�س�ر  اإن 

ت�سّكل �سدمة للطفل، ومن ال�سعب حتديد تاأثري 

االأ�س�ات  وخ�س��ساً  فاالأل�ان  عليه.  ال�سدمة  هذه 

الطفل  اىل  بالن�سبة  م�ؤذية  تك�ن  اأن  ميكن 

ال�سغري ح�سب بياتري�ش ك�بر - رويي )معاجلة 

نف�سية( التي ترى اأن ال�سجة العنيفة ميكن 

اأن تخيف الطفل، كما اأن الطفل الذي غالباً 

على  يعتاد  التلفزي�ن  اأمللام  يت�سّمر  ما 

�سع�بة  الحقاً  فيجد  املتحركة  ال�س�ر 

الكتب  �للسلل�ر  على  بللاالعللتلليللاد 

اجلامدة.

حتفيز القدرات!

الطفل  اأم�ر يف حتفيز من� قدرات  ت�ساهم عدة 

مثل ابت�سامة اأمه، الت�ا�سل مع االآخرين، االألعاب... 

اأما التلفزي�ن فلي�ش له دور يف ن�سج الطفل قبل 

عمر ال�سنتني، بل ه�  ي�سيطر عليه ويخّدره.

النف�ش(  علم  )اأ�ستاذ يف  ليك�يه  روجيه  ويق�ل 

اأن  يّدعي  لالأطفال  املخ�س�سة  املحطات  بع�ش  اإن 

اإال اأن هذا  التلفزي�ن يحّفز ذاكرة الطفل وينّميها، 

االإدعاء خاطئ، فقد اأثبت باحث�ن يف جامعة �سياتل 

يف ال�اليات املتحدة االأمريكية، اأن برامج االأطفال ال 

تنّمي قدرات النطق والكالم لدى الطفل، بل على 

العك�ش ت�ؤخرها خ�س��ساً بني الل8 والل16 �سهراً.

واملزمن  املت�ا�سل  ال�سجيج  اأن  ليك�يه  وي�سيف 

�سل�سلة  على  الرتكيز  مللن  الطفل  مينع 

والنتائج  حمددة،  تلفزي�نية 

ملل�للسللاكللل يف 

اىل  اإ�سافة  املدر�سة،  يف  تظهر  واالإنتباه  الرتكيز 

امليل اىل اخلم�ل والك�سل.

حّل ال اإن�ساين

• ماذا عن م�ساهدة الطفل للتلفزي�ن جلعله 
ي�سعر بالنعا�ش فيخلد اىل الن�م ب�سرعة؟

- هذا ال اإن�ساين بح�سب بياتري�ش ك�بر - رويي، 

ال�سع�ر  اىل  �سيء  كل  قبل  بحاجة  الطفل  اأن  اإذ 

باالإطمئنان واحلماية من خالل وج�د اإن�ساين بقربه: 

ال��سيلة  ت�سّكالن  ورائحتهما  اأبيه  اأو  اأملله  �س�ت 

االأف�سل الإراحته، وال يجب البحث با�ستمرار عن احلل 

يف اخلارج.

ما العمل؟

عمر  قبل  ولي�ش  نلللادراً  التلفزي�ن  ا�ستخدام 

ال�سنتني، فه� يجب اأن يك�ن قاعدة ح�ار بني االأهل 

وطفلهم، ويجب اإ�ستبدال ال�سا�سة بالكتاب وال�س�ر 

اجلامدة ح�سب راأي �سريج تي�سرون )طبيب وحملل 

نف�سي ومدير االأبحاث يف جامعة باري�ش اخلام�سة(.

يجب  املتحركة  ال�س�ر  ب�ا�سطة  املنق�ل  احللل�ار 

تنظيمه بح�سب ردود فعل الطفل: عندما تقّدم�ن 

له  ت�سرح�ن  معه،  ال�س�ر  تقّيم�ن  للطفل،  كتاباً 

بع�ش امل�ساهد واأنتم تراقب�ن تعابريه يبنّي روجيه 

ليك�يه، فهناك ت�ا�سل منتظم وهذا ما يجب اتباعه 

مع الطفل اأمام التلفزي�ن لكي يح�سل على فائدة 

تثقيفية حقيقية.

ماذا نختار الـDVD اأو 
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يع�سق معظم االأطفال التلفزي�ن ومي�س�ن اأمام �سا�سته اأوقاتاً ط�يلة، لذلك من ال�سروري تدّخل 

االأهل ملراقبة ما ي�ساهدونه وحتديد ال�قت امل�سم�ح به للم�ساهدة.

لكن كيف يك�ن ال��سع عندما ي�سبح التلفزي�ن و�سيلة اإلهاء للطفل، في��سع اأمام ال�سا�سة الأوقات 

ط�يلة بينما تنجز اأمه اأعمال املنزل مثالً.

ينّبه خرباء علم النف�ش والرتبية اىل التاأثريات ال�سلبية للتلفزي�ن على االأطفال الذين ما زال�ا 

دون عمر الثالث �سن�ات، والتي قد ت�سل اىل حد اإعاقة من�هم العاطفي واالإجتماعي والذهني. 

فماذا يق�ل ه�ؤالء ح�ل امل��س�ع؟



قن�ات االأطفال؟

االأطفال  اأن  رويللي   - ك�بر  بياتري�ش  تللرى 

ال�سغار يحب�ن التكرار، فعندما ي�ساهدون الر�س�م 

م�سبقاً  ال�سحك  من  يتمكن�ن  نف�سها  املتحركة 

التي  الفقرة  لتحليل  بانفعاالتهم  التحكم  ومن 

الطفل  اأن  تي�سرون  �سريج  ويرى  ي�ساهدونها. 

وت�سغيل  االأحللداث  تراتبية  ت�ّقع  اي�ساً  يتعلم 

ذاكرته عندما ي�ساهد ال�سريط نف�سه.

اأي  دون  من  فتتعاقب  التلفزي�ن  برامج  اأما 

الربنامج  حتليل  الطفل  ي�ستطيع  فال  رابللط 

وبالتايل تنمية ذاكرته وتط�يرها.

ما ه� الربنامج االأن�سب للطفل؟

ما  فهم  عللن  الطفل  يعجز  �سهراً  اللللل18  قبل 

لطفل  برنامج  والختيار  التلفزي�ن،  على  ي�ساهده 

ال�سنتني، يجب االنتباه اىل امل�سطلحات  ما ف�ق 

امل�ستخدمة، واىل مغزى احلكاية، كما يجب اختيار 

واالنتباه خ�س��ساً  الهادئة  واالأل�ان  البطيئة،  ال�س�ر 

ن�ساهد  اأن  ويجب  عنيفة.  االأ�س�ات  تك�ن  ال  لكي 

ي�ساهدها  اأن  قبل  الربامج  اأو  املتحركة  الر�س�م 

الطفل.

كيف يتلّقى الطفل التلفزي�ن؟

علم  يف  )اأ�ستاذ  ليك�يه  روجيه  يحلل 

جامعة  يف  الللنللفلل�للش 

ي�ش  ر با

اخلام�سة( كيفية تلقي الطفل ما يبثه التلفزي�ن 

وفقاً لعمره، فيق�ل:

الطفل  روؤيللة  تك�ن  االأوىل  االأ�سهر  يف   •
من  ويتمّكن  ح  تت��سّ ف�سيئاً  و�سيئاً  وا�سحة  غري 

على  ي�ساهدها  التي  والعنا�سر  االأ�سياء  متييز 

متعلقاً  الطفل  كللان  اإذا  اآخللر  مبعنى  ال�سا�سة، 

باالأغاين  املدم�جة  بال�س�ر  متعلق  فه�  بال�سا�سة 

وبالنغمات، ه� م�ّجه اإالّ اأنه ال يفهم �سيئاً.

بتحليل  الطفل  يبداأ  �سهراً  الل18  عمر  • يف 
من  �سغري  م�سهد  متابعة  من  فيتمكن  ال�س�ر، 

كانت  مللا  اإذا  املللتللحللركللة  الللر�للسلل�م 

عللنللا�للسللر اللل�للسلل�رة 

اأن  اإالّ  واللل�للسللخلل�للسلليللات...(.  )االألللللل�ان  كافية 

ت�ساعف  �سناً  االأكرب  لالأطفال  املتحركة  الر�س�م 

الفهم  �سعبة  فت�سبح  بكرثة  عنا�سرها  غالباً 

واالإ�ستيعاب.

هناك اأي�ساً م�سكلة �سرعة ال�س�ر اإذ اأن الطفل 

خ�س��ساً  ببطء  يتلقاها  التي  املعل�مات  يحّلل 

تك�ن يف ط�ر  لدماغه  الع�سبية  التفرعات  واأن 

الن�س�ج، لذلك يعجز عن مالحقة جمريات الفقرة 

اأو الربنامج.

الطفل  يكت�سب  ال�سنتني،  عمر  يف   •
ا�ستيعاب  على  قلللادراً  في�سبح  اللغة  ركللائللز 

التلفزي�ن  يبداأ  وهنا  العادية،  االأحللاديللث  بع�ش 

االأمد  ق�سري  يبقى  تركيزه  اأن  اإالّ  عنه.  بالرتفيه 

وه� بحاجة اىل وج�د را�سد بقربه لي�سرح له تتايل 

االأحداث وامل�ساهد.

 Santé عن جملة

 العدد 393، اأيل�ل 2008
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احتفل املالزم االأول

هيثم احلاج بزفافه

اىل املهند�سة

مريفت عبداهلل.

احتفل املعاون

خالد حممد عقيل

بعقد خط�بته

على اجلندي

اآية علي امل�سرتاح.

احتفل املعاون

بالل مغام�ش

بزفافه اىل االآن�سة

رميا نادر.

احتفل اجلندي احمد �سعدو

بزفافه اىل الآن�سة �سهى �سباط.
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احتفل الرقيب اياد جميد

بزفافه اىل االآن�سة عبري الدغيدي.

احتفل الرقيب معني ق�س�ع

بعقد خط�بته على االآن�سة منى ع�يدات.
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اإعداد: فيليب �سّما�ش

اجلائـــزة
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اال�سم: ........................................................................................................................................................

العن�ان: .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  ج�ائز  فيها 

ب�ا�سطة  تــ�زع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ض

مل
ا

ط 
رو

ــ
�ض

• اأفقياً:
1- عيد وطني كبري، �سياج 

ال�طن، اأحّبك.

ولد  اأوروبللليلللة،  دوللللة   -2

الناقة، ذاق، نقي�ش مدَح.

العب  هندية،  مدينة   -3

دويل،  بللريللطللاين  تن�ش 

بلدة يف ق�ساء جبيل. 

4- نخّ�فهم، �سرب، خا�سم 

له  نقّدر  �سديدة،  خ�س�مة 

على  االإنلللاء  قلب  ال�سعر، 

راأ�سه.

ملخرج  الثاين  االإ�سم   -5

جائزة  نللال  راحلللل  هللنللدي 

فرن�سية،  مدينة  اأو�سكار، 

رئي�ش  م�سرية،  مدينة 

الق�م ومقدامهم.

اأ�ستاق  والك،  م�سغ   -6

وحدة  اآ�سي�ية،  عملة  اىل، 

وزن، ير�سد، فاأ�ش.

7- حّددمُت النظر اىل، اآخر 

اأفالم فريد االأطر�ش.

8- اإرتاَب، يراوغ وي�سّ�ف، 

للمنادى.

والية  ال�ستار،  اأرخلللى   -9

اأمريكية، معاون.

وم�سرحي  �للسللاعللر   -10

نروجي راحل، جهة وناحية.

�سئَم،  الرُجل،  قامة   -11

عي�ش وا�سع.

�ساخر  فرن�سي  كاتب   -12

راحل، �سعف.

نا،  13- طنيَّ احلائط، يخ�سّ

دولة اآ�سي�ية.

14- العب تن�ش �س�ي�سري 

دويل، يتثاقل يف م�سيته.

15- اإَلهة اخل�سب والزراعة 

عند االإغريق، يعالج.

اإيطايل،  كرة  فريق   -16

واأدرك  علَم  اأمريكي،  مرفاأ 

االأمر.

�س�احي  من   ، اإ�سرتدَّ  -17

بريوت، متامُه.

حملليللطللات  اأكللللللرب   -18

العامل، طلع النجم، حب�ب 

م�سّكنة.

اىل  للل�نلله  يلل�للسللرب   -19

ال�س�اد،  �سديد  اللل�للسلل�اد، 

اخليام،  عمر  راأ�ش  م�سقط 

غري نا�سج. 

احللليللات،  مللن  نللل�ع   -20

الثاين ل�ساعر  االإ�سم  نعام، 

راحللل،  فرن�سي  م�سرحي 

ا�ش الدماء«. ُعرف بل»م�سّ

21- �سجر �سلب، من اأفالم 

الثاين  االإ�سم  فرنانديل، 

طبيعي  وعللللامل  لللرحللالللة 

نللال جائزة  نللروجللي راحللل 

ن�بل.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عم�دياً:
اإنكليزي،  كلللرة  فللريللق   -1

مرتفع، مطربة لبنانية.

فرن�سا،  اأنلللهلللر  اأطللللل�ل   -2

�ساحب  راحللل  فرن�سي  اأديللب 

من  رجع  الثالثة«،  »الفر�سان 

ال�سفر.

3- فنانة �س�رية اإبنة ملحن، 

برزت  النبات،  والتفَّ  طلع 

وظهرت.

اإحللدى  التينية،  رْق�سة   -4

يف  ال�سرقية  االأند�ش  �سال�سل 

ب�ليفيا، تعرف�ن.

م�سرية،  فنانة  ِمللثللل،   -5

والد  الرُجل،  تَعب، جاء وذهب 

االأب.

لبناين،  م�سيف  نه��ش،   -6

اأو�سَح و�سرح االأمر، حرب.

ن�سب،  اأداة  للاً،  طللريَّ �سار   -7

يف  ح�س�ري  الطعم،  لللذيللذ 

املكان، عا�سمة اآ�سي�ية.

8- �سّمَي، نذوق، العب تن�ش 

فرن�سي.

9- مدينة اأملانية، حرف جر، 

لقبه احلكيم، ال ُيباح به.

يف�سد،  جللللزم،  حلللرف   -10

اأكملناُه، �سمري مت�سل.

مللركللبللات  �للسللللل�للسلللللة   -11

البعري،  خف  طرف  ف�سائية، 

اأمللللر مللثللري للللللنللظللر، دوللللة 

اآ�سي�ية.

�سْمن،  فرن�سية،  12- مدينة 

اأحرف  املقّيد،  م�سية  مي�سي 

مت�سابهة. 

13- طاأطاأ راأ�سه، يب�سط يده، 

يقنط.

يعتب،  بللعللدي،  يللاأتللي   -14

عهده  يف  اإنللكللللليللزي  ملللللك 

ا�ستعلت »حرب ال�ردتني«.

15- يب�ش ال�سيء، امرباط�رة 

الطي�ر، ن�ع  �سابقة، �سّدحت 

من ال�سباع.

16- اأديب م�سري راحل، طائر 

قيل اإنه ال ينام الليل.

بللريوت،  �للسلل�احللي  مللن   -17

عامِل فلكي فرن�سي، مرفاأ يف 

ال�س�مال.

قرميد،  وفللزع،  �سعف   -18

عللا�للسللمللة اآ�للسلليلل�يللة، واحلللد 

باالأجنبية.

اأول  اآ�سي�ية،  عا�سمة   -19

من  لالإ�ستفهام.  ال�سباب، 

العمالت.

عا�سمة  لللللللُتلللم،  را�لللسَ  -20

اأوروبية، االإحتفال العظيم.

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.

 - الت�جيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العن�ان  اىل  احلل�ل  • 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 الثاين  كان�ن   10 احلل�ل  لقب�ل  م�عد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق

• املعاون زياد القالوي  
الف�ج املج�قل.

• الرقيب �سادي ع�ن 
الطبابة الع�سكرية.

• الرقيب �سليمان نا�سر الدين 
�سرية �سرطة منطقة بريوت.

• �سندريلال اغناطي��ش
بالط - جبيل.
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يق�ّش  وزئري  عامر،  و�سدر  كبريان  جناحان  وال�طنية.  ال�طن  �سماء  يف  حتّلق  هي  ها 

اله�ان. ويتحّدى  ال�سعف  م�ساجع 

الف�ضاء  التقاط  يحاولون  اأطفال  ال�ضطوح  وفوق  بالأيدي،  تلّوح  ن�ضاء  ال�ضرفات  على 

جمالنا  من  العليا  الطبقات  هيبة  واختبار  الالمع،  معدنها  وتلّم�ش  اليها،  بال�سمّ�  اأمالً 

واعتزاز. املالحني بفخر  واجلل��ش اىل جانب  اجل�ي، 

ال�سنني،  غبار  كاهلها  عن  نف�ست  التي  اجلميلة  احل�رية  هنرت«،  الـ»ه�كر  اإنها 

اجل�ي  �سالحنا  ا�ستعداد  معلنة  لبنان،  �سماء  يف  راق�سة  العبة  مغّردة  حمّلقة  وعادت 

وم�اجهة  والداء،  العّلة  ورف�ش  االأج�اء،  حماية  يف  م�س�ؤولياته  حتّمل  اىل  للع�دة 

واالإعجاب يف املنطقة  االحرتام  كان يف م��سع  وا�ستعادة �سرب ج�ي  الفقر واحلرمان، 

ت�سرتيح  الأن  هنرت«  الـ»ه�كر  وت�سطر  واإثمها،  ب�سّرها  الفتنة  تطّل  اأن  قبل  باأكملها، 

اآنذاك وهّياأت نف�سها  اأروقة ق�اعدنا اجل�ية، داوت جروحها  كاملة يف  اأربعة ع�سر عاماً 

احل�ساري  مركزه  لتبّ�ء  ع�دته  ومع  ال�طن،  نه�سة  مع  تتزامن  ق�ية  النطالقة 

الـ»ه�كر«،  الإ�سعاف  وفّنيني،  طيارين  من  القدامى،  »املرّب�ن«  هّب  لقد  االأمم.  بني 

منها،  باأح�سن  االأعايل  من  لهم  التحية  ترّد  هي  وها  فنجح�ا،  و�سيانتها،  وم�ساعفتها، 

واأحلى.

و�سجاعة  اجل�ية،  ق�اعدنا  يف  التاأهيل  واإعادة  وال�سيانة  االإعداد  رجال  اإخال�ش  اإن 

بالـ»ه�كر  دفعت  التي  هي  و�سه�لنا،  تاللنا  ف�ق  التحليق  اىل  و�س�قهم  طّيارينا 

االأعايل. التبخرت يف  هنرت« اىل 

الدفاع  يف  اال�ستب�سال  عن  يت�ان�ا  مل  الذين  الع�سكرية،  م�ؤ�س�ستنا  يف  اجل�  ون�س�ر 

فيما  عنها  الدفاع  م�ا�سلة  عن  يت�ان�ا  لن  طائرتهم،  غياب  يف  براً  بالدهم  اأر�ش  عن 

ما  يعرف  والكل  تدريباته.  واأمّت  عتاده  فا�ستكمل  املادية،  العقبات  جي�سنا  تخّطى  ل� 

تنامي  ظل  يف  خ�س��ساً  الدفاعية،  الع�سكرية  منظ�متنا  ا�ستكمال  اىل  احلاجة  اأ�سد 

اأّجج  الذي  الهائل  ال�سناعي  التط�ر  ظل  ويف  جمتمعنا،  اأمن  تتهدد  التي  االأخطار 

واالإرهاب، ح�ستهما  اإ�سرائيل  نال عدّوانا،  باأ�سره، وقد  العامل  الت�سّلح يف  الت�سابق اىل 

واإرادتهم  جن�دنا  ا�ستب�سال  �سالحنا  وكان  وواجهناهما،  به،  ف�اجهانا  التط�ر،  هذا  من 

احلي. بلحمهم  االأرز  بالد  عن  ودفاعهم  للق�سم،  ووفاوؤهم 

واالآن، واىل اأن ميّن اهلل على �سالحنا اجل�ي مبا يحتاجه من عتاد، ندع� الـ»ه�كر« اىل 

ا�سحبي  لها:  ونق�ل  �ساخمة،  ق�ية  الن�س�ر  مع  حتّلق  اأن  واىل  عتبها،  من  تخّفف  اأن 

الن�م من عي�ن الك�ساىل يا طائرتنا احلل�ة. اإننا واقف�ن انتظاراً لك، وانت�ساراً للكرامة 

والعافية! فيِك، 

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير الت�جيه

عاتبة...

واإن طارت
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