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دعا ال�شعب ويف طليعته ال�شباب اىل حما�سبة امل�س�ؤولني

رئي�س اجلمهورية يف كلمته مبنا�سبة اال�ستقالل:

نعم كلنا للوطن نلبي النداء كلما
دعا رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان اللبنانيني ويف مقدمهم ال�شباب ،اىل م�ساءلة امل�س�ؤولني وحما�سبتهم.
وقال العماد �سليمان يف كلمته اىل اللبنانيني مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة وال�ستني للإ�ستقالل� ،إن إ��ستقالل الوطن ال يكتمل �إال با�ستقالل الق�ضاء،
وبقيام دولة احلق وامل�ؤ�س�سات ال�شفافة والعادلة التي حتارب الف�ساد وت�سعى للإ�صالح وتتيح تكاف�ؤ الفر�ص ،وت�ساهم بتعزيز احلرية الفردية
واالنتماء الوطني والإدراك الفعلي ملعاين ا إل�ستقالل.
ً
رئي�س اجلمهورية وجّه كلمته من الق�صر اجلمهوري يف بعبدا �أمام  165طالباً جامعيا .ويف ما يلي ن�ص الكلمة.
�أ ّيها اللبنانيون
ّ
ك ّلنا للوطن ،نعم كلنا للوطن؛ تعه ٌد نك ّرر التزامه
يف كل حني� ،شيوخاً وفتي ًة ون�سا ًء ورجاالً نل ّبي نداء
الوطن ك ّلما �ساورته املحن.
ت�ضحيات
منذ القدم كان اال�ستقالل حر ّية ،فك َّل َفنا
ٍ
ودماراً وتهجرياً
َ
عي�ش وا�ست�شهاداً .وما زال
و�شظف ٍ
اال�ستقال ُل حر ّي ًة و�سياد ًة وكرامة وا�ست�شهاداً َن ْب ُذ ُل
يف �سبيله ،الغايل والنفي�س .من �أجله تع ّر�ض
رجال اال�ستقالل و�أبطاله املعلومون واملجهولون
لل�سجن وال�ضرب واملهانة واال�ضطهاد.
ومن �أجله ،ا�س ُت�شهد ر�ؤ�ساء جمهوريات وحكومات
ورجال دين ودنيا و�إعالميون وع�سكريون ومقاومون
نخ�ص منهم بالذكر
طوال امل�سرية الإ�ستقالليةّ ،
من �سقط يف مثل هذا اليوم املجيد بالذات.
وال ُيذكر اال�ستقال ُل منف�صالً عن اجلي�ش الذي
رافقه وحماه منذ خم�سة و�ستني عاماً ،فق ّدم
الكبار وبطوالتهم،
الت�ضحيات وال�شهداء ب�صمت ِ
ِحفظاً ل�شرف الوطن ولأمن املواطنني وكرامتهم.
ويف مواجهة االح��ت�لال مت ّكن لبنان ب�شعبه
وجي�شه ومقاومته من حترير الأر�ض ،ما عدا �أجزاء
ما زالت حمت ّلة يف مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا
والق�سم ال�شمايل من قرية الغجر ،ومن ا�ستعادة
جميع الأ�سرى واملعتقلني اللبنانيني يف �سجون
العد ّو الإ�سرائيلي.
ال��وط��ن ال ُي��ب��ن��ى ،واال���س��ت��ق�لال ال ُي��ن��ج��ز� ،إال
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بالت�ضحيات� .إال �أ ّن الت�ضحيات لي�ست ت�ضحيات
بالدم والف�ؤاد وح�سب ،بل بالإنكباب على الواجب
والإنخراط يف العمل يف �سبيل اخلري العام ،لأ ّن
اال�ستقالل ق�ض ّية.
لقد احتفل اللبنانيون العام  1943با�ستقالل
ال��دول��ة ،و�سعوا يف ال�ستينيات �إىل بناء دولة
اال�ستقالل ،وك��ادوا يقعون بعد عقد من الزمن،
يف �شرك ا�ستقالل الدويالت .ف�إذا كان ال ب ّد لنا من
تقدمي ت�ضحيات جديدة اليوم� ،أفراداً وجماعات،
فلتكن من �أجل �إعادة بناء الدولة اجلامعة ،القادرة
والعادلة ،بعيداً عن التجاذبات واملح�سوبيات ،وهو
م�شروع تدفعنا ذكرى اال�ستقالل اليوم ،اىل العمل
من �أجل �إر�ساء قواعده و�إعالء بنيانه.
حتديد الأولويات
لقد عملنا خالل الأ�شهر ال�ستة املن�صرمة على
حتديد الأولويات ،ور�سم ر�ؤية حتمي اال�ستقالل،
وعلى تغليب لغة احلوار والتوافق ،و�إحياء عمل
امل�ؤ�س�سات .وت�ش ّكلت حكومة �إرادة وطن ّية جامعة،
و�أق ّر بيان وزاري �شامل .و ّمتت �إعادة �إر�ساء العالقات
اللبنان ّية  -ال�سور ّية على �أ�س�س ثابتة ووا�ضحة
عالقات دبلوما�س ّي ًة كامل ًة وبياناً م�شرتكاً
�أثمرت ٍ
ي�ش ّكل مرجع ّية للعمل واملتابعة يف خمتلف
املوا�ضيع .وعادت احليوية اىل �آليات الت�شريع
الناظمة مل�سرية �إعادة بناء الدولة .ومن �أجل تعزيز

امل�سرية الوطنية انعقدت طاولة احلوار� ،إنطالقاً
مما ّمت التوافق عليه يف م�ؤمتر احلوار الوطني
وم��ا ّمت �إق���راره يف اتفاق ال��دوح��ة ،وم��ن �ضمن
�أولوياتها و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية حلماية البالد،
ترتكز اىل عنا�صر القدرة القومية املتمثلة بالقوة
الع�سكرية وال�سيا�سية والإقت�صادية والديبلوما�سية
على ال�سواء.
وح�صل تق ّدم يف جم��ال التهدئة ال�سيا�س ّية
والإعالم ّية وامل�صاحلات التي �آمل يف �أن ُت�ستكمل
يف القريب العاجل ،وحت ّققت نتائج ملمو�سة
على �صعيد املحافظة على الأمن وال�سهر عليه،
وك�شف �شبكات جت�س�س �إ�سرائيل ّية وخاليا �إرهاب ّية
ا�ستهدفت اجل��ي�����ش و���س�لام��ة امل��واط��ن�ين ،ما
ي�ستوجب منا املزيد من الت�ضامن والوعي .وقد
�أر�ست هذه املقاربات واملعاجلات كلها مناخاً عاماً
من التوافق والتوازن على خمتلف امل�ستويات.
وكان ال ب ّد من �أجل تعوي�ض غياب لبنان وتغييب
م�صاحله عن ال�ساحة الدولية يف ال�سنوات الفائتة،
من بذل جهد خا�ص يف عوا�صم الدول الفاعلة ويف
املحافل الدولية .فجاءت مواقف الدعم والت�أييد
من ق��ادة العامل ،لت�ؤكد ا�ستعادة لبنان موقعه
ومكانته على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،مبا
ين�سجم مع ر�سالته ومع دوره املميز يف هذا
املجال.
كما �أمكن خلق �شبكة �أم��ان �ضرورية ل�صيانة

�ساورته املحن
م�صاحلنا القومية وق�ضية الأمن واال�ستقرار
والتنمية يف لبنان.
ويف هذا ال�سياق� ،سعينا الدائم لقيام �سالم
ع��ادل و�شامل يف ال�شرق االو�سط على قاعدة
قرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ومبادرة ال�سالم
العربية بكامل مندرجاتها  ،كما �أُق�� َّرت يف ق ّمة
بريوت العام  ،2002والتي ال ت�سمح ب�أيّ �شكل من
�أ�شكال التوطني.
ً
و�أبدينا حر�صاً خا�صا يف جوالتنا اخلارج ّية على
تعزيز التوا�صل مع اللبنانيني املنت�شرين ،كي
ي�ستعيدوا ثقتهم بدولتهم العائدة اليهم بوحدة
الكلمة واملوقف ،وكي يبقوا فخورين بانتمائهم
�إىل وطنهم الأم ،ولتحفيزهم على مزيد من
اال�ستثمار يف لبنان ومتتني �أوا�صر الأخ ّوة و�آليات
الت�ضامن مع �أ�شقائهم املقيمني.
�أبعاد الإ�ستقالل
أ� ّيها اللبنانيون
ّ
�سيا�سي متثل العام
�إذا ك��ان لال�ستقالل ُبع ٌد
ٌّ
 1943بارتقائنا �إىل ال�سيادة الدول ّية ،وبنجاحنا
أمني يرتجم
الحقاً يف حترير معظم الأر�ض ،و ُبع ٌد � ٌّ
يف �سعينا الد�ؤوب لتعزيز قدراتنا الع�سكر ّية ،ف�إ ّن
ا�ستقالل الوطن ال يكتمل �إال با�ستقالل الق�ضاء،
وبقيام دولة احلق وامل�ؤ�س�سات ال�شفافة والعادلة
التي حت��ارب الف�ساد وت�سعى للإ�صالح وتتيح
تكاف�ؤ الفر�ص ،وت�ساهم تالياً بتعزيز احلرية
الفردية واالنتماء الوطني والإدراك الفعلي ملعاين
اال�ستقالل .وال يرت�سخ �إ�ستقالل الوطن اال ب�إ�ستقالل
املواطن فيه عن �آفات الفقر واجلهل واملر�ض ،وما
واعتالل �إنتاج
يتف ّرع عنها من ذ ٍّل ومن ِ
قتل �إبداع ِ
وتل ّو ِث بيئة وانهيار �أخالق .وهذا ما ي�ستوجب من
الدولة والقوى احل ّية يف البالد� ،إيالء �أهمية خا�صة

للم�شاكل االقت�صاد ّية واالجتماع ّية واملعي�ش ّية
والرتبوية وال�صحية التي ت�شغل يومياً ح ّيزاً وا�سعاً
من وقت ال�شعب وجهده ومدخراته ،والتي تطغى
على تفكرينا الفردي واجلماعي ،وذلك على الرغم
من جناحنا يف حتييد �أنف�سنا �إىل ح ّد بعيد عن
تداعيات الأزم��ة املال ّية التي �أربكت الأ�سواق
العامل ّية واملجتمعات ،و�أظهرت �صعوبة املحافظة
على اال�ستقالل يف عامل متداخل ومرتابط على
�أكرث من �صعيد ،ما يتطلب منا دوماً تثبيت عنا�صر
التهدئة الداخلية والثقة املح ّفزة للإ�ستثمار.
اال�ستقالل ،لي�س جم ّرد ا�ستذكار ليوم جميد من
تاريخنا �أو حالة ظرفية ن�ستكني لها ،وال ثورة
عابرة تو�ضع مكا�سبها يف اجليوب� ،إمنا هو فعل
�إميان متج ّدد ون�ضال م�ستم ّر.
دور املواطن

�أ ّيها اللبنانيون
يف وقت ما زال يقع على عاتق الدولة الكثري
الكثري ،وال��واج��ب الأ�سا�سي يف بناء اال�ستقالل
واملحافظة عليه ،ف����إ ّن للمواطن يف الداخل
ول ّلبنانيني املنت�شرين يف اخلارج ،دوراً جوهرياً
داعماً لتح�صني هذا اال�ستقالل وتر�سيخه وتقوية
منعته.
يف هذا ال�سياق ،ب�إمكان ال�شعب ،ويف طليعته
فريق ال�شباب� ،أن ُي�سائل ويحا�سب ،ونحن نعي�ش،
وحل�سن احل ّ
���ظ ،يف نظام دمي��وق��راط��ي ي�سمح
ب�إجراء مثل هذه امل�ساءلة واملحا�سبة ،و�أن يو�صل
تالياً �إىل املجل�س النيابي من ي�أمتنه على �أمنه
و�إمنائه وهناء عي�شه وم�صريه ،ومن ميكنه �أن

يخدم بال�صورة الف�ضلى مقا�صد اال�ستقالل
ومراميه .وال تن�سوا يا طالبات وطالب لبنان
على وجه اخل�صو�ص ،يف �سعيكم امل�شروع
لتثبيت ذواتكم واالحالم ،ب�أ ّن الدميوقراط ّية
منط حياة وممار�سة ،وب�أ ّن عليكم �أن
تبد�أوا بتطبيقها على �أنف�سكم ويف
�صفوفكم قبل كل �شيء ،باحرتام
ال��ر�أي الآخ��ر ،بعيداً عن �أيّ �إ�ساءة �أو
عنف.
ّ
ويتعزز اال�ستقالل من خالل اح�ترام جميع
املواطنني للقوانني وابتعادهم عن الف�ساد،
والتزامهم القيم والأخالق التي ال تقوم الأمم
من دونها ،وحر�صهم على حماية البيئة،
والتزامهم قواعد الرتبية املدن ّية ال�سليمة،
واالنخراط يف خمتلف �أن�شطة املجتمع املدين
الهادفة اىل تعزيز ال�صمود والت�ضامن وتو�سيع
ف�سحات الأمل.
ويرت�سخ اال�ستقالل كذلك �إذا التزم كل فرد من
أ�ف��راد املجتمع يف تفكريه و�أدائ��ه وتعامله مع
الآخر م�ستلزمات الوفاق والوحدة الوطن ّية وروح
االعتدال ،التي يجب �أن تكون يف املطلق ،ميزة
�أيّ لبناين يعي جوهر انتمائه� .إذ �أ ّن العمل على
املحافظة على متايز لبنان ور�سالته وفرادته
كبلد عي�ش م�شرتك وحوار و�إخاء� ،شكل �أ�سا�سي من
�أ�شكال اال�ستقاللِ .وثقوا �أيها ال�شباب �أن احلكمة
واالعتدال هما وجه من وجوه البطولة.
وما دمنا توافقنا يف م�ؤمترات احلوار الوطني
الق�سم على نهائية الكيان وعلى
ويف خطاب َ
املبادىء املر�شدة للعمل الوطني ،فلنبد�أ فوراً
ومعاً ور�شة الإعمار ،ولننتقل ب�سرعة من واقع
ال�سلطة اىل واقع الدولة.
�أ ّيها اللبنانيون
�إذ نتع ّهد ال��ي��وم ال�سعي الع���ادة بناء الدولة
املدنية اجلامعة والقادرة والعادلة ،على قاعدة
الوالء املطلق للوطن واملمار�سة الدميوقراطية
ال�صحيحة واملواطنية احلقة ،فلن�شبك �أيدينا
ببع�ضنا ،كمواطنني وكمجتمع وكدولة ،ول ُنقرن
القول بالعمل ،ب�أمل و�إميان  ،بعزم جديد ،وبثقة
متجددة بالنف�س.
ع�شتم
عا�ش لبنان
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مبنا�سبة عيد اال�ستقالل توجّه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اىل الع�سكريني من خالل «�أمر اليوم» الرقم
 ،4م�ؤكداً �أن قوة الوطن هي من قوة اجلي�ش ،وقوة اجلي�ش من �صالبة وحدته والتفاف ال�شعب حوله.
ر�ص
و�إذ عاهد الع�سكريني جمدداً على بذل �أق�صى اجلهود يف �سبيل تعزيز قدرات امل�ؤ�س�سة ،دعاهم اىل ّ
ال�صفوف وا إل�ستعداد ملواكبة إ��ستحقاقات املرحلة املقبلة.
يف ما يلي ن�ص
«�أمر اليوم».

ر�ص ال�صفوف
دعا الع�سكريني اىل ّ
والإ�ستعداد ملواكبة الإ�ستحقاقات املقبلة

العماد قهوجي يف «�أمر اليوم»

قوة الوطن
من قوة اجلي�ش

�أيها الع�سكريون
ً
ي�أتي عيد اال�ستقالل هذا العام م�صحوبا ب�أجواء
من الثـقة والأمل ،يف ظل �إطاللة عهد جديد على
البالد ،عهد فخامة الرئي�س العماد مي�شال �سليمان
الذي اتخذ من الوحدة والوفاق وامل�صاحلة بني �أبناء
ال�شعب الواحد ،طريقاً لإنقاذ لبنان وا�ستعادة دوره
الريادي يف املنطقة العربية والعامل.
وعلى وقع جتديد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية انطالقتها،
ت�ستمرون يف �أداء ر�سالتكم النبيلة ،را�سخي الإرادة
والإميان� ،أوفياء للق�سم ،وملتزمني حتى ال�شهادة،
واجب الذود عن حيا�ض الوطن ،واحلفاظ على قيم
احلرية وال�سيادة واال�ستقالل.
�أيها الع�سكريون
لقد تع ّر�ضتم خ�لال �سنوات م�ضت ،لأك�ثر من
جتربة واختبار ،لكنكم وقفتم كالبنيان املر�صو�ص
يف وجه املخاطر وال�صعاب ،فت�صديتم بكل ما
�أوتيتم من قوة ،و�إىل جانبكم ال�شعب واملقاومة،
للعدوان الإ�سرائيلي الوح�شي على لبنان ،وواجهتم
الإره��اب املجرم بكل �شجاعة وب�سالة ،وحافظتم
على م�سرية ال�سلم الأهلي يف �أ�صعب الظروف
و�أدقها ،حتى تكللت جهودكم وت�ضحياتكم ،بعودة
اللبنانيني جمدداً للتالقي واحلوار واال�ستجابة لنداء
الإرادة الوطنية اجلامعة ،م�ؤكدين للعامل �أجمع� ،أن
لبنان النموذج الفريد بتعدديته و�صيغة العي�ش
امل�شرتك بني �أبنائه ،هو وطن جدير باحلياة ولن
تقوى عليه رياح الفنت وامل�ؤامرات.

�أيها الع�سكريون
اعلموا �أن ق��وة الوطن هي من ق��وة اجلي�ش،
وق��وة اجلي�ش هي من �صالبة وحدته والتفاف
ال�شعب حوله ،فحافظوا على هذه الوحدة التي
تع ّمدت بدماء رفاقكم ال�شهداء ،واعملوا على
حت�صينها ،بتقدمي الوالء للم�ؤ�س�سة على �أي والء
�آخر ،وباالبتعاد عن التجاذبات ال�سيا�سية ،والتزام
القوانني والأنظمة التي ت�ش ّكل مظلة للجميع.
�إن ثقة املواطنني بكم كبرية ،وهي ترت�سخ �أكرث
ف�أكرث ،بف�ضل �إجنازاتكم املرتاكمة يوماً بعد يوم،
وذلك على الرغم من �إمكانات جي�شكم املتوا�ضعة
من العتاد وال�سالح ،والتي �أعاهدكم جمدداً ببذل
�أق�صى اجلهود يف �سبيل تعزيزها ،مبا يتنا�سب
مع حجم املخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن.
كنتم دائماً على قدر الأمل والرهان ،لذا �أدعوكم
حيث تنت�شرون على ح��دود اجلنوب� ،إىل البقاء
على �أ ّمت اليقظة واجلهوزية للت�صدي لأي اعتداء
�إ�سرائيلي حمتمل ،والتعاون الدائم مع قوات
اليونيفيل تنفيذاً للقرار  ،1701ويف الداخل �إىل
متابعة ال�سهر على حفظ الأمن والنظام ،واال�ستمرار
يف مواجهة الإرهاب واقتالع �أ�شواكه اخلبيثة �أينما
ر�ص ال�صفوف ،واال�ستعداد
ُوجدت ،كما �أدعوكم �إىل ّ
ملواكبة ا�ستحقاقات املرحلة املقبلة ،مبزيد من
العزم وال�صرب والثبات ،فت�ؤكدون بذلك مرة �أخرى،
�أنكم �سياج الوطن وحماة اال�ستقالل.
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وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل نظريه الكوري

ت�رشين/2
كانون1

2
0
0

8

ا�ستقباالت الوزير

 ...وال�سفرية الرنوجية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س
امل ّر ،نظريه الكوري يل �سانغ هي.
نوق�شت خالل اللقاء ال�ش�ؤون الثنائية
وبحث يف موا�ضيع ذات اهتمام
م�شرتك بني الدولتني.

 ...وال�سفري ال�صيني

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س امل ّر� ،سفرية الرنوج ال�سيدة �أودليز ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س امل ّر� ،سفري ال�صني ال�سيد ليو زهينينغ
يرافقه امللحق الع�سكري لدى ال�سفارة وجرى عر�ض للتعاون الع�سكري بني
نورهامي ،وبحث معها يف مو�ضوع امل�ؤمتر الإقليمي اخلا�ص بنزع الألغام.
البلدين.

 ...وال�سفرية الأمريكية والأمني العام للأنرتبول

 ...وال�سفري الفرن�سي

ا�ستقبل الوزير املر� ،سفرية الواليات املتحدة الأمريكية مي�شيل �سي�سون ا�ستقبل الوزير املر� ،سفري فرن�سا اندريه باران وبحثا معاً عالقات التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والفرن�سي.
والأمني العام للأنرتبول رونالد نوبل.
12
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 ...وال�سفري اليوناين

 ...ووفد جلنة الدفاع الإيطالية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني� ،سفري اليونان بانو�س كالوخريو وعر�ض معه ا�ستقبل الوزير امل��ر ،رئي�س جلنة الدفاع يف جمل�س ال�شيوخ الإيطايل
جيانبيارو كارلو كانتوين وعدد من �أع�ضائها يف ح�ضور �سفري �إيطاليا غربيال
التعاون الع�سكري بني البلدين.
ً
كيكيا .وجرى خالل اللقاء عر�ض للتعاون اللبناين  -الإيطايل وخ�صو�صا يف �إطار
قوة الـ«يونيفيل» يف اجلنوب.

 ...والأمني العام للمجل�س الأعلى اللبناين  -ال�سوري

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س امل ّر ،الأمني العام للمجل�س الأعلى
اللبناين  -ال�سوري ن�صري خوري وبحث معه يف ترتيبات الزيارة التي يزمع
القيام بها اىل دم�شق.

 ...ونائب رئي�س املخابرات امل�صري

ا�ستقبل الوزير امل ّر ،نائب رئي�س املخابرات امل�صرية اللواء عمر القناوي.

 ...ووفداً من نواب حزب اهلل

 ...وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
يبحثان �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،وفداً من نواب حزب اهلل �ض ّم ال�سادة :علي عمار،
علي املقداد ونوار ال�ساحلي .وجرى عر�ض للأو�ضاع العامة يف البالد.

التقى وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وبحث معه �ش�ؤوناً تتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتعزيز قدراتها.
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفري الروماين

ت�رشين/2
كانون1

2
0
0

8

ا�ستقباالت القائد

 ...وال�سفري الأندوني�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفري دولة رومانيا ال�سيد دانيال
تناز يرافقه امللحق الع�سكري
الروماين العقيد ليفيو فيكتور
ماكيا.

 ...وال�سفري الت�شيكي

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري دولة �أندوني�سيا ال�سيد ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري دولة ت�شيكيا
ال�سيد جان �سيزك يرافقه امللحق الع�سكري العقيد جان مازوت�ش ،و ّمت التداول
باغا�س هاب�سورو ،و ّمت البحث يف الأو�ضاع العامة.
يف جماالت التعاون بني جي�شي البلدين.

 ...وال�سفري ال�سعودي

 ...وال�سفري الإماراتي

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفري اململكة العربية ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفري دولة ا إلم��ارات العربية
ال�سعودية ال�سيد عبد العزيز خوجة ،يرافقه امللحق الع�سكري اللواء املهند�س املتحدة ال�سيد حممد �سلطان �سيف ال�سويدي.
حممد بن ابراهيم احلجاج.
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 ...وال�سفري اليوناين
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري اليونان
ال�سيد بانو�س كالوجريو بولو�س
يرافقه امللحق الع�سكري العقيد
جورجيو�س ماكريجياني�س.

 ...وال�سفري الرو�سي

 ...وال�سفري ا إل�سباين

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري رو�سيا ال�سيد �سريجي ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري دولة �إ�سبانيا ال�سيد ميغال
بينزو برييا ،يرافقه �ضابط االرتباط يف ال�سفارة العقيد مانويل ا�سترياو�س.
بوكني يرافقه امللحق الع�سكري الرو�سي العقيد فيت�شي�سالف دافيدوف.

 ...وال�سفرية الأو�سرتالية

 ...وال�سفري الإيراين

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفرية دولة �أ�سرتاليا ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفري اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ال�سيد حممد ر�ضا ر�ؤوف �شيباين يرافقه امللحق الع�سكري العميد
ال�سيدة ليندل �ساكي.
جالل مهربان.
16
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 ...وال�سفري البلجيكي
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري بلجيكا
ال�سيد جوهان فريكامن يرافقه
م�ساعد امللحق الع�سكري الرائد لوك
وينان.

 ...وال�سفرية الرنوجية

 ...وال�سفري ال�صيني

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفرية الرنوج ال�سيدة �أودليز �إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري جمهورية ال�صني ال�شعبية
ال�سيد ليوزميينغ يرافقه امللحق الع�سكري العقيد �شانغ هونغ �آن الذي ق ّدم
نورهامي.
خلفه العقيد �شني يونغ.

 ...وال�سفري امل�صري

 ...وال�سفري الهولندي

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري م�صر ال�سيد �أحمد ف�ؤاد ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سفري الهولندي يف لبنان
ال�سيد روبرت زلد نرا�ست ،يرافقه امللحق الع�سكري املقدم بول فلو�س ،وتناول
البديوي ،وتداوال يف الأو�ضاع العامة يف البالد.
البحث �سبل التعاون بني جي�شي البلدين.
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 ...وال�سفري الباك�ستاين

 ...و�سفري الإحتاد الأوروبي

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري باك�ستان ال�سيد دوابزابا �إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري الإحتاد الأوروب��ي ال�سيد
باتريك لوران ،وبحثا يف الأو�ضاع العامة.
�أمني اهلل جان ريزاين.

 ...وم�ساعد وزير الدفاع الأمريكي لل�ش�ؤون ال�سيا�سية

 ...ووفداً ماليزياً

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،م�ساعد وزير الدفاع �إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوة امل�شرتكة يف القوات
الأمريكي لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ال�سيد �إريك �إيدملان ،يف ح�ضور �سفرية الواليات امل�سلحة املاليزية الفريق اللطيف بن مهد نور ،بح�ضور ال�سفري املاليزي
املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�شيل �سي�سون ووفد مرافق وجرى خالل اللقاء ال�سيد حممد بن عبد احلليم بن عبد الرحمن ،وقائد الوحدة املاليزية يف قوات
الطوارئ املعززة .وبحث الوفد خالل اللقاء الأو�ضاع العامة يف البالد.
البحث يف مو�ضوع امل�ساعدات الأمريكية للجي�ش اللبناين.

 ...والقن�صل امل�صري
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،القن�صل امل�صري
العميد بالل ف�ضلي ،وبحثا يف
الأو�ضاع العامة.
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 ...ورئي�س اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر

 ...ووفداً من جلنة العالقات
الدولية يف حاكمية �أندية الليونز

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س اللجنة الدولية �إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من جلنة العالقات الدولية
لل�صليب الأحمر ال�سيد جوردي رايك كوركو ،يف زيارة وداعية ق ّدم خاللها خلفه يف حاكمية �أندية الليونز برئا�سة املحامي مي�شال قليمو�س .الزائرون �أكدوا
وقوفهم اىل جانب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودعمهم لها.
ال�سيد جورج كوفينو�س.

 ...والأمني العام للمجل�س الأعلى اللبناين  -ال�سوري

 ...والنائب العماد مي�شال عون

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الأمني العام للمجل�س الأعلى �إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،رئي�س تكتل الإ�صالح
اللبناين  -ال�سوري الأ�ستاذ ن�صري خوري ،وتناول البحث تفعيل �أطر التعاون والتغيري النائب العماد مي�شال عون ،الذي �أ�شاد بجهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ملكافحة الإرهاب واحلفاظ على م�سرية الأمن والإ�ستقرار.
والتن�سيق بني اجلي�شني ال�شقيقني.

 ...والنائب عمار حوري
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة ،النائب عمار حوري.
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 ...ووزير ال�شباب
والريا�ضة
�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،وزير ال�شباب
والريا�ضة الأمري طالل �أر�سالن ،الذي
�أثنى على دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وجهودها املبذولة لتوطيد م�سرية
الأمن والإ�ستقرار يف البالد.

 ...والنائب قا�سم عبد العزيز

 ...والنائب هادي حبي�ش

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب قا�سم عبد العزيز الذي �إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب هادي حبي�ش وبحثا يف
الأو�ضاع العامة يف البالد.
�أ�شاد بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وبجهودها لتثبيت الإ�ستقرار يف البالد.
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 ...والنائب في�صل الداوود

 ...والنائب بطر�س حرب

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
النائب في�صل الداوود.

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،النائب بطر�س
حرب وبحث معه يف الأو�ضاع العامة.
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 ...والنائب البطريركي
املطران روالن �أبو جودة
�إ�ستقبل العماد جان قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،النائب
البطريركي املطران روالن �أبو جودة
مع وفد مرافق.

 ...والنائبني �سرتيدا جعجع و�إيلي كريوز

 ...والوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،النائبني �سرتيدا جعجع و�إيلي كريوز ،اللذين �أعربا عن �إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد.
ثقتهما باجلي�ش وقيادته ،وتقديرهما ملهماته الوطنية.

 ...والنائب والوزير ال�سابق حم�سن دلول

 ...والنائب ال�سابق الأ�ستاذ �إيلي الفرزيل

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب والوزير ال�سابق �إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق الأ�ستاذ
حم�سن دلول ،الذي �أثنى على دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وجهودها املبذولة �إيلي الفرزيل.
لتوطيد م�سرية الأمن والإ�ستقرار يف البالد.
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281
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 ...واملطران
كبوجي

 ...والنائب العام الإ�ستئنايف
يف منطقة جبل لبنان

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،املطران ايالريون
كبوجي مطران القد�س يف املنفى،
وتناول البحث الأو�ضاع العامة.

 ...والنائب ال�سابق �إميل حلود

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب العام الإ�ستئنايف يف �إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق �إميل �إميل حلود.
منطقة جبل لبنان القا�ضي غ�سان عويدات.

 ...واملبعوث الأمريكي ال�سفري لينكولن بلومفيلد

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

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املبعوث الأمريكي اخلا�ص للحد �إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،املن�سق اخلا�ص للأمني العام
من �أخطار الأ�سلحة املحمولة امل�ضادة للطائرات ،ال�سفري لينكولن بلومفيلد للأمم املتحدة الدكتور مايكل وليامز.
وجرى التداول يف �سبل التعاون بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي.
24
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 ...ووكيل الأمني العام
للأمم املتحدة

 ...واملدير الأعلى للعمليات
يف �أركان الدفاع الكوري

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،وكيل الأمني
العام للأمم املتحدة وبحث معه يف
الأو�ضاع العامة.

 ...وقائد القوة البحرية
يف قوات الطوارئ الدولية مودعاً

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املدير الأعلى للعمليات يف �إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،قائد القوة البحرية التابعة
�أرك��ان الدفاع الكوري الفريق غوانغ �إيل �شانغ يرافقه امللحق الع�سكري لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان الأمريال الفرن�سي �آالن هيندن يف
العقيد جيوانغ ليم .وتناول البحث مهمة وحدة بالده العاملة يف �إطار قوات زيارة وداعية ق ّدم خاللها خلفه الأمريال الفرن�سي جان لوي�س كرينيارد.
الـ«يونيفيل» و�سبل التعاون بني اجلي�شني.

 ...ووفد اللجنة الأوملبية

 ...ووفداً
ع�سكرياً
�أمريكياً

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً
من وزارة الدفاع الأمريكية برئا�سة اجلرنال لوڤال�س ،وجرى
التداول بال�ش�ؤون املتعلقة بالتعاون الع�سكري بني اجلي�شني
اللبناين والأمريكي.

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفد اللجنة الأوملبية برئا�سة
اللواء الركن املتقاعد �سهيل خوري ،الذي �شكر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على دعمها
املتكرر للجنة الأوملبية .من جهته أ� ّكد العماد قهوجي و�ضع اجلي�ش �إمكاناته
بت�صرف الريا�ضة اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها كافة.
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281
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 ...وقائد قوات
الأمم املتحدة
امل�ؤقتة
يف لبنان
 ...وممثل منظمة التحرير الفل�سطينية

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال
كالوديو غراتزيانو يرافقه م�ست�شاره
الإعالمي وال�سيا�سي ال�سيد ميلو�س
�شرتوغر .وجرى البحث يف مهمات
اجلي�ش وقوات الـ«يونيفيل» يف
اجلنوب و�سبل تعزيز التعاون
والتن�سيق بينهما.

 ...ومدير عام قوى الأمن الداخلي

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�ي�رزة ،ممثل منظمة التحرير �إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء
الفل�سطينية ال�سيد عبا�س زكي يرافقه رئي�س كتلة حركة فتح يف الربملان �أ�شرف ريفي.وتناول البحث العمل الأمني امل�شرتك ،وتقييمه ال �سيما بعد
الفل�سطيني ال�سيد عزام �أحمد ومدير املخابرات العامة الفل�سطيني العميد �إلقاء القب�ض على جمموعة من الإرهابيني.
حممد من�صور .وجرى البحث يف جممل الو�ضع الفل�سطيني يف لبنان.
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 ...ومدير عام املوارد املائية والكهربائية

 ...ومدير عام وزارة املالية

�إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة ،املدير العام للموارد املائية
والكهربائية الدكتور فادي قمري.

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
ال�يرزة ،مدير عام وزارة املالية الدكتور
�آالن بيفاين ،يف زيارة بروتوكولية.
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 ...ووفداً من م�ؤ�س�سة
احلريري الطبية

 ...وامللحق الع�سكري ال�صيني

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من م�ؤ�س�سة
احلريري الطبية برئا�سة الدكتور نور
الدين الكو�ش.

 ...وامللحق الع�سكري الكويتي

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،امللحق الع�سكري ال�صيني �إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،امللحق الع�سكري الكويتي
العقيد �شانغ هونغ �آن يف زيارة وداعية رافقه خاللها امللحق الع�سكري اجلديد العميد الركن �أحمد �سليمان عبد الرحمن اخلبيزي .وجرى البحث يف �أمور
العقيد �شني يونغ .وتناول اللقاء �سبل تفعيل عالقات التعاون الع�سكري بني تتعلق بالتعاون بني اجلي�شني الكويتي واللبناين.
اجلي�شني.

 ...ووفداً من بلدية �صيدا

 ...ووفداً من اجلبهة الدميقراطية
لتحرير فل�سطني

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من بلدية �صيدا برئا�سة �إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من اجلبهة الدميقراطية
ال�سيد عبد الرحمن البزري ،الذي �أعرب عن تقديره جلهود امل�ؤ�س�سة املبذولة لتحرير فل�سطني برئا�سة ال�سيد علي في�صل ،الذي �أعرب عن ثقته بامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية مبدياً اال�ستعداد الكامل للتعاون مع اجلي�ش يف �سبيل احلفاظ على
حفاظاً على �أمن املناطق اجلنوبية وا�ستقرارها.
م�سرية الأمن والإ�ستقرار.
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281
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 ...ووفداً من املجل�س الأعلى للطفولة
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً
من املجل�س الأعلى للطفولة برئا�سة الدكتورة مرمي
�إبراهيم احل�سيني ،والذي ق ّدم له ن�سخة عن تو�صيات
منتدى �أطفال لبنان ال�سنوي.

 ...ووفداً من
معهد مار يوحنا
العايل للتدريب
والتكنولوجيا

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
وفداً من معهد مار يوحنا العايل للتدريب
والتكنولوجيا العائد ملطرانية طرابل�س
املارونية برئا�سة اخلوري جوزيف ن ّفاع ،الذي
�أعرب عن ا�ستعداده ملتابعة تقدمي خدمات
لأبناء الع�سكريني ال�شهداء.

 ...ووفداً من املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى

 ...ووفداً
من معهد
البوليتكنيك
ال�سوي�سري
الريا�ضي

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
وفداً من معهد «البوليتكنيك» ال�سوي�سري الريا�ضي
برئا�سة ال�سيد فن�سان ن�صار .وقد تو ّجه الوفد بال�شكر
اىل العماد قهوجي على اهتمامه ورعايته للن�شاط
الريا�ضي امل�شرتك الذي �أقيم بني اجلي�ش اللبناين
واملعهد.

 ...ووفداً من الرهبانية الأنطونية املارونية

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من املجل�س الإ�سالمي �إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،وف��داً من الرهبانية
ال�شيعي الأعلى برئا�سة املفتي اجلعفري ال�شيخ �أحمد قبالن ،الذي �أعرب عن الأنطونية املارونية برئا�سة الأب �شربل �أبي عبود.
دعمه للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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 ...والأمني العام للحزب ال�شيوعي اللبناين

 ...ووفداً من مطارنة البقاع

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،الأمني العام للحزب ال�شيوعي �إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من مطارنة البقاع� ،ض ّم
اللبناين الدكتور خالد ح��دادة ،الذي �أثنى على جهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية كالً من راعي �أبر�شية زحلة والفرزل للروم الكاثوليك املطران اندريه حداد،
املميزة يف مكافحة الإرهاب واحلفاظ على م�سرية ال�سلم الأهلي يف البالد .وراعي �أبر�شية زحلة للطائفة املارونية املطران من�صور حبيقة ،وراعي �أبر�شية
زحلة للطائفة الأرثوذك�سية املطران �إ�سبرييدون خوري ،وراعي �أبر�شية زحلة
للطائفة ال�سريانية الأرثوذك�سية املطران بول�س �سفر ،وراعي �أبر�شية بعلبك
للروم الكاثوليك املطران اليا�س رحال ،وراعي �أبر�شية بعلبك للموارنة املطران
�سمعان عطااهلل .وق ّدم الوفد التهنئة بعيد الإ�ستقالل ،وعر�ض لق�ضايا عامة تهم
منطقة البقاع.

 ...ووفداً �شمالياً
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،وف��داً �ض ّم مفتي طرابل�س وال�شمال الدكتور مالك
ال�شعار ،راعي �أبر�شية طرابل�س للطائفة املارونية املطران جورج �أبو جودة،
وعدداً من فعاليات املنطقة وهيئاتها الدينية والر�سمية والإجتماعية .وق ّدم
الوفد التهنئة مبنا�سبة عيد اال�ستقالل وعر�ض مع القائد الأو�ضاع يف طرابل�س
وال�شمال ،مثنياً على الدور الذي يقوم به اجلي�ش ل�ضبط الو�ضع الأمني يف
املنطقة واحلفاظ على الوحدة الوطنية.

 ...ووفداً من دير مار �أنطونيو�س للرهبان
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من دير مار �أنطونيو�س
للرهبان الأنطونيني برئا�سة الأب بطر�س ع��ازار ،ال��ذي �أع��رب عن دعمه
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أثنى على جهودها املبذولة يف احلفاظ على م�سرية
اال�ستقرار وال�سلم الأهلي يف البالد.

 ...ووفداً من الرهبانية املارونية
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،وفداً من الرهبانية املارونية برئا�سة الأباتي اليا�س
خليفة.
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 ...ووفداً من دار الفتوى

 ...ووفد الرهبنة املارونية املرميية

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من دار الفتوى برئا�سة �إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفد الرهبنة املارونية
املرميية برئا�سة الأباتي �سمعان بو عبدو.
مفتي �صور ال�شيخ حممد دايل بلطة.

 ...ووفداً من م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية

 ...ووفداً من اجلماعة ا إل�سالمية

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،وف��داً من م�ؤ�س�سة العرفان �إ�ستقبل العماد جان قهوجي ،الدكتور علي ال�شيخ عمار على ر�أ�س وفد من
اجلماعة الإ�سالمية.
التوحيدية برئا�سة ال�شيخ علي زين الدين.

 ...ووفداً من منظمة الـ«»YASA

 ...ووفداً من «»NESA

�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبـه يف اليـرزة ،وف��ـ��داً من منظمـة �إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
الـ« »YASAبرئا�سة النائب الدكتور بيار دكا�ش .وتناول البحث �أموراً تتعلق �ض ّم الدكتور مايكل يايف والدكتور �سامي حجار .وجرى التداول يف الأو�ضاع
العامة يف البالد.
ب�ش�ؤون ال�سري.

«»NESA
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ن�شاطات وجوالت القائد
�إعداد:
نينا عقل خليل

زار قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي دم�شق حيث ا�ستقبله
رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية الدكتور ب�شار اال�سد ،وعقد اجتماعات مع عدد من
كبار امل�س�ؤولني.
الرئي�س اال�سد �أ�شاد خالل اللقاء بدور اجلي�ش اللبناين واعتربه ال�ضامن الأقوى لوحدة
اللبنانيني ومتا�سكهم .ور ّد العماد قهوجي �شاكراً الرئي�س اال�سد لوقوف �سوريا الدائم
وال�صادق اىل جانب اجلي�ش اللبناين ودعمها له.
ً
العماد قهوجي �أكد خالل الزيارة عالقة الأخوة بني اجلي�شني ،معلنا بدء م�سرية من التعاون
ومعاجلة الأمور العالقة ،ومن بينها ق�ضية الع�سكريني املفقودين خالل الأحداث املا�ضية.

�إجتماع عمل قيادي
لبى قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي دعوة العماد
علي حبيب رئي�س هيئة �أرك��ان اجلي�ش والقوات
امل�سلحة ال�سورية ،فزار دم�شق يرافقه وفد من
كبار �ضباط القيادة ،يف �أول زيارة خارجية له بعد
تو ّليه مهمات قيادة اجلي�ش .على احلدود اللبنانية
 ال�سورية يف جديدة يابو�س �أقيم ا�ستقبالللعماد قهوجي والوفد املرافق
حيث ق ّدمت له مرا�سم التكرمي.
ومن مت تو ّجه اىل مقر القيادة
ال�سورية حيث ا�ستقبله العماد
علي حبيب فا�ستعر�ضا حر�س
ال�شرف.
اجلانبان انتقال اىل قاعة كبار
ال��زوار حيث عقدا �إجتماع عمل
بني قيادتي اجلي�شني ال�شقيقني
ح�ضره ع��ن اجل��ان��ب اللبناين:

قائد اجلي�ش زار دم�شق تلبية لدعوة القيادة ال�سورية
و�أجرى �سل�سلة لقاءات مثمرة مع كبار امل�س�ؤولني

الرئي�س ا أل�سد:
اجلي�ش هو ال�ضامن الأول لوحدة اللبنانيني
العماد قهوجي:
بدء م�سرية من
التعاون ومعاجلة
الأمور العالقة
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الرئي�س الأ�سد ي�ستقبل العماد قهوجي
رئي�س هيئة الأرك���ان العامة للجي�ش والقوات
ا�ستقبل الرئي�س ال�سوري الدكتور ب�شار اال�سد قائد اجلي�ش اللبناين العماد قهوجي
امل�سلحة ،العماد داوود راجحة نائب رئي�س هيئة
يف زيارة تعارف طالت يف م�ضمونها عمق امل�سائل امل�شرتكة التي ته ّم اجلي�شني
الأركان ،اللواء غ�سان فار�س مدير الإدارة ال�سيا�سية،
اللبناين وال�سوري ،وقد �أ�شاد الرئي�س اال�سد بدور اجلي�ش اللبناين يف حت�صني �أمن
ال��ل��واء ابراهيم ح�سني رئي�س �شعبة التنظيم
وا�ستقرار لبنان بالرغم من كل ما تع ّر�ض له من ا�ستهداف وحماوالت للنيل من هذه
والإدارة ،اللواء جنيب بركات رئي�س هيئة التدريب،
امل�ؤ�س�سة التي ت�ش ّكل ال�ضامن الأقوى لوحدة اللبنانيني ومتا�سكهم.
اللواء �أديب قا�سم رئي�س هيئة العمليات ،اللواء
بدوره �شكر العماد قهوجي الرئي�س اال�سد «لوقوف �سوريا الدائم وال�صادق اىل جانب
�سعيد �س ّمور نائب رئي�س �شعبة املخابرات،
اجلي�ش اللبناين ودعمها له» ،م�ؤكداً «�أنه �سيبقى عن�صر القوة الأ�سا�سي يف مواجهة
والعميد ح�سني دياب من �شعبة املخابرات.
املخططات امل�شبوهة التي ت�ستهدف وحدة لبنان وا�ستقراره».
و�إ�ضافة اىل الوفدين الع�سكريني ح�ضر اللقاء
العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش ،العميد الركن الركن رمزي الأيوبي رئي�س مكتب القائد ،العميد �أم�ين عام املجل�س الأعلى اللبناين  -ال�سوري
ح�سني احلجار نائب رئي�س الأركان للعديد ،العميد الركن مارون ح ّتي مدير العمليات ،والعقيد عبا�س ن�صري خوري.
الركن �صالح حاج �سليمان مدير التوجيه ،العميد ابراهيم م�ساعد مدير املخابرات.
تبادل كلمات
الركن مروان بيطار رئي�س مكتب التن�سيق ،العميد وعن اجلانب ال�سوري ح�ضر :العماد علي حبيب
ا�ستهل العماد حبيب اجلل�سة بكلمة ترحيب
وتهنئة بعيد ا�ستقالل لبنان ،وذ ّكر «بعمق العالقة
الأخوية التي تربط جي�شي البلدين ال�شقيقني
والتي تع ّمدت بالدم يف ميادين املواجهة �ضد
العدو الإ�سرائيلي».
ً
و�أكد العماد حبيب ا�ستعداد �سوريا للعمل معا يف
كل ما ي�سهم يف �ضبط احلدود بني البلدين ومينع
�أعمال التهريب على �أنواعها ،والت�صدي للإرهاب.
كما � ِأمل �أن تكون الزيارة فاحتة لرت�سيخ العالقة
بني اجلي�شني ما ي�سهم يف �إر�ساء دعائم التعاون
والتن�سيق امل�شرتك يف مواجهة جميع التحديات،
ملا فيه خري البلدين وال�شعبني ال�شقيقني يف
�سوريا ولبنان.
ّ
ور ّد العماد قهوجي بكلمة �أكد فيها على عالقة
الأخوة بني اجلي�شني معلناً بدء م�سرية من التعاون
ومعاجلة الأمور العالقة ،وا�صفاً زيارته الأوىل بلقاء
التعارف الهادف اىل تطوير العالقة والتن�سيق
امل�شرتك بني البلدين.
و�أعرب العماد قهوجي عن �أمله يف تفعيل اجلهود
من الطرفني مبا يخدم �ضبط احل��دود ومكافحة
الإره��اب ،وتبادل خ�برات التدريب والتعليم يف
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املجاالت كافة ،وتقدمي العون اللوج�ستي وتبادل
املعلومات التي ت�ضمن �سالمة البلدين.
وقد ُطرحت خالل االجتماع املوا�ضيع الرئي�سة
ذات االهتمام امل�شرتك والتي ت�ض ّمنها جدول
الأعمال ،وجرى البحث يف تن�سيق �ضبط احلدود
الربية ،والتعاون يف مكافحة التهريب والإرهاب،
وتبادل املعلومات حول العدو الإ�سرائيلي والت�صدي
له ،وا�ستئناف دورات التدريب ،وا�ستمرار الدعم
اللوج�ستي وم�ساعفة الآليات ،ومعاجلة مو�ضوع
املفقودين الع�سكريني خالل الأحداث املا�ضية.
و�أكد اجلانبان �أهمية تطوير العالقة الأخوية بني
اجلي�شني على خمتلف الأ���ص��ع��دة ،و���ش�� ّددا على
التوا�صل واملتابعة الدقيقة لكل ما ّمت التوافق
عليه.

ويف ختام اللقاء ّمت الإت��ف��اق على موا�صلة
االت�صاالت واللقاءات لإجناز الأعمال املطروحة ،يف
�إطار �صالحيات الأركان املخت�صة واللجان امل�ش ّكلة
على هذا ال�صعيد.
لقاء نائب القائد العام وزير الدفاع
والتقى قائد اجلي�ش والوفد املرافق ،نائب القائد
العام ،وزي��ر الدفاع العماد ح�سن توركماين يف

مكتبه و ّمت بحث �آخر م�ستجدات الأحداث وتطوراتها
وخ�صو�صاً العالقات بني اجلي�شني ال�شقيقني.
وقد �أ�شاد العماد توركماين بدور اجلي�ش اللبناين
اجلامع ،ودعا اىل الرهان على مناقبيته م�ؤكداً على
«ال�سعي اىل عالقة طيبة وواع��دة بني اجلي�شني،
بعيدة كل البعد عن املناكفات ال�سيا�سية» ،خ�صو�صاً
يف «ظل توجهات القيادة ال�سورية يف ا�ستمرار
دعم اجلي�ش اللبناين للقيام مبهامه باعتباره
امل�ؤ�س�سة ال�ضامنة لأمن لبنان ووحدته».
ون ّدد العماد توركماين بالأعمال الإرهابية التي
ت�ستهدف البلدين موجزاً ما �س ّببه هذا الإرهاب
ل�سوريا .و�أ�ضاف �أن املجتمع العربي قد ال يعي
مغزى الإرهاب إ�الّ عندما يطاوله مبا�شرة ،حيث �أن
هذه الآفة اخلطرية �أ�صبحت م�شكلة عاملية ،وذ ّكر �أن
مو�ضوع عودة اجلي�ش ال�سوري اىل لبنان غري واردة
على الإطالق.
�شكر على احلفاوة
يف ختام زيارته �شكر العماد جان قهوجي اجلانب
ال�سوري على حفاوة اال�ستقبال والتجاوب الكبري
يف خمتلف املوا�ضيع املطروحة .كما �أك��د على
التعاون اىل �أبعد احلدود داعياً اىل �ضرورة متابعة
اجلهود امل�شرتكة من �أجل درء الأخطار عن ال�شعبني
ال�شقيقني مع التطلع اىل املزيد من تبادل
املعلومات يف املجاالت كافة ملا فيه امل�صلحة
امل�شرتكة .وو ّجه العماد قهوجي الدعوة اىل القيادة
الع�سكرية ال�سورية لزيارة لبنان ،ثم غادر الأرا�ضي
ال�سورية بعد �أن �أجريت له مرا�سم التكرمي الالزمة.
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�إ�ستقبل امللحقني الع�سكريني
العماد قهوجي:

�إ�ستقبل قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي
وف��د رابطة امللحقني
الع�سكريني العرب
والأج��ان��ب املعتمدين
يف لبنان وممثلني
ع��ن منظمة مراقبة
الهدنة وق��وات الـ«يونفيل» وم�ساعديهم برئا�سة عميد الرابطة
امللحق الع�سكري ال�سعودي اللواء املهند�س حممد بن �إبراهيم احلجاج.
العماد قهوجي عر�ض خالل اللقاء مهمات اجلي�ش الدفاعية والأمنية،
وحاجاته من الأ�سلحة والعتاد التي مت ّكنه من �أداء دوره الوطني ،مبا
يتنا�سب مع حجم املخاطر والتحديات التي يواجهها لبنان.
ً
و�أكد العماد قهوجي «�أن الو�ضع الأمني يف البالد بات مم�سوكا ب�شكل
جيد ،خ�صو�صاً بعد مت ّكن اجلي�ش بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من
�إعتقال عدد من �أفراد اخللية الإرهابية ال�ضالعة بتفجريات طرابل�س».
و�أ�ضاف�« :إن هذا الإجن��از النوعي الذي لقي ارتياحاً عارماً لدى
اللبنانيني ،ي�ؤكد �أن ال مالذ �آمناً للإرهاب يف لبنان ،و�أن �أي تطاول
على اجلي�ش �أو �إعتداء على املواطنني لن مير من دون عقاب».
وحول الو�ضع على احلدود اجلنوبية� ،أ�شار قائد اجلي�ش اىل «حالة
الإ�ستقرار املميزة التي تنعم بها هذه املناطق ،نتيجة احل�ضور
الفاعل للجي�ش وجهود قوات الـ«يونيفيل» ،والتزام لبنان مندرجات

ق����رار جم��ل�����س الأم���ن
ال��رق��م  ،1701ويف
امل��ق��اب��ل ف����إن العدو
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال ي��زال
يتن�صل من تنفيذ هذا
ّ
ال��ق��رار ،عرب ا�ستمرار
احتالله مل��زارع �شبعا
وتالل كفر�شوبا واجلزء اللبناين من بلدة الغجر ،وموا�صلة خروقاته
اجلوية والربية والبحرية للأرا�ضي اللبنانية ،و�إطالق العنان لتهديداته
بتدمري لبنان».
ً
�أما بالن�سبة اىل الو�ضع على احلدود ال�شمالية ،وحتديدا م�س�ألة
احل�شود الع�سكرية ال�سورية التي �أثري حولها جدل كبري يف الآونة
الأخرية ،فقد �أو�ضح ب�أن «قيادة اجلي�ش كانت على علم م�سبق بهذا
التدبري الذي يهدف اىل منع �أعمال التهريب والتخريب عرب هذه
احلدود».
ً
وختم العماد قائد اجلي�ش� ،شاكرا «للدول ال�صديقة وال�شقيقة التي
ق ّدمت م�ساعدات ع�سكرية اىل اجلي�ش اللبناين» ،وم�ش ّدداً على
«تفعيل التعاون م�ستقبالً ،وت�ضافر اجلهود ملا فيه من م�صلحة
م�شرتكة للجميع».
و�أعقب اللقاء ،حفل غداء يف نادي ال�ضباط يف الريزة �أقيم على
�شرف احل�ضور.

الو�ضع الأمني
مم�سوك ب�شكل جيد
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�سل�سلة من اجلوالت على القطع والوحدات

العماد قهوجي :اجلي�ش �سيالحق
الإرهابيني والعمالء �أينما وجدوا

�أكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �أن اجلي�ش �سيالحق الإرهابيني والعمالء �أينما وجدوا ،مثنياً
على اجلهود التي �أف�ضت اىل نتائج مهمة على هذا ال�صعيد خالل الأ�سابيع الأخ�يرة ،داعياً
الع�سكريني اىل احلفاظ على اجلهوزية ملواجهة �أي اعتداء �إ�سرائيلي حمتمل.
كالم العماد قهوجي �أتى يف �سياق عدة جوالت تف ّقد خاللها منطقتي بريوت والبقاع اىل قيادات
الوحدات اخلا�صة ومراكز انت�شارها.
منطقة بريوت
تف ّقد قائد اجلي�ش ،قوى اجلي�ش املنت�شرة يف
منطقة بريوت و�ضواحيها ،حيث جال على مراكزها
واطلع على التدابري امليدانية املتخذة ،ثم اجتمع
اىل ال�ضباط والع�سكريني و�أع��ط��ى توجيهاته
الالزمة.
و�أثنى العماد قهوجي على «اجلهود املبذولة
من قبل الوحدات الع�سكرية بالتعاون مع الأجهزة
الأمنية ،والتي �أف�ضت اىل طم�أنة املواطنني،
و�إع��ادة الأمن والإ�ستقرار اىل البالد» ،م�شرياً يف
ه��ذا الإط��ار اىل �أن «�أم��ن العا�صمة ب�يروت ،هو
�أولوية مطلقة لدى اجلي�ش ،فهذه املدينة ت�ش ّكل
قلب الوطن الناب�ض ونقطة تالقي اللبنانيني
على اختالف انتماءاتهم الطائفية وال�سيا�سية
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واملناطقية ،وحتت�ضن امل�ؤ�س�سات الرئي�سة التي
متثل �إحدى �أهم ركائز الدولة والوطن».
وحول م�س�ألة تفكيك ال�شبكة الإرهابية يف منطقة
والتج�س�س املتعاملة مع
ال�شمال و�شبكة الإرهاب
ّ
العدو الإ�سرائيلي يف منطقة البقاع ،لفت العماد
قائد اجلي�ش اىل �أن «هذين الإجنازين هما ثمرة
ت�ضافر جهود اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي و�سائر
الأجهزة الأمنية» ،من ّوهاً يف هذا املجال بـ«التعاون
ال��ذي �أبدته قيادات الف�صائل الفل�سطينية يف
املخيمات».
و�أ�ضاف قائد اجلي�ش�« :إن اجلي�ش �سيتابع مالحقة
الإرهابيني والعمالء �أينما وجدوا وال مالذ �آمناً بعد
ال��ي��وم ل��ه���ؤالء املجرمني املرفو�ضني م��ن قبل
الإخوة الفل�سطينيني ومن ال�شعب اللبناين ،الذي

يعتربهم غرباء عن ن�سيجه الإجتماعي ،وي�ش ّكلون
النقي�ض الوا�ضح لر�سالته الإن�سانية واحل�ضارية».
وختم العماد ج��ان قهوجي داعياً الع�سكريني
اىل «املزيد من الوعي واليقظة ،واحلفاظ على
اجلهوزية العالية ملواجهة �أي اعتداء �إ�سرائيلي
حمتمل ،خ�صو�صاً �أن العدو ي�ستمر ب�إجراء املناورات
الع�سكرية ويك ّثف خروقاته للأرا�ضي اللبنانية،
ما ي�ش ّكل تهديداً معلناً �ضد لبنان جي�شاً و�شعباً
ومقاومة» .كما دعا الع�سكريني اىل «اال�ستعداد
ملواكبة اال�ستحقاقات القادمة ال �سيما التح�ضريات
للإنتخابات النيابية ،ب��روح اجلدية واملناقبية
والبقاء على م�سافة واحدة من جميع الأطراف».
الوحدات اخلا�صة
يف وق��ت الح��ق ،تف ّقد العماد قائد اجلي�ش،
قيادات الوحدات اخلا�صة ،حيث زار تباعاً فوجي
املغاوير ومغاوير البحر والفوج املجوقل .ثم جال
على مراكز انت�شارها واطلع على جممل ن�شاطاتها
التدريبية ،وم�ستوى جهوزيتها وا�ستعدادها لتلبية
خمتلف املهمات .كما ح�ضر عرو�ضاً ع�سكرية
�أظهرت كفاءات قتالية عالية.
و�أثنى العماد قهوجي «على اجلهود املبذولة،
و�أكد الدور الكبري الذي تقوم به هذه الأفواج لدعم
قدرات الوحدات الع�سكرية املقاتلة ،مث ّمناً عظمة
الت�ضحيات التي ق ّدمتها يف معركة نهر البارد،
و�إحباطها املخططات الإرهابية التي هدفت للنيل

من الوحدة الوطنية و�صيغة العي�ش
امل�شرتك يف البالد».
ولفت العماد قائد اجلي�ش اىل
«متابعة تعزيز قوى اجلي�ش على
امتداد احلدود الربية والبحرية ،واىل
التوا�صل اجلاري يف هذا ال�ش�أن مع
اجلي�ش العربي ال�سوري ال�شقيق،
ملنع �أعمال التهريب على �أنواعها ووقف ت�سلل
الأفراد على جانبي احلدو».
ودعا العماد قهوجي الع�سكريني «اىل املزيد من
التم�سك بالقيم الع�سكرية والأخالقية ،والإ�ستمرار
يف رف��ع ال��ك��ف��اءات املهنية واجل�سدية حت�سباً
لأي �أخطار تتهدد الوطن� ،أكانت من جهة العدو
الإ�سرائيلي �أو الإره��اب اللذين ي�ش ّكالن وجهني
لعملة واحدة».
ً
وختم قائد اجلي�ش «واعدا قيادات هذه الوحدات
ب�أالّ ي�ألو جهداً لتعزيز قدراتهم القتالية بالعتاد
املنا�سب والعديد املطلوب».
فوج مغاوير البحر
تف ّقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،فوج
مغاوير البحر عند �ساحل املدفون ،وح�ضر مناورة
خا�صة مبكافحة الإرهاب �شاركت فيها وحدات راجلة
وزوارق وطوافات ع�سكرية ،ثم انتقل اىل ثكنة
الفوج يف عم�شيت و�أزاح ال�ستار عن لوحة حتمل
�أ�سماء �شهدائه.

وقد �أثنى العماد جان قهوجي على كفاءة الوحدات
املن ّفذة و�أدائها للتمرين بكل حرفية و�إتقان ،داعياً
الع�سكريني اىل احلفاظ على م�ستوى االن�ضباط
والتدريب واجلهوزية ،واالهتمام بالعتاد اخلا�ص
املتوافر لدى الفوج ،والذي من خالله ي�ستطيع
تنفيذ مهماته القتالية الإ�ستثنائية.
 ...ومنطقة البقاع
�شملت جولة القائد الوحدات الع�سكرية املنت�شرة
يف منطقة البقاع ،حيث اطلع على الإج��راءات
امليدانية امل��ت��خ��ذة ،ث��م اجتمع اىل ال�ضباط
والع�سكريني و�أعطى توجيهاته الالزمة.
العماد قهوجي هن أ� الع�سكريني مبنا�سبة عيد
اال�ستقالل ،و�أ���ش��ار اىل �أن قيام اجلي�ش بدوره
الدفاعي والأمني الفاعل ي�شكل ال�ضمانة الأوىل
للحفاظ على وحدة الوطن وا�ستقالله ،الفتاً اىل
�أن �إط�لاق ق��ادة العدو الإ�سرائيلي تهديداتهم
امل�ستمرة �ضد لبنان ،لن ي�ضعف من عزم اجلي�ش
وت�صميمه على الت�صدي لهذا ال��ع��دو و�إحباط

خمططاته بكل الإمكانات والقدرات
املتاحة ،م�ؤكداً ب�أن البقاع لن يكون
ممراً �سهالً �أو خا�صرة رخوة للإعتداء
على الأ�شـقاء العرب.
���وه ال��ع��م��اد قهوجي باجلهود
ون ّ
ً
املبذولة التي �أف�ضت م�ؤخرا اىل توقيف
عنا�صر �إرهابيني و�آخرين متعاملني مع
العدو الإ�سرائيلي ،الأمر الذي كان له �أثره البالغ
يف طم�أنة املواطنني وحت�صني م�سرية الأمن
والإ�ستقرار .كما �ش ّدد على �ضرورة تعزيز التدابري
الأمنية يف منطقة البقاع ،خ�صو�صاً جلهة �ضبط
�أعمال التهريب على جانبي احلدود اللبنانية -
ال�سورية ،ملا فيه من م�صلحة م�شرتكة للبلدين
ال�شقيقني� ،إ�ضافة اىل احلفاظ على �أمن املواطنني
ومنع التعدي على ممتلكاتهم ،م�شرياً يف هذا
ا إلط��ار اىل �أن الأغلبية ال�ساحقة من �أبناء هذه
املنطقة العزيزة تلتف حول اجلي�ش� ،أما اخلارجون
على القانون فهم قلة حمدودة ،ولن يكونوا مب�أمن
عن مالحقة القوى الع�سكرية والأمنية.
وخ��ت��م ق��ائ��د اجلي�ش داع��ي��اً الع�سكريني اىل
احلفاظ على �أق�صى درجات اجلهوزية ملواجهة �أي
اعتداء �إ�سرائيلي حمتمل ،واىل الإ�ستعداد ملواكبة
اال�ستحقاقات الداخلية القادمة مبزيد من اليقظة
والوعي والتجرد ،والبقاء على م�سافة واحدة من
جميع الأط��راف ،والت�صدي بحزم لكل من يحاول
الإخالل بالأمن �أو التعر�ض حلرية املواطن وكرامته.
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ت�رشين/2
كانون1

رئي�س الأركان ي�ستقبل
وفداً ع�سكرياً �أردنياً

2
0
0

8

ا�ستقباالت رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف
الريزة ،وفداً ع�سكرياً من الكلية
الع�سكرية الأردنية .وتناول البحث
�سبل التعاون بني اجلي�شني اللبناين
والأردين.

 ...وقائد الفرقاطة الرتكية

 ...ووفداً من �شركة رايثيون الأمريكية

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة� ،إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من �شركة رايثيون الأمريكية
قائد الفرقاطة الرتكية «يافور» الكومندور �أورا�س على ر�أ�س وفد ع�سكري ل�صناعة الأ�سلحة والذخائر و�أجهزة الإت�صال ،برئا�سة م�ساعد املدير الإقليمي
مرافق .وقد تناول البحث مهمة الوحدة الرتكية العاملة �ضمن الـ«يونيفيل» ،لل�شركة ال�سيد روبرت بو�ستل.
ً
الوفد عر�ض �إمكانيات ال�شركة و�إنتاجها مبديا ا�ستعداده لتلبية حاجات اجلي�ش
وعالقات التعاون بني اجلي�شني اللبناين والرتكي.
اللبناين.

 ...ووفداً من م�ؤ�س�سة احلريري الطبية

 ...واللواء الإماراتي املتقاعد خالد بو العينني

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من م�ؤ�س�سة احلريري �إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،اللواء املتقاعد خالد بو العينني
الطبية برئا�سة الدكتور نور الدين الكو�ش ،الذي ق ّدم �شكره للجي�ش غداة من دولة ا إلم��ارات العربية املتحدة ،يرافقه الدكتور ريا�ض قهوجي .وجرى
�إقامته حفل تكرمي للم�ؤ�س�سة ،و�أكد ا�ستمرار التعاون مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .التداول يف الأمور املتعلقة بتنظيم املعر�ض الع�سكري يف لبنان خالل العام
 ،2009بالإ�ضافة اىل �أمور �أخرى تتعلق بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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 ...ومدير عام املوارد املائية والكهربائية
�إ�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف
مكتبه يف الريزة ،مدير عام املوارد املائية
والكهربائية الدكتور فادي قمري الذي ق ّدم
له ن�سخة عن كتابه بعنوانGestion« :
et Hydrodiplomatie de l’eau au

.»proche - Orient

 ...ووفداً من احلزب الدميقراطي اللبناين

 ...وامللحق الع�سكري ال�صيني

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من احلزب الدميقراطي �إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري ال�صيني
اللبناين برئا�سة نائب رئي�س احلزب الأ�ستاذ زياد ال�شويري ،الذي ق ّدم دعمه العقيد �شانغ هونغ �آن ،يف زيارة وداعية ق ّدم فيها خلفه العقيد �شني يونغ.
للجي�ش و�أثنى على دوره الوطني.

 ...وامللحق الع�سكري الكويتي

 ...وقائد القوة البحرية
التابعة لقوات الطوارئ الدولية

�إ�ستقبل رئي�س الأرك��ان ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري الكويتي �إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوة البحرية التابعة
العميد الركن �أحمد �سليمان عبد الرحمن اخلبيزي .وجرى التداول يف �أمور لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة الأمريال الفرن�سي �آالن هيندن يف زيارة وداعية،
ق ّدم خاللها خلفه الأمريال الفرن�سي جان لوي كرينيارد.
تتعلق بالتعاون بني اجلي�شني الكويتي واللبناين.
44
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 ...ورئي�س اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر مودعاً
�إ�ستقبل رئي�س الأرك���ان ،يف مكتبه يف
الريزة ،رئي�س اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
ال�سيد جوردي رايك كوركو ،يف زيارة وداعية
ق ّدم فيها خلفه ال�سيد جورج كوفينو�س.

 ...ووفداً �أملانياً

 ...ووفداً من م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية

�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س �إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
الفريق الإ�ست�شاري الأملاين اجلرنال كارل �شتولتز وم�ساعده العقيد فرن�س م�ؤ�س�سة العرفان التوحيدية برئا�سة ال�شيخ علي زين الدين ،الذي ق ّدم التهنئة
والدعم للجي�ش بعد �إلقاء القب�ض على ال�شبكة الإرهابية يف منطقة ال�شمال.
فوغل .وتناول اللقاء مو�ضوع القوة امل�شرتكة ل�ضبط احلدود الربية.

 ...ووفداً من بلدة عنجر

 ...وم�س�ؤول دار الإفتاء

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من بلدة جمدل �إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،م�س�ؤول دار الإفتاء ال�شيخ �شادي
عنجر برئا�سة ال�سيد ح�سن �صالح ،الذي عر�ض �أو�ضاع البلدة ،وعبرّ عن دعم امل�صري يرافقه احلاج وليد اخلطيب.
�أهاليها للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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ك ّرمت «دورة جي�ش لبنان
ت�رشين/2
كانون1
الواحد» ( )1976-1973قائد
2
اجلي�ش العماد جان قهوجي
0
الذي خرج من �صفوفها
0
متدرجاً يف امل�س�ؤوليات و�صوالً
�إىل �سدة القيادة.
فقد �أقامت الدورة ع�شاء (يف
منا�سبات
املجتمع الع�سكري  -جونية)
على �شرف العماد قائد اجلي�ش
بح�ضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف
ريفي ومدير عام الأمن العام اللواء وفيق جزيني،
و�إىل �ضباط الدورة وعقيالتهم ح�ضر ذوو ال�ضباط
ال�شهداء ،وتخللت املنا�سبة كلمة للعماد قهوجي
و�أخرى للعميد منري عقل طليع الدورة.

8

دورة لبنان الواحد تك ّرم العماد قهوجي

قائد اجلي�ش:
اللحمة
بني ال�ضباط
جتديد للثقة
مب�ستقبل اجلي�ش
طليع الدورة:كلنا ثقة
ب�أنك �ستقود اجلي�ش
�إىل �أر�ض �صلبة
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كلمة قائد اجلي�ش
اعترب العماد قهوجي �أن اللحمة بني �ضباط
ر�ص
الدورة و�ضباط اجلي�ش وقيادتهم ت�أكيد على ّ
ال�صفوف وجتديد الثقة مب�ستقبل اجلي�ش.
وقال:
«�أيها الرفاق
يف هذا اللقاء العامر بوجود �أخوة ال�سالح ،تزدحم
يف خميلتي ال�صور واملعاين ،ف�أعود بالذاكرة اىل
اجلذور� ،إىل م�صنع الرجال ،املدر�سة احلربية التي
احت�ضنتنا �ساحاتها يف بداية الطريق ،فتياناً
قادمني من خمتلف مناطق الوطن وطوائفه
وعائالته ،جتمعهم حمبة لبنان و�شرف االن�ضواء
حت��ت راي��ة ال�شرف والت�ضحية وال��وف��اء .و�أع��ود
بالذاكرة كذلك �إىل م�سرية اخلدمة الطويلة ،التي
خطوناها معاً يف ال�س ّراء وال�ض ّراء ،يداً بيد وجنباً �إىل
جنب ،نت�شارك يف �أفراحها وم�آثرها ،يف �صعوباتها
وخماطرها ،ونتفانى �سوياً يف البذل والعطاء من
�أجل النهو�ض باجلي�ش و�إعالء رايته ،حتى ا�ستحقت
دورتنا بكفاءتكم وت�ضحياتكم� ،أن تبني لها �إرثاً
معنوياً كبرياً ،وترتك ب�صماتها امل�شرقة يف كل
موقع من مواقع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
�إن لقاءنا اليوم ،و�إن جاء مت�أخراً ب�سبب م�شاغلكم
الكثرية التي فر�ضتها الظروف ال�سابقة ،هو ت�أكيد
على اللحمة بني �ضباط الدورة وبالتايل بني �ضباط

ر�ص
اجلي�ش جميعاً وقيادتهم ،وهو ت�أكيد على ّ
ال�صفوف وجتديد الثقة مب�ستقبل هذا اجلي�ش الذي
�سيبقى بف�ضل دماء �شهدائه و�إميان ع�سكرييه،
مفخرة للوطن ومالذاً لأبنائه يف �أوقات ال�شدائد
وال�صعاب.
�إن روح املحبة والتعاون التي �سادت بينكم
على الدوام ،لهي �أبلغ تعبري عن روح الف�ضيلة
املنغر�سة يف �أعماقكم ،وع ّما تتحلون به من
مناقبية والتزام ونكران للذات يف �سبيل ال�صالح
العام� ،إدراك��اً منكم ب�أن جناح امل�ؤ�س�سة هو جناح

لكل ف��رد منكم ،وخ�ير امل�ؤ�س�سة يطال اجلميع
من دون ا�ستثناء ،و�أن��ا على يقني ت��ام ب�أنكم
�ست�ستمرون على ما د�أبتم عليه را�سخي املبادئ
والقيم ،لتبقى الدورة مثاالً ُيقتدى به بني �أبناء
امل�ؤ�س�سة كافة.
�أ�شكر دعوتكم الطيبة اىل هذا اللقاء ،و�أمتنى
لكم ولعائالتكم الكرمية �أي��ام��اًَ زاخ���رة باخلري
والعطاء ،و�أعاهدكم ب�أن تبقى القيادة �أمينة على
ت�ضحياتكم ،كما �أين �أجدد العزم معكم ب�أن ت�ستمر
م�ؤ�س�ستنا قوية منيعة ،وفية للر�سالة والق�سم».

كلمة طليع الدورة
العميد عقل ا�ستهل كلمته بتهنئة
العماد قهوجي بت�س ّلمه قيادة اجلي�ش
وت��ق��دم م��ن��ه ب���أ���ص��دق التمنيات
والأدعية بالتوفيق.
وقال:
طيب يل يف ه��ذا اجل��و العابق
« َي ُ
ّ
بالوطنية احلقة ،املرتكزة �إىل ال�شرف
الوطيد والت�ضحية ا ألك��ي��دة والوفاء
الدائم� ،أن ن�ؤكد الأمل املعقود على �أخ
زميل و ّ
يل القيادة ،و�أن حتاول كلماتي
�أن ت��داين عالياً وتقارب جم ّلياً يف
حب الوطن ،وتفي قائداً يف كلمات
ّ
ً
وحلظات ما �أفناه عمرا حلياة لبنان
وبقائه.
ً
�إنني �أر ّدد ما قلته �سابقا� ،أن كل
رفيق من الدورة يتب أو� مركزاً ،ف�إمنا
ذلك يعني كل فرد من الدورة ،و ُيلزمه
ال��واج��ب �أن ي�ساهم يف ق�سط من
امل�س�ؤولية ،بهدف �إجناح مهمة هذا
الرفيق.
ح�ضرة العماد
مت�� ّر ال��ب�لاد يف ظ���روف مف�صلية
م�صريية ،جراح الوطن تنزف ،دماء
�شهداء ح��رب مت��وز  2006حت ّفزنا
�إىل التعا�ضد ،واالل��ت��ح��ام مدنيني
وع�سكريني مقاومة واحدة ،جاهزة يف
كل حني ،لدحر عدو راب�ض على احلدود
يرتب�ص بنا �شراَ،
�شهدا�ؤنا املئة وال�سبعون يف حرب نهر البارد،
الذين بدمائهم �ض ّرجوا بالأحمر ت��راب الوطن،
وبف�ضلهم وبف�ضل ال�شهداء الأحياء وكل الع�سكريني،
ّمت الق�ضاء على اخلاليا الإرهابية �أو ما عرف بفتح
الإ�سالم ،ينفحون يف �صدورنا روح الع ّزة ال�ضاجة بنا
�أبداً� ،إىل بذل املزيد من الت�ضحية وال�شهادة.
�أيها القائد
لك علينا واجب امل�ساندة يف الكلمة والفعل،
وثق �أننا �سنكون خري �سند ،ولنا عليك ما عرفناه

اجلي�ش  -العدد رقم 282/281

49

بك من تع ّلق بالقيم ،فما طغى عليك غرور ،وال
ا�ستب ّدت بك �شهوة ،وال �سيطرت عليك مادة ،وال
ذهبت �شجاعتك �أهواراً ،فكنت ال�سيف تذود به عن
احلق ،عن اجلي�ش ،جي�شنا احلق ،يعلو وال ُيعلى
عليه.
ح�ضرات ال�سيدات� ،أيها الزمالء
قيادة اجلي�ش لدورتنا ،ق��وى الأم��ن الداخلي
لدورتنا بقيادة اللواء �أ�شرف ريفي ،الأمن العام
لدورتنا بقيادة اللواء الركن وفيق جزيني ،مديرية
املخابرات لدورتنا ب�إمرة العميد الركن �إدمون
فا�ضل ،معظم القطعات الع�سكرية يف لبنان
ب�إمرة �ضباط من دورتنا� ،إنه لفخ ٌر لهذه الدورة �أن
تت�س ّلم زمام الأمور الع�سكرية يف الوطن ،وعلى
هذا �أ�ستذكر ما قاله املاري�شال الفرن�سي فو�ش،
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بطل احلرب العاملية الأوىل« :العامل الأهم يف
انت�صار اجليو�ش هو القيادة ،وقيمة كل جي�ش
تكمن يف جدارة قادته و�شجاعة جنوده».
فكيف بنا وقائدنا يخت�صر القيادة واجل��دارة
وال�شجاعة يف �شخ�صه!؟
ً
ك��ث�يراً م��ا يكون إ����س��م ال�شخ�ص رم���زا لل�شرف
وبرناجماً للعمل ،هكذا هو العماد جان قهوجي.
رفيقنا و�أخونا ،ح�ضرة العماد جان قهوجي
�أنت اليوم على ر�أ�س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،التي
�أعطت البالد حتى الآن ثالثة ر�ؤ�ساء للجمهورية.
ها هو الرئي�س العماد مي�شال �سليمان ،الذي
بحكمته ويف ظل قيادته �إنت�صر الوطن يف حرب
متوز  ،2006وق�ضى على �إرهاب نهر البارد ،ها
هو يجهد بثبات و�صالبة لإعادة الوطن �إىل �أهله،

و�إعادة اللبنانيني �إىل وطنهم.
�أنت اليوم� ،أيها القائد ،على ر�أ�س هذه امل�ؤ�س�سة،
حيث تفتخر �أمهات وزوجات ال�ضباط واجلنود� ،أن
أوالدهن و� َّ
ير ّددن مع ن�سوة �أ�سربطة ل َّ
أزواجهنُ « :ع ْد
حامالً َ
درعك �أو حمموالً عليه».
بف�ضل فخامة رئي�س اجلمهورية ،بف�ضل قيادتك
وقيادة الزمالء القادة وال�ضباط� ،سنعود من كل
مهمة حاملني الدروع ،دروع الن�صر ،دروع العزة،
عزة الوطن ومنعته.
�إن املوقع ال��ذي تتبو�أ �أيها القائد يف قمة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،هو املوقع الذي يقف فيه
اللبنانيون �إىل جانبك ،للتط ّلع نحو �آفاق �أرحب من
الن�صر واملجد اللذين يكلالن هامة الوطن.
ح�ضرة القائد
اجلي�ش هو لبنان ،ولبنان هو اجلي�ش .كل حماولة
لإ�ضعاف اجلي�ش هي �إ�ضعاف للبنان.
لقد خربنا كل �شيء وواجهنا الأخطار واحلروب
وامل�آ�سي ،خربنا كل الأمم التي جاءت �إىل �أر�ضنا
فاحتة وغازية وحمتلة ،وعابرة عرب التاريخ وحتى
�سنوات قليلة ،خربناها بني �ساحات القتال وحتت
ن�يران املدافع ،ويف وجه امل��وت عندما تتع ّرى
النفو�س وتظهر على حقيقتها ،و�إنني �أق�سم لكم
ب�أن الطاقة الروحية لل�شعب اللبناين ،ال تفوقها
�أية طاقة يف الكون.
�س ّدد اهلل خطاك وا�ستجاب دعاءنا لك بالتوفيق،
نعاهدك على موا�صلة ال�سهر معك ،ون�شهد �أننا لك
معاونون ،ومعك �ساعون.
�إنــنــي على ثقــة ،كمــا جميــع احل�ضـــور
ورف��ـ��ـ��ـ��اق ال�سالح
والدرب ،ب�أنك �أيها
ال��ق��ائ��د� ،ستقود
اجل����ي���������ش ح��ت��ى
ت�ستقر قدماه على
�أر�ض �صلبة ،في�ؤ ّدي
َق��� َ��س��م��ه ل�ل��أر����ض
وال�شعب والعلم،
ه���ات���ف���اً ب�����ص��وت
ع���ظ���ي���م ،ليحيا
لبنان.
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اللواء الركن احلاج يف ذكراه الأوىل

الفاعل وتبيان ر�سالة لبنان
ح�ضور وكلمة البطريرك �صفري
برعاية فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال يف العامل ر�سالة اللقاء الغني
�سليمان� ،أقامت قيادة اجلي�ش وعائلة اللواء الركن ب�ين الأدي����ان واحل���وار املغني
ال�شهيد فرن�سوا احلاج قدا�ساً وجنازاً لراحة نف�سه بني احل�ضارات» ،مبدياً ت�أييد
يف كني�سة التج ّلي  -رمي�ش مبنا�سبة مرور �سنة
على ا�ست�شهاده.
ح�ضر القدا�س االحتفايل ال�سيدة الأوىل وفاء
�سليمان ممثلة رئي�س اجلمهورية ،النائب علي
بزي ممثالً رئي�س جمل�س النواب ،الوزير زياد بارود
ممثالً رئي�س جمل�س الوزراء ،العميد الركن بانو�س
ماجنيان ممثالً وزير الدفاع وقائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،عدد من ال��وزراء والنواب وممثلي
الأحزاب ال�سيا�سية والنقابية ،قائد الـ«يونيفيل»
اجلرنال كالوديو غراتزيانو ،امللحقون الع�سكريون
الأج��ان��ب ،ال�سفراء وممثلون عن ق��ادة الأجهزة
الأمنية والدفاع املدين وال�صليب الأحمر ،رئي�س
رابطة املحاربني القدماء العماد �إبراهيم طنو�س،
رئي�س بلدية رمي�ش �إ�سكندر احل��اج وع��دد من
ر�ؤ�ساء بلديـات املنطقة وخماتريها وفاعلياتها،
بالإ�ضـافة اىل عائلـة ال�شهيـد و�أهلـه وعدد كبري
من �ضباط اجلي�ش رف��اق ال�سالح و�أبناء رمي�ش
واجلوار.
تر�أ�س القدا�س راع��ي �أبر�شية �صور للموارنة
املطران �شكراهلل نبيل احل��اج ممثالً البطريرك
م��ار ن�صراهلل بطر�س �صفري وعاونه لفيف من
الكهنة .بعد الإجنيل� ،ألقى املطران احلاج الرقيم
البطريركي ،الذي ح ّيا فيه البطريرك �صفري رئي�س
اجلمهورية راع��ي الإحتفال ،منوهاً بـ«�سيا�سته
احلكيمة الرامية اىل �إعادة تعزيز احل�ضور اللبناين

ن�صب و�ساحة له يف رمي�ش

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

يف الذكرى الأوىل لرحيله � ّ
أطل
اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
من عيون الأحباء والرفاق ،به ّياً يف
�شهادته كما يف حياته ،بطالً يف
ح�ضوره املنت�صر على املوت.
ذكرى اللواء الركن ال�شهيد يف
رمي�ش ،يف الوطن ،يف العيون
والقلوب ،وهج البطولة وطيب
البخور.

البطريرك «ما يقوم به فخامته مع كل القادة
املخل�صني لإحياء جوهر ال�صيغة اللبنانية الفريدة
وتعزيز احلوار الوطني و�إمتام امل�صاحلات الداخلية
واالنفتاح الإيجابي على اجلميع وجتنب الإنزالق
يف التجاذبات الداخلية واخلارجية ،والتزام مبادئ
اال�ستقالل والكرامة واحلرية والعمل على حت�صني
الوحدة الوطنية الكفيلة وحدها �إ�ستيعاب املحن
القا�سية والأزمات اخلطرية».
و�أ�ضاف�« :أيها الكرام تاريخنا يبد�أ عندما ينتهي
تاريخنا ...جئت لأ�شهد حلياة القدي�س يوحنا لأقول
�إنه على مثاله عا�ش فرن�سوا و�سقط �شهيداً كبرياً
للدفاع عن وطن ال ميكنه �إال �أن يبنى على احلق
ويقام �إال على احلق ويعمل �أبنا�ؤه من �أجل احلق،
لأن لبنان واحلق �صنوان ،ووفا ًء للبنان ول�شرف حقه
وحقيقته كانت ت�ضحية فرن�سوا باحلياة .فيا �أيها
الغايل واحلا�ضر الأكرب اليوم بيننا مل يق َو الغياب
على خطف وهجك .ومل ت�ستطع ب�شاعة الباطل

�أيقونة ح ّية

حجب �صباح وجهك ،حا�ضر أ�ن��ت هنا يا فرن�سوا
جتمعنا حولك وترفعنا اىل فوق وتن�شلنا من كل
تخاذل فينا� ،أنت �أيقونة به ّية ح ّية تعك�س �أوالً
وجه العائلة الكربى التي طبعت فيك مثلها العليا
ونقلتها ب��دورك اىل عائلتك ال�صغرى فطبعتها
بروحك العالية� ،أنت �أيقونة ح ّية تعك�س وجه رمي�ش
واجلنوب �أر�ض البطوالت واملقاومة ال�شريفة التي
رفعت عالياً علم احلق والكرامة وراي��ة التكامل
ال�صادق بني م�ؤ�س�سة اجلي�ش ومقاومة ال�شعب يف
احرتام متبادل خالق ،و�أنت �أيقونة بهية جلي�ش
�أثبت و�سيظل يثبت �أن اجلي�ش الواحد واملوحد
يعرف لونه وهويته كما يعرف �صديقه وعدوه.
�شا�ؤوه �أعزل و�شاهد زور ويف �أح�سن الأحوال �صاحب
العني الب�صرية واليد الق�صرية ،فقلب اجلي�ش
املعادلة معك وم��ع رفاقك الأب��ط��ال فاجرتحتم
املعجزة ليكون معكم اجلي�ش جي�ش العني الب�صرية
واليد القديرة.»...

كلمة قيادة اجلي�ش
العميد الركن ماجنيان �ألقى كلمة قيادة اجلي�ش،
فقال:
«�سنة خلت على رحيل �شهيدنا الكبري اللواء
الركن فرن�سوا احلاج ورفيقه الرقيب الأول خرياهلل
ه��دوان ،وم�شاهد هذا احل��ادث اجللل ترت�سم يف
الأذهان �صبح م�ساء ،ك�أن �ساعة الوطن قد خرجت
يف حركتها عن مقايي�س الزمن ،فتوقفت عن
امل�سري حزناً و�أملاً� ،إكباراً و�إجالالً ،ملن جعل حياته
حمراباً للقيم واملبادئ والإميان بلبنان ،واخت�صر
با�ست�شهاده �أ�سمى معاين البطولة والت�ضحية يف
�سبيل وطن وهبه العقل وال��روح ،وافتدى ترابه
الغايل حتى �آخر نقطة من دمه الطاهر.
�إن��ه ق��در الرجال الرجال الذين يولدون و�سمة
ت�شع يف عيونهم وتنطق يف ق�سمات
التفوق ّ
ً
ً
وجوههم ،فيعي�شون كبارا ويرحلون كبارا ،وتبقى
�إجنازاتهم را�سخة يف النفو�س ،وم�آثرهم �شعلة

تقتفي نورها الأجيال جيالً بعد جيل.
هنا يف جنوب املقاومة والتحرير ،يف ريا�ض
البطولة واال�ست�شهاد ،يف رمي�ش هذه الزمردة
اللبنانية الغالية التي يتمهل الزمان فوق تاللها
و�سفوحها وجنبات وديانها ،ململماً �آيات من ال�سحر
والأل��ق واجل��م��ال ،هنا حيث ميتزج ملعان احلجر
وال�شجر بربيق العيون املتوهجة �أ�صالة و�إباء ،ولد
�شهيدنا الغايل فرن�سوا وترعرع بني �أح�ضان عائلة
كرمية �أنبتته على حمبة الوطن والتعلق بالأر�ض،
لينطلق الحقاً اىل ميدان ال�شرف والت�ضية والوفاء،
وي�ضم �شتلة التبغ اىل غ�صن الأرز ،متاماً كما
جمعت نف�سه بني التوا�ضع والكربياء ،وبني ال�صمود
والعنفوان .فكان �أن
ب���دت ع��ل��ي��ه منذ
خطواته الأوىل،
م�لام��ح النبوغ
فتى
والإب���داعً ،

و�شعلة للأجيال
55

ي�ضج ب��االن��دف��اع واحلما�س،
ويتميز ب���اجل���ر�أة والإق�����دام،
ويتوقد بالفطنة والذكاء ،ويف
ما بعد برز �ضابطاً قائداً يقرن
املعرفة بالأخالق ،وامل�س�ؤولية
بال�شجاعة ،واملوقف بالقرار
ال�صائب ،ومل يتوا َن يوماً عن
خو�ض �أ�شر�س املعارك ،حتى
�أ�صبح �إ�سمه العطر على كل
�شفة ول�����س��ان ،ع��ن��وان��اً للثقة
والطم�أنينة ،وال��ق��درة على
مواجهة ال�صعاب ،ويوماً بعد
يوم و�سنة بعد �سنة� ،ضاقت به
ميادين الت�ضحية والعطاء ،حتى
ا�ستغوته ال�شهادة ورفعته بطالً
مظفراً على �صهوة جمد جمع
من كل �أطرافه».
و�أ�ضاف قائالً:
«لقد اتخذ �شهيدنا البطل
فرن�سوا ،الوطن مبثابة قريته
ال���ك�ب�رى ،ف�����راح ي���ج���ول يف
ك��ل �أرج��ائ��ه ،يف اجل��ن��وب كما
يف ب�يروت وال�شمال واجلبل
والبقاع ،يهدم ج��دران الي�أ�س
ويزرع بذور الأمل �أ ّنى وطئت
قدماه ،رافعاً العلم اللبناين
خفاقاً �شاخماً فوق التالل والآكام،
ول�سان حاله يقول« :الأر����ض
�أر�ضنا وال�شعب �شعبنا وال�سيادة
�سيادتنا وال مكان للغرباء بني
�صفوفنا ،وال �شيء يثنينا عن
القيام مبهماتنا و�أداء واجبنا
املقد�س مهما ا�شتدت ال�صعاب
وغلت الت�ضحيات.
وه��ك��ذا ك���ان ال�شهيد وفياً
للق�سم ال��ذي ن��ذر حياته له،
مقدماً بدمه ال��ذك��ي الطاهر
�شهادة يف احل��ق واحلقيقة،
�شهادة يف احلق ،لأن اجلي�ش هو �صاحب الق�ضية
وابن هذه الأر�ض ،ومن �أوىل واجباته الدفاع عنها
واحلفاظ على كرامة �أبنائها ،و�شهادة حقيقة تعلن
�أمام امل أل وحتدث كل ذي �سمع عن متا�سك اجلي�ش
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و�أكد �أنه �سي�أتي يوم يك�شف
فيه عن قتلة ال�شهيد الكبري،
فقال:
ّ
«ل��ق��د ظ���ن الإره��اب��ي��ون �أن
بق�صفهم �أحد �أعمدة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية �سيتمكنون من �إرباك
اجلي�ش وثبط عزميته ،وبالتايل
النيل من دوره الوطني ،لكن،
فات ه���ؤالء القتلة املجرمني،
�أن �شجرة اجلي�ش قد �أ�ضحت
�أعمق جذوراً و�أ�صلب عوداً و�أكرث
�شموخاً ،بعد �أن ارتوت من دم
ال�شهيد حتى الثمالة ،كما �أن
هذه الدماء التي �أهرقت على
مذبح ال��وط��ن ،ق��د ا�ستحالت
�إع�صاراً من غ�ضب يف قلوب
رفاق ال�سالح ،يق�ض م�ضاجع
الإرهاب ويقتلع �أ�شواكه اخلبيثة
�أينما وج���دت ،وم��ا الإجن���ازات

من ر�أ�س هرمه وحتى قاعدته ،ووحدة الدم والدرب الكبرية التي حتققت بالأم�س القريب يف هذا
وامل�صري التي جتمع بني رجاله كافة ،وت�ساوي املجال� ،إال دليل وا�ضح على �إ�صرار اجلي�ش على
ه�ؤالء ،جنوداً كانوا �أم �ضباطاً كباراً ،يف الت�ضحية �إماطة اللثام عن �أ�صحاب الأقنعة الزائفة والوجوه
املتنكرة ،املتخفني خلف �ستائر الظالم ويف �أقبية
وال�شهادة من �أجل لبنان».

فيلم وثائقي وو�صية ال�شهيد
يجدر بالإ�شارة �أنه ُعر�ض بعد القدا�س فيلم وثائقي من �إعداد فريق من
تلفزيون «امل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال» عن �سرية ال�شهيد منذ الوالدة حتى
ال�شهادة.
ً
وكان ملفتا العبارة  -الو�صية التي كتبها اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
قبل ثالثة �أيام من ا�ست�شهاده ،وحملتها بطاقة الدعوة اىل امل�شاركة يف
الذكرى الأوىل ال�ست�شهاده ،وجاء فيها:
«�أو�صيكم حفظ �أمانتني :الأر�ض وال�شعب لتكونوا ملح الأر�ض التي �أنبتتكم
ومفخرة �أبناء �شعبكم ومالذهم وطم�أنينتهم ،ليبقى وطناً �آمناً� ،أبياً ،مو ّحداً
يف وجه الأخطار والتحديات».
فرن�سوا احلاج
الهوان .وال حمالة �سي�أتي اليوم الذي ُيك�شف فيه ونعاهدك بق�سم �أكرب من احلياة� ،أن نبقى �أوفياء
النقاب عن قتلة �شهيدنا الكبري فرن�سوا ،وميثلون لدمائك� ،أمناء على مبادئك وقيمك ،و�أن من�ضي
على خطاك� ،شعارنا ال�شرف والت�ضحية والوفاء،
عراة �أذالء �أمام حكم التاريخ والعدالة».
وخبزنا الإميان وحمبة لبنان.
وختم قائالً:

«ن�ستذكرك اليوم وكل يوم ،بقلوب متتزج فيها
م�شاعر احلزن مب�شاعر الفخر واالعتزاز ،ومن قريتك
الوفية رمي�ش ،وم��ن عرين جي�شك و�ساحاته،
نتوجه اىل روحك الطاهرة ب�ألف حتية �إكبار و�إجالل،
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با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،أتو ّجه
اىل ذوي ال�شهيدين اللواء الركن فرن�سوا احلاج
ورفيقه الرقيب الأول خرياهلل هدوان وكل �شهداء
اجلي�ش ،ب�أح ّر التعازي وخال�ص املوا�ساة ،ولتبقى
ذكرى �شهدائنا العطرة ،جنماً �ساطعاً يف �سماء
اجلي�ش والوطن.
ع�شتم
عا�ش اجلي�ش
عا�ش لبنان».
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كلمتا رئي�س البلدية والعائلة
رئي�س بلدية رمي�ش �ألقى كلمة �شكر فيها ب�إ�سم
�أهايل البلدة واملجل�س البلدي احل�ضور ،معترباً
�أن ال�شهيد خالد ك�أعمدة الهياكل مطالباً بك�شف
القتلة.
وتاله جنل اللواء ال�شهيد ال�سيد �إيلي احلاج بكلمة
العائلة مثمناً م�شاركة احل�ضور لهم يف املنا�سبة
وقال�« :أنتم الذين توافدمت بقوافل الوفاء لإلقاء
التحية وال�صالة كما كل الذين �أحبوه داخل الوطن
وخارجه» .واعترب «�أن الوطن يحت�ضن بعزم رئي�س

اجلمهورية الذي ي�سري به ب�أمان را�سخ نحو �شاطئ
ا ألم��ان وبقيادة العماد جان قهوجي والقيادات
املخل�صة نحو لبنان الوطن الر�سالة القوي العزيز
ال��ذي ي�ستحق من امل�س�ؤولني املحافظة عليه
عرب دعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وجتهيزها والرتفع
عن ال�صراعات غري املجدية للوطن ،وال تر�صدوا
بع�ضكم بل ان��ظ��روا جميعاً يف اجت��اه واح��د نحو
�أن���وار احل��ق ال�ساطعة حيث ترتقي الأمم على
درب التطور واالرتقاء» ،مطالباً بـ«الت�ضامن الذي
نادى به ال�شهيد فرن�سوا يف كل �أعماله وت�صرفاته

وبك�شف مرتكبي اجلرمية وتقدميهم اىل العدالة»
م�ؤكداً �أن «والده �شهيد اجلنوب ولبنان واىل جانبه
مرافقه خرياهلل هدوان»� ،شاكراً كل اجلهات الداعمة
على دعمهم ومبادراتهم «وخ�صو�صاً الوزيرة ليلى
ال�صلح يف �إن�شاء الن�صب والوزير جربان با�سيل يف
�إ�صدار طابع تذكاري تكرمياً لل�شهيد».
�ساحة ال�شهيد
�أعقب القدا�س انتقال عائلة اللواء الركن احلاج
وامل�شاركون اىل و�سط البلدة حيث �ساحة ال�شهيد،

وق��د فاج�أ قائد اجلي�ش العماد قهوجي احل�ضور
بو�صوله مل�شاركتهم يف احتفال �إزاح���ة العلم
اللبناين عن الن�صب التذكاري لل�شهيد .الوزيرة
ليلى ال�صلح حمادة ممثلة م�ؤ�س�سة الوليد بن
طالل الإن�سانية التي �شاركت يف القدا�س ويف
االحتفال ،كما �شارك مدير امل�ؤ�س�سة عبد ال�سالم
ماريني وحمافظ النبطية حممد املوىل.
ماريني �ألقى كلمة م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل
حميياً ب�إ�سم الأم�ير �شهداء اجلي�ش م�ؤكداً دعمه
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

قال ماريني:
«�أيها احل�ضور الكرمي
عندما التحق بالكلية احلربية وتخ ّرج منها
�ضابطاً متم ّيزاً� ،أق�سم ب�شرفه على الوفاء للوطن
والت�ضحية يف �سبيله عمالً ب�شعار امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية املحفور يف �ضمري وقلب كل مواطن
لبناين خمل�ص .وكان ينبع من داخله كما ينبع
م��ن داخ��ل �أي جندي لبناين با�سل� ،إمي���ان �أن
ال�سقوط يف �سبيل الوطن �إذا ق ّدره اهلل له يكون
يف �ساحة القتال كما �شرعته الأع��راف والقوانني
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الدولية� ،أما العدو فهو واحد وهو مرتب�ص يف قلب
الأمة العربية منذ العام .1948
�أما مناقبيته الع�سكرية واخللقية والأدبية فكانت
تن�ص على �أن املعارك البطولية ت�سجل وجهاً لوجه
حيث ي�ضع كال الطرفني ما ملكت �أميانهما من
جر�أة وب�سالة قتالية� ،إال �أن ال�شهيد مل يتوقع �أن
ي�سقط �شهيد الغدر والت�آمر اجلبان لأنه من �آداب
الغزو والقتال كما جاء يف احلديث ال�شريف« :ال
تغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا
وليداً».
ل��ك��ن الأي������ادي الآث��م��ة
ا���ص��ط��ادت��ه ف�سقط بطالً
�شهيداً ل��ل��وط��ن .وج��اءت
ارت���دادت �إنفجار �صبيحة
ي���وم الأرب���ع���اء 12ك��ان��ون
الأول  2007فقد طالت
�شظاياها ق��ل��وب جميع
امل���واط���ن�ي�ن ال�����ش��رف��اء
فتوقفت عن اخلفقان اىل
�أن ظ��ه��رت على �شا�شة
التلفزيونات ل��ي�لاً ذرية
ج��اءت من �صلب ال�شهيد
البطل ،ف���أدرك��ت القلوب
�أن املعلم ق��د م��ات لكن
ثمة من تل ّقن على يديه
كما تقول �أرملته القيم
والأخالق والأمثال القدمية
حيث كان يكتبها لهم على
لوح لتبقى وترت�سخ يف
ال�ضمري ،وكان ي�ضيف اليها
دوماً جملته ال�شهرية�« :إن
لبنان �أمانة يف �أعناقنا ال
ميكننا التخلي عنها وال
بد �أن ننجح يف املحافظة
عليه».
�أيها احل�ضور الكرمي
�أتينا جميعاً لنجمع �أن
�ساحات ال��وط��ن و�ساحات
ال�شرف والت�ضحية والوفاء
ا���ش��ت��اق��ت اىل ب��ط��والت
ال�����ش��ه��ي��د و���ش��ج��اع��ت��ه،
وزواري���ب قريته رمي�ش
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ّ
حتن اىل وجوده وكل �شرب من لبنان الذي عرفه
ب�سهوله ووديانه وجباله و�سار على رجليه يف
غالبية مناطقه كلها جمتمعة ت�ستذكره باخلري
وتنحني �أمام �ضريحه.
�أما نحن يف م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية
فما ي�صيب هذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ي�صيبنا يف
ال�صميم ،فلقد عا�شت هذه امل�ؤ�س�سة انطالقتها
ومتو�ضعت هيكليتها مع جد رئي�س امل�ؤ�س�سة
املغفور له دول��ة الرئي�س ريا�ض ال�صلح (ابن
اجلنوب) الذي �سعى لأن تعك�س امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

�صورة العي�ش امل�شرتك وال�صيغة التوافقية التي
عمل على �إر�سائها يف �صلب امليثاق الوطني ويف
نفو�س �أبناء وطنه� .آمن بتلك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وهي يف مطلع �شبابها وبداية ت�أ�سي�سها ودعا اىل
دح�ض العدوان الإ�سرائيلي م�ؤمناً بقدرتها على
خو�ض احلرب والن�صر معاً وهو الذي قال للعرب
�آنذاك« :هل دخلنا احلرب لنهادن �أم لنقاتل؟ هل
نهرب من القتال وهو فر�صة العمر ،هل نر�ضى
بالإ�ست�سالم وهو و�صمة العبودية والذل؟».
لكن الرئي�س ال�صلح ا�ست�شهد يف مطلع

يا حاجاً اىل الأبدية

جاه ٌل َمن �أرادك بال حراك
ت�ضج عنفوان ثراك
ودما�ؤك ّ
ال�شمال يفتقد منقذه
ُ
تراب ِ
اجلنوب وريث غناك...
ُ
تراب ِ

يا حاجاً اىل الأبدية مت ّه ْل
ُ
ال�سالح قد �ألقوا ال�شباك
رفاق ِ
وال�صي ُد وف ٌري ُ
واحلق ته ّل ْل
ال�شفيع ُق ّبلت يداك
فرن�سوا
ُ
�شهيد لبنان وطن الر�سالة
جنودك غ ّنوا �صفاء ُعالك
ُ
فالليل ُ
يئن و�شم�س العدالة
نو ٌر ُ
يطل من ُ�صبح مثواك
جورج عبداهلل الربك�س
اخلم�سينيات تاركاً وراءه نواة من الرجال الرجال
الذين �أب�صروا النور و�آمنوا بالوطن والق�ضية �أمثال
ال�شهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج .لكل ذلك مل
ت� أش� امل�ؤ�س�سة بتوجيه من رئي�سها �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير الوليد بن طالل ونائب الرئي�س
معايل ال�سيدة ليلى ال�صلح حمادة (مل ت�ش�أ) �إال �أن
تقوم مببادرة تبقي على الذكرى الطيبة ،مبادرة
جتاه الوطن ومبادرة جتاه هذه البلدة احلا�ضنة
وجتاه ذريته.
�أيها احل�ضور الكرمي
لأ�سرة ال�شهيد نقول �صبرّ كم اهلل و�أم ّدكم بالقوة
والعزمية� ،سوف ترافقكم ذك��رى ال�شهيد التي
تفوح باحلب والإميان.
لأه��ايل هذه املنطقة الكرمية نقول �إن هذه
الأر�ض التي �أجنبت ال�شهيد فرن�سوا احلاج ال بد لها
�أن تنجب �أبطاالً ي�سريون على نهجه.
�أما للم�ؤ�س�سة الع�سكرية فنقول ،ما يعزز الأمل
فينا اليوم هو وجود رفيق درب ال�شهيد على ر�أ�س
قيادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية عنيت به العماد جان
قهوجي.
�أما للوطن فنقول كلنا �أمل �أن يقي اهلل لبنان
من �ش ّر البلية ويعزز من خطوات العهد اجلديد

بقيادة فخامة رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان .لتكن م�شيئة اهلل،
و�شكراً».
ك��ذل��ك ك��ان��ت كلمة لرئي�س
م�ؤ�س�سة اللواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج� ،صليبا احلاج،
ومن ثم كان ق�ص ال�شريط
و�أزيح العلم عن الن�صب
التذكاري.
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ملنا�سبة مرور �أربعني يوماً على ا�ست�شهاد النقيب الطيار
ت�رشين/2
كانون1
�سامر حنا� ،أقيم قدا�س وجناز لراحة نف�سه يف كني�سة
2
�سيدة الإنتقال يف تنورين الفوقا ،تر�أ�سه كاهن الرعية الأب
0
�أغناطيو�س داغر وح�ضره النائب بطر�س حرب ،العميد
0
الركن الطيار �سمري املعلويل قائد القوات اجلوية
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،الرائد �شربل
�أنطون ممثالً املدير العام للأمن العام اللواء وفيق
ذكراهم خالدة جزيني ،النقيب �سيمون خمايل ممثالً املدير
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي ،رئي�س �إحتاد بلديات منطقة البرتون
ال�سيد جورج �سلوم وعدد كبري من ال�ضباط ومن ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري والفاعليات
و�أهل ال�شهيد.

8

تفتقده القاعدة وطائرته وال�سماء...

�أربعون النقيب حنا
يف تنورين

العظة
الأب داغر �ألقى بعد الإجنيل عظة ا�ستهلها بالتذكري
بقول ال�سيد امل�سيح ال تخافوا ممن يقتل اجل�سد ولي�س
له �أن يهلك النف�س .وقال:
«اجتمعنا اليوم مع ا أله��ل وال��رف��اق ،مع الأق��ارب
والأ�صدقاء ،نعيد ذكرى الأربعني ال�ست�شهاد النقيب
الغايل �سامر حنا .ونعلن �أمام اهلل والتاريخ والوطن
ردنا الإيجابي على م�صابنا والعذاب ،نحتفل بتوزيع
الأو�سمة والدروع ونن�شد �أنا�شيد القيامة.
هو الربيء الهادئ ،املتف ّوق املتوا�ضع ،واملناقبية ال�شاهدة ،وقد نذر حياته
خلدمة وطنه ،يبنيه على احلب وال�سالم ،على احلرية والعدالة ويحمي �شعبه
من التعديات واخلطر .كالفرا�شة البي�ضاء ُقتل وهو يرفرف يف �سماء بالده،
ّ
يب�شر بال�سالم.
لقد ا�ستحق �سامر واملوا�سم يف البواكري �أو�سمة ال�شرف والبطولة يف الأر�ض.
وا�ستحق الو�سام الأعلى وهو يف قلب اهلل ،وقد �أعطي له �أن يكون فدية وطن
الفكر والروح ،و�ضحية ترف�ض �أن تكون القاتل ،فدخل يف دراما ال�صليب وعمل
الفداء واخلال�ص ،وهنا يكمن املعنى وكل ال�سر ،ولي�س لنا �سواه.
يف ذكرى رحيل �سامر ما ع�سانا نقول ،وهو الكلمة الباقية وال�صوت الهادر.
هو و�سام على �صدر تنورين ،وهي تنجب الأبطال يف الأمانة للوطن وخدمة
احلياة بال�شرف والت�ضحية والوفاء.
هو و�سام على �صدر م�ؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين التي تخ ّرج �أمثاله لينت�صر
اخلري على ال�شر وينهزم امل��وت .كيف ال ومناعة وهيبة اجلي�ش �شهدا�ؤه
و�ضمانة الإنت�صار قوة الدم.
هو و�سام يف �ضمري الوطن الذي ا�شرتاه الأبطال باحلياة ،و�صار ا�سمه اجلديد
وطن ال�شهداء.»...

قيادة اجلي�ش
والأهل والرفاق
يف �إحياء الذكرى
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كلمة قيادة اجلي�ش
و أ�ل��ق��ى ممثل ق��ائ��د اجلي�ش العميد الطيار
املعلويل الكلمة الآتي ن�صها:
«�إنتظرك �أهل القرية عري�ساً ،فجئنا بك �شهيداً،
قالوا� ،إرفعوا الهامات عالياً فخراً واعتزازاً� ،إنه اليوم عر�س تنورين ،عر�س
اجلي�ش ولبنان .كم �أنت �أب ّية يا تنورين.
ً
يا �شهيد لبنان ،يا عري�س ال�شهداء� ،أربعون يوما والعيون ت�شخ�ص اىل
�صورتك البهية ،وال�ضمائر تهتف ب�إ�سمك ،والأقالم تفي�ض مب�آثر بطولتك.
�أربعون يوماً �ساكناً قلوب رفاقك وحمبيك يف القوات اجلوية ،مل تغب ولو
حلظة عن بالهم ،تعي�ش معهم يف �أحاديثهم و�إجتماعاتهم اليومية .قاعدتك
اجلوية يف رياق تفتقدك ب�ساحاتها ومدارجها� ،أروقة ال�سرب الثامن ت�س�أل
عنك ،طائرتك ما زالت جاثمة على الأر�ض ّ
مو�شحة بال�سواد حزناً على وحيدها،
برج املراقبة �إ�شتاق اىل �سماع �صوتك الدافئ� ،سماء لبنان تنادي َمن كان
يحميها ويدافع عنها حتى الرمق الأخري.
�أقلب ملفك اجلوي ال�شخ�صي ف�أقر�أ :طيار مميز ب�أدائه ،مده�ش ب�سرعة
ا�ستيعابه ،يتمتع بخامة القائد والطيار املبدع.
ً
ً
يا �شهيد القوات اجلوية ،عرفناك �ضابطاً مثقفا ،مثاليا يف ان�ضباطه ،قدوة
يف تهذيبه ،كرمياً يف �أخالقه� ،سخياً يف عطائه ،قوياً و�صلباً يف مواقفه
ك�صخور جبال تنورين العنيدة على الزمن ،و�أ�ضحيت بعد ا�ست�شهادك �أرزة
�شاخمة على روابي هذه البلدة ال�صامدة.
قالوا �إن املوت ميحو ال�سلبيات وال�شوائب والأخطاء� ،أما معك فلم �أجد �شيئاً

�إفتتاح «حممية �أرز ال�شهداء»
يف �أرنون

قائد اجلي�ش:
دما�ؤهم ت�ست�صرخنا
لنقف بنياناً مر�صو�صاً

لأخفيه و�أطمره ،عتبي عليك الوحيد �أنك اخت�صرت الطريق ورحلت عنا باكراً
من دون ا�ستئذان ،رحيل الكبار ب�صمت مهيب ،على ر�ؤو�س �أناملك ،حتى
رفيقك مل ي�شعر بغيابك .كنت �ساكناً يف حياتك و�صامتاً عند رحيلك ،لكن
ا�ست�شهادك �أدمى قلوب ال�شعب اللبناين بكامله وه ّز الوطن ب�أ�سره ح�سرة
على �شبابك ،وك�أن دمك ُ�سفك قرباناً على مذبح هذا الوطن رمبا ليدفع
بالقيادات ال�سيا�سية اىل تهدئة النفو�س وال�سري بعملية امل�صاحلة الوطنية
ال�شاملة على �أمل انبعاث لبنان جديد.
يا �شهيد اجلي�ش ،يا ن�سراً هوى من عليائه ،بربك �أخربنا هل ما زال هناك
مت�سعاً ل�شهداء اجلي�ش ،ثق ب�أن �أر�ض لبنان �ستظل مرتعاً للأبطال ،و�سماءه
�ستبقى ملعباً للن�سور ،نحمل جميعاً �شعلة واحدة وهدفاً واحداً للحفاظ على
احلرية والدميقراطية وال�سيادة والإ�ستقالل ،لبقاء هذا الوطن العزيز على
قلوب جميع اللبنانيني.
�أخرياً �أتو ّجه اىل الوالد والوالدة و�أ�شقاء �سامر واىل خطيبته مريمي ،و�أهايل
تنورين الأوفياء لأقول ،لي�س لكلماتي قوة �أملكم وال عظمة حزنكم ،من يا �سامر
قرير العني مطمئناً ف�أنت يف حمى الأرز اخلالد ولتزهر يف كل ربيع من طيف
روحك الطاهرة �شقائق النعمان وزهر البيل�سان لتبقى ذكراك م�ؤبدة.
العزاء لكم ،والبقاء للوطن».
كذلك� ،ألقى �شقيق ال�شهيد مروان كلمة ب�إ�سم العائلة �ش ّدد فيها على
«�ضرورة ك�شف احلقيقة ملعرفة �أ�سباب اغتيال �شقيقه ال�شهيد �سامر» م�شيداً
مبناقبية اجلي�ش وبالت�ضحيات التي يق ّدمها يف �سبيل احلفاظ على �سيادة
الوطن.

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً بالعميد
جورج كيوان قائد فوج املدرعات الأول ،جرى افتتاح حممية
الأرز يف بلدة �أرنون والتي �أقامها �إحتاد بلديات ال�شقيف
«حتية ل�شهداء اجلي�ش» .ح�ضر الإحتفال ال��ذي �أقيم يف
ا�سرتاحة القلعة يف حماذاة قلعة ال�شقيف ،النائبان عبد
اللطيف الزين ويا�سني جابر ،رئي�س دير مار �أنطونيو�س يف
النبطية الأب با�سيل نا�صيف وفاعليات.
بعد التحية الع�سكرية ل�شهداء اجلي�ش� ،ألقى رئي�س بلديات
ال�شقيف ال�سيد �سميح حالل كلمة �أ�شاد فيها بالدور الكبري
الذي �أداه اجلي�ش يف حماية الوطن وال يزال.
ً
حمافظ النبطية ال�سيد حممود املوىل حت ّدث معبرتا �أن
الوطن �أ�صبح بف�ضل ال�شهداء الع�سكريني حممياً من الأطماع
ومن الأفكار ال�سوداء ومن �ص ّناع الذل والهوان...
و�ألقى ممثل العماد قائد اجلي�ش العميد كيوان كلمة جاء
فيها�« :إن هذه الدماء الطاهرة ت�ست�صرخنا اليوم وكل يوم
لنقف �شعباً واحداً كالبنيان املر�صو�ص عند حدود كرامة لبنان
و�سيادته وعزته ،نحميها كما حتمي الأهداب �أحداق العيون،
فري�ضع �أجيالنا حب لبنان نقياً �صافياً من كل نزعة طائفية
�أو م�صلحة ذاتية و�أنانية قاتلة ،عندها فقط تطمئن �أرواح
ال�شهداء يف عليائها وت�شمخ بوطن ينت�صر ب�إميان جي�شه،
وجي�ش ينت�صر بوحدة �شعبه والتفافه حوله».
ويف اخلتام ،ق ّدم ال�سيد حالل درعاً تقديرية ملمثل القائد،
ق�ص العميد جورج
وتو ّجه اجلميع اىل حممية الأرز حيث ّ
كيوان وال�سيدان حالل واملوىل �شريط الإفتتاح ورفعوا ال�ستار
عن لوحة تخليد ذكرى ال�شهداء ،ثم جالوا يف املحمية.
واجلدير بالذكر� ،أن املحمية غر�ست فيها � 220أرزة على
وخ�ص�صت فيها لكل �شهيد
م�ساحة خم�سة �آالف مرت مربعّ ،
ً
ً
�أرزة .ويراد لهذه املحمية �أن تكون معلما وطنيا ،وقد �ص ّمم
مدخلها على �شكل قبعة جندي ،وع ّلقت على املدخل لوحة
عمالقة كتبت عليها �أ�سماء ال�شهداء.
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ا�ستعادت �ساحة ال�شهداء وقع خطوات الع�سكر يف
ا�ستعرا�ض مبنا�سبة اال�ستقالل غ ّيبته ل�سنتني
متواليتني الظروف التي م ّرت بها البالد.
ويف حني كانت طائرات الـ«هوكر هنرت» جنمة
يف �سماء اال�ستعرا�ض بعد �أن جنح اجلي�ش يف
ت�أهيلها ،قدّ مت وحدات اجلي�ش امل�شاركة والعائدة
ملختلف الأ�سلحة عر�ضاً مميزاً بدقة التنظيم
والأداء .وبدت ال�صفوف املر�صو�صة والهامات
ال�صلبة ،ت�أكيداً لعهد قطعه جي�ش الوطن
للوطن ،وجت�سيداً للإميان بلبنان.

عر�ض ع�سكري
مبنا�سبة
اال�ستقالل بعد
غياب ق�سري

�صفوف الع�سكر
املرتا�صة ت�ؤكد
عهدها للبنان
وجت ّ�سد الإميان به
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�أق��ي��م العر�ض
يف �ساحة ال�شهداء بح�ضور
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
ورئي�س جمل�س النواب نبيه بري ورئي�س احلكومة ف�ؤاد
ال�سنيورة ،وعدد من الر�ؤ�ساء ال�سابقني والوزراء والنواب وال�شخ�صيات
الر�سمية الع�سكرية والق�ضائية والإدارية والدبلوما�سية ،اىل وزراء
ونواب حاليني و�سابقني وممثلي املقامات الروحية والبعثات
الدبلوما�سية املعتمدين يف لبنان والإعالم املرئي وامل�سموع
واملكتوب والهيئات الإقت�صادية والإجتماعية والنقابية والأهلية.
70
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ال��ق��وى امل�شاركة
يف العر�ض و�صلت اىل ال�ساحة
يف ال�صباح الباكر وقبل الثامنة كانت قد
متركزت وو�صل ال�ضباط املعينون حل�ضور الإحتفال ،ومن ثم
و�صل قائد العر�ض وعلم اجلي�ش.
وتواىل بعد ذلك و�صول رئي�س الأركان وقائد اجلي�ش فوزير
الدفاع الوطني ومن ثم رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س جمل�س
النواب ،و�أديت مرا�سم التكرمي لكل منهم.
يف التا�سعة متاماً اكتمل احل�ضور بو�صول رئي�س اجلمهورية
ومع �أمر قائد اجلي�ش بالت�أهب عزفت املو�سيقى وق ّدم ال�سالح
ومن ثم حلن التعظيم والن�شيد الوطني.
بعد �أن ح ّيا رئي�س اجلمهورية الأعالم والبيارق تو ّجه ال�ستعرا�ض
القوى ب�سيارة مك�شوفة يرافقه وزير الدفاع الوطني ويتبعه
يف �سيارة �أخرى قائد اجلي�ش ورئي�س الأركان.
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281

71

«الهوكر هنرت»
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تعترب طائرة «الهوكر هنرت» من �أحدث
الطائرات الن ّفاثة القاذفة التي و�صلت اىل �سالح
اجلو اللبناين العام  ،1959وهي الطائرة التي �أ�سقطت
مقاتلة �إ�سرائيلية يف مواجهة جوية ح�صلت بني الطائرات
اللبنانية والإ�سرائيلية املعادية يف مطلع ال�ستينيات،
وحت��دي��داً يف منطقة كفرم�شكي ،حيث مت ّكن اجلي�ش
اللبناين من �أ�سر طيارها الإ�سرائيلي.
ويف وقت الح��ق ،ونتيجة للظروف ال�صعبة التي
م ّرت بها البالد ،بقيت هذه الطائرات يف

هنغاراتها ومل ُت�ستخدم.
واليوم ،وبعد جهد متوا�صل ومثمر ،قام به
الع�سكريون الفنيون يف اخلدمة الفعلية ورفاقهم
املتقاعدون يف قاعدة رياق اجلوية ،مت ّكنت القوات اجلوية
اللبنانية من �إعادة ت�أهيل «الهوكر هنرت» وجتهيزها ،وهي
حت ّلق جم��دداً يف �سماء لبنان بعد غياب طويلّ ،
مو�شحة
بالعلم اللبناين ومدفوعة بعزم رج��ال يتطلعون اىل
تي�سر لهم
التحليق بطائرات من اجليل اجل��دي��دّ ،
امل�شاركة الفعلية يف الدفاع عن الوطن.

رئي�س اجلمهورية �أخذ مكانه على
املن�صة بعد �أن و�ضع �إكليالً من الزهر
على ن�صب ال�شهداء وح ّيا امل�شاركني
يف االحتفال.
افتتح العر�ض بتحليق طائرتني
نفاثتني م��ن ن��وع «ه��وك��ر هنرت»
وت�شكيل من الطوافات الع�سكرية
التي ح ّلقت حاملة العلم اللبناين
وعلم اجلي�ش ،وم��ا لبث الت�شكيل
اجل���وي �أن م�� ّر جم���دداً ف��وق مكان
االح��ت��ف��ال م��ت��خ��ذاً ���ش��ك��ل الأرزة
اللبنانية.
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قائد العر�ض العميد الركن ميالد طنو�س �أطلق الإ�شارة لبدء العر�ض بعد ا�ستئذان رئي�س اجلمهورية
فتحركت الوحدات وفقاً للرتتيب املحدد لها.
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بداية �أطلت ال��وح��دات الراجلة
وك��ان��ت على ال��ت��وايل :الأع�ل�ام
وال��راي��ات ،ال��ب��ي��ارق ،املدر�سة
احلربية ،القوات الربية (مدر�سة
ال��رت��ب��اء) ال��ق��وات البحرية،
القوات اجلوية ،معهد التعليم،
لواء احلر�س اجلمهوري� ،ألوية
78
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امل�شاة الأول ،ال��ث��اين ،الثالث،
اخل��ام�����س ،ال�����س��اد���س ،ال�سابع،
الثامن ،العا�شر ،احل��ادي ع�شر،
الثاين ع�شر ،اللواء اللوج�ستي،
فوجا املدرعات الأول والثاين،
فوج التدخل اخلام�س� ،سرية
مكافحة ال�شغب ،املديرية
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281
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ال��ع��ام��ة ل��ق��وى الأم����ن الداخلي،
املديرية العامة للأمن العام،
املديرية العامة لأم��ن الدولة،
م��دي��ري��ة اجل���م���ارك العامة،
الطبابة الع�سكرية ،ف�صيلة
نقابني ومفرزة كالب تابعتان
لفوج الهند�سة ،املركز العايل
80
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للريا�ضة الع�سكرية ،موقع ومدر�سة
التزلج  -الأرز ،راب��ط��ة قدماء
القوى امل�سلحة اللبنانية ،اللجنة
الأوملبية ،احتاد ك�شاف لبنان،
الإحت���اد اللبناين للمر�شدات
وال��دل��ي�لات ،مو�سيقى قوى
الأمن الداخلي ،فوج املغاوير،
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فرع املكافحة ،فهود قوى الأمن
ال��داخ��ل��ي� ،أف���واج التدخل الأول
والثالث والرابع واخلام�س ،الفوج
املجوقل ،فوج مغاوير البحر.
�أع��ق��ب ذل��ك م��رور الوحدات
امل�ؤللة وكانت على التوايل:
ل���واء ال��دع��م (ف���وج الإ���ش��ارة
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وامل�ضاد ل��ل��دروع) ،ل��واء امل�شاة
التا�سع ،ف��وج امل��غ��اوي��ر ،فوجا
التدخل الثاين والرابع ،ال�شرطة
الع�سكرية ،ف��وج��ا املدفعية
الأول والثاين ،الدفاع املدين،
فوج الإطفاء ،ال�صليب الأحمر
اللبناين ،مو�سيقى اجلي�ش.
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رافقت املو�سيقى مرور الوحدات
بعزف الأنا�شيد والأغاين الع�سكرية
والوطنية ،و�أطلقت يف �سماء
العر�ض بالونات بالألوان احلمراء
والبي�ضاء واخل�����ض��راء ،بينما
أ�ط��ل��ق��ت ال�سفن يف البحر
�أبواقها.
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ختام الإحتفال ك��ان مع مغادرة
علم اجلي�ش ورئي�س اجلمهورية
و�سائر املدعوين.
واعتباراً من العا�شرة والن�صف
فتحت �أب��واب الق�صر اجلمهوري
�أمـام املهنئني بعيد اال�ستقالل.
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�أكاليل با�سم اجلمهورية اللبنانية
على �أ�ضرحة رجاالت اال�ستقالل
و���ض��ع ممثلو رئي�س اجلمهورية ورئي�س
جمل�س النواب ورئي�س احلكومة �أكاليل الزهر
على �أ�ضرحة رج��االت اال�ستقالل ،ج��ري��اً على
التقليد ال�سنوي .غري �أن الأكاليل هذا العام
كانت موحدة با�سم اجلمهورية اللبنانية ممثلة
برئي�سها ،خالفاً ملا كان يجري �سابقاً �إذ كان
يتوجه اىل كل �ضريح ثالثة ممثلني وي�ضعون
ثالثة �أكاليل با�سم الر�ؤ�ساء الثالثة.
فقد و�ضع النائب �سمري عازار ممثالً الر�ؤ�ساء
الثالثة �إكليالً من الزهر على �ضريح الرئي�س
ب�شارة اخلوري يف ر�أ�س النبع.
وتوىل وزير الدولة خالد قباين و�ضع �إكليل

متثال
فخر الدين

و�ضع وزير الدفاع الوطني اليا�س املر �إكليالً من الزهر با�سم رئي�س
اجلمهورية ورئي�سي جمل�س النواب واحلكومة ،على متثال الأمري فخر
الدين  -مدخل وزارة الدفاع يف الريزة.

قدا�س
يف ذكرى
الرئي�س
مع ّو�ض

ملنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة الغتيال الرئي�س ال�شهيد رنيه
مع ّو�ض� ،أقيم قدا�س احتفايل يف املركز الزراعي التابع مل�ؤ�س�سة
رنيه معو�ض يف جمدليا .رعى االحتفال رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان ممثالً بالوزير يو�سف تقال .وح�ضر ممثل رئي�س
جمل�س النواب النائب علي بزي ،وممثل رئي�س جمل�س الوزراء الوزير
جان اوغا�سبيان ،اىل عائلة الرئي�س وح�شد من ال�شخ�صيات.

ع��ل��ى ���ض��ري��ح ال��رئ��ي�����س ري��ا���ض ال�صلح يف
الأوزاع��ي ،و�آخر على �ضريح عدنان احلكيم يف
البا�شورة.
وو�ضع نائب رئي�س احلكومة اللواء ع�صام �أبو
جمرا �إكليالً على �ضريح الرئي�س عبد احلميد
كرامي يف طرابل�س.
كما و�ضع النائب عبداهلل فرحات �إكليالً على
�ضريح الرئي�س كميل �شمعون يف دير القمر.
وو�ضع وزير ال�صحة العامة حممد جواد خليفة
�إكليالً على �ضريح ال�شيخ بيار اجلميل يف بكفيا.
ويف مار اليا�س بطينا و�ضع النائب عاطف
جمدالين �إكليالً على �ضريح حبيب �أبو �شهال.
وتوىل وزير الدولة يو�سف تقال مهمة
متثيل الر�ؤ�ساء الثالثة وا�ضعاً �إكليالً على
�ضريح والده �سليم تقال يف زوق مكايل
و�آخر على �ضريح الرئي�س ف�ؤاد �شهاب يف
غزير.
وو�ضع النائب بيار دكا�ش �إكليالً على
�ضريح حميد فرجنية يف �إهدن.
كذلك و�ضع وزي��ر الثقافة متام �سالم
�إكليالً على �ضريح الرئي�س �صائب �سالم.
وزار �ضريح الأم�ير جميد �أر���س�لان يف
خلدة وزير الزراعة اليا�س �سكاف الذي
و�ضع الإكليل.
النائب علي خري�س و�ضع �إكليالً من
الزهر على �ضريح الرئي�س عادل ع�سريان
يف �صيدا.
وو�ضع وزير اخلارجية واملغرتبني فوزي
�صلوخ �إك��ل��ي�لاً م��ن ال��زه��ر على �ضريح
الرئي�س �صربي حمادة ،وزار �ضريح الوزير
ال�سابق ماجد حمادة.
وزي��رة الرتبية والتعليم العايل بهية
احلريري و�ضعت �إكليالً من الزهر على
�ضريح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
وزار النائب نا�صر ن�صراهلل قلعة را�شيا
حيث اعتقل رجال اال�ستقالل العام .1943
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مبنا�سبة العيد اخلام�س وال�ستني
ال�ستقالل لبنان �أقيمت �إحتفاالت
يف وزارة الدفاع الوطني
وقيادات املناطق و�سائر املواقع
والثكن الع�سكرية ،حيث تلي
«�أمر اليوم» ال�صادر باملنا�سبة
وقدّ مت مرا�سم التكرمي لل�شهداء
الأبرار ،وو�ضعت �أكاليل الزهر على
الن�صب واللوحات التذكارية التي تخ ّلد ذكراهم.

�إحتفاالت اال�ستقالل يف
املناطق واملواقع الع�سكرية

«�أمر اليوم»
وتكرمي ال�شهداء

الريزة

و�ضع قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �إكليالً
من الزهر على املدافن اخلا�صة ب�شهداء اجلي�ش يف وزارة الدفاع الوطني ،تكرمياً لأرواحهم الطاهرة وتقديراً لت�ضحياتهم الكبرية
يف �سبيل الوطن.
ويف باحة وزارة الدفاع الوطني� ،أقيم احتفال رمزي ح�ضره رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ونوابه ،وقادة املديريات والأجهزة والوحدات و�ضباطها،
واملوظفون املدنيون التابعون لها ،حيث جرت مرا�سم رفع العلم وتالوة «�أمر اليوم» الذي و ّجهه العماد قهوجي اىل الع�سكريني باملنا�سبة ،كما ّمت و�ضع �إكليل من
الزهر با�سم العماد قائد اجلي�ش على ن�صب اخلالدين يف الريزة.

بريوت
90
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يف بريوت تر�أ�س �إحتفال تالوة «�أمر اليوم» وو�ضع �إكليل من الزهر على ن�صب ال�شهداء ،قائد املنطقة العميد الركن
علي جابر.

جبل لبنان

ال�شمال

اجلنوب

تر�أ�س االحتفال الذي �أقيم يف منطقة
جبل لبنان العميد الركن ع��ادل خنافر
فتال «�أمر اليوم» وو�ضع �إكليالً من الزهر
با�سم قائد اجلي�ش على الن�صب التذكاري
لل�شهداء.

�أقيم يف منطقة ال�شمال �إحتفال
مماثل تر�أ�سه العميد الركن بيار
متى ،فتال «�أمر الريم» وو�ضع �إكليالً
من الزهر على الن�صب التذكاري
با�سم العماد قائد اجلي�ش.

�أقامت قيادة منطقة اجلنوب الع�سكرية عر�ضاً ع�سكرياً رمزياً يف باحة ثكنة ال�شهيد حممد زغيب .وو�ضع قائد
املنطقة العميد الركن اليا�س زعرب �إكليالً عند الن�صب التذكاري ل�شهداء اجلي�ش وتال «�أمر اليوم».
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البقاع

�أحيت منطقة البقاع املنا�سبة باحتفال �أقيم يف ثكنة �أبلح و�شاركت فيه وحدات ع�سكرية بح�ضور
عائالت �شهداء اجلي�ش وح�شد من املواطنني .وو�ضع قائد املنطقة العميد الركن ن�سيم اندراو�س �إكليالً
من الزهر عند الن�صب التذكاري لل�شهداء على وقع حلن املوتى وتال «�أمر اليوم».

قوات جوية وبحرية ووحدات
�أقيمت �إحتفاالت مماثلة يف مقرات قيادات القوات اجلوية والبحرية والوحدات الكربى والقطع امل�ستقلة.
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امل�ؤ�س�سات الرتبوية
�إعداد:
ندين البلعة

اجلامعة اللبنانية الأمريكية
�إحتفلت اجل��ام��ع��ة اللبنانية
الأمريكية بالإ�ستقالل على وقع
الأن��ا���ش��ي��د والأحل�����ان الع�سكرية
والوطنية مع فرقة من مو�سيقى
اجلي�ش ب�إ�شراف املقدم جورج ح ّرو
وق��ي��ادة امل��ع��اون الأول طانيو�س
بطر�س.

يف احتفاالت امل�ؤ�س�سات الرتبوية مبنا�سبة ا إل�ستقالل ح�ضر اجلي�ش
مك ّرماً يف العديد من اجلامعات واملدار�س .ول ّبى العماد قهوجي
عدة دعوات يف خمتلف املناطق موفداً ممثلني له ،بينما
ا�ستقبلت مواقع وثكنات الطالب ومعلميهم مهنئني.

ممثالً قائد اجلي�ش ،ومدير املكتب الرتبوي الأنطوين
املعهد الأنطوين
�أحيا تالمذة املعهد الأنطوين يف بعبدا ،عيدي العلم الأب اليا�س عبد امل�سيح ،و�أرملة اللواء الركن ال�شهيد
والإ�ستقالل ب�سل�سلة من الن�شاطات الفنية والرتاثية فرن�سوا احل��اج ،و�أف��راد الهيئة التعليمية والإداري��ة
والفولكلورية� ،شارك فيها العقيد خالد عبد امللك وجمع من الأهايل.

مدر�سة اجلمهور
�أحيت مدر�سة �سيدة اجلمهور �إحتفاالً كبرياً مب�شاركة التالمذة وح�ضور ممثل
قائد اجلي�ش العميد الركن �إميل �شعيا �سلوم ،والأب الرئي�س �سليم دكا�ش،
وم�شاركة فرقة من مو�سيقى اجلي�ش.
وقام التالمذة با�ستعرا�ض على وقع مو�سيقى اجلي�ش وبرتكيب لوحة على
امللعب الكبري كتب عليها« :لنجمع قوانا ونبني معاً م�ستقبلنا».
و�ألقيت للمنا�سبة كلمات با�سم الأ�ساتذة والتالمذة ،واختتم الإحتفال بكلمة
الأب دكا�ش الذي ق ّدم درعاً تذكارية ملمثل قائد اجلي�ش.
94
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�أحيت

الإ�ستقالل وك ّرمت اجلي�ش و�شهداءه
معهد احلكمة الفني
�إح���ت���ف���ل معهد
احل��ك��م��ة ال��ف��ن��ي -
الأ�شرفية مبنا�سبة عيد
الإ���س��ت��ق�لال وبيوبيله
اخل��ام�����س والع�شرين،
بح�ضور العقيد �أنطوان
ب�شعالين مم��ث�لاً قائد
اجلي�ش العماد جان
قهوجي.
ت�ض ّمن الإحتفال
برناجماً �شارك فيه
ال��ط�لاب والإداري����ون
واملعلمون والأه��ل،
وكلمة �ألقاها ممثل
العماد قائد اجلي�ش.

مدر�سة ملكارت
وف��ا ًء لذكرى اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احل��اج� ،ش ّكلت مدر�سة
ملكارت وفداً من ثالثني تلميذاً قاموا بغر�س �شجرة �أرز يف الناحية
ال�شرقية لتمثال الأمري فخر الدين.
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البزن�سون -
ب�سكنتا
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ح�ضر ممثل قائد اجلي�ش احلفل ال��ذي �أحيته
مدر�سة القدي�س من�صور لراهبات املحبة -
البزن�سون يف ب�سكنتا.
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اللي�سيه
فردان

مدر�سة اللي�سيه ف��ردان �أحيت الإ�ستقالل وزار
وفد منها ن�صب ال�سالم يف وزارة الدفاع الوطني،
واملتحف الع�سكري.

مون ال�سال
ّ
نظمت مدر�سة الفرير  -مون
ال�سال  -عني �سعادة �إحتفاالً مبنا�سبة
عيد الإ�ستقالل ح�ضره ممثل عن قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،ألقى
كلمة مقت�ضبة عن معارك خميم نهر
البارد.

مدار�س
املربات

�إحتفلت مدار�س املربات  -ثانوية الكوثر بعيد
الإ�ستقالل بح�ضور ممثل عن قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي.

زيارات
مراكز
ع�سكرية

املدر�سة
البطريركية
للروم
الكاثوليك

يف الكورة �ش ّكل طالب عدة مدار�س وفوداً زارت
الع�سكريني يف مراكزهم املنت�شرة يف املنطقة
واحتفلوا معهم بالإ�ستقالل.

�أقامت املدر�سة البطريركية للروم امللكيني
الكاثوليك �إحتفاالً ح�ضره العقيد الإداري عبد
املجيد �ضو ممثالً قائد اجلي�ش ،ورئي�س املدر�سة
الأب الدكتور مي�شال �سبع وح�شد من التالمذة
والأ�ساتذة والأهل.
وقد �ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة للمنا�سبة.

ثانوية رفيق احلريري
يف �صيدا حيث و ّجهوا التحية اىل اجلنود و�أن�شدوا معهم الن�شيد الوطني
يف �صيدا ارتدت املدار�س �ألوان الإ�ستقالل والعلم اللبناين.
ففي ثانوية رفيق احلريري قام التالمذة بن�شاطات خمتلفةّ ،
ونظمت و�س ّلموا قائد منطقة اجلنوب الع�سكرية العميد الركن اليا�س زعرب لوحة
جت�سد معاين الإ�ستقالل.
الإدارة زيارة لتالمذة مرحلتي الرو�ضات والإبتدائي اىل ثكنة حممد زغيب
ّ
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ثانوية الهداية
النموذجية

يف ال�شمال �أق��ام��ت ثانوية
الهداية النموذجية  -حلبا �إحتفاالً
يف ملعب الثانوية �شارك فيه
الفوج املجوقل الذي ق ّدم عرو�ض
ت�س ّلق وه��ب��وط باحلبال على
�سطح مبنى الثانوية ،وبح�ضور
ممثل عن قائد اجلي�ش.

جمعية
الإغاثة
والرتبية
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ق ّدمت جمعية الإغاثة والرتبية
للأيتام واليتيمات و�أبناء �شهداء
اجلي�ش ،عر�ضاً م�سرحياً يف قاعة
حما�ضرات دار الزهراء � -أبي
�سمراء  -طرابل�س ،ح�ضره ممثل
عن قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي.

القدي�س
يو�سف للآباء
الكبو�شيني

مدر�سة
قدمو�س -
�صور

يف إ�ط���ار �إحتفالها بعيد الإ�ستقالل
ّ
نظمت مدر�سة القدي�س يو�سف للآباء
الكبو�شيني زيارة اىل اللواء ال�سابع ،حيث
احتفل التالمذة بالعيد مع الع�سكريني.

�أق��ام��ت مدر�سة قدمو�س
يف جوار النخل احتفاالً ح�ضره
رئي�س ق�سم توجيه منطقة
اجلنوب العقيد نادر �أبو نادر،
ورع���اه وزي��ر ال�سياحة ايلي
ماروين بح�ضور رئي�س �أ�ساقفة
���ص��ور للطائفة امل��ارون��ي��ة،
املطران �شكراهلل نبيل احلاج،
قائد الوحدة الكورية و�ضباط
من القوة الإيطالية وفاعليات
املنطقة.
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مدر�سة
بنت جبيل الفنية

ثانوية الإمام الباقر

ّ
نظمت ثانوية الإم��ام الباقر  -الهرمل �سل�سلة
من الن�شاطات اخلا�صة ملنا�سبة الإ�ستقالل ،حيث
زار تالمذة الرو�ضات واحللقة الأوىل ،قيادة منطقة
البقاع لتقدمي التهنئة بالعيد .وق ّدم التالمذة وروداً
حمراء اىل الع�سكريني عربون تقدير لعطاءاتهم.
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قلعة را�شيا

102

مدر�سة بنت جبيل الفنية وكعادتها �إحتفلت باملنا�سبة ،وبتخريج طالبها ،بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العميد
الركن �صادق طلي�س الذي �ألقى كلمة باملنا�سبة.
�أحيت بلدية را�شيا وقرى املنطقة عيد الإ�ستقالل يف مهرجان
«الإ�ستقالل يف را�شيا» بالتعاون مع جمعية «بلدتي» ،ح�ضره
العقيد الركن غ�سان بو يا�سني قائد موقع را�شيا ممثالً العماد
جان قهوجي قائد اجلي�ش .وقام املدعوون بجولة على �أجنحة
قلعة را�شيا ،والغرف التي اعتقل فيها رجاالت الإ�ستقالل.

ت�رشين/2
كانون1

2
0
0

8

�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

ال�سفارتان
الربيطانية
والفرن�سية
حتتفالن
بذكرى جنود
�سقطوا يف لبنان

�أحيت ال�سفارتان الربيطانية والفرن�سية وملنا�سبة يوم تذكار املوتى،
ذكرى اجلنود الذين ق�ضوا يف لبنان خالل احلربني العامليتني الأوىل والثانية.
ففي املدافن الع�سكرية يف بريوت  -منطقة ق�صق�ص� ،أقامت ال�سفارة
الربيطانية احتفاالً ح�ضره عدد من ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني الأجانب
بالإ�ضافة اىل ممثلني عن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وحماربني
قدامى فل�سطينيني.
و�أقامت ال�سفارة �إحتفاالً مماثالً يف مقابر الربيطانيني يف طرابل�س،
ح�ضره العميد الركن عبد احلميد دروي�ش قائد منطقة ال�شمال ممثالً العماد
قائد اجلي�ش ،وموظفون من ال�سفارة الربيطانية وممثلون عن بع�ض
البعثات الدبلوما�سية ومدعوون ر�سميون �آخرون.
وللمنا�سبة نف�سها ،قامت وفود من ال�سفارة الفرن�سية بزيارة املقابر
الفرن�سية حيث ّمت و�ضع �أكاليل من الزهر على �أ�ضرحة اجلنود الفرن�سيني
يف عدة مناطق يف لبنان.
جرى االحتفال الرئي�س يف ق�صر ال�صنوبر وتر�أ�سه ال�سفري الفرن�سي ال�سيد
اندريه باران وح�ضره ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن جان فريحة م�ساعد اجلي�ش العميد اليا�س ريحانا.
قائد منطقة بريوت وعدد من امللحقني الع�سكريني الأجانب .ويف منطقة كما جرت �إحتفاالت مماثلة يف ب�يروت ويف بلدة ري��اق وقاعدة رياق
طرابل�س ،و�ضع القن�صل الفرن�سي العام بح�ضور عدد من موظفي ال�سفارة ،اجلوية و�ضعت خاللها �أكاليل من الزهر بح�ضور امللحق الع�سكري الفرن�سي
�أكاليل من الزهر على مقابر الفرن�سيني وذلك بح�ضور ممثل العماد قائد وموظفني من ال�سفارة وممثل العماد قائد اجلي�ش.
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وفد ع�سكري من الكلية الع�سكرية
الأردنية يف زيارة اىل الكليات
واملعاهد الع�سكرية
ق��ام وف��د ع�سكري م��ن الكلية الع�سكرية
الأردنية بزيارة �أكادميية اىل الكليات واملعاهد
الع�سكرية ،ل�ل�إط�لاع ع��ل��ى آ�خ��ر م�ستجدات
التدريب والإ�ستفادة من اخلربات اللبنانية يف
هذا املجال.
�إ�ستهل الوفد جولته بزيارة اىل وزارة الدفاع
الوطني يف ال�ي�رزة ،حيث التقى رئي�س
الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ،وكان لقاء
يف قاعة الإيجاز تر�أ�سه م�سري �أعمال �أركان
اجلي�ش للعمليات العميد الركن عبد الرحمن
�شحيتلي وح�ضره عدد من ال�ضباط ،تخلله
�إيجاز حول �إن�شاء اجلي�ش اللبناين وعقيدته
القتالية ونظام التدريب الذي يتبعه.
وتخلل ال��زي��ارة اي�ضاً ،و�ضع �إكليل من
الزهر على ن�صب اخلالدين �أمام مدخل وزارة
الدفاع الوطني بح�ضـور م�ساعد قائد مقر
عـام اجلي�ش العميـد �سهيـل عويـدات ممثالً
قائد اجليـ�ش العماد جـان قهوجي ،و�ضبـاط.
وزار ال��وف��د �أي�����ض��اً ،كلية ف����ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان ،املدر�سة احلربية ،قيادة
القوات البحرية ،قاعدتي بريوت وجونية
البحريتني ،قاعدة بريوت اجلوية ،معهد
التعليم  -م��در���س��ة ال��رت��ب��اء ،مدر�سة
التزلج ،مدر�سة القوات اخلا�صة وقيادة
فوج املغاوير .وقد تع ّرف الوفد الع�سكري
الأردين اىل تاريخ كل من هذه الوحدات
و�أ�ساليب التعليم والتدريب واملناهج
املتبعة فيها ،كما جال على بع�ض املراكز
التابعة لها.
وكانت للوفد اي�ضاً عدة جوالت �سياحية
ثقافية اىل بع�ض امل��راك��ز ال�سياحية
الهامة يف لبنان ،كما �أق��ام��ت قيادة
اجلي�ش حفالت �إ�ستقبال على �شرفه
ح�ضرها قادة الوحدات و�ضباطها و�ضباط
من قيادة اجلي�ش� ،ألقيت خاللها كلمات
ترحيبية وتبودلت الهدايا التذكارية.
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وبع�ض ال�ضباط والرتباء البحارة
زيارة �سفينة ع�سكرية
م���أدب��ة غ��داء ح�ضرها ال�سفري
ال�ترك��ي وامل��ل��ح��ق الع�سكري
تركية «»YAVUZ
ال�ترك��ي و���ض��ب��اط م��ن اجلي�ش
اىل لبنان
اللبناين.
قامت ال�سفينة الرتكية « »YAVUZالعاملة �ضابطاً ورتيباً بحاراً وفد من ال�سفارة الرتكية و�آخر كذلك �أق��ام ال�سفري الرتكي باملنا�سبة حفالت
�ضمن القوة البحرية التابعة لقوات الـ«يونيفيل» من قيادة القوات البحرية برئا�سة العميد البحري �إ�ستقبال .ونظمت لطاقم ال�سفينة جوالت
�سياحية ثقافية �شملت بع�ض املراكز ال�سياحية
بزيارة جماملة اىل لبنان ا�ستمرت �أربعة �أيام .مي�شال الها�شم.
زار ال�سفينة التي حتمل طاقماً ي�ضم  247و�أقامت قيادة اجلي�ش على �شرف قائد ال�سفينة يف لبنان.

اللبنانية و�أجهزتها الأمنية
ع��ق��د م�����س��اع��د مدير �إجتماع خمابرات اجلي�ش والف�صائل الفل�سطينية
وال��ق�����ض��ائ��ي��ة لت�سليم
امل��خ��اب��رات يف اجلي�ش
العقيد عبا�س �إبراهيم يف ثكنة حممد زغيب � -صيدا ،وبح�ضور املطلوبني ،خ�صو�صاً من لهم اليد الطوىل يف ا�ستهداف اجلي�ش
رئي�س فرع خمابرات اجلنوب العقيد علي �شحرور� ،إجتماعاً �ض ّم ممثلني عن واالعتداء على عنا�صره و�آلياته.
وقد �أبدى املجتمعون كل ا�ستعداد للتعاون وت�سليم املطلوبني والفارين
خمتلف الف�صائل الفل�سطينية ،و�شخ�صيات مت ّثل الهيئات الأهلية واملدنية
من العدالة ،كما جددوا ثقتهم بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،و�أثنوا على دورها
والعائالت والع�شائر داخل خميم عني احللوة.
وقد تناول البحث ال�ش�ؤون الفل�سطينية ب�شكل ع��ام ،و�سبل الوطني اجلامع ،وطالبوا من جهة أ�خ��رى باالهتمام بالأو�ضاع
الن�أي باملخيم عن التجاذبات ال�سيا�سية ،ومنع العابثني بالأمن املعي�شية والإن�سانية يف املخيم ،واالهتمام ب�أبنائه من الناحية
من اللجوء اليه باعتباره مكاناً �آمناً لهم ،والتعاون مع ال�سلطات الإن�سانية.
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م�ؤمتر حول «�إتفاقية حظر �إ�ستعمال القنابل العنقودية يف العامل»
ب��دع��وة م��ن وزارة ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ،ووزارة
اخلارجية واملغرتبني وال�سفارة الرنوجية ،عقدت
قيادة اجلي�ش م�ؤمتراً حول «�إتفاقية حظر �إ�ستعمال
القنابل العنقودية يف العامل» وذلك بتاريخي 11
و ،2008/11/12يف فندق «ك��راون ب�لازا» يف
احلمرا ،ح�ضره معايل وزير اخلارجية واملغرتبني
الأ�ستاذ ف��وزي �صلوخ ووف��د من وزارة اخلارجية
الرنوجية برئا�سة م�ساعد وزير التنمية الدولية
ال�سيد هاكون غولربانت�سن ،بالإ�ضافة اىل عدد من
ال�شخ�صيات الدبلوما�سية وال�سفراء العرب والأجانب
ومنظمات غري حكومية حملية و�أجنبية وجمعيات
�أهلية.
بداية� ،ألقى العميد حممد فهمي رئي�س املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ال��ذي م ّثل

معايل وزير الدفاع الوطني والعماد قائد اجلي�ش،
كلمة حتدث فيها عن خماطر القنابل العنقودية
وت�أثريها ال�سلبي على ال�صعيدين الإن�ساين
والإجتماعي لل�شعب اللبناين ،تال ذلك عر�ض فيلم
وثائقي عن م�شكلة القنابل العنقودية يف جنوب
لبنان ومقابالت مع ال�ضحايا.
وبدوره� ،ألقى معايل وزير اخلارجية واملغرتبني
الأ�ستاذ �صلوخ كلمة �أعلن فيها موقف احلكومة
اللبنانية من الإتفاقية ،كما �شرح م�ساعد وزير
اخلارجية الرنوجي يف كلمته �أهمية الإتفاقية
ونتائجها الإيجابية على خمتلف الأ�صعدة الإن�سانية
والإجتماعية.
كذلك� ،ألقيت كلمات وحما�ضرات للم�شاركني
تناولت مبعظمها خطر القنابل العنقودية

و�أ�ساليب معاجلة نتائجها ال�سلبية وطرق �إزالتها
وتنبيه ال�سكان من خماطرها.
ويف اليوم التايل� ،إ�ستكمل امل�ؤمتر �أعماله
بعر�ض ملراحل التح�ضري التفاقية حظر �إ�ستعمال
القنابل العنقودية� ،إنتقل بعدها احلا�ضرون
اىل جنوب لبنان حيث اطلعوا على املهام التي
ين ّفذها املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.
و�شملت اجلولة ور�شة عمل �إزالة قنابل عنقودية
يف بلدة زوط��ر ال�شرقية ،بالإ�ضافة اىل حلقة
توعية من خماطر الألغام والقنابل العنقودية يف
بلدة ال�سماعية  -ق�ضاء �صور ،ن ّفذها كل من املركز
اللبناين وفوج الهند�سة .وقد تال احللقة توزيع
من�شورات توعية وهدايا على التالمذة امل�شاركني.

كرا�س كهربائية
ٍ
مب��ب��ادرة م��ن ن���ادي روت����اري -
بعبدا وبالتعاون مع «Rotary
للمقعدين من
»International
ومتربعني،
«روتاري» اىل
ت�س ّلم اجلي�ش اللبناين  24كر�سياً
اجلي�ش
مدولباً كهربائياً تلبية الحتياجات
املعوقني الذين ت�ض ّرروا خالل �أحداث نهر البارد .وجرى ت�سليم هذه
الكرا�سي العالية التقنية خالل �إحتفال �أقيم يف نادي ال�ضباط يف
ال�يرزة ،يف ح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميد
الطبيب ندمي العاكوم على ر�أ�س وفد من ال�ضباط وعدد من املتربعني
و�أع�ضاء نادي روتاري  -بعبدا.
ني�شنزو يانو ت�شيللي وقادة
ت�س ّلم اجلي�ش هبة ع�سكرية
يورو
صف
�
ون
مليون
بقيمة
هبة
ال��وح��دات ال��دول��ي��ة ،ومدير
م���ن ال���وح���دة الإي��ط��ال��ي��ة
للجي�ش
إيطالية
ل
ا
الوحدة
من
خمابرات اجلي�ش يف اجلنوب
العاملة يف الـ«يونيفيل»
يف احتفال �أقامته يف مقر قيادتها يف بلدة �شمع يف �صور ح�ضره ال�سفري العقيد علي �شحرور وقائد املنطقة الع�سكرية العميد الركن بول مطر وح�شد
الإيطايل غربيال كيكيا وممثل قائد اجلي�ش العميد الركن اليا�س زعرب وقائد من الفاعليات.
القوة الدولية امل�ؤقتة اجلرنال كالوديو غراتزيانو وقائد القطاع الغربي اجلرنال وبلغت قيمة الهبة الإيطالية للجي�ش ،مليوناً ون�صف مليون يورو (وقود
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عتاد ملكافحة
احلريق
وال�سيطرة
على الأ�ضرار
هبة �أملانية
للقوات البحرية

جرى يف قاعدة بريوت البحرية ،حفل ت�س ّلم عتاد ملكافحة
احلريق وال�سيطرة على الأ�ضرار على املراكب مق ّدم هبة من
جمهورية �أملانيا الإحتادية اىل القوات البحرية اللبنانية.
ح�ضر احلفل العميد الركن البحري علي املعلم ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،القائمة ب�أعمال �سفارة جمهورية �أملانيا الإحتادية ال�سيدة
�إيرين بالنك على ر�أ�س وفد مرافق وعدد من �ضباط اجلي�ش.
�إ�ستهل احلفل بعزف الن�شيدين اللبناين والأملاين ،ثم �ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة
�شكر فيها جمهورية �أملانيا الإحتادية على مبادرتها ،منوهاً بعالقات ال�صداقة والت�ضامن
التي جتمع ال�شعبني اللبناين والأملاين .كما تال كتاب �شكر و�س ّلم املحتفى بهم دروعاً
تذكارية.

زورق �شراعي تقدمة من جمعية ال�صداقة اللبنانية  -الإماراتية للقوات البحرية
بح�ضور العميد البحري مي�شال الها�شم ممثالً �سلطان �سيف ال�سويدي ،ونائب رئي�س جمعية اللبناين والإماراتي.
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي و�سفري دولة ال�صداقة اللبنانية  -الإماراتية ال�سيد اليا�س �أبو ويف ختام الإحتفال ،تال ممثل قائد اجلي�ش
الإمارات العربية املتحدة يف لبنان ال�سيد حممد �صعب ،ورئي�س اللجنة الأوملبية اللواء املتقاعد كتاب �شكر و�س ّلم املحتفى بهم دروعاً تذكارية.
�سهيل اخلوري ،اىل جانب ح�شد من
ال�ضباط واملدعوين� ،أقيم يف قاعدة
بريوت البحرية ،حفل ت�س ّلم زورق
�شراعي مق ّدم هبة من قبل جمعية
ال�صداقة اللبنانية  -الإماراتية
ل�صالح اجلي�ش اللبناين.
وقد �ألقى العميد البحري الها�شم
كلمة ب�إ�سم قيادة اجلي�ش �شكر فيها
اجلمعية املذكورة على مبادرتها،
من ّوهاً بعالقات الأخ��وة والت�ضامن
التي جتمع ال�شعبني ال�شقيقني
ومعدات ع�سكرية ومناظري ليلية) ،ووقع الربوتوكول املتعلق بها اجلرنال
يانو ت�شيللي عن اجلانب الإيطايل والعميد الركن زعرب عن اجلانب اللبناين،
وتبادال بعدها درعني تذكاريتني.
وبعد تقليد �أو�سمة خدمة ال�سالم لعنا�صر �سيغادرون اىل بالدهم بعد �إمتام
عملية التبديل� ،ألقى اجلرنال غراتزيانو كلمة �ش ّدد فيها على �أهمية التعاون
بني الـ«يونيفيل» والقوات امل�سلحة اللبنانية التي ت�ش ّكل ركناً من �أركان

تفوي�ض القوة الدولية و�شرطاً جوهرياً حلل �أي من امل�شاكل التي قد تطر أ�
يف منطقة العمليات ،واجلي�ش هو ال�شريك املمتاز الذي ي�سهل �إ�ضطالع
الـ«يونيفيل» بواجباتها.
ويف اخلتام� ،ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة �شكر فيها القوة الإيطالية
وال�سلطات الإيطالية على مبادرتها .ثم �أقيم عر�ض ع�سكري �شاركت فيه
وحدة من اجلي�ش.
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الفوج املجوقل ين ّفذ
مناورات يف مهنية القبيات الر�سمية

ن ّفذ الفوج املجوقل يف منطقة عكار بالتن�سيق مع بلدية القبيات مناورات
ع�سكرية ح�ضرها تالمذة مدار�س وثانويات البلدة وجوارها.
جرت املناورات يف باحة مهنية القبيات الر�سمية ،يف ح�ضور رئي�س البلدية
خمول عبدو ومديري املدار�س الر�سمية واخلا�صة و�أفراد الهيئات التعليمية
فيها والتالمذة.
تخ ّلل العر�ض هبوط على احلبال وعمليات �إنقاذ جرحى مب�شاركة طوافة
ع�سكرية .ختاماً قدم التالمذة باقات من الزهر اىل �ضباط الفوج و�أفراده
تعبرياً عن تقديرهم للجي�ش.

�إنزال جموقل
يف ال�شيخ طابا
ن ّفذت وحدات جموقلة من اجلي�ش� ،إنزاالً
�إ�ستعرا�ضياً يف باحة املدر�سة الوطنية
الأرثوذك�سية يف بلدة ال�شيخ طابا يف
عكار ،وذلك ملنا�سبة عيد اال�ستقالل.
هذه اخلطوة ،وهي الأوىل من نوعها،
ت�أتي ت�أكيداً على التفاعل احل��ي بني
الأهايل وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية .وقد رافق
العملية تنفيذ عرو�ض رمزية لعمليات
�إنزال واحتالل �أبنية وعمليات دهم و�إنقاذ.
ح�ضر الإ�ستعرا�ض �ضباط م��ن قيادة
اجلي�ش ومدراء و�أف��راد الهيئة التعليمية
والإداري�����ة وط�ل�اب ع��دد م��ن امل��دار���س
الر�سمية واخلا�صة.
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�إ�ستبدال

�أ�صدرت قيادة اجلي�ش � -أرك��ان اجلي�ش للعديد  -مديرية
بطاقات
التعبئة بياناً �أعلنت فيه �أنه �سي�صار تباعاً اىل ا�ستبدال بطاقات
�إحتياطيي
الإحتياط العائدة لإحتياطيي اجلي�ش من الرتب كافة (خدمة
اجلي�ش
فعلية وجم ّندين ومن �ضمنهم ال�ضباط املج ّندين) با�ستثناء
ال�ضباط املتقاعدين من اخلدمة الفعلية ،وفقاً ملا يلي:
 على الإحتياطيني التق ّدم من �أق�سام تعبئة قيد نفو�سهم لغاية ،2009/3/1ال�ستبدال البطاقات القدمية التي بحوزتهم ببطاقات �إحتياط �أمنوذج جديد ،م�صطحبني
معهم:
 -1ن�سخة عن الهوية �أو �إخراج قيد.
� -2إفادة �سكن من خمتار املحلة.
� -3صورة �شم�سية م�ص ّدقة (ذقن حليقة و�شعر ق�صري).
 �أما املوجود حالياً خارج البالد ،فعليه التق ّدم من ق�سم تعبئة نفو�سه اعتباراً من تاريخدخوله الأرا�ضي اللبنانية مبهلة ثالثة �أ�شهر من تاريخ الدخول.
 ميكن لأ�صحاب العالقة التق ّدم من مراكز �شركة «ليبان بو�ست» ()Liban Postلتقدمي طلبات �إ�ستبدال بطاقاتهم.

الدكتور اليا�س ال�شويري حا�ضر يف املدر�سة احلربية حول «احلوادث املرورية والتل ّوث ال�ضو�ضائي»
�ألقى رئي�س اجلمعية اللبنانية لل�سالمة العامة ،ورئي�س
اجلامعة اللبنانية الكندية « »LCUبالتكليف الدكتور اليا�س
ال�شويري حما�ضرة يف املدر�سة احلربية بعنوان «احلوادث
املرورية والتل ّوث ال�ضو�ضائي».
تقدم احل�ضور العميد الركن �سهيل حماد قائد املدر�سة
ممثالً قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،وح�ضر �ضباط
املدر�سة والتالمذة ال�ضباط يف ال�سنتني الثانية والثالثة.
ويف ختامها� ،أجاب الدكتور ال�شويري عن �أ�سئلة احل�ضور ،ثم
كانت كلمة �شكر من ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن حماد
للدكتور املحا�ضر ،ق ّدم له بعدها درعاً تذكارية عربون تقدير
من قيادة املدر�سة.

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

�إجازة يف التاريخ
للنقيب عبا�س ياغي

�إجازة يف التاريخ
للنقيب حممد الزين

�إجازة يف الفل�سفة
للم�ؤهل حممد ظاهر

�إجازة يف العلوم ال�سيا�سية
والإدارية للرقيب الأول خليل عون

حاز النقيب عبا�س منذر ياغي
من لواء امل�شاة ال�سابع� ،إجازة
تعليمية يف التاريخ من كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية يف
اجلامعة اللبنانية.

حاز النقيبب حممد زين
الزين� ،إجازة تعليمية يف
التاريخ من كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف
اجلامعة اللبنانية.

حاز امل�ؤهل حممد ح�سن
ظاهر من لواء امل�شاة
التا�سع �إجازة تعليمية يف
الفل�سفة من كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف
اجلامعة اللبنانية.

حاز الرقيب الأول خليل �سعيد عون
من فوج التدخل اخلام�س� ،إجازة يف
العلوم ال�سيا�سية والإدارية من كلية
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية
يف اجلامعة اللبنانية.
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اجلي�ش� :أكرث من �إجناز نوعي
يف مكافحة الإرهاب خالل الأ�سابيع الأخرية
حقق اجلي�ش �أك�ثر من �إجن��از نوعي خالل الأ�سابيع الأخ�يرة يف ما
يتعلق مبكافحة الإرهاب ومالحقة خالياه.
خلية �إرهابية
يف  12ت�شرين الأول املا�ضي ،ا�ستطاعت قوة م�شرتكة من اجلي�ش
والأم��ن الداخلي توقيف ع��دد من �أف��راد خلية �إرهابية متورطة
بتفجريات طرابل�س الأخري ،التي ا�ستهدفت ع�سكريني من اجلي�ش
امل
ط
ل
و
ب
ل
ل
ع
دالة
اللبناين .وقد �ضبط بحوزة ه���ؤالء ح��زام نا�سف ال�ستعماله يف
عبد الغني
علي جوهر
عملية �إرهابية �أخرى ،وفق ما �أعلنته قيادة اجلي�ش يف بيان �صادر
عن مديرية التوجيه .والبيان الذي �أعلن �أن التحقيق مع املوقوفني
ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص قد بو�شر� ،أعلن موا�صلة تعقب املدعو عبد البيان �أ�ضاف «�إن قيادة
اجلي�ش �إذ ت�ؤكد عزمها على مكافحة الإرهاب
الغني علي جوهر� ،أحد العنا�صر الرئي�سيني يف هذه اخللية.
بكل ال�سبل والإمكانات ،تدعو باقي العنا�صر ال�ضالعني يف ارتكاب
�أعمال �إرهابية ،اىل املبادرة لت�سليم �أنف�سهم لقوى اجلي�ش �أو للأجهزة
�شبكة جت ّ�س�س
ويف الأول من ت�شرين الثاين مت ّكنت مديرية املخابرات يف اجلي�ش الأمنية ،لينالوا جزاءهم العادل �أمام الق�ضاء ،ال �سيما �أنه لن يكونوا بعد
وبعد �سل�سلة حتريات ومتابعة يف منطقة البقاع ،من توقيف اليوم مب�أمن من املالحقة الأمنية يف جميع الأرا�ضي اللبنانية».
جت�س�س و�إرهاب متورطة بالتعامل مع اىل ذلك ،ح�صلت عدة حوادث �أمنية عاجلها اجلي�ش يف حينه ،معيداً
�شخ�صني ينتميان اىل �شبكة ّ
العدو الإ�سرائيلي .وقد �ضبطت بحوزتهما �أجهزة �إت�صال وكامريات الو�ضع اىل طبيعته وم���ؤك��داً أ�ن��ه لن يتهاون مع العابثني بالأمن
ت�صوير متطورة .كما اعرتف املوقوفان ب�إقدامهما على جمع معلومات والإ�ستقرار.
حول مراكز حزبية ور�صد حتركات م�س�ؤولني حزبيني ل�صالح هذا العدو .ويف هذا ال�سياق� ،أوقفت قوة من اجلي�ش (ليل )2008/10/12
التحقيق مع املوقوفني بد�أ بالتن�سيق مع الق�ضاء املخت�ص لك�شف املدعو نا�صر قا�سم جمعة من بلدة جمدل عنجر على �أثر تهديده
مواطنني يف �أوقات خمتلفة ،ومهاجمته دورية للجي�ش بالرمانات
كامل تفا�صيل املو�ضوع.
اليدوية ،مما �أدى اىل وقوع �إ�صابات يف �صفوف عنا�صرها ،وقد �أحيل
املوقوف اىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة.
 ...ومتورطون �آخرون
بعد �أيام من ذلك (يف � )2008/11/10أعلنت قيادة اجلي�ش عرب اي�ضاً يف ال�سياق نف�سه ( )2008/11/21حاولت �سيارة �إجتياح �أحد
بيان �أ�صدرته مديرية التوجيه� ،أنه «ويف �ضوء التحقيقات اجلارية مع احلواجز الع�سكرية يف طرابل�س ومل متتثل لأوامر عنا�صره .فتم توقيف
عنا�صر ال�شبكة الإرهابية التي ّمت القب�ض عليها م�ؤخراً ،ونتيجة للجهود ثالثة �أ�شخا�ص كانوا يف ال�سيارة بعد �إ�صابة �أحدهم بجراح .على الأثر
الأمنية امل�شرتكة والتعاون اجلدي مع قيادة الف�صائل الفل�سطينية يف �أقدم بع�ض املخ ّلني بالأمن على التجمهر ،و�إحراق ال�سيارة املذكورة،
املخيمات ،مت ّكنت مديرية املخابرات يف مدينة طرابل�س وخميم و�إحراق بع�ض الدواليب و�إطالق النار على حاجز للجي�ش .بيان مديرية
البداوي من توقيف كل من حمزة �أمني قا�سم امللقب ب�أبي حممد التوجيه الذي �أعلن عن احلادث �أعلن �أن عنا�صر احلاجز ردوا على النار
وخالد اجلرب امللقب ب�أبي وائل ونادر العلي امللقب ب�أبي �صالح و�سعيد باملثل مما �أدى اىل �إ�صابة املدعو �أحمد الزعبي �إ�صابة تويف على
�سليمان را�شد امللقب ب�أبي طارق .كما �أوقفت يف خميم عني احللوة �أثرها ،كما �أ�صيب �آخرون بجراح خمتلفة.
املدعو حممد ح�سن الدوخي امللقب ب�أبي اجلراح ،وجميع ه�ؤالء العنا�صر و�أكد البيان نف�سه �أن قيادة اجلي�ش مع حر�صها على �أمن املواطنني
متورطني يف �أعمال �إرهابية .وقد بو�شر التحقيق معهم ب�إ�شراف ف�إنها لن تتهاون مع العابثني بالأمن والإ�ستقرار.
الق�ضاء املخت�ص».
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م�ؤ�س�سة املحفوظات
الوطنية من امل�ؤ�س�سات احلديثة
ن�سبياً ،والتي �أن�شئت لتكون ح�ضناً للرتاث
وحافظة للذاكرة الوطنية بكل ما فيها
من �أحداث و�إبداعات...
«اجلي�ش» زارت امل�ؤ�س�سة التي تئن حتت وط�أة �إهمال
متطلباتها اىل حد جعل مديرها العام يرفع
ال�صوت عالياً ،كي ال تتحول مهمتها من حفظ
الكنوز اىل �إتالفها!

8

م�ؤ�س�ساتنا الوطنية
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

م�ؤ�س�سة املحفوظات
الوطنية تاريخ للم�ستقبل
�شيء من التاريخ
�أُن�شئت م�ؤ�س�سة املحفوظات
ال��وط��ن��ي��ة ال���ع���ام  ،1978وه��ي
م�ؤ�س�سة عامة �أوكلت اليها مهام
تنظيم و�إدارة املحفوظات الوطنية
بجميع �أ�شكالها و�أنواعها ،وال �سيما
املدونات واملواد الناجتة عن �أعمال
الدولة بقطاعيها العام واخلا�ص،
وعن ن�شاطات الأفراد وامل�ستندات
وامل��واد التي ت�ش ّكل تعبرياً �أ�صلياً
و�صادقاً لرتاث املجتمع اللبناين.
وم��ع ���ص��دور امل��ر���س��وم ال��رق��م ( 1349بتاريخ
 )1978/5/26ال��ذي �أ ّل���ف �أول جمل�س �إدارة
مل�ؤ�س�سة املحفوظات الوطنية �أعطيت لها ال�صفة
املعنوية والقانونية.
نظراً اىل الظروف التي كانت �سائدة يف لبنان
يف �إ ّب���ان الأح����داث ،وحفاظاً على املحفوظات
الوطنية ،اتخذ جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة قراراً بت�أليف
جلنة مهمتها العمل على ت�صوير جميع امل�ستندات
وال�سجالت الر�سمية التي حتفظ حقوق املواطن

بت�صوير �سجالت املحاكم ال�شرعية
التي يعود اجل��زء الأك�بر منها اىل
�أوا�سط القرن ال�سابع ع�شر.
واحلرب اللبنانية التي �أثرت �سلباً
على كثري من املحفوظات� ،أيقظت
يف الوقت نف�سه الوعي الوثائقي
لدى اخلا�صة والعامة ،فبد�أت حركة
الإي��داع��ات ا�ستناداً اىل التعميم
ال��رق��م واح���د ال�����ص��ادر ع��ن رئي�س
جمل�س ال���وزراء ()1979/6/21
وال��ذي ح�� ّدد أ����ص��ول الإي���داع ،و�أكد
على دور امل�ؤ�س�سة يف �إدارة املحفوظات الوطنية.
ومبوجب هذا التعميم طلب من جميع الإدارات
ت�أليف جل��ان للحفظ و�إب�ل�اغ امل�ؤ�س�سة ب�أ�سماء
هذه اللجان لي�صار اىل التن�سيق معها يف �أمور
املحفوظات.
�صدرت عدة ق��رارات عن جمل�س ال��وزراء تطلب
تدخل امل�ؤ�س�سة لإنقاذ املوجودات الرتاثية النادرة
والق ّيمة املحفوظة يف دار الكتب الوطنية و ّمت
نقل وترميم لوحات �أعالم ع�صر النه�ضة وجمموعة

حا�ضنة الرتاث والذاكرة
تفتقد بنا ًء
يحت�ضن موجوداتها!
واحلق العام ،وعليه فقد ّمت ت�صوير م�ستندات
معظم الدوائر الر�سمية ومنها :الدوائر العقارية
والأح����وال ال�شخ�صية وال��دوائ��ر املالية وجمل�س
�شورى الدولة وقوى الأمن الداخلي وجمل�س النواب
و�ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني وم�صلحة ت�سجيل
ال�سيارات ...وميكن القول �إن الإيداع الفعلي قد
ح�صل ولكن على �شكل �أف�لام م�صورة بالت�صوير
امل�صغر حيث بلغ جمموع امل�ستندات امل�صورة ما
يزيد على  30مليون م�ستند .وا�ستكمل هذا العمل
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مدير عام امل�ؤ�س�سة ف�ؤاد عبيد
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تو�صيات

املخطوطات التي طالتها احلرب ف�سرق بع�ضها
وتع ّر�ض للتلف بع�ض �آخر منها .كذلك �أودعت
قاعات احلفظ يف امل�ؤ�س�سة كتب تاريخية نادرة
وجمموعات ال�صحف.
ت��واىل تطور م��وج��ودات امل�ؤ�س�سة مع �صدور
القانون الرقم ( 441تاريخ  )1995/8/17الذي
ع ّدل املادة  20من قانون املطبوعات و�أوكل اليها
مبوجبه الإيداع القانوين ،لكل ما يطبع وين�شر يف
لبنان مهما كانت مادته ومواد �صنعه.
ث��م ���ص��در ق��ان��ون احل��ف��ظ ال��رق��م  162تاريخ
 1999/12/27ال��ذي و�ضع تعريفاً للوثائق
الوطنية وح��دد �أنواعها و�آج���ال حفظها و�أ�س�س
�إيداعها ،و�أجاز للم�ؤ�س�سة و�ضع اليد على الوثائق بهذا التاريخ وبهذه الذاكرة الوطنية ،مما يعني
�أنها �أ�صبحت �أقرب اىل م�ؤ�س�سة �إتالف املحفوظات
الوطنية و�أعطاها حق ال�شفعة.
�أك�ثر مما هي حلفظ ال�ثروة الفكرية والثقافية
والرتاثية .ف�إىل متى �سيبقى هذا احلق العام الذي
ف�ؤاد عبيد:
�إ�سمه الذاكرة الوطنية �أو الرتاث الوطني ،م�شتتاً
الأوطان التي ال تهتم بالذاكرة
ومغيباً و�ضائعاً ومعتدى عليه من قبل اجلميع!
ت�صبح �أوطاناً يف الذاكرة
رئي�س جمل�س الإدارة ،مدير ع��ام م�ؤ�س�سة ومتى �س ُيدرج هذا املو�ضوع يف ُ�س ّلم �أولويات
املحفوظات الوطنية ف���ؤاد عبيد ا�ستهل حديثه امل�س�ؤولني!
اىل جملة «اجلي�ش» بالقول �إن الأوط��ان التي ال
تهتم بالذاكرة ،ت�صبح �شيئاً ف�شيئاً� ،أوطاناً يف جم ّندو خدمة العلم �أعادوا الأمور اىل ن�صابها
الذاكرة .وال�شعوب التي ترمي تراثها وذاكرتها • ما هي �أبرز ال�صعوبات التي واجهتكم؟
على قارعة الطريق ،ال ب ّد �أن جتد م�ستقبلها على  -عندما بد�أنا العمل كانت م�ؤ�س�سة املحفوظات
�أر�صفة دول �أخرى .والتاريخ يعيد نف�سه
عند ال�شعوب التي ال تقر�أ التاريخ ،وال
حتفظه ،وال تتعظ من جتاربه .فال�شعب
الذي ال يحرتم جتاربه ،وال يع ّزز امل�ضيء
منها ،وال يتالفى تكرار امل�أ�سوي فيها ،هو
ب�أح�سن حال جت ّمع ب�شري يفرز �أر�ضاً وال
يجمعها ،يهدم �أوطاناً وال يبنيها ،يبدد
ي�ضح من
ثورات وثروات مل يتعب ومل ِّ
�أجلها.
و�س�ألناه :ما هو واقع امل�ؤ�س�سة
اليوم؟
�أجاب :كل هذا التاريخ يعي�ش اليوم
يتيماً ،نحفظ ذكراه يف مركز جتاري،
يف �شارع احلمراء ،يف مبنى عا�ش
�أجمل �أيام لبنان وي�صارع �آالم احلا�ضر
ويتخ ّوف من مواعيد امل�ستقبل.
فمنذ �إن�شاء امل�ؤ�س�سة ولغاية اليوم،
مل ن�ستطع احل�صول على مركز يليق

يف حالة يرثى لها .يف امل�شروع ويف ق�سم
الأر�شيف� ،أكوام من الأوراق فوق امللفات ،كتب
مبعرثة هنا وهناك وقد �أكلها الغبار ،لوحات مرمية
على الأر���ض ...فو�ضى وواق��ع حمزن� .أول خطوة
يومئذ العماد
قمنا بها هي االت�صال بقائد اجلي�ش ٍ
�إميل حلود ال��ذي �أر�سل خم�سة ع�شر عن�صراً من
جم ّندي خدمة العلم للم�ساعدة يف �إعادة الأمور اىل
ن�صابها وبقي ه�ؤالء ال�شباب يعملون طوال ثالثة
�أ�شهر متوا�صلة حتى �أعادوا امل�ؤ�س�سة والأر�شيف
اىل رقيهما ،فالداخل اليهما يلحظ الن�ضارة التي
عادت اىل م�ؤ�س�سة املحفوظات الوطنية بف�ضل
اجلهود التي بذلها املج ّندون �آنذاك.
بعد ذل��ك ،ب��د�أن��ا مرحلة �إ���ص��دار القوانني كما
�سعينا اىل �إ�صدار ت�شريعات ،ما زلنا حتى اليوم،
ن�شكو من عدم التق ّيد مب�ضمونها .من بني هذه
القوانني :قانون احلفظ وقانون الإيداع.
عالم ين�ص قانون الإيداع؟
• َ
 ين�ص قانون الإيداع على �أن ت�ضع امل�ؤ�س�ساتال�صحافية ودور الن�شر و�أ���ص��ح��اب املطابع،
وامل�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية ،كل مادة ُتطبع
�أو ُتن�شر �أو ُتذاع �أو ُتبث يف لبنان ،لدى م�ؤ�س�سة
املحفوظات الوطنية ،وعليهم التزام هذا القانون.
�أما ن�سبة امللتزمني فال تتعدى الـ� ٪20آملني �أن ال
ن�ضطر اىل اللجوء اىل النيابة العامة لتنفيذ �أحكام
هذا القانون� .أما ن�سبة التزام تنفيذ
موجبات القانون الرقم  162املتع ّلق
باحلفظ فمعدومة.
�إزاء ه��ذا الو�ضع ،نحن ن�سعى دائماً،
ووفق الإمكانات ال�ضئيلة جداً ،اىل عملية

احلفاظ على الكتب والوثائق
يقت�ضي توافر عدة �شروط:
اخلطوة الأوىل �أن يكون مكان
احلفظ جيد التهوئة مع تثبيت
ال�شروط املناخية �ضمن حرارة 21
درجة مئوية ( )1.5 -/+ون�سبة
رطوبة ترتاوح بني  45و.٪60
وال بد من ا�ستعمال جهاز مزيل
للرطوبة .اىل ذلك ف�إن الفهر�سة
�ضرورية لأنها حتول دون اال�ضطرار

ب��ن��اء ج��دي��دة �إن على
���ص��ع��ي��د ال��ق��وان�ين من
ناحية تطويرها و�إ�صدار
ق���وان�ي�ن خ��ا���ص��ة ّ
تنظم
التعاطي مع امل�ؤ�س�سة� ،أو
على �صعيد املحفوظات وجمع
املخطوطات عن تاريخ لبنان
القدمي واحلديث...
يف النهاية ،نتمنى �أن ي�أتي اليوم
ال����ذي ت�صبح ف��ي��ه هذه
امل���ؤ���س�����س��ة مطلباً

اىل حتريك عدد
كبري من الكتب
للو�صول اىل واحد
منها .وين�صح اخلرباء
با�ستن�ساخ املجموعات
بوا�سطة امليكروفيلم،
وحفظ الأعمال يف
غالفات وعلب خالية من
احلمو�ضة ،م�صنوعة من
ورق «الكرافت».

للمواطن وقراراً تنفيذياً للم�س�ؤول.
• كيف ميكن و�صف طريقة
العمل يف امل�ؤ�س�سة؟
 الواقع ال��ذي مت ّر به امل�ؤ�س�سةال يعني �أننا ال نقوم بامل�س�ؤوليات
امللقاة على عاتقنا .فامل�ؤ�س�سة
تلبي حاجات املواطنني و�أ�صحاب
االخ��ت�����ص��ا���ص ل�ل�� ّإط�ل�اع ع��ل��ى ما
حتتويه خمازنها من �أر�شيف لبنان
الإداري كامالً ،وقد مت ّكن موظفوها
م��ن �أر�شفة ومكننة ك��ل القوانني
واملرا�سيم وال��ق��رارات ال�صادرة عن
الإدارات الر�سمية ك��ي ت��ك��ون يف
متناول اجلميع.
اىل ذلك يقوم موظف من امل�ؤ�س�سة ،بزيارات
دوري���ة اىل امل���ؤ���س�����س��ات للم�ساهمة يف فرز
املحفوظات وت�صنيفها وحفظها او تلفها يف كل
الدوائر الر�سمية واخلا�صة.
يجدر بالإ�شارة �أن دائرتي امليكروفيلم واملكننة
يف امل�ؤ�س�سة تقومان بجهد خا�ص ،تنفيذاً لقانون
الإيداع الذي يق�ضي بن�سخ امل�ستندات املع ّر�ضة
للتلف �أو الأذى ومكننتها وحفظها على �أفالم
ميكروفيلم �أو على الكومبيوتر� ،إ�ضافة اىل حفظ
كل املن�شورات ال��واردة اىل امل�ؤ�س�سة من كتب
و�صحف يومية...
كما �أن امل�ؤ�س�سة على ا�ستعداد ل�شراء ،ومبوجب
قانون احلفظ (وهي �أحق بال�شفعة) ،كل الكتب
القدمية واملخطوطات �إذا توافرات لدى �أي �شخ�ص.
• هل من تعاون بينكم وبني �أر�شيف
امل�ؤ�س�سات اخلارجية؟
 لقد �أر�سلنا ،وعرب وزارة اخلارجية ،ر�سائلخطية اىل كل ال�سفارات املعتمدة يف لبنان
والتي كان لبلدانها دور يف تاريخ لبنان ،وهي:
تركيا ،م�صر ،فرن�سا ،رو�سيا ،النم�سا� ،أملانيا
و�إيطاليا� ،ض ّمناها �أمنيتنا تزويدنا ما
لديها من �أر�شيف لبناين على اختالف
�أنواعه ،وما زلنا ننتظر ال��ر ّد .ويف
حال التجاوب يتطلب الأمر جهداً
و إ�م��ك��ان��ات م��ال��ي��ة وم�ساحات
�شا�سعة تت�سع لهذا الك ّم الهائل
م��ن ال��وث��ائ��ق وامل�ستندات
امل��وج��ودة يف �أر�شيف هذه
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الدول ،وال ميكن للم�ؤ�س�سة وحدها �أن تقوم به� .إال
�أن امل�ساعي جارية لتوفري الالزم ولت�أمني القرار
ال�سيا�سي والإداري للح�صول على هذه الوثائق
الثمينة والفريدة.
يف النهاية ،ن�سعى اىل �أن تكون م�ؤ�س�سة
املحفوظات الوطنية م�صرف معلومات لكل ما هو
تابع مل�ؤ�س�سات الدولة والرتاث والتاريخ وال�سيا�سة
وعلى كل امل�ستويات.
يف خمترب الرتميم
�أوج��ب حفظ الوثائق يف م�ؤ�س�سة املحفوظات
الوطنية العمل على �إقامة م�شغل وخمترب للرتميم
يعنى ب�صحة الوثائق وب�صيانتها من التلف
وخماطر الطبيعة والبيئة.
ّمت جتهيز امل�شغل واملخترب بالتن�سيق والتعاون
بني وزارة الإ�صالح الإداري وبرنامج الأمم املتحدة
للتنمية وبد�أ العمل فيه يف خريف العام .1999
خالل زيارتنا للم�ؤ�س�سة ،ع ّرجنا على املخترب حيث
التقينا م�س�ؤولة الق�سم باتري�سيا هرب التي �شرحت
لنا كيف تتم معاجلة الوثائق والكتب املت�ضررة
بهدف �إعادة احلياة اليها .علماً �أن الوثائق القدمية
والثمينة وحدها تخ�ضع لرتميم
�شامل.
ال��ع��وام��ل امل��ه��ددة ل�سالمة
ال��وث��ائ��ق تتلخ�ص ب��الآت��ي:
اال�ستعمال ال�سيئ ،النار ،املاء،
التقلبات يف درج���ات احل��رارة
وال��رط��وب��ة ،التلوث الهوائي،
احل�شرات والعفن ،النور واملجال
املغنطي�سي...
مراحل الرتميم تختلف ح�سب
باتري�سيا هرب باختالف قاعدة
الوثيقة ونوعها ،وهي عموماً تق�ضي مبعاينة
الوثيقة قبل �أي تدخل� ،إع��داد بيان �شامل لكل
عمل( ،ك���أن يكون لكل خمطوطة رق��م وبطاقة
تعريف حتتوي على العنوان ،امل�ؤلف ،النا�سخ،
التاريخ ،امل�صدر) و�صف لنوعية الورق والتجليد،
�إ�ضافة اىل املالحظات .وتو�ضع املخطوطات يف
مغلفات من «الكرافت».
أ�م��ا �إذا ك��ان الكتاب بحالة �سيئة وبحاجة اىل
ترميم ،فيجب اوالً التقاط �صورة فوتوغرافية
له للداللة على حالته ،وذل��ك قبل ال�شروع يف
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ترقيم �صفحاته ،تفكيك الورق،
تنظيفه على النا�شف بوا�سطة
فر�شاة ناعمة وبا�ستعمال ممحاة
على �شكل ب��ودرة �أو من خالل
�آلة �شفط الغبار ،فح�ص احلرب،
غ�سل الكتاب مب��ادة Ethanol
�أو  Methanolمل��دة خم�س
دق��ائ��ق ،قيا�س حمو�ضة احلرب
بوا�سطة  PH mètreنزعها من
الورق بوا�سطة مواد كيميائية،
تدعيم الورق ،ر�أب ال�صدع ورتق
الثقوب ،ترميم �أو ا�ستبدال
التجليد (�أو الغالف) ،ومن ثم
�إع����ادة ت�صويره فوتوغرافياً
لتبيان حالته اجلديدة بعد انتهاء
عملية الرتميم قبل تو�ضيبه يف
علبة من الورق القلوي النوعية
للحفاظ عليه .وق��د ت�ستغرق
مرحلة الرتميم �ستة �أ�شهر كحد
�أق�صى ووفقاً حلالة الكتاب.

كنوز ال تقدّ ر بثمن
�شعور بالده�شة والفخر ينتابك و�أنت تتج ّول يف
�أرجاء م�ؤ�س�سة املحفوظات الوطنية وردهاتها� :إرث
�ضخم تختزنه هذه امل�ؤ�س�سة...
نتوقف عند خريطة لبنان التي تعود اىل العام
 1862التي �أثري حولها اجلدل ،وبالقدر عينه من
الأهمية ،ننظر اىل �أول �إح�صاء �سكاين �أجري العام
 ،1932فالإح�صاء بعد ه��ذا التاريخ �صار �أ�شبه
باملع�ضلة الوطنية...
وب��ع��د �أن ن��ت���أم��ل ���ص��ور رج����االت الإ�ستقالل،

نتتبع الئحة ال�شهداء واجلرحى يف
معركة اال�ستقالل التي تبينّ �أنواع
الإ�صابات و�أق��وال التقارير الطبية،
والتي تدح�ض قول من يقللون من
حجم اخل�سائر يف معركة اال�ستقالل،
وتلفتنا دق��ة الت�سل�سل التاريخي
للوثائق م��ن ال��ع��ام  1920حتى
اجلالء ومرحلة لبنان الكبري ...وجمموعة الر�سائل
بني املندوبني الفرن�سيني ور�ؤ�ساء لبنان (وثيقة
ع��ن ك��ل مرحلة) .ور�سائل مرحلة الإع�ل�ان عن
لبنان الكبري ،ومرحلة اال�ستقالل ،وخطاب رئي�س
اجلمهورية والبيان الوزاري يف احلكومة الأوىل بعد
اال�ستقالل...
بعدها ننتقل اىل حقبة ما بعد العام  1944و�أول
�أعداد لل�صحف ال�صادرة يف بريوت :حديقة الأخبار،
الأرز ،ل�سان احلال ،جريدة الإعالنات ال�صادرة العام
 ...1912وال عجب �إن �أطلقت �ضحكة مدوية حني

�أم��ث��ال ف��روخ و�أن�سي و�سرور،
لوحات لأحمد فار�س ال�شدياق،
و�أمني الريحاين ،وجرجي زيدان،
وامل���ط���ران ي��و���س��ف الدب�س،
والأب لوي�س �شيخو وال�شيخ
عبد البا�سط الفاخوري...ولعل
اللوحة الأروع هي تلك التي
ر�سمها ج�بران لنف�سه (Auto
.)Portrait
ول���ب�ي�روت ح�����ص��ة ك�ب�رى يف
�أر�شيف املحفوظات ،عرب �صور
ق��دمي��ة ت��ع��ود اىل � 180سنة
م�ضت ،ت�ضيء على كل �أحياء
املدينة ،مب ّينة طرائق احلياة
والعي�ش ...ه��ذه م�شاهد من
�شارع ويغان ومن �ساحة ال�شهداء
و ...وهذه طريق قدمية يقف
احل ّمالون يف و�سطها...
واحلديث عن بريوت يج ّرنا اىل
البطاقات الربيدية التي احتلت
مكانة هامة يف تلك احلقبة.

م�س�ؤولة ق�سم الرتميم
باتري�سيا هرب ت�شرح
للزميلة جان دارك �آلية العمل

تتوقف عند �أط��رف جريدة �أطلق
عليها �إ�سم «حمارة بلدنا» و�صدرت
العام  1910وهي هزلية �إنتقادية،
فكاهية �أ�سبوعية م�صورة ،لتوفيق
جانا...
وت��ط��ال��ع��ن��ا اجل���ري���دة الر�سمية
ومقتطفات من العام  1918اىل
 1943د ّون��ت فيها املراحل :لبنان
الكبري ،املجل�س الد�ستوري ،تعليق
الربملان ،اعتقال الر�ؤ�ساء ،و�إعالن
اال�ستقالل...
وما �أروع لوحات رجال لبنان التي
ر�سمها كبار الفنانني الت�شكيليني

ونتوقف ب�إعجاب عند بطاقة تهنئة بعيدي امليالد
ور�أ���س ال�سنة مر�سلة من مطران القد�س اىل
الرئي�س ب�شارة اخلوري ت� ّصور �أزه��اراً من الأر�ض
املقد�سة!
�أما الع�صر الذهبي للبطاقة الربيدية ،فيتزامن
مع نهاية القرن التا�سع ع�شر ،حينها بد�أ اهتمام
ال�س ّياح باقتناء الإ�صدارات الأوىل لل�صور التي باتت
تطبع ب�سحوبات كبرية ،وعرفت بعدها بالبطاقات
الربيدية ،يف ذلك الزمان �أقام ر ّواد جمع البطاقات
الربيدية يف �أوروب��ا عالقات تبادل منتظمة مع
بالد ال�شرق الأو�سط ا ّت�سعت ب�شكل �أ ّدى اىل ن�شوء
دليل بريدي لفهر�سة الأعمال املنتجة .ومع ازدياد
الطلب منت الإ���ص��دارات بوترية مطردة .والعام
ّ 1903مت ال��ت��داول بت�سعة ماليني بطاقة عرب
العامل .ومن �أهم نا�شري البطاقات الربيدية يف
ال�شرق الأو�سط نذكر :بو نفي�س� ،شارليه ،القرم،
دروي�ش ،اندريه ط��رزي و�أوالده ،دمي�تري طرزي
و�أوالده و�سارافيان �إخوان...
م��ن �أب���رز م��ا تختزنه م�ؤ�س�سة املحفوظات
الوطنية ،املخطوطات ،وكذلك الوثائق القدمية
جداً التي �أُخ�ضعت للرتميم وعمرها ي��راوح بني
 500و� 700سنة .ومن بني هذه
املخطوطات ر�سالة موجهة من
الأدي��ب اللبناين م��ارون عبود
اىل الرئي�س ب�شارة اخلوري العام
 ،1945ور�سالة أ�خ��رى موجهة
من امللك جورج ال�ساد�س اىل
الرئي�س �ألفرد نقا�ش للتهنئة
باال�ستقالل ،بالإ�ضافة اىل ر�سائل
عديدة من الرئي�س الفرن�سي
�شارل ديغول اىل رئي�س لبنان.
وتلفتنا ن�سخة م��ن القر�آن
الكرمي عمرها � 500سنة .وكذلك
خمطوطات متخ�ص�صة يف الفقه
الإ�سالمي ،وكتب متخ�ص�صة يف
الالهوت امل�سيحي اىل ما هنالك
من كنوز تراثية ت�ستحق �أن
حتفظ بدورها هويتنا وتراثنا.
ت�صوير:
را�شيل تابت
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ندوات
�إعداد:
ندين البلعة

كلمة قائد الكلية
العميد الركن اليا�س فرحات
�شارك يف الندوة قائد كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأرك����ان العميد
الركن اليا�س فرحات ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،بح�ضور
�ضباط من الألوية والقطع الع�سكرية
كافة ،باال�ضافة اىل �ضباط الدورة 23
للأركان.
ب��داي��ة ق��� ّدم ق��ائ��د الكلية فكرة
مقت�ضبة عن �أب��رز مراكز الأبحاث
يف لبنان «مب��ا ت�ضطلع به اليوم
م��ن دور م��ه��م يف الإ�ست�شارات
وتقدمي الن�صائح ،بالإ�ضافة اىل
و�ضع ال�سيا�سات و�صنع القرارات
يف امل�ؤ�س�سات واملنظمات على
خمتلف �أن��واع��ه��ا ،مب��ا ت��و ّف��ره من
معلومات دقيقة وحتليالت مهمة،
حتى لنعتربها ذات دور فاعل يف
كوالي�س القوى الوطنية يف لبنان».
و�أ�شار اىل �أن املراكز الفل�سطينية يف بريوت
«تعترب من �أقدم مراكز الدرا�سات ،ت�أ�س�ست خالل
ال�ستينيات وال�سبعينيات م�ستفيدة من حرية
الإعالم وال�صحافة والتعبري يف لبنان.
فبالإ�ضافة اىل ال�صحف واملجالت التي ن�شرها
الفل�سطينيون ،ك��ان هناك مركزان منذ بداية
ال�ستينيات وما زاال يعمالن حتى الآن:
مركز البحوث الفل�سطيني الذي � ّأ�س�سته منظمة
التحرير الفل�سطينية ،وم�ؤ�س�سة الدرا�سات

يف العامل �أكرث من خم�سة �آالف مركز خم�ص�صة للدرا�سات اال�سرتاتيجية
التي يراوح دورها بني تقدمي ا إل�ست�شارات و�صنع القرارات الكربى .حول هذه
املراكز ودورها �أقامت كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ندوة ا�ست�ضافت خاللها
الدكتور مايك يايف من مركز «جنوب �شرق �آ�سيا الأدنى للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ()NESA
وعميد ال�ش�ؤون الأكادميية يف املركز (الذي ي�ش ّكل جزءاً من كلية الدفاع الوطنية يف
وا�شنطن) ،والدكتور �سامي حجار (باحث وحما�ضر يف هذا املركز).

ندوة يف كلية القيادة والأركان

ن�شاطات مراكز الدرا�سات
اال�سرتاتيجية ودورها

الفل�سطينية التي �أن�ش�أها املفكرون والك ّتاب
الفل�سطينيون بتمويل من �أثرياء فل�سطينيني».
وتابع العميد الركن فرحات« :يف ال�سبعينيات
ّمت �إن�شاء مركزين �آخرين للبحوث:
معهد الإمناء العربي الذي م ّولته ليبيا ،وعمل
ح��واىل ع�شر �سنوات ثم أُ�قفل .ومركز درا�سات
الوحدة العربية وهو ما زال يعمل حتى اليوم.
ويف الثمانينيات �أن�ش�أ الرئي�س الأ�سبق �أمني
اجلم ّيل «بيت امل�ستقبل» ال��ذي ك��ان جم ّهزاً

بحوا�سيب وم��ك��ت��ب��ة ...ون�شر جملة ف�صل ّية
(حاليات) ،بالإ�ضافة اىل العديد من الدرا�سات
والأبحاث .ولكن ل�سوء احلظ ّمت تدمري هذا املركز
خالل احلرب الأهلية و ّمت ا�ستخدامه كمركز ع�سكري
من قبل بع�ض امليلي�شيات خالل الإ�شتباكات.
يف الت�سعينيات ،قام حزب اهلل بت�أ�سي�س مركز
الإ�ست�شارات وهو مركز ما زال يعمل حتى اليوم،
مع موقع �إلكرتوين؛ يقوم اي�ضاً بعقد م�ؤمترات
من وقت اىل �آخر يف لبنان وخارجه.
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كذلك �أن� أش� نائب رئي�س
ال�����وزراء الأ���س��ب��ق ع�صام
ف��ار���س ،م��رك��ز الدرا�سات
اللبنانية الذي عمل حواىل ع�شر �سنوات
(حتى العام  )2005وحني غادر فار�س
لبنان �أغلق املركز ،وانتقل رئي�سه الدكتور بول
�سامل اىل مركز كارينجي الأمريكي للدرا�سات ،الذي
ميلك فرعني يف ب�يروت ويف مو�سكو ،وتغطي
ن�شاطاته لبنان ومنطقة ال�شرق الأو�سط ب�أكملها.
�أ ّما يف اجلي�ش اللبناين ،فقد �أ�س�س قائد اجلي�ش،
العام  1998مركزاً للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،لكنه
مل يكن ف��اع�لاً ب�سبب النق�ص يف املوظفني
والتمويل والتجهيزات ،فت ّم بالتايل نقله اىل كلية
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان.
العام  2007نقلت قيادة اجلي�ش هذا املركز اىل
الكلية واعتربته مركزاً م�ستقالً يرتبط برئي�س
�أركان اجلي�ش مبا�شرة ،والأمل ببدء العمل فيه حني
جهوزه».
الدكتور مايكل يايف
تناول الدكتور مايكل ي��ايف مراكز الدرا�سات
والبحوث وت�أثريها يف الواليات املتحدة ،وا�ستخدم
عبارة « »Think Tankلي�شري اىل مركز الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية .قال يايف:
« العام  2007ج��رى �إح�صاء مراكز «Think
 »Tankيف العامل فكانت النتيجة �أن هناك حواىل
خم�سة �آالف وثمانني مركز درا�سات يف  169دولة
يف العامل 192 :مركزاً يف ال�شرق الأو�سط وحواىل
 1776مركزاً يف الواليات املتحدة� ،أكرثها داخل
الكليات واجلامعة».
ويف ما يخ�ص التعريف بهذه املراكز قال:
«لي�س هناك تعريف ثابت ملراكز الدرا�سات يف
العامل ،فمنها ما يكون تابعاً للحكومات والإدارات
ال�سيا�سية ،ومنها ما يرتبط بالأحزاب ال�سيا�سية،
بينما ثمة مراكز تعمل جلني الأرب��اح ،و�أخ��رى ال
تتوخى الربح �أو ُتعنى بامل�صلحة العامة ...جميع
هذه املراكز تق ّدم اخلربات واملعرفة التي تدخل
يف عملية �صنع القرار ،ولكنها تختلف
من حيث احلجم وال��ق��درة التمويلية
والتوظيف.
م��رك��ز  NESAم��ث�لاً،
يعترب م��رك��زاً م��رك��ب��اً من
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حيث مهامه :نقوم بالأبحاث ونتوىل التعليم يف
برنامج ي�ضم حواىل  450تلميذاً ي�أتون من ال�شرق
الأو�سط وجنوبي �شرقي �آ�سيا ...ويف الوقت عينه،
ه��ذا املركز م�س�ؤول عن الدرا�سات التي ُتعنى
باجلدال حول ال�سيا�سات».

 »Tankوتكاتفها للح�صول على املعلومات
الدقيقة ومواجهة امل�شاكل العاملية».
�أما امل�شكة الأكرب التي تواجه مراكز «Think
 »Tankيف العامل ،ح�سب يايف فهي ال�صدقية،
وثمة �سبعة عوامل يجب توافرها يف هذا املجال:
دق��ة امل��ع��ل��وم��ات ،ال��ق��درة على النفاذ اليها،
جعلها قابلة للفهم ،توفريها ل�صانعي القرارات،
�إ�ستقاللية املراكز يف تقدميها ،ال�صراحة ،وكيفية
�إ�ستخدام هذه املعلومات.

منو مراكز البحوث والدرا�سات
ي�شرح ال��دك��ت��ور ي��ايف من��و م��راك��ز الدرا�سات
« »Think Tankعلى م�ستويني جزئي وكلي:
«ع��ل��ى امل�ستوى
اجل��زئ��ي ،يف العديد
م��ن الأح��ي��ان يعك�س
من���و ه����ذه امل���راك���ز
ثورة املعلومات والإقبال
ال��ك��ث��ي��ف ع��ل��ى طلب
امل��ع��ل��وم��ات .وب��وج��ود
الو�سائل املتعددة للنفاذ
اىل امل��ع��ل��وم��ات كافة،
ك��الإن�ترن��ت والتلفزيون
والأق�����م�����ار ال�����ص��ن��اع��ي��ة
واملن�شورات ...تبقى مراكز
« »Think Tankعن�صراً
خ��ا���ص��اً للتعامل م��ع هذه
العميد الركن اليا�س فرحات مع الدكتور مايكل يايف
املعلومات وتنظيمها� .إذ
تقدم معطيات ل�صانعي
ال���ق���رار ،ب��ط��ري��ق��ة �آن��ي��ة
ودق��ي��ق��ة .ه��ذا ه��و املركز
امل����ث����ايل ح���ي���ث ميكن
ل��ل��ح��ك��وم��ات �أن تدفع
الأم���وال مل�ؤ�س�سة واحدة
وحت�صل على «منتج»
جيد.
ك����ذل����ك ي��ع��ك�����س
من���و ه����ذه امل���راك���ز
ال��رغ��ب��ة يف النفاذ
الدكتور �سامي حجار
اىل املعلومات املو�ضوعية بعيداً عن الإنحياز،
فبع�ض امل�ؤ�س�سات ذات املمول ال��واح��د ينتج بعد مداخلة الدكتور يايف ،ق ّدم الدكتور �سامي
درا�سات منحازة لهذا املمول� .أما على امل�ستوى حجار بع�ض املالحظات لتطوير مركز الدرا�سات
الكلي فيعك�س منو «� »Think Tankإنفتاحاً �أكرب الإ�سرتاتيجية اخلا�ص باجلي�ش اللبناين م�ست�شهداً
لدى احلكومات ب�شكل عام ،كما يعك�س الإجتاه اىل ب�أمثلة عاملية.
وتناول الـ« »SSIوهي مراكز درا�سات �إ�سرتاتيجية
البحث عن معايري ملكافحة الف�ساد.»...
وي�شري يايف اىل وجوب احتاد مراكز « Thinkتعمل على �صعيدين :الأول يتعامل مع امل�سائل

الإقليمية والدرا�سات حول �أمريكا الالتينية وال�شرق وقال« :النقطة الأ�سا�سية التي برزت منذ بداية
الأو�سط و�أوروبا و�أفريقيا ...والثاين يهتم بت�أثري التح�ضري للحمالت الإنتخابية الأمريكية كانت
التقدميات واخل��دم��ات املمنوحة للع�سكريني م�س�ألة العراق .ولكن الإنتخابات انتهت فار�ضة
الأمريكيني يف العراق (رواتب ،طبابة ،تغذية� )...إ�شكالية جديدة هي الإقت�صاد.
من هنا يتوقع ال�شعب الأم�يرك��ي من �أوباما
على ه�ؤالء وعلى عائالتهم».
و�أ���ش��ار اىل «�أن املوظف يف الـ« »SSIتابع الرتكيز على الإقت�صاد ال على ال�سيا�سة اخلارجية.
للحكومة وب��ال��ت��ايل لديه نفاذ اىل معلومات يف حني �أن م�س�ؤولياته كرئي�س تفر�ض عليه
م�ص ّنفة وغري م�ص ّنفة حيث عليه �أن يكون حذراً التطرق اىل املو�ضوعني :فالإقت�صاد القوي هو
�أ�سا�س ل�سيا�سة خارجية قوية.
يف كتابة املوا�ضيع».
م��ن ناحية �أخ���رى،
ي�صبو �أوباما اىل نقل
اجلنود الأمريكيني من
العراق و�أفغان�ستان
يف غ�ضون � 18شهراً،
ف���أم�يرك��ا تنفق حواىل
 16مليار دوالر يف ال�شهر
على حربها ه��ذه ،وهذا
ي�شمل ن��ح��و � 300أل��ف
جندي يف اخلارج .ولكن �إذا
ّمت تقلي�ص عدد اجلنود اىل
� 30ألف جندي بحلول العام
 2013تتقل�ص الكلفة اىل
 1.4تريليون دوالر بعد �أن
العميد الركن اليا�س فرحات مع الدكتور �سامي حجار
كانت �ستبلغ  2.4تريليون
دوالر يف ما لو ُخ ّف�ض العدد
اىل � 75أل��ف جندي .وهذا
يعطي ف��ك��رة ع��ن الإجت���اه
ال��ذي �سي�سلكه �أوباما يف
الأ�شهر القادمة.
ك��ذل��ك ي��واج��ه الرئي�س
�أوباما �ضغوطاً مالية يف
خ�ضم الأزم��ة املالية
ال���ع���امل���ي���ة .فعجز
امل��وازن��ة يبلغ 450
م��ل��ي��ار دوالر لهذه
وتطرق الدكتور حجار اىل الدور البارز والت�أثري ال�سنة ،وهذا ال ي�شمل ال��ـ 700مليار دوالر التي
الوا�ضح مل��راك��ز « »Think Tankعلى �صنع ُدفعت لإنقاذ م�ؤ�س�سات « .»Wall Streetوهذا
القرارات م�شرتطاً �إعطاء احلرية للباحث يف �إجراء الدين الفيديرايل �سي�ضاف اىل الدين الوطني
الذي يبلغ  10تريليون دوالر (� 35ألف دوالر لكل
درا�ساته بعيداً عن ت�أثريات القيادة».
كذلك تناول الدكتور حجار املو�ضوع الذي �شغل مواطن).
العامل يف الفرتة الأخ�يرة :الإدارة الأمريكية مع لكن �إدارة �أوباما �سرت ّكز على الأو�ضاع املعي�شية
مبا فيها الرعاية ال�صحية ورواتب التقاعد .فالكتلة
رئا�سة �أوباما وال�سيا�سة اخلارجية.

الأك�بر من ناخبي الواليات
املتحدة الأمريكية تت�ش ّكل
من امل�سنني ...وهذه الأمور
ت�ش ّكل �ضغطاً كبرياً بالن�سبة اليه».
وي�ضيف الدكتور حجار:
«يف ال�سنة الأوىل لإدارة �أوباما �سي�ضع �أطراً
لل�سيا�سة اخلارجية بحيث عليه العمل على زيادة
ق��درات ال��والي��ات املتحدة من دون التزام �أمور
تفوق قدرتها .ومن امل�سائل الأوىل التي يجب
�أن ير ّكز عليها الإنفتاح على التجارة والإ�ستثمار،
وقد اقرتح فتح � 73ألف �إتفاقية جتارية ت�صب يف
امل�صلحة الأمريكية.
كما �أنه �سيعمل على ت�صحيح �صورة ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية التي ارت�سمت منذ ع�شرين
�سنة وات�سمت بع�سكرة ال�سيا�سة اخلارجية بعيداً
عن الديبلوما�سية».
ب�شكل �إجمايل �سرنى أ�ط��راً لر�ؤية جديدة يف
�أمريكا و�أهدافاً �إ�سرتاتيجية يحد ّدها الدكتور حجار
يف الئحة �أولويات الرئي�س املنتخب كما يلي:
 الطاقة. الأمن. بناء القدرات مع ال�شركاء الدوليني. التعامل مع ح�سنات العوملة و�سيئاتها. العراق� ،أفغان�ستان ،باك�ستان� ،إي��ران وتركياوم�شاكل احلدود.
 ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي. حت�سني �صورة �أمريكا يف اخلارج. الدول ّاله�شة �أو ال�ضعيفة.
 �إع���ادة قولبة العالقات مع ال�صني والهندواململكة املتحدة وفرن�سا والربازيل و�أملانيا.
 الإرهاب الدويل. الإنت�شار النووي. التحديات البيئية ال �سيما اخلا�صة بالتغيرّاملناخي وذوبان الر�ؤو�س اجلليدية.
 معاهدة منع الإنت�شار النووي. �إغالق معتقل غوانتانامو. كيفية �إر�ساء الدميقراطية وتعزيزها.يف اخلتام �أجاب املحا�ضران عن بع�ض
الأ�سئلة الإ�ستي�ضاحية من احل�ضور،
وت�س ّلما من قائد الكلية العميد الركن
ال��ي��ا���س ف���رح���ات درع�ي�ن
تقديريني.
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اللب حتت عنوان «تكو ة اللويزة
نا
بعي نية» ،تزامنت مع ين الدولة
د
اجلام اال�ستقالل .ح�ضر الن االحتفاالت
العال عة الأب وليد مو�س دوة رئي�س
�سهي قات العامة يف اجلام ى ،ومدير
وطال ل مطر ،وفعاليا عة الأ�ستاذ
ورجا بية و�أ�ساتذة من ت دينية
ل أ�دب وثقافة ومهت اجلامعة
مّ ون.

االفتتاح
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،كانت كلمة
االفتتاح لرئي�س الندوة الوزير ال�سابق �إدمون رزق
الذي �ش ّدد على �أن «هذا املوعد هو للت�أكيد على
قدرة لبنان يف بناء هذه الدولة يف زمن تد ّل فيه
امل�ؤ�شرات على ال �إرادة يف بناء الدولة الواحدة،
و�إمنا كل يريد لنف�سه دولة يتح ّكم بها».
وق��ال« :خ�لال لقاء الوثيقة والد�ستور يف دار
نقابة ال�صحافة ،ذكرنا �أننا يف العيد اخلام�س
وال�ستني للإ�ستقالل ويف الذكرى التا�سعة ع�شرة
التفاق الطائف ،جندنا يف �صميم معركة ا�ستقالل
ال تنتهي ،نبحث عن �صوغ عقد ثابت لت�أ�سي�س
دول���ة م��وح��دة يف وط��ن مب��وا���ص��ف��ات ح�ضارية
و�إن�سانية تليق بالوطن الر�سالة».
ن�شوء الدولة اللبنانية
مداخلة الأباتي بول�س نعمان ف�صلت «الظروف
التاريخية الداخلية واخل��ارج��ي��ة لن�شوء الدولة
اللبنانية» .ومما قاله �إن «فكرة الوطن حديثة،
وقد عرفها العامل مع تطور احل�ضارة امل�سيحية،
من ع�صور النه�ضة الأوروبية .والوطن اللبناين
حتقق و�أ�صبح وطناً بامل�شاركة بني العائالت
الدينية كافة ،بف�ضل ال��ظ��روف التي �سمحت
للمجتمع اللبناين امل�سيحي خ�صو�صاً �أن يتطور
�إجتماعياً وثقافياً بتعاون اللبنانيني مع احلكام
الع�سافيني الرتكمان ال�س ّنة �أوالً
املحليني ،مع ّ
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( ،)1591 - 1516ث��م م��ع املعنيني ال��دروز
( ،)1633 - 1584و�أخرياً مع ال�شهابيني (1633
 .»)1842ويف هذا الإطار ا�ست�شهد الأباتي نعمان بقول
الدكتور كمال ال�صليبي« :اجلمهورية اللبنانية
جت�سد الفكرة التي نادى بها املوارنة ...لقد مت ّكنوا
ّ
دون ت� ّصور �أو ت�صميم ،من املحافظة على حق
الإن�سان يف احلرية والعي�ش الكرمي ،وامل�ساهمة
يف خلق وطن ي�ضمن هذا احلق لأبنائه ،»...وبقول
الأديب عبا�س بي�ضون�« :أعطى امل�سيحيون لبنان
نظامه ،فهم مركز الدولة والإقت�صاد وال�سيا�سة
والثقافة و�أ�ساليب العي�ش و�أمناطه.»...
بعدها تناول الأباتي نعمان ن�شوء لبنان الدولة
عرب التاريخ منذ حكم الإمرباطورية العثمانية اىل
عهد املت�صرفية ودولة لبنان الكبري ،فالإ�ستقالل
وا�سرتجاع الأرا�ضي امل�سلوخة ...وحاول «ت�سليط
الأ���ض��واء على الأ�س�س التاريخية والإجتماعية
وال�سيا�سية الداخلية واخلارجية التي �ساهمت يف
قيام الدولة اللبنانية ...التي انبثقت عن �إرادة
وطنية جامعة واكت�سبت �شرعيتها من �إ�صرار بنيها
وت�ضامنهم.»...
وختم الأباتي نعمان بالقول« :هل لنا �أن نحلم
اليوم مبثل ذاك احلما�س والإجماع والت�ضامن الذي
ع ّم لبنان؟ ...هل خارت العزائم �أم ّ
قل الإميان
بلبنان وبقدرتنا على �إنها�ضه؟».

ندوة يف جامعة
�سيدة اللويزة
ما بني  1918و1938
الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني (�أ�ستاذ يف اجلامعة
اللبنانية) ا�ستعر�ض يف مداخلته «مواقف القوى
ال�سيا�سية من ن�شوء الدولة اللبنانية» ما بني
العامني  1918و .1938ف�شرح ظروف ت�أ�سي�س
الدولة اللبنانية متط ّرقاً اىل جملة معطيات
�سيا�سية �سبقت احل��رب العاملية الأوىل و�أخرى
�أعقبتها ومنها« :امتيازات الطوائف يف املنطقة
العربية� ،سعي �أوروبا اىل اقت�سام الواليات اخلا�ضعة
للعثمانيني� ،إ�ستعداد املجموعات الطائفية يف
لبنان وامل�شرق العربي لطلب حماية الأجنبي
للحفاظ على امل�صالح بعيداً عن الدولة القومية،
اتفاق �سايك�س  -بيكو ( )1915الذي ج ّز�أ امل�شرق
العربي ،وعد بلفور ( )1917الذي ق�ضى مب�ساعدة
اليهود لإن�شاء وطن قومي لهم يف فل�سطني...
طرح الق�ضية اللبنانية يف م�ؤمتر ال�صلح يف
باري�س �سنة  1919بح�ضور البطريرك املاروين
اليا�س احلويك الذي طالب با�ستقالل لبنان وف�شل
�آمال في�صل بن احل�سني يف توحيد البالد العربية
حتت قيادته...
كل هذه العوامل وغريها ،انعك�ست على ن�شوء
الدولة اللبنانية وتطورها».
ثم تناول الأح��زاب ال�سيا�سية خالل هذه احلقبة
وت�أثريها على ن�شوء الدولة اللبنانية ،وتطرق
اىل «دور فرن�سا يف م�ساعدة لبنان على الإنتقال
من التمثيل امل�شيخي العثماين اىل التمثيل
ال�شعبي ولو من خالل التوزيع الطائفي ،واىل
املواقف ال�سيا�سية املتعددة حيال ن�شوء الدولة
وهويتها منذ بداية الإن��ت��داب وحتى نهايته.
وخل�ص اىل �أن القوى ال�سيا�سية اللبنانية ،مل
ت�ؤ�س�س لقيام جمتمع مدين ،ومواطنية لبنانية
يف ح��دود القانون والعدالة الإجتماعية واحلياة
الدميقراطية».

«تكوين الدولة اللبنانية»
و أ����ض��اف �أن «ن�شوء الدولة اللبنانية كان
على ارتباط باملحيط العربي ،و�سوف
تبقى هذه احلال العتبارات مو�ضوعية.
ناهيك عن كثافة التدخل الدويل
يف منطقة ���ش��ه��دت �إق��ام��ة
�إ�سرائيل ،وتف ّجر �آبار النفط».
وختم بالقول �إن «�إطار الوحدة
الوطنية واملواطنة مدخل ال
ب��د م��ن��ه ل��ل��و���ص��ول اىل فكرة
الدولة احلديثة ،دول��ة القانون
وامل�ؤ�س�سات ،دولة املواطنني
الأح��رار ،والإنفتاح على العامل،
ال دول����ة ال��ع�����ص��ب��ي��ات والف�ساد
والتبعية».
احلدود
عالج الدكتور نبيل خليفة (�أديب وباحث)
يف مداخلته «ق�ضايا احل����دود ،و�إ�شكاليات
الرت�سيم» .م�ست�شهدا ً مبقطع من كتاب «Fronts
 »et Frontièresللكاتب ،Michel Foucher
وقال�« :إن احلدود املر�سومة على خريطة معرتف
بها دولياً قد ال تكون مقبولة من بع�ض الدول».
و أ����ش��ار اىل �أن الإن�����س��ان منذ ال��ت��اري��خ ،يحاول
ال�سيطرة على مدى اجلغرافيا ،مما �أدى اىل ما
�سمي بـ«تقطيع العامل» (Découpage du
 .)Mondeوحاول الدكتور خليفة يف هذا العر�ض
�أن يجيب على ق�ضايا و�إ�شكاليات حدود لبنان من
خالل �ست مالحظات« :الأوىل وهي �أهمية احلدود،
ف�إقليم الدولة اجلغرايف هو القاعدة الأكرث ثباتاً
لبناء الدولة وحمايتها من خماطر اخلارج ،وهي
تعك�س ح�ضارة ال�شعوب وحيويتها ،حتى �أن احلدود
تكت�سب ُبعداً مقد�ساً ي�صل حتى اال�ست�شهاد دفاعاً
عنها».

يف املالحظة الثانية
ع�� ّرف ب��احل��دود �سيا�سياً
ول���غ���وي���اً وع��م��ل��ي��اً،
والأه��م �أن «عندها
تبد�أ �سيادة الدولة
�صاحبة الإقليم وتنتهي
���س��ي��ادة غ�يره��ا .ووراءه����ا
تنتهي �سيادتها وتبد أ� �سيادة
غريها» (معجم م�صطلحات العلوم
الإجتماعية).
ثم انتقل ثالثاً اىل التعريف بوظائف
احل����دود ،م��ن وظيفة الأم���ن واحل��م��اي��ة اىل
الوظيفة الإ�سرتاتيجية .وع ّدد رابعاً املراحل اخلم�س
للحدود بدءاً بتعريفها اىل تعيينها اىل تر�سيمها

وتثبيتها و�شرعنتها.
ويف املالحظة اخلام�سة �شرح و�ضعية احلدود
اللبنانية ب��الأرق��ام ،ث��م انتقل اىل املالحظة
ال�����س��اد���س��ة ال��ت��ي ع��اجل��ت ح��دودن��ا م��ع �سوريا
و�إ�شكاليات الرت�سيم.
ختاماً و�صل خليفة اىل خال�صة مفادها
�أن «لبنان هو دول��ة  -حاجز بني دولتني
�إقليميتني� :إ�سرائيل ولديها مطامع
و�سوريا التي لها مطامح يف وطن
الأرز» ،م�شدداً على �أهمية �أن «تتو ّلد
يف نفو�سنا الروحية اجلديدة للحدود
التي تك ّلم عنها املفكر وال�سيا�سي
الفرن�سي دومينيك دو فيلبان :روحية
الإنفتاح والثقافة التي تعرتف بكل
احلدود وتتجاوزها �ضمن م�شروع
ال�سالم والتنمية والثقافة
والرتبية والتقدم.
و�أخ���ي���راً تناق�ش
احل���ا����ض���رون ح��ول
ب��ع�����ض الأف���ك���ار
وال��ن��ق��اط التي
ُط��رح��ت خالل
الندوة.
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على الرغم من �أن احلرب بني رو�سيا وجورجيا
قد وقعت على احلد الفا�صل بني �أوروبا و�آ�سيا� ،إالّ
�أن �إ�سرائيل مع ذلك كانت موجودة فيها بقوة.
فالتعاون الأمني بني تل �أبيب وجورجيا تزايد يف
ال�سنوات ال�سبع الأخ�يرة ب�شكل ملحوظ ّ
وتخطى
بيع اخلربات الأمنية والتدريب ،لي�شمل �صفقات
ال�سالح املتنوع والنظم التقنية الع�سكرية ،ذلك
�أن �إ�سرائيل ر�أت يف الأجواء العكرة واملتوترة يف
منطقة القوقاز منجماً للرثاء الأمني ،يف حني
ر�أت جورجيا يف �إ�سرائيل م�ساعداً قوياً خ�صو�صاً و�أن
وزير دفاعها �إ�سرائيلي اجلن�سية .ومع وزير دفاع
كهذا وميزانيات �ضخمة للحرب اندفع العديد من
الإ�سرائيليني مللء الفراغ واال�ستفادة من الفر�صة
ال�سانحة.
وتق ّدر اخل�برات والأ�سلحة الإ�سرائيلية املباعة
جلورجيا مبئات املاليني من ال��دوالرات وقد دخل
فيها وزراء وجرناالت �إ�سرائيليون �سابقون وحاليون،
وه��ي �شملت طائرات من دون طيار وتقنيات
ع�سكرية و�أ�سلحة وذخائر و�أجهزة ر�ؤية ليلية .كما
قامت �إ�سرائيل بتحديث طائرات «�سوخوي »25
التي كانت موجودة بحوزة اجلي�ش اجلورجي .وال
يقل �أهمية عن ذلك قيام اخل�براء الإ�سرائيليني
بتدريب عدد من كتائب اجلي�ش اجلورجي وال �سيما
من �سالح امل�شاة و�إن�شاء العديد من وحدات النخبة.
وحتت ال�ضغط الرو�سي ،امتنعت �إ�سرائيل عن
تزويد جورجيا نحو  200دبابة من طراز «مريكاڤا»
تعاقدت على �شرائها .كما �أن االحتجاجات الرو�سية
�أوقفت �إ�سرائيل عن اال�ستمرار يف تزويد جورجيا
ط��ائ��رات م��ن دون ط��ي��ار .وعلى خلفية التوتر
ال�شديد ومن ثم املعارك الطاحنة التي دارت بني
رو�سيا وجورجيا يف القوقاز ت�صاعدت الأ�صوات يف
�إ�سرائيل وال �سيما من جانب وزارة اخلارجية ،التي
تدعو وزارة الدفاع لكي تكون �أكرث حذراً وانتقائية

يف امل�صادقة على ال�صفقات مع جورجيا خ�شية
�إغ�ضاب رو�سيا .وقد �ص َّرح م�صدر �أمني �إ�سرائيلي
ل�صحيفة «يديعوت �أحرونوت» �أنه كان من الوا�ضح
�أن قدراً �أكرب مما ينبغي من منظومات ال�سالح
الإ�سرائيلي يف ي��د اجلي�ش اجل��ورج��ي �ستكون
مبنزلة قطعة قما�ش حمراء يف وجه ثور غا�ضب.
وعلى هذا الأ�سا�س جاءت دعوات حل�صر ال�صفقات
احلربية مع جورجيا فقط يف بيع منظومات
�سالح غري هجومية مثل املنظومات الإ�ستخباراتية
وا إلت�����ص��االت واحلوا�سيب وع��دم امل�صادقة على
�صفقات بيع البنادق والطائرات والقذائف وما
�شابه.
وت�شري �صحيفة «يديعوت �أح��رون��وت» اىل �أن
مبيعات ال�سالح الإ�سرائيلي جلورجيا بد�أت قبل
نحو �سبع �سنوات يف �أعقاب مبادرة من مواطنني
جورجيني هاجروا اىل �إ�سرائيل و�أ�صبحوا رجال
�أعمال ،والتعاون الع�سكري �سرعان ما تط ّور على
�ضوء موازنات احلرب اجلورجية الكبرية ن�سبياً وعلى
�ضوء �أن وزير الدفاع اجلورجي داڤيد �أ�شفيلي هو
�إ�سرائيلي �سابق ويتكلم العربية بطالقة كما
و�أن وزي��ر الدولة للمفاو�ضات هو �أي�ضاً يهودي
�إ�سرائيلي ،الأم��ر ال��ذي جعل الرئي�س اجلورجي
�ساكا�شفيلي يقول« :هنا احلرب وال�سالم كالهما
ب�أيدي يهود �إ�سرائيليني».
�إزاء هذه احلرب غري املعلنة من جانب �إ�سرائيل
قررت القيادة الرو�سية القيام بخطوات �إنتقامية
مثل عقد العزم على تزويد اجلي�ش ال�سوري
�صواريخ �أر�ض � -أر�ض من نوع �إ�سكندر والتي يبلغ
مداها  200كلم والقادرة على حمل ر�ؤو�س نووية.
ولوحت رو�سيا و�سوريا معاً ب�أنهما �ستقومان ببناء
قواعد ع�سكرية برية وجوية وبحرية على الأرا�ضي
ال�سورية كخطوة موجهة مبا�شرة اىل نحر امل�صالح
الأمريكية والإ�سرائيلية ب�سبب �إ�صرار وا�شنطن على

ن�شر درعها ال�صاروخي يف عدد من دول الإحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق وت�ضييق اخلناق على مو�سكو.
وقد �أبدت م�صادر ع�سكرية �إ�سرائيلية تخ ّوفها
من �أن ت�صل �صواريخ رو�سية متطورة م�ضادة
للطائرات يف آ�خ��ر املطاف اىل أ�ي��دي حزب اهلل
يف لبنان مما يعر�ض الطائرات الإ�سرائيلية التي
تنتهك املجال اجلوي اللبناين ب�شكل يومي تقريباً
للخطر اجلدي.
وقد علم �أن م�س�ؤولني حكوميني وقادة كباراً يف
اجلي�ش الإ�سرائيلي عقدوا م�ؤخراً مناق�شات حول
مثل هذه ال�سيناريوهات ،وو�صف بع�ض امل�شاركني
عملية ن�صب بطاريات رو�سية من هذا النوع ب�أنه
«خط �أحمر» .وجاء هذا الكالم يف �سياق معلومات
و�صلت اىل �إ�سرائيل تفيد ب�أن رو�سيا تعتزم بيع
ال�سوريني �صواريخ حممولة على الكتف متقدمة
من طراز « ،»SA18وهي ال�صفقة التي تت�ض ّمن
اي�ضاً �صواريخ بال�ستية ،علماً ب�أن رئي�س احلكومة
الإ�سرائيلية ال�سابق �آرييل �شارون كان قد �أخذ وعداً
من الرئي�س الرو�سي ال�سابق بوتني بعدم تزويد
�سوريا مثل هذه ال�صواريخ ،ولكن �إ�سرائيل انتهكت
احلرمات يف جورجيا ،الأمر الذي فتح الأمور على
كل االح��ت��م��االت ،كما و�أن جورجيا خا�ضت حرباً
بالوكالة عن �أمريكا والناتو و�إ�سرائيل جمتمعني،
جل�س نب�ض مو�سكو قبل
حيث ا�ستخدمت ك���أدة ّ
ح�سم خطوة �ض ّم جورجيا ودول �أوروبا ال�شرقية اىل
حلف الأطل�سي وا�ستكمال ال��درع ال�صاروخي ،إ�الّ
�أن املطرقة الرو�سية جاءت مدو ّية و�أجربت الإدارة
على الركوع.
اجلدير بالذكر من ناحية �أخرى �إن العالقات الوطيدة
التي �أقامتها �إ�سرائيل مع جورجيا على مدى
ال�سنوات املا�ضية ،وبالتحديد منذ ت�س ّلم الرئي�س
�ساكا�شفيلي ال�سلطة� ،إمن��ا كانت ترمي ب�شكل
�أ�سا�سي اىل ا�ستخدام الأرا�ضي اجلورجية ل�ضرب

�أهداف �إيران النووية والتي ت�ش ّكل عامالً مقلقاً
جداً للإ�سرائيليني بنوع خا�ص .ويف هذا ال�سياق
التج�س�س
جاء تزويد تل �أبيب تبلي�سي طائرات ّ
الإ�سرائيلية من طراز «يو .اي .يف »45 .بهدف
ا�ستخدام هذه الطائرات حتت قيادة اال�ستخبارات
للتج�س�س على كل من رو�سيا و�إيران.
الإ�سرائيلية ّ
ي�ضاف اىل ذلك �أن �إ�سرائيل ا�ستفادت من عالقاتها
مع جورجيا يف جمال ا�ستقدام ع�شرات الألوف من
اليهود املقيمني هناك للإ�ستيطان فيها ،مثلما
فعلت �سابقاً عندما ا�ستجلبت مليوناً ون�صف
مليون يهودي من رو�سيا.
�أخرياً ال بد من الإ�شارة اىل وجه �آخر من �أوجه التوتر
واملناف�سة بني رو�سيا و�إ�سرائيل يف حرب القوقاز،
وهو �أن الرو�س يريدون ّ
كف يد الإ�سرائيليني عن
التناف�س معهم يف مناطق نفوذهم الأ�سا�سية
يف �سوق ال�سالح العاملية وحتديداً لدى كل من
ال�صني والهند وبع�ض الدول الآ�سيوية الأخرى مثل
اجلمهوريات اخلم�س ع�شرة امل�ستقلة عن الإحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق .كما و�أنه ال بد من مالحظة �أن
الإ�سرائيليني يف هذا ال�ش�أن لديهم م�صلحة يف
التج�س�س على التكنولوجيا الرو�سية املوزعة يف
ّ
العديد من امل�صانع واملجمعات والقواعد الع�سكرية
يف هذه اجلمهوريات ،يف حني �أن لرو�سيا م�صلحة
بتقوية كل من �سوريا و�إيران لتكونا مبنزلة خط
الدفاع الأول يف مواجهة التهديدات التي ميكن
�أن تتعر�ض لها م�ستقبالً ،خ�صو�صاً مع تنامي
الأطماع الأمريكية  -الإ�سرائيلية يف منطقة �آ�سيا
الو�سطى و�أفريقيا وحماولة �إقامة قواعد ع�سكرية
دائمة فيها ،ومع تزايد احتماالت وقوع مواجهات
�ساخنة يف منطقة اخلليج يف ظل احلرب الباردة
بني طهران ووا�شنطن ،وتو ّقع امتدادها نحو كل
من �سوريا ولبنان والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.

حتت ال�ضغط الرو�سي
امتنعت �إ�سرائيل عن
تزويد جورجيا نحو
 200دبابة من طراز
«مريكاڤا» تعاقدت
على �شرائها.
كما �أن االحتجاجات
الرو�سية �أوقفت �إ�سرائيل
عن اال�ستمرار يف تزويد
جورجيا طائرات
من دون طيار
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درا�سات و�أبحاث
�إعداد:
الدكتور �أحمد َعلوّ
عميد متقاعد

ال�صراع على الأورا�سيا
�أو الرق�ص مع الدب

الإ�سرتاتيجية
الرو�سية اجلديدة:

ورثت رو�سيا الإحتاد ال�سوفياتي املنهار
وتركته الثقيلة ،لكن الدولة التي
تعامل معها الغرب وك�أنها دولة
من الدرجة الثالثة� ،أعلنت من خالل
تعاملها مع �أزمة جورجيا �أن زمن
الرق�ص حول الدّ ب النائم قد انتهى.

الرتكة ال�سوفياتية والوريث الرو�سي
ميكن االعتبار �أن مبادرة الدفاع اال�سرتاتيجي
الأم�يرك��ي��ة� ،أو «ح��رب النجوم» ()Star wars
قد �ش ّكلت الأ�سا�س يف ت�سريع عملية �إنهيار
الإحتاد ال�سوفياتي (لأ�سباب ذاتية ومو�ضوعية)،
وا�ستقالل ع��دد من ال��دول واجلمهوريات التي
كان يت�ألف منها .رو�سيا وحدها الدولة الكربى،
والوريثة الطبيعية لهذا الإحتاد ،وتركته الثقيلـة،
وبعد �أن كانت زعيمته ،وقائدة ملجموعة من الدول
التي كانت تدور يف فلكها ،ويف حميطها القريب،
وج��دت نف�سها فج�أة دول��ة تتخ ّبط يف م�شاكلها
الداخلية وتغرق يف ديونها ،ويتعـامل الغرب
معها وك�أنها دولة من الدرجة الثالثـة ،في�سارع
اىل ق�ضم جمهـوريات االحتاد ال�سابق ويعمـل على
ن�شر دميقراطيته ب�ألوان خمتـلفة :الربتقايل،
وال���وردي ،والأخ�ضر والأح��م��ر ...ويحـاول اقتالع
�أنيابها الواحد تلو الآخر ،بالإغـراء حيناً ،وبالقـوة

جـــزء
«ال يتحقق الأمن بن�شر مظلة
نووية� ،إمنا ي�أتي من القلوب
القوية امل�ؤمنة ،والرجال
املخل�صني».
�ألك�سندر �سوجلنت�سني
(�أديب رو�سي حائز جائزة نوبل
يف الآداب)

الو�سطى (ال�سوفياتية
�سابقاً) .وفهم الرو�س
�أن الأمريكيني ي�ستخدمون
جورجيا �ضدهم ،فا�ستخدمت
رو���س��ي��ا �أو�سيتيا اجلنوبية
�أحياناً ،طوال عقد
و�أب��خ��ازي��ا ملعاقبة جورجيا،
من الزمن.
و�إر�سال ر�سالة بليغة اىل الغرب
وقد ر�أت تقارير املخابرات الأمريكية ،ومنذ
اللحظات الأوىل لتفكك الإحتاد ال�سوفياتي �أن من ب�أن زمن الرق�ص حول الدب النائم قد انتهى.
ال�ضروري �إقناع رو�سيا ،وبع�ض دول االحتاد ال�سابق
رو�سيا يف اجليوبوليتك وعوامل القوة
بعدم ج��دوى الطموح لال�ضطالع ب��دور �سيا�سي
كبري ،وكان الهدف الرئي�س لهذه الر�ؤية هو رو�سيا تعترب رو�سيا �أك�بر دول��ة يف العامل من حيث
«الدولة الوحيدة يف العامل التي ميكنها تدمري امل�ساحة ( )17.075.400كلم 2وهي متتد من
�أوروبا غرباً وحتى املحيط الهادئ �شرقاً ،وتغطي
الواليات املتحدة».
ومنذ ذل��ك الوقت وال��والي��ات املتحدة تقتحم �شمال ق��ارة �آ�سيا كلها مع �أج���زاء من القطب
الف�ضـاء املبا�شر لرو�سيا ب�إغراء دول االحتـاد ال�سابق ال�شمايل ،وميثل اجلزء الأوروب��ي من رو�سيا �أكرث
للإن�ضمام لدول االحتـاد الأوروبي� ،أو حللف «الناتو» .من ثلث م�ساحة �أوروب���ا ( 3.9مليون كلم/2
وملا با�شرت الواليات املتحدة ،تنفيذ م�شروعها 10.4م��ل��ي��ون ك��ل��م� ،)2أي �أن رو�سيا الفدرالية
لإقامة الدرع ال�صاروخي يف �أوروبا وقفت رو�سيا ت�ساوي حواىل مرتني ون�صف م�ساحة �أوروبا من
بوجهه ،لأنه خطر على �أمنها ،وحدودها ،كذلك ،دون رو�سيا الأوروبية.
عندما ر�أت �أن جورجيا (الأمريكية ال�سيا�سية ورو�سيا االحت��ادي��ة �أو الفدرالية ،وه��و �إ�سمها
والعمل) ،تعتدي على جنودها ،وج��دت نف�سها الر�سمي ،ت�ضم حواىل  89منطقة �إدارية خمتلفة
جم�برة على ال���رد ،خ�صو�صاً بعد �أن ك��ان الدب ما بني جمهورية ( ،)21و� 49إقليماً و 6مقاطعات،
الرو�سي قد ا�ستفاق من �سباته ،و�أدرك �أن «اخلطر و 11منطقة حكم ذاتي ،ي�ضاف اليها مدينتان
الأمريكي» �أ�صبح على بابه اجلنوبي ،وي�ضرب فدراليتان هما مو�سكو وبطر�سربغ.
م�صاحله املبا�شرة يف القوقاز وع�بره اىل بحر يبلغ عدد �سكان رو�سيا حواىل  142مليون ن�سمة
قزوين الغني بالنفط م��روراً بجمهوريات �آ�سيا (ك ،)2008 2منهم نحو  106ماليني يعي�شون
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يف رو�سيا الأوروبية ويتو ّزع الباقون يف بقية لتطوير �صناعاتها الع�سكرية ،والبحوث لتح�سني
املناطق الرو�سية .ورثت رو�سيا ق��درات الإحتاد قدراتها ال�صاروخية والف�ضائية.
ال�سوفياتي الع�سكرية ،وحتى بعد اتفاقيات
العالقات الرو�سية  -الأمريكية
خف�ض الت�سلح ،فهي متلك ثاين �أك�بر تر�سانة
نووية ،ت�ضم حواىل  3000ر�أ�س جاهز للإطالق ،يكمن يف الوع���ي ق���ادة ال��دول��ت�ين الرو�سية
ويبلغ عديد جي�شها حواىل املليون ،كذلك فهي والأمريكية �شعور م�شرتك ،ومرتاكم من اخلوف
ثاين �أكرب دولة يف جمال الف�ضاء ومتلك الو�سائل واحلذر ،وال�شك الدائم يف نوايا الآخر ،ناجم عن فرتة
والتقنيات لذلك ،وه��ي تتفوق على الواليات طويلة من ال�صراع بينهما ،ا�ستمر حواىل ن�صف
املتحدة يف بع�ضها ،ما دفع بالأخرية اىل التعاون قرن .وعلى الرغم من املعاهدات واالتفاقات التي
معها يف برامج الف�ضاء وال�شراكة يف املحطات عقداها لإظهار ح�سن النوايا ،وتخفي�ض �أ�سلحتهما
النووية ،وعدد ال�صواريخ� ،إال �أنهما يعرفان� ،ضمناً،
الف�ضائية والبحث العلمي املتعلق به.
ينته بعد ،فالواليات
• يف االقت�صاد:
�أن التناف�س بينهما ّملا ِ
ق�� ّدر الدخل القومي الرو�سي ( )GDPللعام املتحدة «�سكرانة» بن�شوة الفوز والق�ضاء على
 2007ب���ـ 1.34تريليون دوالر ،وبلغت ن�سبة االحت��اد ال�سوفياتي ال�سابق ،وتف ّردها بقيادة
النمو � .٪8.1أما �أهم مواردها الطبيعية فهي :العامل وزعامته ،ومتابعة املحاولة للهيمنة على
النفط ،الغاز ،الفرو ،الأحجار الكرمية ،واخل�شب كما «الأورا�سيا» وبقية العامل� .أما رو�سيا االحتادية،
تتميز ب�إنتاجها الزراعي من احلبوب ،ال�سكر ،دوار الوارثة لالحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ،فقد �ض ّمدت
ال�شم�س ،اللحوم واحلليب� ،أما �إنتاجها ال�صناعي جراحها ،و�أعادت ترميم اقت�صادها ،وم�ؤ�س�ساتها،
فيمتاز بدائرة متكاملة يف �صناعة :ال�سيارات ،ثم بد�أت �إعادة بناء قواها الع�سكرية ،و�صناعاتها
ال�شاحنات ،القاطرات ،القطارات ،جميع �أدوات احلربية ،وال�صاروخية ،وال��ن��ووي��ة ،وذل��ك لردم
تن�س
الزراعة وو�سائلها� ،صناعة جوية متطورة� ،صناعات الهوة بينها وبني الغرب .كما �أن رو�سيا مل َ
ف�ضائية ،م��ن خمتلف الأن����واع .ك��ذل��ك لديها اال�سرتاتيجية الأمريكية التي و�ضعها «زبغنيو
بريجن�سكي» العام  1980لطرد ال�سوفيات من
�صناعات طبية تقنية وعلمية متطورة.
�أفغان�ستان ودعم امليلي�شيات الإ�سالمية لتحقيق
• يف التجارة:
ق ّدرت �صادراتها العام  2007بـ 355بليون دوالر هذا الهدف .وحتى عندما كانت رو�سيا حتت�ضر يف
من البرتول وم�شتقاته ،اخل�شب ومتفرعاته ،عهد الرئي�س الرو�سي بوري�س يلت�سني مل يتخ َّل
املعادن ،والأ�سلحة على �أنواعها املختلفة( ،وتعترب بريجن�سكي عن خوفه من انبعاث رو�سيا من جديد
ثاين دولة م�صدرة لها) ،املواد الكيماوية ،كما وتهديدها الأم��ن الأمريكي ،وكما قالت تقارير
قدرت وارداتها بـ 223بليون دوالر للعام نف�سه« ،البنتاغون» العام �« :1992إن رو�سيا هي القوة
وهذا ما �أعطاها وفراً يف ميزان مدفوعاتها� ،أ�سهم الوحيدة يف العامل التي ميكنها تدمري الواليات
يف تطوير �إمكاناتها ،وازدياد قوتها يف العامل ،املتحدة».
وبالتايل ان�ضمامها اىل جمموعة الدول ال�صناعية
ال�سبع ( )G7التي �أ�صبحت « ،»G8كذلك جعلها
خماوف رو�سيا وانعدام الثقة املتبادلة
تعمل على حت�سني دخل الفرد وتخ�ص�ص املزيد حاولت الواليات املتحدة وما زالت حتاول �إقناع
من الأم��وال لتطوير �صناعاتها املدنية ،لت�صبح رو�سيا� ،أن نظام ال��دف��اع ال�صاروخي اجلديد ال
ق��ادرة على املناف�سة يف ال�سوق العاملي ،كما ي�ستهدفها ،وه��ذا يعك�س تناق�ضاً مع عقيدة
عمدت م�ؤخراً اىل ر�صد ح��واىل  50مليار دوالر الواليات املتحدة الدفاعية ،بالن�سبة اىل رو�سيا،
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وذلك �أن الواليات املتحدة �أعلنت �أنها �إمنا تقوم
بهذه االج��راءات بعد تقييم الأخطار التي تهدد
�أمنها القومي ،وهذا يعني بعد تقييم �إمكانات
جت�سد ه��ذه الأخ��ط��ار (ورو���س��ي��ا هي
دول �أخ���رى ّ
الدولة الوحيدة التي متلك القدرة النووية) على
تدمري الواليات املتحدة .ولذلك ال ميكن ملو�سكو
�أن ت�صدق وا�شنطن التي تبني هذه املنظومة
الدفاعية ال�صاروخية املتعددة الطبقات ،والباهظة
الثمن ،ب�أنها ال متلك �إمكان توجيه �ضربات مدمرة
ل�صواريخها النووية اال�سرتاتيجية .وم��ا يعزز
خماوف رو�سيا ،هو �أن الواليات املتحدة رف�ضت
�إقامة قيادة م�شرتكة للمراقبة وال�سيطرة على
هذه املنظومة مع رو�سيا ،وفق �أ�صول وقواعد
معينة ،و�آثرت �أن تنفرد بقيادة هذه املنظومة
لوحدها ،و�أن تقت�صر م�شاركة رو�سيا على تقدمي
م�ساهمات تقنية ،وتبادل معلومات وحلول ،ولي�س
املراقبة �أو امل�شاركة يف قيادة هذه املنظومة.
كما �أن رو�سيا تعتقد �أن الدرع ال�صاروخي املزمع
�إقامته على �أرا�ضي ت�شيكيا وبولندا قد يكون
اخلطوة الأوىل لن�شره على �أرا�ضي القارة الأوروبية
كلها ،وهذا ما ين�سجم مع تربيرات حلف الناتو
( )Natoعن تو�سيع حدوده ،وبالتايل فقد تنت�شر
قوى الدفاع ال�صاروخي يف غرب �أوروبا ،وهذا ما
تعتربه رو�سيا �إخالالً بالتوازن اال�سرتاتيجي بينها
وبني الواليات املتحدة ،وفق املعاهدات املعقودة
بينهما .ولقد �أو�ضحت رو�سيا للواليات املتحدة،
�أن الأرا�ضي الرو�سية متتلك ميزة �أف�ضل لبناء
درع �صاروخي يف مواجهة �أي تهديد ،خ�صو�صاً
من اجلنوب ،قد يهدد الواليات املتحدة ،ولكن
تبد حما�ساً مل�شاركة رو�سيا.
ه��ذه الأخ�ي�رة مل ِ
ي�ضاف اىل ذلك �أن هناك معلومات كثرية لدى
رو�سيا �أن الواليات املتحدة تخطط لن�شر �أجزاء من
منظومة دفاعها ال�صاروخي جنوب احلدود الرو�سية
(جورجيا و�أذربيجان)( ،لعل هذا كان �أحد �أ�سباب
احلرب اجلورجية الرو�سية الأخ�يرة) ،وهو ما ي�ؤكد
خماوف الرو�س من �أن الدرع ال�صاروخي الأمريكي
�إمنا ي�ستهدف التهديدات الآتية من اجلنوب ،من

رو�سيا يف الوقت نف�سه .وباال�ستناد لر�أي اخلرباء
الرو�س والأمريكان ،ف�إن �صاروخاً م�ضاداً لل�صواريخ،
ينطلق ب�سرعة  4.5اىل  9كلم/ثانية ميكن �أن
يدمر هدفاً على م�سافة  2000اىل  2500كلم
من مكان ن�صبه�( ،إذا كان من�صوباً يف �شمال �شرق
بولندا ،مثالً) ،لذلك ف�إن ال�صواريخ املن�صوبة يف
�شرق �أوروبا ،ميكن ،بر�أي اخلرباء� ،أن ت�صيب تلك
املن�شورة يف قواعد�« :شليابن�سك»�« ،أورونربغ»
و«�ساراتوف» الرو�سية .كما �أن بع�ض اخلرباء يقول
�إن ال�صاروخ املنطلق ب�سرعة  9كلم/ثانية ميكنه
�إ�صابة �أي �صاروخ بال�ستي منطلق من �أي ق�سم
من رو�سيا الأوروبية ،وتدمري ر�أ�سه احلربي.
وجهة نظر الواليات املتحدة حول درع
الدفاع ال�صاروخي الأمريكي يف �أوروبا
يرى الأمريكيون �أن �أوروب��ا ال متلك دفاعاً �ضد
ال�صواريخ متو�سطة ،وبعيدة املدى ،لذلك ف�إن
من�صات ال�صواريخ الدفاعية التي تقرتح الواليات
املتحدة �إقامتها يف و�سط �أوروب��ا (ال���رادار يف
ت�شيكيا ،وع�شر من�صات �صاروخية يف بولندا)،
�ستعمل بالإرتباط والتكامل مع غريها من عنا�صر
منظومة ال��دف��اع ال�صاروخية الأم�يرك��ي��ة ،مما
ي�ؤمن لأوروبا و�سائل الدفاع الأولية جتاه �أي خطر
�أو تهديد .كما �أن الواليات املتحدة عر�ضت ن�شر
هذه املن�صات والقواعد و�إقامتها على نفقتها
اخلا�صة ،وت�أمل ب�إجنازها بحلول العام  ،2013وهذا
التاريخ ي�سبق تاريخ �إمكان �إيران امتالك �صواريخ
بال�ستية بعيدة املدى ،كما يتوقع الأمريكيون� ،أو
يرجحون.
وقد �ص ّرح م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون
�أوروب��ا و�أورا�سيا�« ،أن الواليات املتحدة لي�ست
بحاجة اىل ن�شر هذه ال�صواريخ لتدافع عن نف�سها
ولكن �أمن �أوروبا هو من �أمن الواليات املتحدة ،كما
�أن الأمن عرب الأطل�سي ال ميكن جتزئته ،و�أوروبا
الو�سطى هي املكان املثايل حلماية �أمن �أوروبا،
و�أمن الواليات املتحدة �ضد �أية �صواريخ بال�ستية
تطلق من ال�شرق الأو�سط.

وقد قامت الواليات املتحدة ب�شرح وجهة نظرها ،حلفائها الأوروبيني ،والت�أثري عليهم ملنعهم من
وبذلت جهوداً لإقناع حلفائها ،وتبديد هواج�سهم �إقامة هذه املنظومة على �أرا�ضيهم.
حول املو�ضوع وخ�صو�صاً رو�سيا ،التي تعرف �أن
العودة اىل �سباق الت�سلح
هذه ال�صواريخ ال ميكن �أن ت�ش ّكل خطراً عليها،
�أو على قوة دفاعها ال�صاروخية البال�ستية ،ويرى مل تتو�صل املفاو�ضات الرو�سية  -الأمريكية ،حول
الأمريكيون� ،أنه ا�ستناداً اىل �إمكانات ال�صواريخ م�شروع الدرع ال�صاروخي طوال الأعوام املا�ضية،
البال�ستية الدفاعية ووفقاً للمواقع اجلغرافية ،ف�إن اىل حل ير�ضي الطرفني� ،إذ حافظ كل على موقفه،
منظومة الدفاع هذه يف �أوروبا الو�سطى ،ال متلك ومقرتحاته ،ور�ؤيته لإجناز هذا امل�شروع .كذلك مل
�إمكان الت�صدي لل�صواريخ البال�ستية الرو�سية تفلح اجلوالت املتعددة واللقاءات ما بني الرئي�س
البعيدة املدى ،وبذلك ف�إن االعرتا�ض الرو�سي ،الرو�سي ال�سابق ،ورئي�س الوزراء احلايل فالدميري
والإدعاء بالإخالل بالتوازن اال�سرتاتيجي غري �صحيح بوتني ،والرئي�س الأمريكي جورج دبليو بو�ش ،يف
بر�أي الأمريكيني ،و�أن تهديد رو�سيا لدول �أوروبا �إقناع الطرف الرو�سي باملوافقة على امل�شروع
يف حال �إجناز هذا امل�شروع ،هو من قبيل التهويل الأمريكي ،وال �أفلحت مقرتحات الطرف الرو�سي
والتكتيك الرو�سي لف�صل الواليات املتحدة عن يف تغيري املوقف الأمريكي ،فت�أجل البحث يف
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�أ�سا�س يف حفظ �أمن رو�سيا وم�صاحلها االقت�صادية
ونفوذها ال�سيا�سي املبا�شر.
ولكن الزعماء الرو�س يبدون حر�صاً �شديداً يف
يف�سر ت�ص ّرفهم يف جورجيا
ردود �أفعالهم على �أن ّ
والقوقاز ب�أنه تدبري وقائي وردعي رداً على تفجري
«حلف الناتو» لهذه احل��رب ،كما ق��ال الرئي�س
الرو�سي ،والذي اعترب �أن وا�شنطن حتاول ال�سيطرة
على رو�سيا وتعيني ر�ؤ�سائها� .أو كما ي�ؤكد رئي�س
وزراء رو�سيا (بوتني)« :ب�أن رو�سيا لن تنج ّر اىل
حرب باردة جديدة هدفها تعطيل منو االقت�صاد
الرو�سي ،وم�شدداً على �ضرورة �إقامة قواعد و�أ�صول
جديدة للتعاون الدويل ،و�أنه ال ميكن لدولة ولو
كانت كبرية وقوية �أن حتل لوحدها م�شاكل العامل
من دون �إ�شراك �شركاء �آخرين».
ولعل الأزمة االقت�صادية العاملية اليوم �شاهد �آخر
على �ضرورة و�ضع �أ�س�س لنظام عاملي ت�شاركي
جديد لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه...

امل�شروع .غري �أن الأحداث التي وقعت يف القوقاز وحتى �أمريكا اجلنوبية ،يبدو �أن ردات الفعل ت�ؤيد
م���ؤخ��راً ،واحل��رب الرو�سية اجلورجية ،والطريقة التوجه الرو�سي!
التي انتهت بها� ،س ّرعت يف قبول ت�شيكيا،
رو�سيا وا�سرتاتيجيتها اجلديدة
وبولندا ،للم�شروع ،بعد ترددهما �سابقاً� ،إال �أن
�أو «فك الطوق»
ذلك ا�ستدعى رداً رو�سياً قا�سياً ،ومهدداً الدولتني
ب�أنهما �ستتعر�ضان لتلقي ردات فعل �أي هجوم على �أث���ر احل���رب الرو�سية اجل��ورج��ي��ة ،التي
عليها من قبل هذه ال�صواريخ ،مما �سيعر�ضهما اندلعت يف القوقاز يوم � 8آب  2008واجتياح
للخطر ،ويحولهما اىل هدف لل�صواريخ الرو�سية ،ال��رو���س لأو�سيتيا اجلنوبية وق�سم من �أرا�ضي
كما هدد بع�ض القادة الع�سكريني الرو�س بق�صف جورجيا نف�سها ،وبعد تدخل دول االحتاد الأوروبي،
مراكز هذه ال�صواريخ يف البلدين .كذلك �ص ّرح وتهديدات ال��والي��ات املتحدة� ،أعلن الرئي�س
الرئي�س الرو�سي (ميدفيديف) ب�أن رو�سيا �ستقوم الرو�سي ميدفيديف ما ميكن اعتباره خطة طريق
ببناء دروع �صاروخية دفاعية ،و أ�ن��ه��ا و�ضعت رو�سية يف عامل ما بعد الأمركة للعامل (Post -
قواتها يف حالة جهوز دائمة ،و�أمر ب�إعادة جتديد  ،)Americaوا�سرتاتيجيا جديدة لعالقات رو�سيا
ال�صناعات الع�سكرية النووية الردعية ،وطلب من عرب العامل تقوم على الأ�س�س الآتية:
قادة جي�شه و�ضع اخلطط الع�صرية لإعادة تنظيم � -1إع�ت�راف رو�سيا مب��ب��ادئ القانون ال��دويل
ك�أ�سا�س ومنظم للعالقات الدولية بني الأمم.
اجلي�ش بحلول �شهر كانون الأول .2008
كما �ص ّرح ب�أن رو�سيا �ستبد�أ مبرحلة نتاج كثيف  -2تعدد الأقطاب يف العامل ،فعهد العامل �أحادي
للبوارج احلربية ،خ�صو�صاً النووية منها والتي القطب ،واملهيمن ال ميكن ال�سماح به بعد الآن.
حتمل �صواريخ «ك��روز» ،والغوا�صات ذات املهام  -3رو�سيا ال تريد عزل نف�سها ،وال تريد املواجهة املراجع
)1- www.wikipedia: Russia (07/08
امل��ت��ع��ددة ،وح��دد �أن منظومة ال���ردع النووية مع �أي بلد �آخر و�ستقيم عالقات ودية مع �أوروبا
 II- Le Monde Diplomatiqueملختلف الظروف ال�سيا�سية والع�سكرية يجب �أن والواليات املتحدة ،وغريها.
 -4تعترب حماية املواطنني الرو�س وكرامتهم Septembre 2008 - No 654 Retour
ت�ؤمن بحلول العام .2020
Russe par Serge Halimi - P. 1.
هكذا ،يبدو �أن هذا املوقف ،يعترب مبنزلة �إعالن «�أينما وجدوا» �أولوية رو�سية ،كذلك حماية م�صالح
III- Missile Defence Challengers.
عن بدء �سباق ت�سلح جديد مع الواليات املتحدة رج��ال الأعمال الرو�س ،والت�أكيد على �أن رو�سيا
IV- www.frstrategie.org/barre FRS/.
الأمريكية ،وقد بد�أت تبا�شريه تظهر ،ب�إعالن رغبة �سرتد على �أي �أعمال عدوانية ترتكب �ضدها.
� -5أن لرو�سيا م�صالح يف بع�ض الأقاليم التي Russia’s cold war perspective on
رو�سيا بيع فنزويال املعادية ل�سيا�سة الواليات
missile defense in Europe.
املتحدة يف �أمريكا الالتينية ،تقنيات نووية ،جتاورها ولها معها عالقات تاريخية مميزة ،ودية،
V- www.Timesonline - 27 sept 2008
كما �ص ّرح بذلك الرئي�س الرو�سي يف �أثناء زيارته و�صداقة قدمية وهي �ستعمل على تطوير هذه
- Russia to build missile defense shield
لتلك الدولة ،كما �ص ّرح برغبة رو�سيا يف دعم العالقات مل�صلحة الطرفني.
by Tony Halpin.
�سوريا ،وتقدمي اليورانيوم املخ�صب اىل �إيران ،ولعل هذه النقطة الأخ�يرة� ،إ�شارة وا�ضحة� ،أن
لرو�سيا م�صالح يف حميطها القريب ،خ�صو�صاً
VI- Consequences of missile defense
وم�ساعدتها يف بناء مفاعالتها النووية.
ولكن هل �سينح�صر هذا ال�سباق يف الت�سلح تلك ال���دول التي كانت ت��دور يف فلك االحت��اد shield in the world www. On line
exclusive.
يف رو�سيا وحدها؟ �أم �أن منطق الأمور ،وطبيعة ال�سوفياتي ،ولن تقبل بتدخل الآخرين يف هذا
العالقات الدولية ،ي�شريان اىل �أن هذا ال�سباق املحيط ،الذي تعتربه «ف�ضاءها احليوي» ،وخط  -7جريدة احلياة  2008/8/16و2008/9/20
�سي�شمل معظم ال���دول ال��ك��ب�يرة يف العامل ،دفاع �أول عن �أمنها ،وميدان م�صاحلها .ويف هذا � -ص.7
وخ�صو�صاً النووية منها ،والتي ت�سعى لأن تكون ال�سياق ف�إن ق�ضيتي ن�شر ال�صواريخ على �أرا�ضي  -8قناة املنار .2008/9/10
كذلك ،فمن ال�صني والهند ،والباك�ستان ،اىل �إيران هذه الدول ،وم ّد �أنابيب النفط عرب �أرا�ضيها ،هما  -9جريدة البلد � - 2008/8/25ص.14
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اقت�صاد ومال
�إعداد:
تريز من�صور

لبنان ت�ص ّدر
دول املنطقة
�سياحياً

عدد ال�سياح حتى �آخر �أيلول
قارب املليون والت�شغيل
الفندقي  120يف املئة
عا�ش لبنان وامل�ؤ�س�سات ال�سياحية ال�صيف املا�ضي� ،أحد �أف�ضل املوا�سم
منذ نحو �أربع �سنوات ،حيث ارتفعت حركة ال�سياحة الوافدة اىل لبنان
بن�سبة فاقت الـ 28يف املئة ،يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل �أي لغاية �شهر
ت�شرين الأول و�إن كانت الن�سبة ما تزال �أقل بـ 5.4عنها العام  .2004وتفيد
الإح�صاءات �أن عدد الوافدين �إىل مطار رفيق احلريري الدويل بلغ حتى
نهاية �شهر �أيلول الفائت � 983.585ألف زائر ،بتقدم بلغت ن�سبته 18.02
يف املئة عن العام  833.385( 2006زائراً) ،وبـ 28.29يف املئة عن العام
 766.680( ،2007زائ��راً) .وتتوقع وزارة ال�سياحة �أن يبلغ العدد يف
نهاية هذا العام املليون ومائتي

الدكتورة ندى ال�سردوك

�ألف �سائح.
ويتو ّزع الوافدون ح�سب الرتتيب الآتي :من العرب ( 35104زائرين) يف
املرتبة الأوىل ،من الدول الأوروبية ( 27404زائرين) يف الثانية ،من القارة
الأمريكية ( 15185زائراً) يف الثالثة ،من آ��سيا ( 14143زائراً) يف الرابعة.
�أما ن�سبة الت�شغيل الفندقي فبلغت ما يقارب  120يف املئة .وطبعاً كان
للمغرتبني الن�صيب الأكرب هذا العام ،حيث جا�ؤوا من خمتلف دول العامل
لزيارة الأهل والأقارب.
�أ�ضواء على املو�سم ال�سياحي والتح�ضريات للمو�سم املقبل يف هذا
التحقيق.

لبنان �سياحياً ا�ستمر خالل ال�سنوات الثالث الأخرية،
ال�سردوك:
على الرغم مما �شهدته من تطورات ،خ�صو�صاً
�أعدنا تظهري ال�صورة احلقيقية للبنان
مدير عام وزارة ال�سياحة الدكتورة ندى ال�سردوك على امل�ستوى الأمني .وقالت« :على الرغم من
تناولت دور الوزارة يف املو�سم ال�سياحي وتعاونها الظروف امل�أ�سوية التي م ّر بها لبنان ،ا�ستم ّرينا
مع القطاع اخلا�ص .بداية قالت �إن العمل لت�سويق يف ت�سويق لبنان عاملياً ،و�شاركنا يف املعار�ض

الدولية �إىل تلك التي نظمها القطاع اخلا�ص».
واعتربت ال�سردوك �أن املهمة املحورية التي
ا�ضطلعت بها الوزارة ،كانت «�إعادة تظهري ال�صورة
احلقيقية للبنان ،البلد اجلميل امل�سامل املنفتح
على ح�ضارات العامل جميعها ،واملتمتع مبقومات
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ال��ع��ا���ش��رة على
ال��ت��وايل) ،والذي
ا���س��ت�����ض��اف �أك�ثر
من مائتي �شركة
���س��ي��اح��ة و�سفر
ومنظمي رحالت،
�إ�����ض����اف����ة �إىل
ال�صحافة العربية
والعاملية».
وع��������������ن
ا لتح�ضري ا ت
ل���ل���م���و����س���م
اجلديد قالت:
«لقد �أعلنت
ب������ي������روت
ع���ا����ص���م���ة
للكتاب العام
،2 0 0 9
و�سوف ت�شارك وزارة ال�سياحة يف إ�ح��ي��اء عدة
ن�شاطات �ضمن هذا الإطار ،من بينها �سوق الطيب
«�أكل وعيد» وغريها� ...إىل �إعداد كتب ومن�شورات
و�سوى ذلك».
وختمت من ّوهة بال�سياحة كقطاع حيوي يف
االقت�صاد ويف احلياة االجتماعية .و�شكرت «كل
امل�ساهمني يف منو القطاع ال�سياحي ،وخ�صو�صاً
وزارة الداخلية واجلي�ش اللبناين ل�سهرهم على
الأمن».

�سياحية مهمة ومتنوعة ،يف مواجهة ال�صورة
التي �أظهرته مرتعاً للإرهاب.
ويف هذا الإطار �أتت �أغنية «حبة لولو» (كلمات
هرني زغيب� ،أحلان اليا�س الرحباين ،غناء جنى)،
وفيلم دعائي عر�ض هذا العام.
�إىل ذلك ،طلبنا من جمل�س ال��وزراء ،تخفي�ض
ن�سقنا
التعرفة الكهربائية للقطاع ال�سياحي ،كما ّ
مع القطاع امل�صريف بغية منح قرو�ض للقطاع
ال�سياحي بفوائد متدنية ،وكذلك جدولة الديون
املرتتبة عليه.
كنا نعمل بجد وبانتظار الأمل وال�ضوء الأخ�ضر،
الذي جاءنا من الدوحة ،مع انتخاب الرئي�س العماد
مي�شال �سليمان رئي�ساً للجمهورية ،الأمر الذي
�ش ّجع ال�سياح واملغرتبني على حد �سواء ،على
القدوم �إىل لبنان ب�أعداد هائلة».
و�أ�شارت ال�سردوك �إىل «�أن ال�سائح الذي ي�أتي
اىل لبنان لي�س عابراً ،فن�سبة كبرية من ال�سياح
تعود والبع�ض ي�أتي �إىل لبنان ،حل�ضور م�ؤمتر،
ويعود م��رة أ�خ��رى مع عائلته و�أ�صدقائه ،وقد
يتملك عقارات».
كذلك �أ�شارت �إىل «�أن وزارة ال�سياحة ،و�ضعت
مغارة جعيتا والأرز على موقع الإنرتنت www.
 ،new7wonders.comللت�صويت لهما ،يف
إ�ط��ار اختيار عجائب الدنيا ال�سبع ،و�إدخالهما
يف كتاب «غيني�س» ،علماً �أن عملية الت�صويت
تنتهي يف .»2008-12-31
ولفتت �إىل املهرجانات الدولية التي جرت يف
ال�صيف املن�صرم :بعلبك ،بيت الدين ،بيبلو�س
اال�شقر :ن�سبة الت�شغيل الفندقي
و�صور .و�أعلنت �أن الوزارة دعمت فرقة مو�سيقية
بلغت  120يف املئة
تنقلت يف املناطق
ن��ق��ي��ب أ�����ص���ح���اب
اللبنانية ك��اف��ة ،من
الفنادق ال�سيد بيار
اجل��ن��وب اىل البقاع
الأ���ش��ق��ر ،ا�ستعر�ض
فال�شمال� ...إ�ضافة
�أحوال القطاع ال�سياحي
�إىل دعمها �أك�ثر من
خالل ال�سنوات الأخرية
 40مهرجاناً جرت يف
وق��ال�« :شهد القطاع
جميع املناطق.
ال�سياحي نه�ضة كبرية
و�أ����ض���اف���ت« :لقد
م��ن��ذ ال���ع���ام 2001
ن�سقنا م��ع القطاع
وحتى  ،2004جتاوزت
اخلا�ص من �أجل �إقامة
م��ع��ر���ض ال�سياحة
ن�سبة النمو فيه الـ30
يف املئة ،كما و�صل
وال�������س���ف���ر ال��ع��رب��ي
ع����دد ال�����س��ي��اح اىل
وال������دويل (لل�سنة
ال�سيد بيار الأ�شقر
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مليون ون�صف مليون �سائح ،لكن الرتاجع بد أ� بعد
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري العام  .2005ومع
انطالقة احلوار الوطني يف بداية العام  ،2006كان
الأمل بالنهو�ض كبرياً ،وقد جهد املعنيون يف هذا
القطاع� ،أن ي�صل عدد ال�سياح �إىل مليون و�ستماية
�ألف �سائح .امل�ساعي كادت �أن حتقق الأماين ،لكن
حرب متوز ،غيرّ ت الواقع .وا�ستمر التعرث ال�سياحي
حيث انخف�ضت ن�سبة الت�شغيل الفندقي �إىل 3
  4يف املئة ،وراوحت خ�سائر القطاع ال�سياحيبني  20و 30يف املئة ،وكما هو معلوم ظل احلال
على ما هو عليه لغاية �أيار  ،2008موعد توقيع
اتفاق الدوحة ،وانتخاب فخامة العماد مي�شال
�سليمان رئي�ساً للجمهورية .وخ�لال � 48ساعة
تغيرّ ت املعطيات وبد�أت عملية النهو�ض .ويف
بداية �شهر متوز املا�ضي تدفقت علينا اخلريات
من اجلهات كافة ،وخ�صو�صاً املغرتبني من خمتلف
�أ�صقاع العامل .وبلغت ن�سبة الت�شغيل الفندقي
يف بريوت  120يف املئة ،ويف املناطق  100يف
املئة ،وو�صل عدد ال�سياح �إىل نحو مليون �سائح.
�أم��ا بعد انق�ضاء مو�سم ال�صيف فقد انخف�ضت
ن�سبة الت�شغيل �إىل ما بني  40و 50يف املئة ،ثم
عادت اىل االرتفاع خالل عطلة عيد الفطر (نحو
 120يف املئة)».
• ه��ل تع ّو�ض �أرب���اح ه��ذا املو�سم
ال�سياحي خ�سائر ال�سنوات الأخرية ال�سابقة؟

يرى الأ�شقر �أنه من امل�ستحيل «التعوي�ض عن
خ�سائر ال�سنوات املا�ضية يف �شهرين ،و�أن الأمور
حتتاج �إىل �سنوات ،وال �سيما �أن القطاع الفندقي
مل يرفع �أ�سعاره ،على الرغم من �أن موجة الغالء
العاملية قد �أ�صابته هو �أي�ضاً» .و�أ���ض��اف�« :إن
التعوي�ض عن اخل�سائر ،يتطلب من � 3إىل 4
�سنوات من اال�ستقرار التام ،ال�سيا�سي والأمني
واالجتماعي ،وبن�سبة ت�شغيل ال تقل عن  65يف
املئة ،و�أي خلل يف واحد من هذه العوامل ،ي�ؤثر
على القطاع الفندقي» .و�أردف قائالً «�إن حجم
امل�صاريف كبري جداً يف هذا القطاع ،وخ�صو�صاً
مع الزيادة على رواتب العاملني فيه للمحافظة
عليهم ،واحلد من هجرتهم (يف ال�سنوات الأخرية

غادر كثريون منهم للعمل يف اخلارج) وارتفاع
�أ�سعار املحروقات واملواد الغذائية».
وع��ن ور���ش��ة العمل ال��ت��ي ق��ام بها القطاع
الفندقي ،يف املو�سم ال�سياحي العام املن�صرم
ق��ال« :كانت الور�شة كبرية ج��داً .لقد ا�ستبدل
العرب الغرب بلبنان ،لأن��ه ملتقى احل�ضارات،
ي�ستطيع كل �سائح �أن يجد فيه ما ينا�سبه.
�إنهم يحبون طبيعته ومناخه� ،إ�ضافة �إىل توافر
�أنواع ال�سياحة كافة فيه ،من ال�سياحة البيئية
�إىل ال�سياحة اجلبلية �أو الرتاثية ...واملهرجانات
املتنوعة ذات امل�ستوى العاملي والدويل ،والتي
كانت نا�شطة جداً هذا العام ،وعك�ست �صورة لبنان
احل�ضارية .وكذلك اخلدمات املميزة عاملياً ونوعية
احلياة ،التي جعلت لبنان الأول �ضمن الإقليم

ال�سياحي ،الذي ي�ضم� :سوريا،
الأردن ،م�صر ،قرب�ص وتركيا» .و�أ�شار الأ�شقر �إىل
�أن الأ�سعار يف لبنان تعترب رخي�صة قيا�ساً اىل
البلدان التي �سبق ذكرها ،مع العلم �أن البع�ض

من �أ�صحاب املطاعم واملقاهي ي�ستغل ال�سياح،
وهذا يحتاج �إىل تعزيز الرقابة.
و�أكد ال�سيد بيار الأ�شقر «�أن التن�سيق دائم وتام،
بيننا وبني وزارة ال�سياحة ،و�أننا ن�شارك يف جميع
املعار�ض ال�سياحية التي �أقيمت يف اخلارج ،ويف
احلمالت الإعالنية الت�سويقية؛ الروزنامة ال�سياحية
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حتتاج �إىل ثالثة �أ�شهر ،قبل
بدء املو�سم ال�سياحي ،ولكننا مل نقم بهذه احلملة
هذا العام ،نظراً �إىل الأو�ضاع الأمنية ،ولقد فاج�أنا
�إت��ف��اق ال��دوح��ة .وتطرح �أمامنا اليوم عالمات
�إ�ستفهام كبرية ،ح��ول القيام بحملة ت�سويق
لبنان �إعالنياً ،يف ظل الظروف الأمنية وال�سيا�سية

والإنتخابية الراهنة .يف لبنان الإقت�صاد دائماً يف
خدمة ال�سيا�سة ،عك�س املبد�أ القائل �إن ال�سيا�سة
يجب �أن تكون يف خدمة الإقت�صاد».
ون ّوه الأ�شقر ب�أهمية القطاع الفندقي وقدرته
على ت�أمني العي�ش الكرمي لن�سبة مهمة من
اللبنانيني �إىل دوره يف النمو واال�ستثمارات.
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وق��ال« :لدينا اليوم م�ستثمرون ل��ـ 3000غرفة
فندق خم�سة جنوم ،بد�أ اال�ستثمار بها منذ 2004
  ،2005بع�ض امل�ستثمرين توقف عن العملوبع�ضهم ج ّمد ا�ستكمال امل�شروع .وميكن لهذه
اال�ستثمارات �أن ت ّوفر نحو  6000فر�صة عمل.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن ه���ؤالء امل�ستثمرين
ا�ستثمروا عقارات ،تراوح قيمتها بني 50 - 25
مليون دوالر �أمريكي».
وعن �أهمية اال�ستثمار املتوازن يف املناطق
قال« :الإقت�صاد اللبناين لي�س م ّوجهاً ،فحيث يجد
امل�ستثمر املكان املنا�سب ال�ستثماره ي�ستثمر.
لقد انت�شل القطاع ال�سياحي هذا العام ،القطاع
العقاري من ركوده� ،إذ ا�شرتى معظم املغرتبني
اللبنانيني الذين ج��ا�ؤوا �إىل لبنان هذا ال�صيف،
ال�شقق ال�سكنية �أو الأرا�ضي للبناء .وا�ستفادت

من ال�سياحة :الزراعة ،ومكاتب ت�أجري ال�سيارات،
ومكاتب ال�سفريات ،و�شركات الطريان ،وال�سوبر
ماركت واملحالت التجارية �إ�ضافة �إىل املطاعم
واملقاهي.»...
وختم الأ�شقر حديثه بالقول« :ي�شهد العامل
مناف�سة يف جم��ايل ال�سياحة واال�ستثمارات،
ولقد ظهرت دول نفطية على اخلريطة ال�سياحة،
كالدول العربية وال�صني� ...أما لبنان الذي يتمتع
مبقدرات مهمة ،فيحتاج �إىل الإمن��اء املتوازن
يف ال�سياحة ،ولتحقيق هذا الإمناء ،على الدولة
ت�أمني البنى التحتية الالزمة و�شبكة طرقات
للمناطق اللبنانية كافة ،كما على كل منطقة
ت�سويق نف�سها �سياحياً ،كي جتلب �إليها امل�ستثمر
وال�سائح على حد �سواء».

�آراء وانطباعات
خالل جولتنا يف املناطق اللبنانية التقينا عدداً
من ال�سياح واملغرتبني ع�ّب�رّ وا عن انطباعاتهم
حول �إقامتهم يف لبنان.
• ال�سيدة فاطمة �سويد (ال�سعودية) قالت:
«كنا ننتظر ا�ستقرار الأو���ض��اع للمجيء �إىل
لبنان ،وف��ور انتخاب العماد �سليمان رئي�ساً
للجمهورية� ،سارعنا �أنا و�أ�صدقائي لزيارة هذا
البلد الأحب �إىل قلوبنا ،ومت�ضية ال�صيف يف
ربوعه اجلميلة .ميتاز لبنان بالعديد من امليزات
�أهمها مناخه اجل��ي��د ،وطبيعته اخل�لاب��ة و�أهله
الط ّيبني امل�ضيافني».
• ال�سيدة رغدة �آرام (�إيران) تزور لبنان
للمرة الأوىل ،وق��د �أك���دت �أن��ه��ا ���س��وف ت�أتي
يف ال�سنوات ال��ق��ادم��ة .و�أن �أك�ث�ر م��ا �أحبته،

قرب ال�ساحل �إىل اجلبل والآثار الغنية واجلميلة،
�إىل اخلدمة املمتازة يف الفنادق واملطاعم،
واملهرجانات التي ح�ضرت معظمها.
• املهند�س �سليم �ضومط (مغرتب منذ نحو
 11عاماً ،ويقيم يف مونرتيال  -كندا) قال:
«بعد غياب نحو خم�س ���س��ن��وات ،وحنني اىل
ه��ذا الوطن املميز ،حجزنا للمجيء �إىل لبنان
لر�ؤية الأهل والأ�صحاب ،وجلعل الأوالد يتع ّرفون
على وطنهم الأم .ولكننا �ألغينا احلجز �إثر �أحداث
�أيار ،ومن ثم قررنا زيارة لبنان ،مع العديد من
العائالت اللبنانية بعد انتخاب العماد مي�شال
�سليمان .ا�شتقنا �إىل هذا البلد ،ولكن الأمن فيه
ما زال ّ
ه�شاً ،وكذلك ال قانون �سري ،فالقيادة على
الطرقات ع�شوائية ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أ�سعار املواد

الغذائية املرتفعة جداً ،والتي
ت�سجل �ضعف الأ�سعار يف كندا».
و�أ�ضاف قائالً« :لقد زرنا عدة �أماكن �سياحية،
وارت��دن��ا املطاعم ،اخل��دم��ة فيها مميزة ولكن
«البخ�شي�ش» قبل كلفة الفاتورة ،وهناك متييز
يف حجز الطاوالت� ...أما �أكرث ما �أزعجني يف لبنان

فالكالم يف ال�سيا�سة».
• ال�سيد مي�شال ماتيون (رج��ل �أعمال
فرن�سي) ي��زور لبنان للمرة الثانية ،يقول:
«امل�����رة الأوىل ك��ان��ت ع��ن��دم��ا ���ش��ارك��ت يف
�أح��د امل���ؤمت��رات الإقت�صادية ،فذهلت بجمال
هذا البلد ،و�أهله امل�ضيافني املنفتحني على
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احل�ضارات كافة .لقد زرت ه��ذا العام منطقة
ال�شوفّ ،
ونظمنا مع �أ�صدقائي رحلة برية �إىل
الوادي املقد�س يف قنوبني .لقد �سحرنا جمال هذا
الوادي الفريد من نوعه يف العامل ،والذي �شممنا
فيه رائحة القدا�سة� .أمتنى �أن �أزور لبنان مرة
�أخرى ،و�أن ينعم �أهله بال�سالم الذي ي�ستحقونه».
• ال�سيد جهاد �ضومط (مدير للمحا�سبة يف
�إح���دى ال�شركات يف دب��ي) �أع���رب ع��ن ع�شقه
للبنان ،البلد الأجمل يف العامل ،و�أ�شار �إىل �أنه
«ال ي�ترك فر�صة �إال وي���أت��ي فيها �إىل لبنان،
وخ�صو�صاً يف املنا�سبات الدينية» .و�أكد �أنه «فور
ا�ستتباب الأمن يف هذا البلد� ،سوف �أعود فوراً
و�أعطي بلدي من خربتي وكفاءتي وعلمي».
و�أ�ضاف�« :آمل �أن ي�أتي يوم يق ّدر فيه �أبناء هذا
الوطن ،كفاءة �شبابه التي يق ّدرها الأجنبي
وي�ستفيد منها».
146
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ت�رشين/2
كانون1

الدكتور �صادر حول الأزمة
املالية العاملية

2
0
0

مر�شحة
8
حما�رضات لال�ستمرار
ل�سنوات
والعامل ي�سعى
ملنع الركود
االقت�صادي
�إعداد:
تريز من�صور

ق����ال �أم��ي��ن ع��ام
جمعية امل�صارف
الدكتور مكرم �صادر
«�إن انعكا�سات الأزمة
املالية على لبنان،
�ستكون مزيجاً من ال�سلبيات وااليجابياتّ � ،أما احل�صيلة النهائية فغري �أكيدة،
وهي ترتبط باال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ،وبعدة عوامل �أخرى.
كالم الدكتور مكرم �صادر ،جاء خالل حما�ضرة �ألقاها يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان ،حول «الأزمة املالية العاملية ،تداعياتها و�أ�سبابها» ،بح�ضور قائد
الكلية العميد الركن اليا�س فرحات ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،وعدد كبري من
ال�ضباط وتالمذة الكلية.
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بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى عريف
االحتفال العقيد الركن زياد احلم�صي ،كلمة �أ�شار
فيها اىل اهتمام العامل �أجمع بتطورات الأزمة
املالية العاملية ،مع ّرفاً با ُملحا�ضر ال�ضيف.
الدكتور �صادر تناول مفاهيم الأزم��ة املالية
العاملية التي لها �أبعاد �إقت�صادية واجتماعية،
�شارحاً بع�ض امل�صطلحات االقت�صادية كامليزانية
املج ّمعة يف امل�صارف والتي تعني ميزانية
املوجودات واملطلوبات� ،أو املوجودات ال�سائلة.
وقال« :من هنا بد�أت الأزمة املالية يف العامل،
وانهيار امل�صارف و�شركات الت�أمني ،ومن بينها
«ليمان ب��راذرز» ب�سبب عدم وجود �سيولة زائدة
عند امل�صارف العاملية ،حيث املخاطر على ر�أ�س
امل��ال �أ�صبحت عالية ج��داً ،ولأن بع�ض م�صارف
اال�ستثمار ،مل يخ�ضع للن�سب االحرتازية ال�ضرورية
للح ّد من املخاطر ،بل راحت تد ّين بنحو  30اىل
 40يف املئة ،ما ا�ضطر احلكومات اىل �ضخ �سيولة
يف القطاع امل�صريف.
و�أكد الدكتور �صادر �أن ال�سبب الرئي�س للأزمة
املالية هو �أزمة الرهن العقاري (،)Sub Prime
وه��ي �سندات دي��ن عقارية ،ك��ان من املتوقع
�إفال�سها يف فرتة بعيدة املدى .فالق�ضية هي يف
الهند�سات املالية التي �أن�ش�أها بع�ض ال�شركات،
والتي ُترجمت يف ق�ضية الت�سنيد �أو التفعيل� ،أي

تخريج القرو�ض املدينة هذه عن دفاتر امل�صارف،
وهذه ال�سندات التي ال يعرف �أحد حجمها ،بد�أت
تدور يف العامل من دون رقيب �أو ح�سيب ،وتو ّرط
بها العديد من ال�شركات ،وامل�صارف ،و�شركات
الت�أمني ،والبلديات و�صناديق التعا�ضد وغريها...
و�أ���ض��اف« :انتقلت الأزم��ة من امل�صارف اىل
الأ�سواق املالية واىل م�ؤ�شرات الأ�سهم يف �آب
 ،2007حيث �س ّجلت اخل�سارة نحو  30اىل 40
يف املئة من ن�سبة املوجودات ،ومن ثم بد�أت
املخاطر تظهر كل ثالثة �أ�شهر .وتقول الإح�صاءات
�إن هناك عدداً كبرياً من �سندات املخاطر موجودة
لدى امل�صارف ،والتي حتاول تغطيتها من الأرباح.
وقد بلغت منذ بداية العام  633مليار دوالر،
ثم تطورت اىل  1100مليار ،والنتائج الأخرية
للخ�سائر �سوف تظهر يف نهاية ال�سنة اجلارية».
ولفت الدكتور مكرم �صادر �أن القرو�ض والودائع
تختلف بني �أمريكا و�أوروبا ،ومن هنا كان االختالف
يف احللول ،كما �أن احلاجة اىل ال�سيولة رفعت
معدالت الفوائد.
واعترب �أن الأزم��ة املالية مر�شحة لال�ستمرار
ل�سنوات ،و�إنها تظهر تباعاً يف الربازيل وال�صني،
و�إن دخلت امريكا يف ركود �إقت�صادي ،ف�إن العامل
كله �سوف يت�أذى وال �سيما الدول النفطية ،ومن
هنا ي�سعى العامل اىل �إيجاد احللول لتفادي ذلك.

كما اعترب �أن ل�ل�أزم��ة املالية اي�ضاً �أ�سباباً
�إقت�صادية واجتماعية ،باعتبار �أن حجم اال�ستهالك
اخلا�ص وال��ع��ام كبري ج��داً ،يف ال��دول الأمريكية
والأوروبية ،خ�صو�صاً يف ال�سنوات الع�شرين الأخرية.
فاملواطنون �أ�صبحوا ي�ستدينون معتمدين على
ارتفاع ثمن بيوتهم و�سياراتهم ،هذا عدا العجز
الكبري يف ميزان املدفوعات الأمريكي (خف�ض
ال�ضرائب) ،وكلفة احلروب يف العراق وغريها...
�أما بالن�سبة اىل ت�أثري الأزمة املالية على لبنان،
فاعترب الدكتور مكرم �صادر �أن «انعكا�ساتها على
لبنان� ،ستكون مزيجاً من ال�سلبيات والإيجابيات
واحل�صيلة النهائية غري �أك��ي��دة ،وه��ي ترتبط
باال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ،وكذلك با�ستمرارية
الأزم���ة زمنياً وامل��دى ال��ذي �ستبلغه جغرافياً،
وانعكا�ساتها على �أ�سعار النفط و�صادراته نظراً
اىل ارتباط لبنان الوثيق ب�أ�سواق الدول امل�صدرة
للنفط وللغاز».
و�أ�ضاف�« :إن الدولرة يف امل�صارف اللبنانية
ه��ي ح����واىل  73يف امل��ئ��ة ،وب��ال��ت��ايل على
القطاع امل�صريف املحافظة على ن�سبة عالية
من املوجودات بالدوالر ،يف حال �أراد املودعون
دوالرات��ه��م ،علماً �أن ميزانية امل�صارف كبرية
وتبلغ نحو  92مليار دوالر ،يقابلها ودائع ثابتة
وعري�ضة .ويجدر بالإ�شارة �أن امل�صارف اللبنانية

ت�ضع م�ؤونة �سنوية مئة يف املئة من �أرباحها،
ولي�س من ر�أ�سمالها ،لتغطية �سندات الت�سليف
ال�سكني ،كما �أن امل�صارف غري متورطة يف الأدوات
املالية التي انهارت يف العامل ،وهي ت�ضع �أمواالً
�سائلة فقط يف امل�صارف العاملية ،يف حدود 33
مليار دوالر».
وحتدث الدكتور �صادر عن املعاجلات ،فر�أى �أنها
تكمن يف النقاط التالية:
� -1ضخ ال�سيولة ،من خالل امل�صارف املركزية،
مع تخفي�ض �أ�سعار فوائد احل�سم وعمليات ال�سوق
املفتوحة.
� -2شراء الأ�صول امل�سمومة �أو املتعرثة ،و�إدارتها
من خالل �شركات متخ�ص�صة تن�شئها الدول املعنية
ب�أ�شكال قانونية خمتلفة.
 -3توفري �ضمانات الدولة للعمليات ما بني
امل�صارف ،ولودائع النا�س كلياً وجزئياً ولفرتات
خمتلفة.
 -4امل�ساهمة يف ر�ساميل امل�صارف من خالل:
 �أ�سهم تف�ضيلية قد تتحول اىل �أ�سهم عادية. �شراء ن�سبة من �أ�سهم امل�صارف ب�أ�سعار ال�سوقالرائجة.
واعترب �أن الهدف من املعاجلات القائمة ،توفري
اال�ستقرار يف الأ�سواق ،و�إعادة الثقة اىل النظام
امل�صريف واملايل ،وكذلك �إعادة النظر فيه.
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املدفع  LG IMkIIعيار  105ملم
حمموالً مع ّلقاً حتت طوافة

CH - 47D

فمثالً النظام الأح��دث
م��ن امل��دف��ع  155ملم
الذي دخل اخلدمة هو حالياً هاوتزر امليدان اخلفيف الوزن م777
( )M777من �إنتاج �شركة « ،»BAEوالذي من خالل ا�ستخدام مواد
جديدة وجتديد ت�صميمه بات وزنه  4218كلغ فقط� ،أي بفارق  2975كلغ
عن املدفع م 198عيار  155ملم الذي ا�ستبدله.
متنام من م�ستخدمي هذا املدفع
مبوازاة الوزن الأخف ،يطالب عدد ٍ
ب�أنظمة لي�ست �أكرث �سهولة يف الن�شر وح�سب ،و�إمنا تقل حاجتها اىل
قدرة ب�شرية .وهكذا كان لعدة �أنظمة مدفعية جديدة موجودة يف
مكمل ،بالإ�ضافة اىل نظام �إدارة نريان
اخلدمة نظام قيادة ومتو�ضع ّ

الدعم الناري يكت�سب حركية �أف�ضل

�أف�ضت التح�سينات يف �أنظمة
ت�رشين/2
كانون1
الذخرية واملدافع اخلفيفة الوزن
2
التي تطلقها ،اىل حركية جديدة
0
وقدرات يف الدقة من �أجل دعم
0
ال��ق��وى املنت�شرة يف ميدان
املعركة.
ك��ان لقوات احلملة الع�سكرية
ّ
ت�سلح وتكنولوجيا والتدخل ال�سريع ،على ال��دوام،
�إعداد:
دعمها ال��ن��اري الع�ضوي ال��ذي
العقيد �أنطوان جنيم
يت�ألف يف غالب احلاالت من هواوين
وق����واذف مدفعية تقليدية
ومقطورة وذاتية الدفع .ويف ال�سنوات الأخرية �شرع عدد من الدول يف
التز ّود �أنظمة دعم ناري �أقل وزناً من الأ�سلحة املوروثة مع
احتفاظها الدائم باملدى
املطلوب.

يعمل بحا�سب �إلكرتوين وهو مث ّبت يف نظام املدفع ويقوم
بت�شغيل هذا الأخري ،وتنفيذ مهمة �إطالق النار والوقوف عن
العمل قبل �أن تتع ّر�ض املن ّ�صة لرماية مدفعية م�ضادة.
با إل�ضافة اىل التح�سينات امللمو�سة يف �إدارة نريان املدفعية فثمة �أخرى
رئي�سة حديثة يف جمال ذخرية املدفعية مبا فيها املقذوف ونظام
احل�شوة وال�صمامة (ال�صاعق) .فلعدة �سنوات خلت كانت طبيعة الذخرية
ترت ّكز على ال�شديدة الإنفجار ( ،)HEوامل�ضيئة واملدخنة ،ولكن هذه
�أ�ضيفت اىل مقذوفات �صاروخية مع ّززة جديدة ،وقاعدة تنفي�س و�أخرى
تدمج الأمرين معاً لزيادة مداها ب�شكل كبري .وكذلك ح ّ�سنت الذخرية
التقليدية «الباحث» ( )ICNالقادرة على حمل ذخائر ثانوية ملهاجمة
القوات يف امل�ساحات العليا املك�شوفة �أو املع ّر�ضة يف
العربات املد ّرعة ،ولو �أن هذا النموذج هو مو�ضوع
حظر حمتمل مبوجب «عملية �أو�سلو» .ويف غ�ضون
ذل����ك ،يطالب
ال��ع��دي��د من

امل�ستخــدميــن
تدمر ذاتياً.
بتزويد كل ذخرية ثانوية �آلية �صمامة َّ
وميكن للمدفعية �أن ت�ؤمن قوة نريان قمعية على
�أ�سا�س  7/24ولكن مع ورود ذخائر دقيقة التوجيه مثل ذخرية «رايثيون»
عيار  155ملم م 982اك�سكاليبور ( )M982 Excaliburالتي �أجنزت �أخرياً
قدرة ال�ضرب الدقيق التي بحث عنها املدفعيون طويالً .ف�أك�سكاليبور
هي منوذج قاعدة التنفي�س ،ومينحها م�ضاد الت�شوي�ش « »GPSاملث ّبت
عليها دقة ت�صل اىل �أقل من � 10أمتار ما يجعلها قادرة على �أن تطلق
بكل دقة على �أهداف مهما كانت قريبة من الوحدات ال�صديقة.
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281

151

احل�شوات املعيارية
�إن املدفعية تنتقل كذلك
من مكان اىل �آخر بلغة اللوج�ستية
واحل�����ش��وات امل��و���ض��وع��ة يف كي�س
ت�س ّهل حالياً الطريق �أم��ام �أنظمة
احل�شوة الرتاكبية التي لها ت�أثري كبري يف �سل�سلة
التم ّون بالذخرية بالإ�ضافة اىل جعلها قادرة على
اال�ستعمال يف �آالت التحميل الآلية املركزة يف
بع�ض �أنظمة املدفعية «.»SP
ف�شركة نك�سرت �سي�ستمز ()Nexter Systems
 كانت �سابقاً جيات اند�سرتيز  -ط ّ��ورت يفاملقام الأول املدفع اخلفيف عيار  105ملم LG1
كمغامرة خا�صة ل�سوق الت�صدير مبا �أن اجلي�ش
الفرن�سي ال حاجة له اىل �سالح من هذا النوع (�إذ
يف�ضل عو�ضاً منه ا�ستعمال هواوين «»TDA
 120ملم للدعم الناري غري املبا�شر) .وكان �أول
زبون لهذا املدفع �سنغافورة التي ت�س ّلمت 37
مدفعاً « »LGI MKIعيار 105
ملم بني العامني  1992و.1993
وعرف هذا املدفع تطوراً جديداً
حمل �إ���س��م « »LGI MKIIوطلباً
متزايداً عليه فابتاعت بلجيكا  14مدفعاً،
وكندا  ،28و�أندوني�سيا ،20وتايالند  .26ويبلغ
م��دى م��ق��ذوف امل��دف��ع الأم�يرك��ي
الأ�صلي عيار  155ملم «»HE M1
 11.4كلم يف ح�ين ت��زي��د ذخرية
نك�سرت ال�شديدة االنفجار «Nexter
 »HEهذا املدى اىل  15كلم واىل  18.5كلم مع
القذيفة ذات قاعدة التنفي�س.
وكذلك در�ست نك�سرت «� »Nexterإمكان �إ�ضافة
نظام ت�سديد مدفعي وحت�سينات �أخ��رى جلعل
نظام املدفع « »MKIIIيتمتع بنظام «»C3I
(قيادة� ،إدارة ،ات�صاالت وا�ستخبارات) ،كامل،
ونظام املدفع « »MKIVق��ادراً على التلقيم
الذاتي وتقلي�ص عدد عنا�صر ال�سدنة اىل ثالثة.
على الرغم من �أن �أول دخ��ول له يف اخلدمة
امليدانية كان منذ خم�سني �سنة تقريباً ،ما يزال
املدفع �أوتوميالرا  105ملم منوذج  56باك هاوتزر

املدفع الهاوتزر اخلفيف
عيار  155ملم

M-389

الدعم الناري يكت�سب حركية �أف�ضل

حد بعيد للمدفع » «2A61عيار 152
ملم ،ولكنه ُج ّهز ب�أ�ستون غربي (Nato
) 155 mm/30 - calibreيطلق ذخرية
الناتو .وبا�ستعماله قذيفة «M107
» HEالأمريكية عيار  155ملم ي�صل
مداه الأق�صى اىل  15كيلومرتاً.
ط ّ��ورت �شركة » «STKال�سنغافورية
وانتجت ع���دداً م��ن �أنظمة املدفعية
املقطورة عيار  155ملم ،وتت�ضمن
النظامني «FH - 2000 155mm/52
» calibreو«FH - 88 155mm/39
»calibreاللذين ت�ستعملهما القوات
من �أجل نقله على الطرقات الوعرة .بيد �أن عيبه امل�س ّلحة ال�سنغافورية ).(SAF
الرئي�س هو قدرته على �إط�لاق قذيفة �شديدة وكذلك ط ّورت �شركة » «STKعدداً من املدافع
االنفجار م )HE MI( 1فقط ومل�سافة  10.575عيار  155ملم اخلفيفة الوزن بيغا�سو�س هاوتزر
(155 mm/39 - calibre Pegasus Light
كلم ،ومع ذلك يالئم العديد من م�ستخدميه.
لقد �أك���دت رو�سيا دائ��م��اً على ق��وات الهجوم ) ،Weight Howitzerوهي تنتج هذه املدافع
اجلوي ،وبالإ�ضافة اىل ن�شر هواوين عيار  120ملم التي حتل حمل املدافع عيار  105ملم العاملة
طراز « »2S9SPط ّورت كذلك عدداً من �أنظمة حالياً يف القوات امل�سلحة ال�سنغافورية ،وقد
املدفعية املقطورة القابلة لال�ستعمال من قبل ظهرت �أواخر العام  .2005ومن �أجل قدرته على
الن�شر حوفظ على خفة وزن بيغا�سو�س دون 5.4
قوات الهجوم اجلوي.
ويت�ض ّمن التطوير احلديث الذي �أج��راه م�صنع �أطنان  -الوزن كامالً مع وحدة الطاقة امل�ساعدة
املدفعية الرقم  9الرو�سي املدفع م  - APU M( 392 -مع اال�ستعمال الوا�سع للمواد املتطورة
 )- 392عيار  122ملم الذي يزن فقط  1.3طن مثل التيتانيوم ومزيج الأملنيوم العايل .وتقدم
وي�صل مداه الأق�صى اىل  8.6كلم .كما ط ّور هذا وحدة الطاقة ) (APUللمدفع بيغا�سو�س �سرعة
امل�صنع مدفع هاوتزر عيار  152طراز » «2A61ق�صوى ت�صل اىل  12كلم�/ساعة وتوفر قدرة
ال��ذي يبلغ وزن��ه الأق�صى � 4.35أط��ن��ان ومداه لنظام حتميل الذخرية .وبا�ستعماله قذائف «HE
الأق�صى  15كلم ،يف الن�سخة التجريبية املرتكزة » M107التقليدية ،ي�ستطيع املدفع �أن ي�صيب
اىل حا�ضن املدفع عيار  122ملم ط��راز  «D -أ�ه��داف��اً على بعد  19كيلومرتاً ،ومع ا�ستعمال
القذائف الطويلة املدى قد ت�صل امل�سافة اىل 30
».30
ل�سنني عديدة ،كانت العيارات القيا�سية ملعظم كيلومرتاً.
�أما �شركة دينل للأنظمة الأر�ضية (DENEL
املدفعية الرو�سية املقطورة والذاتية الدفع،
العيارين  122ملم و 152ملم ،بيد �أن امل�صانع ) Land Systemsيف جنوب �أفريقيا فتمتلك
( Oto Melara 105mm Model 56 Packالرو�سية ط ّورت �أنظمة  155ملم ل�سوق الت�صدير .خربة مرموقة يف ت�صميم �أنظمة املدفعية عيار
 )Howitzerيف اخلدمة يف �أك�ثر من ع�شرين ومن هذه الأنظمة الأحدث التي خرجت من م�صنع  155ملم املقطورة والذاتية الدفع .وتطويرها
دولة .وميزته الأ�سا�سية هي وزنه اخلفيف ( 1290املدفعية الرقم  9مدفع الهاوتزر اخلفيف طراز م و�إنتاجها ،وتفيد منها ومن متويل قوات الدفاع
كلغ) وقابليته للتفكيك اىل  11جمموعة ثانوية  )M - 389( 389 -عيار  155الذي هو تطوير اىل الوطني اجلنوب الأفريقي ( )SANDFلبناء
152
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منوذج �أويل من مدفع عيار  105ملم خفيف الوزن
« »LEOبذخرية متطورة من انتاجها تنتمي اىل
عائلة ذخرية ت�ضم نظام ح�شوة تراكبي .وي�صل
وزن النموذج الأول من املدفع « »LEOاىل 3.8
�أطنان ،ولكن من املتوقع �أن ينخف�ض الوزن اىل
 2.5طن عند �إنتاج ال�سالح .وبا�ستعماله القذيفة
العالية االنفجارات ذات الت�شظي امل�سبق (HE
 ،)PFFي�صل املدى الأق�صى اىل  24كلم �صعوداً
اىل  30كلم م��ع القذيفة ( BBذات قاعدة
التنفي�س).
ومن املتوقع �أن تبد�أ عملية تطوير كلية للمدفع
« 105 »LEOملم يف امل�ستقبل القريب يف
ن�سختني ،املقطور والذاتي احلركة ،مع ال�سالح
مدجماً داخل هيكل عربة النقل .ويعرف هذا
امل�شروع يف جنوب افريقيا با�سم االمكانات
املتطورة للمدفع اخلفيف املتعدد الدور،
وهي ال تغطي وح�سب ال�سالح بحد ذاته،
و�إمن��ا كذلك الذخرية ونظام �إدارة النريان
على منت العربة واللوج�ستية والتدريب.
وعلى الرغم من �أن املدفع اخلفيف عيار
 105ملم من �شركة «»BAE Systems
للأنظمة ال�بر ّي��ة ق��د دخ��ل اخل��دم��ة يف اجلي�ش
الربيطاين منذ � 30سنة م�ضت ،فهو ال يزال
يجد زبائن كرث ،كان �آخرهم تايالند التي ت�س ّلمت
بني العامني  2005و 2006كمية �أولية من 24
مدفعاً .وي�س ّوق هذا املدفع يف ن�سختني :الأوىل
املدفع « »L118عيار  105ملم ال��ذي يطلق
قذائف بريطانية (عيار  155ملم �شديدة االنفجار
« »HEوي�صل مداها اىل  172كلم) ،والثانية
املدفع « »L119ذي الأ�سطون الق�صري ،والذي
يرمي القذائف الأمريكية القدمية ال�شديدة
االنفجار « .»105mm HE MIولقد �صنع الكثري
من الن�سخة الثانية « »L119يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،ودخل النموذج الأخري منها «M119
 »A2حديثاً مرحلة االنتاج ثانية والتي �ستنجز
نهائياً خالل هذا العام .2008
ج ّهزت املدافع اخلفيفة الربيطانية عيار 105
ملم « »L119امل�ستخدمة يف اجلي�ش الربيطاين،
جميعها مب�ست�شعرات « »SELEXونظام ت�سديد
مدفعي جمودي ب�أنظمة الاليزر املحمولة جواً
(.)LINAPS
تطوير الهاوتزر

فازت الواليات املتحدة الأمريكية العام  1997يف
املناف�سة ال�ستبدال املدفع القدمي م 198هاوتزر
( )M198 Howitzerعيار  155ملم عرب �شركة
« »BAE Systems Land Systemsالتي
انتجت املدفع «،»155mm/39- calibre LFH
والذي ُ�ص ّنف حتت ا�سم « .»M777ويتوقف حالياً
دفرت الطلبات لهذا املدفع عند املجموع 607
�أنظمة  -من بينها  94للم�شاة الربية يف البحرية
الأمريكية مع طلب �أويل لـ 513نظاماً هي حتت
االنتاج الفعلي  -وتنال منها كندا  12نظاماً تلبية
للحاجات العمالنية الطارئة يف افغان�ستان .و ُج ّهزت
املدافع الكندية مبعدات « »LINAPSكمعيار.
ول��ق��د ب��و���ش��ر ال��ت��ج��م��ي��ع ال��ن��ه��ائ��ي لالنتاج
احل������ايل ل��ل��م��دف��ع
« »M 7 7 7 A 2

املدفع
بيغا�سو�س

ع����ي����ار 155

 »Systemsمن���وذج���اً اول���ي���اً لعربة
تلبية حل��اج��ة ن��ظ��ام ���س�لاح املدفعية
املتحرك اخلفيف ال��وزن يف اجلي�ش الربيطاين
( .)LIMAWS - Gوترتكز هذه العربة اىل هيكل
�سوباكات  )Supacat 6x8( 8*6املج ّهز مبدفع
« »M777املحمول يف م�ؤخرته ،وتتم عملية
الإربا�ض با�ستعمال نظام حتميل �آيل.
ومع ذلك� ،أهملت حالياً احلاجة اىل هذا املدفع
و�سيبقى املدفع  105ملم اخلفيف يف اخلدمة
اىل ما بعد العام .2020
لعدة �سنوات خلت ،باتت �أنظمة املدفعية الذاتية
الدفع حممولة كلياً على منت عربات للتزود حركية
عرب احلقول وللعمل مع القوات امل�ؤللة ،ولكن
ثمة اجتاهاً نحو تطوير �أنظمة املدفعية الذاتية
الدفاع املدولبة وجعلها ميدانية ،ما يق ّدم حركية
ا�سرتاتيجية عظيمة ،بالإ�ضافة اىل ت�شغيل وكلفة

Pegasus

عيار  155ملم

ملم يف الواليات املتحدة الأمريكية التي تك ّفلت �أكرث انخفا�ضاً.
ي�ضاف اىل ذل���ك� ،أن الأن��ظ��م��ة مثل «GS
جتهيز  ٪70م��ن النظام ت��ارك��ة الباقي على
بريطانيا .ويتم االنتاج حالياً مبعدل  18وحدة  »155mm/45 - calibreاجلنوب االفريقي البالغ
كل �شهر وبينما مت ت�سليم اكرث من  260قطعة وزن��ه  47طناً ،وال�سلوفاكي «»ZTS Suzana
ي�ستمر تنفيذ االتفاقيات اجلارية حتى نهاية ووزنه  28.6طناً ،تعترب ثقيلة جداً للقوات من
نوع احلمالت ،واليوم ثمة �ضغط لتطوير �أنظمة
العام .2009
�إن امليزة الأ�سا�سية لهذا النظام هي وزنه �أخف وزناً ومركبة على عربات ،و�إن كان بع�ضها قد
اخلفيف البالغ  4218كلغ وق�سم عتاده القابل بد أ� فعالً مرحلة االنتاج.
للن�شر ال�سريع بالطوافة واطالق النار بالذخرية وكانت ال�صني قد ط ّ��ورت �أنظمة ذاتية الدفع
مدولبة م��ن ط���رازي  8*8و 6*6يف ال�سنوات
غري امل�ساعدة حتى حد �أق�صى يبلغ  24.7كلم.
م��ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة ت�����ص�� ّن��ع ���ش��رك��ة « BAEالع�شر الأخرية ،و�أطلقت حديثاً تفا�صيل نظامني
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ج����دي����دي����ن،
و« ،»SH2وط ّورت مرحلة
النموذج الأويل وق ّدمتها اىل �سوق
الت�صدير.
ن��ظ��ام « »SHIه��و ن��ظ��ام ذاتي
الدفع عيار  155ملم ()155mm/52 - calibre
مر ّكب يف م�ؤخرة عربة للإرا�ضي كلها  .6*6وعند
رب�ض املدفع يف و�ضع �إطالق النار ،ينخف�ض رف�ش
يعمل هيدروليكياً من امل�ؤخرة لت�أمني من�صة
�إط�لاق �أك�ثر ا�ستقراراً .ويرتبط امل��دى الأق�صى
بالقذيفة وتركيبات احل�شوة ولكن وفقاً ل�شركة
نورينكو ( )Norincoال�صينية ميكن احل�صول على
مدى �أق�صى ي�صل اىل  53كلم با�ستعمال قذيفة
« »RAP BBمع ح�شوة املنطقة  .10وقد ج ّهز
نظام « »SHIبنظام ادارة نريان ونظام حتليق
بري ورادار قيا�س ال�سرعة عند الفوهة لتقلي�ص
الأوقات يف القتال وحت�سني الدقة.
ويعتمد ن��ظ��ام « »SH2كذلك
على هيكل عربة  ،6*6ولكنه مي ّيز
امل��دف��ع د  )D - 30( 30 -عيار
 122ملم املركب و�سط العربة مع
م�ساحة لأرب��ع وع�شرين قذيفة عيار 122
ملم .وب�شكل ا�ستثنائي ،توجه العربة ،يف
�آن ،من حم��وري العجالت الأمامي
واخللفي .وكما النظام « ،»SHIز ّود
النظام « »SH2الأخف ،نظام ادارة
نريان وخيارات ا�ضافية تت�ضمن توجيه
النريان ،تعيني اجلهة ،نظام املالحة الذاتي ونظام
حتديد املواقع العاملي (.)GPS
ر�أت �شركة انظمة نك�سرت فرن�سا (Nexter
� )Systems of Franceأن ثمة فجوة يف ال�سوق
«»SHI
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املدفع
عيار  155يف
و�ضع الإربا�ض
يف �أفغان�ستان
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املدفع  L118عيار 105

�أولياً لتحديث جزء من �أ�سطولها امل�ؤلف من
�أنظمة املدفعية الذاتية الدفع «»AUFI
عيار  155ملم ب�أ�سطون عيار  155ملم 52/
(.)155mm/52 - calibre

لناحية نظام املدفع امل��دول��ب ال��ذات��ي الدفع
عيار  155ملم)155mm/52 - calibre( 52/
وعر�ضت نظام مدفعها �سيزار ( )CAESARوهو
�شاحنة جمهزة بنظام مدفعية (Canon Equipé
.)d’un Système d’Artillerie

هذا النظام عبارة عن هيكل �شاحنة مر�سيد�س
بنز  6*6لكل الأرا�ضي  -وقد عر�ض للمرة الأوىل
العام  .1994يت�ضمن نظام �سيزار ()CAESAR
حم ّركاً ومق�صورة طاقم حممية يف املقدمة مع
معدات مدفع عيار ()155mm/52 - calibre
مر ّكب يف امل�ؤخرة .ويتم ّيز بجهاز حفظ توازن
يعمل هيدروليكياً يف امل�ؤخرة ،ومب��دى �أق�صى
يرتبط بتوافق احل�شوة مع القذيفة و�صوالً حتى
القذيفة « »BBالتي ميكن �أن ي�صل مداها
الأق�صى اىل  24كلم .ويبلغ وزن �سيزار القتايل
 17.7طناً ومن �ضمنه وزن  18قذيفة وح�شواتها.
يف �أي��ل��ول  2000و ّق��ع��ت ال�شركة الفرن�سية
ن�صت على تزويد
اتفاقية مع اجلي�ش الفرن�سي ّ
هذا الأخري خم�سة �أنظمة �سيزار وقد ُ�س ّلمت بني
العامني  2002و .2003و�أ�سقط هذا القرار خمططاً

�أواخ��ر العام  2004كان طلب �آخر لـ 72نظام
�سيزار ،ولكن ملا كان هيكل مر�سيد�س  -بنز
الأ�صلي مل يعد متوافراً ،ا�ستبدل بهيكل �شاحنات
رينو الدفاعية (.)Renault Trucks Defense
وهذا الطلب قيد االنتاج حالياً و�سي�ستمر حتى
العام  .2011ويف ني�سان  2006ق ّدمت تايالند
طلباً �أولياً ب�ستة �أنظمة �سيزار تبعه طلب من زبون
م�ستورد غري مك�شوف ،يعتقد �أنه اململكة العربية
ال�سعودية التي طلبت  76نظاماً تعتمد اي�ضاً على
هيكل �آخر هو «بريانها» « .»Piranhaولقد غدت
عائلة «بريانها» ال�سوي�سرية من «»MOWAG
( )8*8للعربات اخلفيفة امل�سلحة الأف�ضل مبيعاً
يف فئتها ،حيث بلغ العدد املباع منها حواىل
 9000عربة من بينها عربات الدعم الناري.
بني الأح���دث ع��ه��داً ،ان�ضمت �شركة (Denel
 )Land Systemsو�شركة ج�نرال داينميك�س
الند �سي�ستمز (General Dynamics Land
 - )Systemsكندا يف م�شروع تطوير نظام
مدفعية ذاتي الدفع عيار  105ملم يعتمد عربة
«بريانها».وتت�ألف هذه الأخرية من هيكل العربة
«الف  )LAV III( »3التي ت�شكل الأ�سا�س للعربات
ناقالت اجلند « »ICVيف القوات الأمريكية وهي
جم ّهزة بربيج جديد يحمل �سالحاً عيار
 105ملم يعتمد على املدفع «.»LEO
ويبلغ وزن النظام كامالً جاهزاً للقتال
ح��واىل  16ط��ن��اً ،ويخدمه ع��ادة طاقم
من اثنني �أو ثالثة �أ�شخا�ص ،ويحمل 30
قذيفة عيار  105ملم باال�ضافة اىل
احل�شوات الرتاكبية .ولقد �أجنز �أول منوذج
�أويل العام  2004ومل يطلبه �أح��د اىل
الآن.
كذلك متتلك �شركة �سولتام �سي�ستمز
اال�سرائيلية ()Soltam Systems

املدفع �سيزار
CAESAR

عيار 52/155

املدفع  SHIعيار  155ملم52/
مر ّكب على �شاحنة 6*6
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جتربة مرموقة يف الت�صميم والتطوير واالنتاج
لأنظمة املدفعية والهواوين ا�ستغلتها بكل فعالية
يف نظام «�أمتو�س» ( - )Atmosنظام هاوتزر
املركب على عربة وامل�ستقل ذاتياً .وهو نظام
مدفعية مدفوع ذاتياً يعتمد على هيكل  6*6لكل
الأرا�ضي .ويبلغ وزنه القتايل  21طناً ولكنه غري
حممول جواً ،بل هو يالئم احلركية يف كل الأرا�ضي
يف ال�شرق الأو�سط وافريقيا .وميكن �أن يج ّهز
نظام «�أمت��و���س» ( )Atmosمبدفع عيار 155
ملم� 45 ،39/أو 155ملم 52/وفقاً حلاجات الزبون
وخمتلف مناذج نظام ادارة النريان.
ولقد ج ّرب اجلي�ش اال�سرائيلي النموذج الأويل
و�ص ّدر اىل اخلارج.
لهذا النظام خالل عدة �سنواتُ ،
وحتت ادارة ال�شركة « »Aerostar SAالرومانية
ط ّورت ن�سخة �أخرى من «�أمتو�س» (� )Atmosأطلق
عليها �إ�سم «�أت��روم» ( ،)Atromوت�سلح مبدفع
عيار 155ملم)155mm/52 - calibre( 52/
واعتمد على هيكل عربة روم���ان 6x6( 6*6
 )Romanاملحلية ،وبلغ وزنه كامالً جاهزاً للقتال
 26طناً� .أما �شركة « »Yugoimportال�صربية
فقد ط ّورت ن�سخة من مدفعها الهاوتزر القدمي
املقطور عيار  105ملم ( )M56 - 2اىل �أخرى
مركبة يف م�ؤخرة عربة لكل الأرا�ضي وللمراقبة
البعيدة .وعند عدم �إربا�ضه ميكن تغطيته �سريعاً
بوا�سطة قما�ش م�ش ّمع لتمويهه ك�شاحنة عادية.
هجوم الهاون

�أثبتت الهواوين �أنها نظام ال�سالح الأكرث فعالية
يف ال�صراعات احلالية وال �سيما يف افغان�ستان
وال��ع��راق ،وب�إمكانها �أن ت�سكت �سريعاً النريان
امل�ضادة با�ستعمالها القذائف ال�شديدة االنفجار
( .)HEومل��ا كانت ال��ه��واوي��ن م��ن دون ركوبة
التقليدية ما تزال قيد اال�ستعمال يف عدة دول،
و�ست�ستمر م�ستقبالً ،فثمة اجتاه ينحو نحو تطوير
هواوين ذاتية الدفع و�أكرث حراكاً وجعلها ميدانية.
معظم الهواوين يرمي من خالل فتحات �أغطية،
يف حني �أن بع�ضها مر ّكب يف بريجات لت�أمني
احلماية ل�سدنتها من رمايات الأ�سلحة اخلفيفة
و�شظايا ال��ق��ذائ��ف .وك��ذل��ك توفر ه��ذه الأخ�يرة
�إمكانية الرمي املبا�شر �ضد التح�صينات ،والقدرة
علىالدوران ومعاجلة �أهداف خط الب�صر.
بالإ�ضافة اىل ا�ستعمالها القذائف ال�شديدة
االنفجار ،واملدخنة ،وامل�ضيئة ،ثمة جمموعة كبرية
من الذخائر اجلديدة ط ّورت وباتت عمالنية من

�أجل حت�سني قدرات الهواوين.
وتت�ضمن هذه الذخائر القنابل
ّ
املنق�ضة من
التقليدية كما القذائف
فوق مثل القذيفة ال�سويدية امل�ضادة
للدروع �سرتيك�س ( )Strixاملوجودة يف
اخلدمة يف ال�سويد و�سوي�سرا.
من ناحيتها ،ط ّ��ورت �شركة نورينكو
( )NORINCOال�صينية عدداً متزايداً
من الأنظمة املعتمدة على هيكل ناقلة
اجلند امل��درع��ة )WM2 - 551( 6*6
التي تنتجها ،والتي هي يف اخلدمة منذ
زمن طويل يف جي�ش التحرير ال�شعبي.
من بني هذه الأنظمة نظام الهاون  120ملم
الذاتي الدفع املعتمد على هيكل العربة «WMZ
 »- 551املع ّدل .ال�شبيه بالنظام الرو�سي «نونا -
�س ف ك � 2س )NONA - SVK 2S23( »23
املالئم لتعديل العربة الرو�سية ناقلة اجلند «ب ت
ر  »8*8 ،80 -الربمائية.
����ص����ور ن���وري���ن���ك���و
ح�������س���ب ت����� ّ
( ،)NORINCOث��م��ة مدفع
هاون طويل الأ�سطون عيار  120ملم
يمُل من جهة املغالق ،يوافق �سطح العربة
أ
« ،»WMZ - 551وق����ادر ع��ل��ى اط�لاق
القذائف التقليدية حتى م�سافة 9.5
كلم �أو  13.5مع القذائف «»RAP
(القذائف ال�صاروخية امل�ساعدة).
وكذلك تتوافر قذيفة م�ضادة للدبابات
���ش��دي��دة االن��ف��ج��ار ( )HEATملهمات الرمي
املبا�شر.
من �أنظمة ال��ه��اون اجل��دي��دة املركبة
يف بريجات �أنظمة (Patria Weapon
 )Systemsعيار  120ملم «نيمو»
( ،)NEMOاملطورة كمغامرة خا�صة
و�أطلقت �أوا���س��ط العام  2006مدجمة
داخل عربة من عربات باتريا ()Patria
العربة املدرعة العيارية «.»AMV
وت��ب��ن��ت �سلوفينيا ال���ق���درة على
الرمي املبا�شر يف نظام ()NEMO
لت�ستعملها على عرباتها
املطلوبة حديثاً باتريا
( .)Patriaونظراً اىل الوزن
اخلفيف لربيج ()NEMO
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281
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(ح���واىل ط��ن ون�صف فقط)
ميكن تركيبه على �أكرث العربات
خفة يف ال��وزن من البع�ض الآخ��ر ذات
بريجات انظمة الهاون مثل نظام �أمو�س
« »AMOSمن باتريا ( .)Patriaفهو
ميلك القدرة على اطالق  3قذائف يف
 12ثانية وي�ستطيع تنفيذ مهمات
اطالق عدة قذائف متتالية حتدث �صدمة
واحدة «.»MRSI
���ورت �شركة «ب��ات��ري��ا» ()Patria
وط ّ
بالتعاون م��ع �شركة « »BEAنظام
«�أمو�س» « 120 »AMOSملم املزدوج
تلبية حلاجات فنلندا وال�سويد .وهو عبارة
عن بريج ي�ضم هاونني عيار  120ملم
باال�ضافة اىل ا�ستعمال خمتلف انواع
الذخائر و�أنظمة ادارة النريان.
وقد طلبت فنلندا  24نظام «�أمو�س»
« »AMOSي��ت��واف��ق
م��ع االدم�����اج يف هيكل
ع��رب��ات باتريا (Patria
،)Vehicules
AMV
وت�س ّلمت �أول �أربعة منهـا ال�سنة
املن�صرمة .وكذلك تخطط ال�سويد
لدمج «�أمو�س» داخل هيكل العربة
« »CV90امل�س ّرفة.
ولقد ح�� ّدد حالياً امل��دى الأقـ�صى
لهذا النظام بـ 16كلم ،وب�إمكـان نظام
التحميل الن�صف � -آيل �أن ينفذ مهمات .MRSI
�أدخلت رو�سيا هواوين من عياري  82ملم و120
ملم يف اخلدمة على م�ستوى وا�سع لت�ستخدمها
وحدات الهجوم اجلوي.
ومن بني هذه الهواوين الهاون «�أنونا � 2س
 )ANONA 2S9 SP( »9عيار  10ملم الذاتي
الدفع واملعتمد على عربة القتال املنقولة جواً
«ب م د  .)BMD - I( »1 -وقد ُع�� ّدل الهيكـل
و ُج ّهـز بربيـج م�سلـح بهـاون عيـار  120ملم ميلأ
من جهة املغالق وميكن ا�ستعماله يف خطي
الرمي :املبا�شـر وغري املبا�شر ،مع مدى �أق�صى
ي�صل اىل  8.855كلم مع الذخرية التقليدية،
واىل  13كلم للقذائف «( »RAPالقذائف
ال�صاروخية امل�ساعدة) .وتعزز التطور يف الهاون
 2S23 NONA - SVKاملعتمد على هيكل
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النموذج الأول
من هيكل
LAV-III

جمهّز بربيج
جديد م�س ّلح
مبدفع عيار
 105ملم
LEO

نظام ويزل
Wiesel

عيار  120ملم

العربة «ب ت ر  )8*8( 80 -املعدل ،ويف الهاون
« »VENAC 2S3املعتمد على عربة امل�شاة
القتالية «ب م ب  )BMP - 3( »3املعدلة التي
بقيت يف مرحلة النموذج الأويل.
يف غ�ضون ذل���ك� ،س ّلمت �شركة راينمتال
( )Rheinmetall Defenceنظامي هاون ويزل
 )Wiesel 2 SP( 2عيار  120ملم ذاتي الدفع،
وذل��ك للتجارب الوا�سعة يف اجلي�ش االمل��اين،
وتوقعت �أن يتم انتاج  38نظاماً باال�ضافة اىل
 60عربة قيادة وم�ساندة ،تت�ضمن  17عربة قيادة
وادارة نريان ،و 17عربة مراقبة بعيدة ،و 10عربات
مركز قيادة ،و 16عربة دعم ذخرية ،على الرغم من
�أن الدور الأخري ت�ضطلع به العربة املدولبة مونغو
(.)MUNGO
و�سوف يحل الهاون ويزل  )Wiesel 2( 2الذاتي
الدفع عيار  120ملم مكان هواوين  120ملم
املركبة على املاللة م )M113( 113امل�ستعملة
يف اجلي�ش االملاين ،مقدماً بذلك ميزة �أ�سا�سية
جديدة وهي �أنه ميكن للطاقم �أن يلقم ال�سالح

وي�س ّدده ويطلق النار حتت حماية كاملة من نريان
الأ�سلحة اخلفيفة والهجوم النووي والبيولوجي
والكيميائي.
وكذلك يتم ّيز بالإعداد والرفع والتمو�ضع الآيل،
وبجهازي ا�ستقرار خلفيني لت�أمني من�صة �إطالق
نار �أكرث ا�ستقراراً .وهو يحمل جمموع  25قذيفة
 120ملم باال�ضافة اىل عائلة جديدة من الذخرية
الأكرث فعالية والتي هي قيد التطوير.
وتقوم �شركة �سولتام اال�سرائيلية ()SOLTAM
حالياً ب�إنتاج هاونها الأخري كاردوم عيار  120ملم
( )CARDOMاملركب على من�صة د ّوارة.
هذا الهاون العامل بالكمبيوتر امل�ستقل الرتاجع،
هو اي�ضاً �سريع الن�شر خارج مدى نريان العدو ،وهو
ينتج للأ�سواق الداخلية وللت�صدير .وميكن مزاوجته
مع من��اذج خمتلفة من �أنظمة املالحة و�إدارة
النريان ،بيد �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي ي�ستعمل هيكالً
مع ّدالً من ناقلة اجلند م)M113 APC( 113
وعربة اجلي�ش الأمريكي �سرتايكر Stryker( 8*8
 )8x8وي�صل مداه الأق�صى بالقذائف التقليدية

اىل  7.2كلم ،و 9.5كلم بالذخرية املم ّددة املدى.
وكذلك �أدم��ج ال��ه��اون ك���اردوم ( )Cardomيف
م�ؤخرة هيكل �شاحنة �أملانية  ،4*4وهيكل عربة
( ،)BMP - 1IFVوداخل عربة «.»HMMWV
وبعد من��اذج الهاون الذاتي الدافع ثمة منوذج
مركب على مقطورة يف مرحلة النموذج الأويل.

هاون كاردوم
CARDOM

 120ملم
على هيكل
�شاحنة
مر�سيد�س بنز

الدعم الناري يكت�سب حركية �أف�ضل

نظام الإرتداد
�إن نظام الهاون الفائق ال�سرعة «»SRAMS
عيار  120ملم من �شركة « »STKال�سنغافورية
هو اي�ضاً قيد االن��ت��اج ،ويتميز بنظام ارت��داد
متق ّدم ي�سمح ب���أن يدمج داخ��ل هيكل خفيف
جداً .وباال�ضافة اىل �أنه يدمج داخل م�ؤخرة هيكل
العربة « »BRONCOال�سنغافورية ال�صنع لكل
الأرا���ض��ي .يركب نظام « »SRAMSكذلك يف
م�ؤخرة عربات « »HMMWVوعربة العنكبوت
القتالية اخلفيفة من �صنع « .»STKويبلغ وزن
الهاون كامالً مع نظام االرت��داد  1.2طن ،وي�صل
مداه الأق�صى با�ستعمال القذائف التقليدية 9
كلم ،والذي ميكن �أن ي�صل اىل  13كلم با�ستعمال
قذائف «.»RAP
ث���م���ة ن���ظ���ام ت��ه��وئ��ة
ف��ري��د ي��رك��ب يف نظام
« 120 »SRAMSملم
لي�سمح ب�سرعة رمي عالية
بريج �أمو�س
وب�ضرب ال��ه��دف ب�سرعة
AMOS
م���ن خ��ل�ال ن��ظ��ام مالحة
يحمل هاونني
عيار  120ملم
وحتديد مواقع على متنه.
وهذا الأخري يت�ضمن حلقة
جريو�سكوب اليزري ونظام
�إدارة نريان �آيل.

يف ���س��وي�����س��را �أجن����ز ن��ظ��ام ه����اون بيغورن
(( )Bighornم��ن �شركة رواغ  )RUAGومت
العام  2007تركيبه على العديد من املن�صات مبا
فيها عربات « »MOWAGو« »FN SSاملد ّرعة
القتالية .ويتزاوج نظام املن�صة الد ّوار مع نظام
مالحة �إربا�ض�/إدارة نريان جلعل معاجلة الأهداف
�سريعة جداً.
يرمي الهاون  120ملم بيغورن ( )Bighornذو
ال�سبطانة املل�ساء عرب فتحة الأغطية املك�شوفة.
وعند احلاجة ي�ستعمل حتت غطاء مد ّرع.
لقد �أطلق هذا الهاون بنجاح ذخائر تقليدية
حم�سنة و�أخ����رى م��و ّج��ه��ة ب��دق��ة م��ث��ل قذيفة
ّ
ّ
املنق�ضة من
«�سرتيك�س» ( )Strixال�سويدية
فوق .ويرتبط مداه الأق�صى بنوع الذخرية ولكنه
عادة  9كلم.
�أح��د �أك�ثر الأنظمة ح��داث��ة ه��و نظام العقرب
املتحرك عيار  120ملم الذي ط ّور لتلبية حاجات
الإم��ارات العربية املتحدة .ويت�ألف من العربة
« »OMC RG - 31 MK5املقاومة للألغام
واملع ّدلة لت�ستقبل يف م�ؤخرتها نظام

« »SRAMSعيار  120ملم .ي�ضرب
ال��ه��دف م��ن ف���وق م�ستعمالً نظام
ادارة نريان يعمل بالكمبيوتر وي�سمح للطاقم
«بالإطالق واالنطالق» .ويزن النظام كامالً  14طناً
مع الطاقم.
اعتمدت  24دول��ة ال��ه��اون املحلزن الأ�سطون
الفرن�سي «»TDA 120mm MO - 120 - RT
املقطور ،وهو عادة تقطره �شاحنة �أو ناقلة جند
مد ّرعة� .أما نظام الهاون ذو االرتداد الأخري «TDA
 »120mm - 120R - 2Mفقد ط ّ��ور ليدمج
يف ناقالت جند مد ّرعة م�س ّرفة �أو مدولبة ومنها
املعربة «بريانها» ( )Piranhaمن (.)MOWAG
يتمتع ه��ذا الهاون بالبال�ستيات التي ل�سلفه
« ،»MO - 120 - RTباال�ضافة اىل انه مركب
من�صة د ّوارة مع حم ّرك للت�سديد باالجتاه
على ّ
واالرتفاع .وب�إمكانه الت�سديد �سريعاً على الهدف
م�ستعمالً نظام �إدارة نريان يعمل بالكومبيوتر،
واالنخفا�ض يف الو�ضع الأفقي ما
يجعل املن�صة �صعبة التمييز عن
�أي عربة عادية.
م��دى ه��ذا ال��ن��ظ��ام الأق�صى،
ب��ال��ذخ�يرة « »RAPاىل  13كلم،
وي�سهل جهاز التلقيم امل�ساعد الن�صف

�آيل م�ستوى منط
نريان ي�صل اىل 18
قذيفة بالدقيقة.
لقد ت�س ّلمت امل�شاة
ال��ب��ح��ري��ة الأم�يرك��ي��ة
( )USMCنظام ه��اون جديد يعتمد على
الهاون املحلزن (املخ ّدد) «TDA 120mm
 .»MO - 120 - RTوهو ي�أخذ �شكل مدفع
جرنال داينميك�س ونظام الدعم الناري لقوات
احلملة « »EFSSوع��رب��ة النقل الداخلي
املرافقة « .»ITVوت��ق��وم ه��ذه الأخ�ي�رة،
مفردة ،اجل ّرارة ،بقطر الهاون يف حني تقطر
�أخ��رى مقطورة حتمل قذائف الهاون عيار
 120ملم .واحلاجة الأ�سا�سية اىل هكذا نظام
كانت القدرة على حملـه داخل طائـرة �أو�سربي
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« »MV - 22B Ospreyللهجوم
العمودي .ي�صل مداه الأق�صى بالذخرية
التقليدية اىل  8.1كلم ،وبذخرية « »RAPاىل
 12.5كلم ،مع ازدي��اد �إ�ضايف حمتمل للمديات
الأطول.

الدعم الناري يكت�سب حركية �أف�ضل

املدفعية ال�صاروخية
ان نظام « »EFSSهو العن�صر الثالث يف ثالثي
الدعم الناري املنطلق من الرب مل�شاة البحرية
الأمريكية :املدفع « »M777 LFHعيار 155
ملم ونظام املدفعية ال�صاروخية العالية احلركة
املحملة على �شاحنة «.»HIMARS
حتى ا ألم�����س القريب ،ك��ان نظام املدفعية
ال�صاروخية الذاتية الدفع الوحيدة «»ARS
املط ّور لت�ستعمله القوات املنقولة جواً هو النظام
الرو�سي غراد  5 -عيار  122ملم ()Grad - V
الذي دخل اخلدمة العام  .1972ولقد ُج ّهز النظام
امل��رك��ب على ال�شاحنة اخلفيفة
« »GAZ - 66B 4x4ب�إثني ع�شر
قاذفاً على من�صة د ّوارة يف امل�ؤخرة
ويرمي �صواريخ عيار  122ملم �شديدة
االنفجار والت�شظي.
ع���ل���ى ال��ع��ك�����س م����ن ذل����ك،
ف�����إن ن��ظ��ام املدفعية
ال�����ص��اروخ��ي��ة «»ARS
القيا�سي يف اجلي�ش
الأم��ي�رك����ي وع����دد كبري
من ال��دول الأخ��رى  -هو نظام قذف
ال�صواريخ املتعدد  »MLRSعيار
 122ملم ،وهو من �إنتاج �شركة لوكهيد مارتن
( ،)Lockheed Martinويعتمد على هيكل
عربة مدرعة بكاملها هي « .»M270وي�صل وزن
هذا النظام جاهزاً للقتال اىل  25طناً وهو غري
قابل للنقل جواً بطرائرات هركوليز �س 130 -
( ،)C - 130 Herculesويف حني ما
يزال العديد من الدول ي�ستعمل «C
� ،»- 130سوف يوفر �إدخال الطائرة
« »A400Mيف �أوروب����ا ق��درة
نظام راجمة ال�صواريخ
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متزايدة للج�سر اجلوي .ولبع�ض الدول الأخرى ،زالت
احلاجة املا�سة اىل نظام ميكن نقله بالطائرة �س -
 »C - 130« 130مع بروز الطائرة «.»A400M
مع ذلك ،ومن �أجل �إيجاد خمرج للطائرة «C
 ،»- 130ط ّ��ورت �شركة لوكهيد مارتن نظام
« »HIMARSال��ذي ظهر للمرة الأوىل العام
 .1994وقد �ص ّمم ال�ستعمال قوات احلملة ،ويت�ألف
من عائلة العربة التكتية املتو�سطة للتحكم
عن بعد ( 5طن) ومن �ستة ق��واذف مركبة يف
م�ؤخرتها .العام  1996و ّق��ع اجلي�ش الأمريكي
اتفاقية مع لوكهيد مارتن ملدة � 53شهراً يتم

الهاون
خاللها �إنتاج �أربعة مناذج �أولية
بيغورن
من الراجمة «،»HIMARS
 120ملم
املخ�ص�صة
وقد خ�ضعت العربات
ّ
ل�سل�سلة من التجارب املك ّثفة.
واتبعت هذه االتفاقية ب�أخرى
ال��ع��ام 1999مل��دة � 36شهـراً م��ن �أج��ل تطوير
الهند�سة والت�صنيع ،على
�أن ت�����س�� ّل��م بعدها

(ب�ين العامني  2001و� )2002ست راجمات
« .»HIMARSوعقدت اتفاقية �أخرى للإنتاج
الأوىل املنخف�ض امل�ستوى مطلع العام 2003
على �أن تنتج  30قطعة ُت�س ّلم لوحدات «Fort
.»Bragg
�إن الراجمـة « »HIMARSالعاملة يف قاعدة
خلفية (اجلزء املغطى منها غري حممي) تزن جاهزة
للقتال  14طناً ،وميكنهـا �أن تطلق ال�صـواريخ
املو ّجـهة « »MLRSونظـام ال�صـواريـخ التكتية
« .»ATACMSولقد ا�ستعمـلت بنجـاح كبيـر يف
العراق وهي قيد االنتاج يف منط �سريع ل�صالح
اجل��ي��ـ�����ش الأم�ي�رك���ي
وامل�������ش���اة ال��ب��ح��ري��ة
الأم�ي�رك���ي���ة .وتعمل
الإم����ـ����ارات العربية
املتحدة على احل�صول
على  20راجمة منها.
كذلك ،ا�ستعمل اجلي�ش
ال�بري��ط��اين الراجمة
الأمريكية «»MLRS
ل��ع��دة ���س��ن��وات ولكنه
�س ّجل حاجته اىل نظام
املدفعية ال�صاروخية
اخلفيفة الوزن املتحركة
« »LIMAWS - Rالذي تنتجه �شركة لوكهيد
مارتن .ويف مرحلة التقدير� ،أجنزت ال�شركة ن�سخة
العام  2001والتي خ�ضعت ل�سل�سلة وا�سعة من
التجارب ،ومنها رمي ثمانية �صواريخ غري مو ّجهة
لتثبت قدرة نظام القذف.
يعتمـد نظـام الراجمة « »LIMAWS - Rعلى
هيكل عـربة �سـوباكـات ( 4*4 )SUPACATمع
مق�صـورة ال�سائق مقفلة بالكامل وقاذف ب�ست
فوهات.
ومثل «ُ »HIMARSج ّهزت هذه الراجمة �إدارة
املح�سن « »IFCSالذي هو �أي�ضاً املفتاح
النريان ّ
للقاذف املقطور « »M270A1امل�ستخدم
يف اجلي�ش الأم�يرك��ي ،ول��ل��ق��اذف املقطور
« »M270B1امل�ستعمل يف اجلي�ش
الربيطاين .وي�سمح الوزن اخلفيف
للنظام «� »LIMAWSأن يحمل
معلقاً حتت طوافة « »CH - 47من
�أجل ن�شره حول ميدان املعركة.
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بطاقة ملونة
�إعداد:
حممد �سلمان
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ب��رع��اي��ة فخامة
ت�رشين/2
كانون1
رئي�س اجلمهورية
2
ال��ع��م��اد مي�شال
0
�سليمان ممثالً
0
ب���وزي���ر ال�صحة
حم���م���د ج�����واد
ّ
نظمت
خليفة،
م�ؤمتر
اجلمعية اللبنانية
�إعداد:
ل��ط��ب ال��ط��وارئ،
ماري احل�صري
ممثلة ب�شخ�ص
رئي�سها الدكتور
ناجي �صعيبي ،امل�ؤمتر العلمي الثاين بعنوان
«وفا ًء ل�شهداء اجلي�ش اللبناين» يف بيت الطبيب
 بريوت.ح�ضر امل���ؤمت��ر النائب عا�صم عراجي ممثالً
رئي�س جمل�س النواب نبيه بري ،ووزير ال�سياحة
�إيلي ماروين ممثالً رئي�س جمل�س الوزراء ف�ؤاد
ال�سنيورة ،والنائب بيار دكا�ش ،والعميد الطبيب
ندمي العاكوم ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،والعميد ح�سن احلاج �شحادة ممثالً
مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي،
وممثل منظمة ال�صحة العاملية ح�سني �أبو زيد،
ونقيب الأطباء جورج �أفتيمو�س ،وعمداء كليات
الطب ونقابات امل�ست�شفيات واملم ّر�ضني
وال�صحافة ،ورئي�س ال�صليب الأحمر وبعثات �أجنبية طبية (فرن�سا -
�سوي�سرا � -أملانيا) وعدد من �أهايل ال�شهداء.

8

اجلمعية اللبنانية لطب الطوارئ
تعقد م�ؤمترها العلمي

«وفا ًء ل�شهداء
اجلي�ش اللبناين»
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كلمة وزير ال�صحة
الدكتور جواد خليفة
افتتح امل���ؤمت��ر بالن�شيد الوطني اللبناين،
ثم و ّجه الوزير خليفة كلمة اعترب فيها امل�ؤمتر
مبنزلة «تكرمي ل�شهداء اجلي�ش الذين ا�ست�شهدوا
وهم يدافعون عن الوطن ،وت�أكيد على �أهمية
طب الطوارئ الذي يعترب من �أوىل الأولويات يف
نظامنا ال�صحي لأنها تعك�س �إمياننا بالإن�سان وحقه
باحلياة وبال�صحة اجليدة».
كما ر�أى �أن هذا امل�ؤمتر يظهر الرغبة يف دعم
اجل��ه��ود املبذولة ملواكبة ال��ت��ط��ورات العلمية
احلا�صلة يف جماالت الطوارئ ،ليحافظ لبنان على
دوره ك�سوق �صحي �أ�سا�سي يف هذه املنطقة من
العامل.
و�ش ّدد الوزير خليفة يف كلمته على امل�س�ؤولية
اجلماعية يف بناء �سيا�سة �صحية يف جماالت
ال��ط��وارئ ويف حتديد الأول��وي��ات وال��ت��و ّج��ه نحو

عن عمل اجلي�ش الطبي يف امليدان يف حاالت
الطوارئ واحلروب .وكانت مداخلتان لأطباء �ضباط
من اجلي�ش اللبناين حيث �ألقى املقدم ال�صيديل
جمال مكرزل والنقيب الطبيب هيثم عبد الرحمن
حما�ضرتني طبيتني حول «التموين وامل�ساندة يف
احلاالت والإخالء» و«تنظيم الإخالء ال�صحي باجلي�ش
والطوارئ».

الالمركزية يف �إدارة عمليات الإ�سعاف ،ما ي�سمح
للوحدات و�أق�سام ال��ط��وارئ يف امل�ست�شفيات
بالعمل يف الظروف كافة.
الدكتور �صعيبي
الدكتور ناجي �صعيبي �ألقى كلمة اعترب فيها
�أن هذا امل�ؤمتر هو عربون وفاء ل�شهداء اجلي�ش
اللبناين ،وتقدير للدور الطبي للجي�ش.
كما �أو�ضح �أهمية ه��ذا امل�ؤمتر بالن�سبة اىل
ال�صحة العامة ،من خالل املوا�ضيع التي يطرحها
تخ�ص جميع العاملني يف حقل طب
وال��ت��ي ّ
الطوارئ والكوارث.
وطالب الدكتور �صعيبي يف كلمته بتفعيل دور
ال�صليب الأحمر اللبناين عرب �إن�شاء جهاز طبي
متخ�ص�ص ي�سانده يف معاجلة احلاالت
ومتري�ضي ّ
الطارئة احلرجة.
�أبو زيد
ممثل منظمة ال�صحة العاملية ح�سني �أبو زيد
كانت له كلمة �أكد فيها �أن املنظمة ا�ستخل�صت
الدرو�س من حرب متوز  ،2006وقامت على �أثرها
بتكثيف تعاونها مع وزارة ال�صحة العامة وال�شركاء
ال�صحيني كافة لبناء القدرات يف جمال اجلهوزية
للطوارئ.
وحتدث �أبو زيد عن جتهيز غرفة خا�صة لإدارة
الكوارث ال�صحية يف م�ست�شفى رفيق احلريري
اجلامعي ،وعن تنظيم �سل�سلة من التدريبات
املكثفة للعاملني يف الإدارات وامل�ؤ�س�سات
املعنية بالطوارئ ،وذلك بالتعاون مع وزارة ال�صحة
ونقابة امل�ست�شفيات.

النقيب �أفتيمو�س
كلمة نقيب الأطباء الدكتور ج��ورج �أفتيمو�س
ا�ستهلها بالقول:
«نهدي هذا امل�ؤمتر اىل جي�شنا البا�سل الذي
�سطر ّ
ّ
وي�سطر كل يوم �أبلغ ر�سائل التزام وحدة
الوطن واملواطن و�سالمتها».
وت��ط�� ّرق الدكتور �أفتيمو�س يف كلمته اىل
م�شروع قانون �إعفاء الأطباء من غرامات الت�أخري.
حما�ضرات وندوات
ا�ستمرت �أعمال امل�ؤمتر ثالثة أ�ي��ام ،وتناولت
املحا�ضرات ال�صحية والندوات الطبية والتمري�ضية
يف موا�ضيع ع��دي��دة ،منها« :ط��ب ال��ك��وارث
واحل���روب» (و�ضع خطة لإدارة احل��االت الطارئة
يف الأزم��ات والكوارث والتدخل ال�سريع من قبل
العاملني يف هذا املجال وعلى ر�أ�سهم اجلي�ش
وال�صليب الأحمر والدفاع املدين)« ،امل�ستجدات
العلمية اجلديدة يف معاجلة النزيف احلاد وتوقف
القلب والذبحة القلبية»« ،دور القطاع ال�صحي
العام يف طب الطوارئ»« ،تعدد و�سائل االن�ضباط»،
«امل�ستجدات احلديثة لالعتماد يف امل�ست�شفيات
و�أق�سام الطوارئ فيها وت�صنيفها».
تخ ّللت امل�ؤمتر ور�شات عمل للتدريب على
الت�صرف ال�سريع يف حاالت توقف القلب وو�ضع
جهاز تنف�سي �إ�صطناعي وعمليات الفرز الطبي
(.)Triage
كما تخللت امل�ؤمتر جل�سة مفتوحة يف ذكرى
�شهداء اجلي�ش حيث ّمت عر�ض �صور ال�شهداء
الذين �سقطوا ذوداً عن لبنان وعلى ر�أ�سهم اللواء
الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج ،اىل عر�ض وثائقي

�آراء يف امل�ؤمتر
على هام�ش امل�ؤمتر كان لنا لقاء مع العميد
الطبيب ن��دمي ال��ع��اك��وم ،ال���ذي اع��ت�بر �أن هذا
امل�ؤمتر هو تكرمي ل�شهداء اجلي�ش اللبناين الذين
ا�ست�شهدوا ليبقى لبنان ،منوهاً برتكيز امل�ؤمترين
على دور الطبابة الع�سكرية ،و�إ�شادتهم بتنفيذها
عمليات الإخالء وخطة الطوارئ ب�شكل ج ّدي و�صحيح.
ب���دوره ق��ال رئي�س اجلمعية اللبنانية لطب
الطوارئ ،الدكتور ناجي �صعيبي �إن الفكرة ولدت
بعد ا�ست�شهاد اللواء الركن فرن�سوا احلاج ،فامل�ؤمتر
عربون وفاء وتقدير من اجلمعية للجي�ش اللبناين
ولت�ضحياته اجل ّمة وج��ه��وده الطبية ال�سريعة،
خ�صو�صاً عند وقوع الإ�صابات يف �صفوفه.
و�أعلن �أن هدف هذا امل�ؤمتر هو تفعيل طب
الطوارئ يف لبنان كونه حاجة �ضرورية للمواطن،
و�إطالع النا�س على امل�ستجدات احلديثة يف جمال
الطب عامة ،وطب الطوارئ خ�صو�صاً ،وم�ساعدة
اجلي�ش على مواكبة التطورات اجلديدة يف تنظيم
خطة الطوارئ وتنفيذها ب�سرعة.
ور�أى الدكتور �صعيبي �أن ما مييز هذا امل�ؤمتر هو
جمعه الأطباء مع غري الأطباء ،خ�صو�صاً املم ّر�ضني،
الذين �شاركوا بفاعلية يف الندوات وور�شات العمل.
وامليزة الثانية هي التداخل املبا�شر بني عمل
الطبابة الع�سكرية وعمل الأطباء يف امل�ست�شفيات
املدنية.
كما �أ�شاد بنوعية عمل الطبابة الع�سكرية وخربة
�أطبائها ال�ضباط و�أدائ��ه��م يف امل��ج��ال الطبي
وتد ّخلهم ال�سريع عند وقوع الإ�صابات يف �صفوف
اجلي�ش.
ويف اخلتام� ،أمل الدكتور �صعيبي �أن تكون هذه
التجربة باكورة عمل دائم ووثيق بني اجلمعية
اللبنانية لطب ال��ط��وارئ وق�سم طب الطوارئ
يف اجلي�ش اللبناين ،ملا يف ذلك من م�صلحة
للطرفني وللبنان ،لأن «يف الإحتاد قوة».
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�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف

يف ظل تزايد االهتمام بق�ضايا التنمية
الب�شرية ،تربز احلاجة اىل حت�سني �أو�ضاع
الأطفال وحماية الطفولة الربيئة من �أخطار
�سوء املعاملة واال�ستغالل والعنف والت�شرد
والتفكك العائلي وانت�شار الأمية واجلهل.
وقد التزم لبنان يف مقدمة د�ستوره
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�صادر العام
 ،1948واملواثيق الدولية الراعية لهذه
احلقوق ،ومنها «الإتفاقية الدولية اخلا�صة
بحقوق الطفل» التي اعتمدتها اجلمعية
العامة للأمم املتحدة (يف ،)1989/11/20
والتي �صدّ قت عليها احلكومة اللبنانية
بتاريخ  .1990/11/20وقد حظيت هذه
الإتفاقية بت�صديق  191دولة من �أ�صل
 ،193وهو عدد مل َ
حتظ به �أية �إتفاقية
دولية �أخرى .كما �أق ّر املجتمعون يف
م�ؤمتر القمة العاملي من �أجل الطفل
يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك
(« )1990/10/30الإعالن العاملي لبقاء
الطفل وحمايته ومنوه».
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حقوق الطفل
ن�صت الإتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل
على العديد من هذه احلقوق� ،أهمها :حق الطفل
يف احلياة ويف البقاء والنمو (م ،)6حق الطفل
منذ والدته ب�إ�سم وكنية وهوية وجن�سية (م- 7
 ،)9حق الطفل يف احلفاظ على �صالته العائلية
( ،)11 - 8حق الطفل يف التعبري عن �آرائ��ه
بحرية يف امل�سائل التي ته ّمه ،وحقه يف حرية
الفكر والوجدان والدين واملجتمع (م،)15 -12
حقه يف الرفاهية واللهو ويف �إعالم �سليم (،)17
وحقه يف احلماية من �أ�شكال العنف �أو ال�ضرر �أو
الإ�ساءة البدنية �أو العقلية �أو النف�سية �أو الإهمال �أو
الإ�ستغالل كافة (م ،)19وحقه بحياة كاملة وكرمية
�إذا كان مع ّوقاً ج�سدياً �أو عقلياً (م ،)23وحقه
بالتمتع ب�أعلى م�ستوى �صحي (م،)25 - 24
وحقه يف ال�ضمان االجتماعي وم�ستوى معي�شي
مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي
واالجتماعي (م ،)27 - 26وحقه يف التعليم (م28
  ،)29وحقه يف حمايته من اال�ستغالل االقت�صادي(م ،)32وحقه يف الوقاية من اال�ستخدام غري
امل�شروع للمواد امل��خ��درة وامل���ؤث��رات العقلية
(م ،)33وحقه باحلماية من املنازعات امل�سلحة
(م ،)38وحقه يف حماكمة �إن�سانية عادلة �أمام
هيئة ق�ضائية متخ�ص�صة (م .)40كما ن�صت هذه
الإتفاقية على �إن�شاء جلنة دولية معنية بحقوق
الطفل ،تت�ألف من  18خبرياً من ذوي املكانة
اخللقية الرفيعة والكفاءة (م ،)43ون�صت على
�ضرورة ت�شجيع التعاون الدويل يف حماية الطفولة
والتعاون مع الوكاالت املتخ�ص�صة ومنظمة الأمم
املتحدة للطفولة وغريها (.)45 - 44
التعريف القانوين للطفل
ن�صت امل���ادة الأوىل م��ن الإتفاقية الدولية
اخلا�صة بالطفل للعام  ،1989على �أن الطفل
هو كل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة (،)18
ما مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك مبوجب القانون
املنطبق عليه .فتحديد �سن ال��ـ 18مبني على
افرتا�ض �أن يكون الطفل قد تط ّور ج�سدياً وعقلياً
وعاطفياً ،وبلغ درجة من الر�شد واالكتمال .لكن هذا
�سن �أ�صغر من ال�سن
ال مينع �أية دولة من اعتماد ٍ
املذكور يتنا�سب مع العوامل الطبيعية والعرقية
واالجتماعية التي ت�ساهم يف منو الطفل وبلوغه
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�سن الر�شد يف تلك الدولة.
يف القانون اللبناين مل ي��رد تعريف وا�ضح
للطفل ،لكن قانون حماية الأح���داث املخالفني
للقانون واملعر�ضني للخطر (رقم ،)2004/422
ن�ص يف مادته الأوىل على �أن احلدث هو ال�شخ�ص
الذي مل يتم الثامنة ع�شرة من عمره.
�أعمال العنف �ضد الأطفال و�سوء معاملتهم
على الرغم من وجود الن�صو�ص القانونية ،على
ال�صعد الدولية واملحلية ،التي تنظم حقوق الطفل
وتدعو اىل حماية الطفولة ّ
وحتظر �سوء معاملة
الأطفال �أو تعنيفهم ،ت�س ّجل التقارير الر�سمية
وغري الر�سمية جتاوزات بالغة الق�سوة �ضد الطفولة
من ناحية �سوء معاملتهم وتع ّر�ضهم لأب�شع
اجلرائم املهينة بحق الإن�سان والب�شرية ب�شكل
عام ،ولعل �أهمها ما ي�أتي:
• ترك الطفل و�إهماله وعدم �إعالته
والإنفاق عليه:
يعترب حق الطفل يف حياة كرمية والنمو والإنفاق
عيه واحلفاظ على �صالته العائلية ،من �أهم احلقوق
التي ن�صت عليها االتفاقية الدولة اخلا�صة بحقوق
الطفل .1989 ،ويقع ت�أمني هذه احلقوق بالدرجة
الأوىل على الأب والأم عند وجودهما ،ثم ينتقل
اىل من يعينهم القانون بعد الأب والأم.
وقد ن�صت املادة  501من قانون العقوبات على
�أن الأب والأم اللذين يرتكان يف حالة احتياج ولدهما
ال�شرعي �أو غري ال�شرعي �أو ولد تبنياه� ،سواء رف�ضا
تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما �أو
�أهمال احل�صول على الو�سائل التي متكنهما من

ق�ضائه ،يعاقبان باحلب�س مع الت�شغيل ثالثة �أ�شهر
على الأكرث وبغرامة ال تتجاوز املئتي �ألف لرية.
كما ن�صت امل��ادة  502من القانون ذاته على
�أن من ق�ضي عليه بحكم اكت�سب قوة الق�ضية
املحكمة ب�أن ي�ؤدي اىل زوجه �أو زوجه ال�سابق �أو
اىل �أ�صوله �أو فروعه �أو اىل �أي �شخ�ص يجب عليه
�إعالته �أو تربيته ،الأق�ساط املعينة ،فبقي �شهرين
ال ي�ؤديها ،عوقب باحلب�س مع الت�شغيل من �شهر
اىل �ستة �أ�شهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه
�أدا�ؤه.
• �ضرب الطفل �أو جرحه �أو �إيذائه:
يعتقد بع�ض الأهل والأقارب واملربني �أن ت�أديب
فيقدمون
الطفل ي�ستوجب الق�سوة يف الرتبيةِ ،
على �ضربه بق�سوة قد ينجم عنها جرحه �أو �إيذائه
�أو وفاته �أو تعري�ضه لأزم��ات �أو �إعاقات ج�سدية
�أو نف�سية ،م�ؤقتة �أو دائمة .خ�صو�صاً �إذا ّمت هذا
االعتداء حتت ت�أثري ال�سكر �أو املخدرات �أو االنفعال
ال�شديد الناجم عن اخلالفات الزوجية �أو العائلية �أو
غريها.
�إن جميع الأديان وقوانني الأحوال ال�شخ�صية حت ّرم
الق�سوة يف تربية الأوالد وت�أديبهم ،وتذهب اىل
حد حرمان الأهل من �سلطتهم على �أطفالهم عند
ثبوت معاملتهم القا�سية التي ت�ؤدي اىل اعتالل
�صحتهم �أو ف�ساد �أخالقهم.
وقد �ش ّددت املادة  559معطوفة على املادتني
 4/548و 3/549من قانون العقوبات اللبناين
العقوبة عند اقرتاف �أفعال ال�ضرب والإيذاء بحق
حدث دون اخلام�سة ع�شرة من عمره .كما عاقبت
امل��ادة  554من قانون العقوبات باحلب�س �ستة

�أ�شهر على الأكرث �أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة
من � 10آالف اىل � 50ألف لرية �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني ،كل من �أقدم ق�صداً على �ضرب �شخ�ص
�أو جرحه �أو �إيذائه �إذا مل ينجم عن هذه الأفعال
مر�ض �أو تعطيل عن العمل ملدة تزيد عن ع�شرة
�أيام .و�إذا جنم عن الأذى احلا�صل مر�ض �أو تعطيل
عن العمل مدة تزيد عن ع�شرة �أيام عوقب املجرم
باحلب�س مدة ال تتجاوز ال�سنة وبغرامة مئة �ألف
ل�يرة على الأك�ثر �أو ب إ���ح��دى هاتني العقوبتني
(م 555عقوبات) .و�إذا جاوز املر�ض �أو التعطيل
عن العمل الع�شرين يوماً ق�ضي بعقوبة احلب�س
من � 3أ�شهر اىل � 3سنوات ف�ضالً عن الغرامة (م
 556عقوبات).
• طرح الطفل والتخلي عنه:
طرح الطفل دون ال�سابعة من عمره وت�سييبه،
�أو تركه يف مكان ما بق�صد التخل�ص منه �أو من
مناف للح�شمة وال�شرف.
�إعالته �أو تغطية لفعل ٍ
وقد ن�صت املادة  498من قانون العقوبات على
�أنه من طرح �أو �س ّيب ولداً دون ال�سابعة من عمره
�أو �أي �شخ�ص �آخر ال ميلك حماية نف�سه ب�سبب حالة
ج�سدية �أو نف�سية ،عوقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر
اىل �سنة .و�إذا ُط ِرح الولد �أو العاجز �أو ُ�س ِّيب يف
مكان مقفر ،كان العقاب من �ستة �أ�شهر اىل ثالث
�سنوات.
كما ن�صت املادة  499من القانون ذاته على �أنه
�إذا �س ّيبت اجلرمية للمجني عليه مر�ضاً �أو �أذى �أو
�أف�ضت به اىل املوت� ،أُخذ بها املجرم وفقاً لأحكام
امل��ادة ( 191اجلرمية غري املق�صودة) يف حالة
الطرح وال�سيب يف مكان غري مقفر �إذا مل يكن قد
توقع تلك النتيجة �أو اعتقد �أن ب�إمكانه اجتنابها؛
�أما �إذا �أدى فعل الت�سيب اىل موت الطفل ،فيعاقب
الفاعل بجرمية القتل عن غري ق�صد بالأ�شغال
ال�شاقة � 5سنوات على الأقل (م 550عقوبات).
ويف حالة طرح �أو ت�س ّيب الطفل يف مكان مقفر
مع توقع النتيجة وقبول املخاطرة ،يعاقب املجرم
وفقاً لأحكام املادة ( 189اجلرمية املق�صودة)؛ ف�إذا
�أدى فعل الت�سيب اىل موت الطفل عوقب بجرمية
القتل عن ق�صد والتي ت�صل عقوبتها اىل الإعدام.
وت�ش ّدد العقوبة �إذا كان املجرم �أحد �أ�صول الولد
(�أو العاجز) �أو �أحد الأ�شخا�ص املوجلني حرا�سته �أو
مراقبته �أو معاجلته �أو تربيته ،وا�ستثناء على ذلك،
ال ت�شدد العقوبة على الوالدة التي �أقدمت حمر�ضة

�أو فاعلة �أو متدخلة على طرح مولودها �أو ت�سيبه
�صيانة ل�شرفها (م 1/500عقوبات).
• ت�شريد الطفل ودفعه للت�سول:
يعترب ت�شريد الطفل ودف��ع��ه للت�سول �آفة
اجتماعية خطرية ،ومن �أخطر نتائجها تع ّر�ض
ا ألط���ف���ال ل��ت��ع��دي��ات �إج��رام��ي��ة (كاالغت�صاب
واخل���ط���ف ،)...ودف��ع��ه��م الرت��ك��اب ج��رائ��م �أك�بر
و�أخطر (كال�سرقة واملخدرات ،)...وحتويلهم اىل
منحرفني �أو مدمنني �أو جمرمني.
وقد عاقبت امل��ادة  617من قانون العقوبات
باحلب�س من �شهر اىل �ستة �أ�شهر وبالغرامة من
� 20ألفاً اىل مئة �ألف لرية ،وال َدي القا�صر الذي مل
يتم اخلام�سة ع�شرة من عمره� ،أو �أهله املكلفني
�إعالته وتربيته� ،إذا مل يقوموا ب�أوده على الرغم
من اقتدارهم وتركوه مت�شرداً.
كما عاقبت املادة  617من القانون ذاته باحلب�س
من �ستة �أ�شهر اىل �سنتني وبالغرامة من � 20ألفاً
اىل مئتي �ألف لرية ،من دفع قا�صراً دون الثامنة
ع�شرة من عمره اىل الت�سول جراً ملنفعة �شخ�صية.
ومل ي�شرتط القانون ارتكاب هذه الأفعال بنتيجة
الفقر والعوز والإهمال ،كما مل ي�شرتط ارتكابها من
والدي الطفل �أو ذويه ،فيتحقق اجلرم عند ارتكابه
من �أي �شخ�ص دفع قا�صر للت�سول.
• بيع الطفل:
م��ن ا�ستطاع �أن يتج ّرد م��ن دينه و�ضمريه
و�أخالقه ويبيع طفله ،لن ي�ستطيع �أن يهرب
من حكم ربه وحكم القانون .فقد عاقبت املادة
 2/500من قانون العقوبات كل من باع �أو حاول
بيع الأطفال ،فن�صت على �أنه كل من تخلى �أو
حاول التخلي ،لفرتة م�ؤقتة �أو دائمة ،عن قا�صر
دون الثامنة ع�شرة من عمره ،ولو بق�صد �إعطائه
للتبني لقاء مقابل مايل �أو �أي نفع �آخر ،عوقب
باحلب�س من �سنة اىل ثالث �سنوات وبالغرامة من
خم�سة ماليني اىل  20مليون لرية لبنانية .وتنزل
العقوبة ذاتها بال�شريك واملتدخل ،وكل من حمل
�أو حاول �أن يحمل وال َدي القا�صر �أو �أحدهما �أو كل
من كان له �سلطة عليه للتخلي عن القا�صر لقاء
مبالغ مالية �أو �أية منفعة �أخرى� ،أو على التعاقد �أو
التعهد بالتخلي عن طفل ُولد �أو قد يولد �أو يحوز
هذا التعهد �أو ي�ستعمله� ،أو الإجناب ب�صورة �شرعية
�أو غري �شرعية بق�صد بيع امل��ول��ود� ،أو تقدمي
و�ساطة لقاء بدل مايل �أو �أي نفع �آخر بغية احل�صول

على طفل �أو تبنيه.
• حمل الطفل على االنتحار:
قد يعجز بع�ض معدومي ال�ضمري عن ارتكاب
جرمية قتل الطفل ب�أيديهم مبا�شرة ،فيحتالون
حلمله �أو م�ساعدته على االنتحار �أو على قتل
نف�سه.
عاقبت الفقرة  3من امل��ادة  553من قانون
العقوبات كل من حمل حدثاً دون اخلام�سة ع�شرة
من عمره �أو معتوهاً ،ب�أية و�سيلة كانت ،على
االنتحار �أو �ساعده ب�أية طريقة من الطرق على
قتل نف�سه ،وتطبق عليه عقوبات التحري�ض
على القتل �أو التدخل فيه ،وهي عقوبة القتل
ذاتها التي ت�صل اىل الإعدام ،وتخ ّفف العقوبة �إذا
يف�ض التحري�ض اىل االنتحار �أو القتل (م218
مل ِ
عقوبات).
• ا�ستغالل الطفل يف جرائم املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية:
رقم
القانون
مبوجب
�صادق لبنان
1995/426
على اتفاقية ڤيينا للعام  1988ملكافحة االجتار
غري امل�شروع باملخدرات وامل���ؤث��رات العقلية
وال�سالئف ،كما �صدر يف لبنان ق��ان��ون خا�ص
باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية وال�سالئف (رقم
 ،)1998/673ت�ضمن يف بع�ض ن�صو�صه �أحكاماً
خا�صة بالأفعال املرتكبة من القا�صرين.
وقد ُفر�ضت امل��ادة  125معطوفة على املادة
 148من القانون املذكور عقوبة الأ�شغال ال�شاقة
امل�ؤبدة والغرامة من خم�سة وع�شرين مليوناً اىل
مئة مليون لرية على الأ�شخا�ص الذين يرتكبون
جرائم االجتار باملخدرات وزراعتها وغريها بدون
ق�صد التعاطي .وفر�ضت امل���ادة  127عقوبة
احلب�س من ثالثة �أ�شهر اىل ثالث �سنوات والغرامة
من مليونني اىل خم�سة ماليني لرية على كل
من يقوم بالأفعال املذكورة بق�صد التعاطي �أو
اال�ستهالك ال�شخ�صي.
و�ش ّددت املادة  125من هذا القانون العقوبات
على اجلرائم �إذا كان املخدر قد �أعطي ل�شخ�ص
قا�صر �أو مع ّوق عقلياً �أو ك��ان حتت العالج من
الإدمان كما �شددت العقوبة بحق من عر�ض على
قا�صر ا�ستعمال خمدر� ،أو �س ّهل له احل�صول عليه
كذلك �شددت العقوبة يف حال كانت اجلرمية قد
ارتكبت يف م�ؤ�س�سة �إ�صالحية �أو ع�سكرية �أو عالجية
�أو يف �أماكن �أخ��رى يرتادها التالميذ والطالب
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ملمار�سة ن�شاطات تربوية �أو ريا�ضية �أو �إجتماعية
�أو يف مناطق جماورة لهذه امل�ؤ�س�سات والأماكن
مبا�شرة.
• تقدمي امل�سكرات للأطفال:
تعاقب امل��ادة  625من قانون العقوبات كل
من ق�� ّدم لقا�صر دون الثامنة ع�شرة من عمره
م�شروبات روحية حتى �أ�سكره بالغرامة من �ستة
�آالف اىل � 20ألف ل .ل .كما عاقبت املادة 626
من القانون ذاته بالتوقيف التكديري وبالغرامة
من ع�شرة �آالف اىل � 20ألف لرية �صاحب احلانة
�أو �صاحب حم��ل �آخ��ر م��ب��اح للجمهور ،وكذلك
م�ستخدميه �إذا ق ّدموا اىل �شخ�ص م�شروبات
روحية حتى �أ�سكروه �أو ق ّدموها اىل �شخ�ص بحالة
�سكر ظاهر �أو اىل قا�صر دون الثامنة ع�شرة من
عمره.
وت���ع���اق���ب امل�����ادة
 627من ه��ذا القانون
ب��ال��ع��ق��وب��ات نف�سها
���ص��اح��ب احل���ان���ة ال���ذي
ي�����س��ت��خ��دم يف حانته
بنات �أو ن�ساء من غري
عائلته دون احل��ادي��ة
والع�شرين من العمر.
• خطف الطفل وحرمانه من حريته:
اخلطف هو كل فعل يق�صد به حمل املخطوف،
باخلداع �أو بالعنف ،على االنتقال �أو نقله من
مكان اىل �آخر من دون �إرادته ،ومنعه من اخلروج،
بق�صد حرمانه من حريته ال�شخ�صية �أو بق�صد
الزواج �أو بق�صد ارتكاب الفجور.
وقد عاقبت امل��ادة  495من قانون العقوبات
اللبناين على خطف القا�صر دون الثامنة ع�شرة
من عمره ،ولو بر�ضاه ،بق�صد نزعه من �سلطة
من له عليه الوالية �أو احلرا�سة ،وتكون العقوبة
هنا احلب�س من �ستة �أ�شهر اىل ث�لاث �سنوات
وبالغرامة من خم�سني �ألف اىل مئتي �ألف لرية
لبنانية .و�إذا مل يكن القا�صر قد �أمت الثانية ع�شرة
من عمره و ُخطف �أو �أُبعد باحليلة �أو بالقوة ،تكون
العقوبة الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
• حمل الأطفال على ارتكاب الفح�شاء �أو
الأفعال املنافية للح�شمة:
يعاقب قانون العقوبات اللبناين على حمل
الأطفال على ارتكاب الفح�شاء �أو الأفعال املنافية
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للح�شمة .فكل من �أكره قا�صراً مل يتم اخلام�سة
ع�شرة من عمره ،بالعنف والتهديد على مكابدة
مناف للح�شمة �أو �إجرائه ،عوقب بالأ�شغال
فعل ٍ
ال�شاقة م��دة ال تنق�ص عن � 6سنوات (م507
عقوبات) .وم��ن ارتكب بقا�صر دون اخلام�سة
ع�شرة من عمره فعالً منافياً للح�شمة �أو حمله
على ارتكابه عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
وال تنق�ص العقوبة عن �أربع �سنوات �إذا مل يتم
الولد الثانية من عمره (م 509عقوبات) .وكل
�شخ�ص من �أحد �أ�صوله �أو �أ�صهاره �أو ميار�س عليه
�سلطة �شرعية �أو فعلية �أو �أحد خدمهم ،يرتكب
بقا�صر بني اخلام�سة ع�شرة والثامنة ع�شرة من
عمره فعالً منافياً للح�شمة �أو يحمله على ارتكابه،
يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تزيد على ع�شر
�سنوات ( 2510عقوبات).
• ّ
ح�ض الأطفال على
الفجور والدعارة:
ال يقت�صر ال��ق��ان��ون على
معاقبة من يقوم ب�أعمال
الفجور والدعارة ،بل يعاقب
اي�����ض��اً ك��ل م��ن اع��ت��اد ح�ض
�شخ�ص �أو �أك�ث�ر ،ذك���راً كان
�أو أ�ن��ث��ى ،مل يبلغ احلادية
والع�شرين من عمره ،على الفجور �أو الف�ساد �أو
على ت�سهيلهما له �أو م�ساعدته على �إتيانهما.
وعقوبته احلب�س من �شهر اىل �سنة وبالغرامة
من � 50ألفاً اىل � 500ألف لرية .ويعاقب العقاب
نف�سه من تعاطى ال��دع��ارة ال�سرية �أو �س ّهلها
(م 523عقوبات).
•�إغت�صاب الأطفال:
جرم الإغت�صاب هو ات�صال رجل ب�إمر�أة ات�صاالً
جن�سياً كامالً من دون ر�ضاء �صحيح منها .وتعترب
جرمية االغت�صاب م��ن اجل��رائ��م املا�سة ب�أمن
املجتمع ،ومن �أ�شد جرائم الإعتداء على العر�ض
وعلى احلرية العامة وعلى ح�صانة ج�سم الإن�سان
و�شرفه .وت�شتد فظاعة هذه اجلرمية عندما تقع
على طفل بريء .فن�صت املادة  34من االتفاقية
الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل لعام  1989على
تعهد ال��دول بحماية الطفل من جميع �أ�شكال
اال�ستغالل واالن��ت��ه��اك اجلن�سي ،وتتخذ جميع
التدابري ملنع �إكراه الطفل على تعاطي �أي ن�شاط
جن�سي �أو ا�ستغالله يف ال��دع��ارة واملمار�سات

اجلن�سية �أو يف العرو�ض وامل��واد الداعرة �أو يف
ال�سياحة اجلن�سية.
وقد عاقبت امل��ادة  505من قانون العقوبات
اللبناين كل من جامع قا�صراً دون اخلام�سة ع�شرة
من عمره بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة .وال تنق�ص
العقوبة عن خم�س �سنوات �إذا كان الولد مل يتم
الثامنة ع�شرة من عمره .ومن جامع قا�صراً أ� ّمت
اخلام�سة ع�شرة من عمره ومل يتم الثامنة ع�شرة
عوقب باحلب�س من �شهرين اىل �سنتني.
كما ن�صت املادة  506من القانون نف�سه على
�أنه �إذا كان من جامع قا�صراً بني اخلام�سة ع�شرة
والثامنة ع�شرة �أحد �أ�صوله (�شرعياً كان �أو غري
�شرعي) �أو �أحد �أ�صهاره جلهة الأ�صول ،وكل �شخ�ص
ميار�س عليه �سلطة �شرعية �أو فعلية �أو �أحد خدم
�أولئك الأ�شخا�ص ،عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
و ُيق�ضى بالعقوبة نف�سها �إذا كان املجرم موظفاً �أو
رجل دين �أو كان مدير مكتب ا�ستخدام �أو عامالً
فيه فارتكب الفعل م�سيئاً ا�ستعمال ال�سلطة �أو
الت�سهيالت التي ي�ستمدها من وظيفته.
�أطفال اليوم رجال امل�ستقبل
يبقى �أن ن�شري �أخ�يراً اىل �أن وج��ود الن�صو�ص
القانونية حلماية الطفل والطفولة ال يكفي
ل��ت���أم�ين ه��ذه احل��م��اي��ة ،ب��ل يجب و���ض��ع تلك
الن�صو�ص مو�ضع التطبيق ،وعدم جعلها جم ّرد حرب
على ورق فالعربة هي يف التطبيق .وخري دليل
على ذلك؛ ما يعانيه �أطفال العامل من النواحي
ال�شخ�صية واالجتماعية البيئية وال�سيا�سية كافة
وغريها ...ولعل التقارير الر�سمية وغري الر�سمية
التي تن�شر دوري��اً وتباعاً ،خري دليل على عدم
احرتام حقوق الطفل والطفولة الربيئة يف الكثري
من دول العامل .كما �أن ما يعانيه الطفل اللبناين
وذوي��ه للح�صول على حقوقه امل�شروعة ،يبقى
و�صمة عار على جبني النظام اللبناين ،ويجب
�أن ي�ش ّكل حافزاً للنهو�ض من �سبات التق�صري
الر�سمي وغري الر�سمي لإعطاء الطفل احلد الأدنى
من معامل احلياة الكرمية؛ ف�أطفال اليوم هم
�شباب الغد ،و�شباب الغد هم رجال امل�ستقبل.
املرجع:
 املحامي أ�ن��ط��وان ك�ي�روز ،ح��ق��وق الطفل،بريوت.1998 ،

ملف العدد

طفل ذو ع�شر �سنوات م�سجون يف
ت�رشين/2
كانون1
قف�ص حَمام مدة � 9أ�شهر!؟
�صدّ ق �أو ال ت�صدّ ق ...هذه الق�صة
لي�ست من ن�سج اخليال ،بل جرت
�أحداثها يف مدينة طرابل�س -
لبنان!!
كثريون ُ�ص ِدموا حتماً من بداية
تتحمل عقولنا
هذه الق�صة ،فهل ّ
�إعداد:
كفايتها؟ وهل ن�صدّ ق وجود
ندين البلعة
هكذا ق�ص�ص يف جمتمعنا
اللبناين الذي يقدّ �س الروابط
ورب العائلة»!؟
العائلية وحيث «الرجل هو ر�أ�س املنزل ّ
هذه لي�ست الق�صة الوحيدة ،فكثري ٌة هي حاالت العنف املما َر�س
على الأطفال يف لبنان و�أحياناً من �أقرب الأقرباء :يف املنزل �أو يف
املدر�سة �أو يف املحيط وال�شارع ...غالباً ما تكون هذه احلاالت
غري مرئية ،فهل يمُ ا َر�س الظلم يف النور والعلن؟ حتماً ال!

العـنـف
�ضد الأطفال يف لبنان

َمن يتك ّفل ترميم ما يهدمه الكبار يف نفـو�س الـ
ق�ص�ص ي�صعب
ت�صديقها
وجرائم
يغطيها اجلهل
واخلوف من
الف�ضيحة

مفهوم العنف �ضد الأطفال و�أنواعه
ثمة عدة تعريفات للعنف منها ما ورد يف
املادة  19من اتفاقية حقوق الطفل ب�أنه «�أ�شكال
العنف �أو ال�ضرر �أو الإ�ساءة البدنية �أو العقلية �أو
الإهمال �أو الإ�ستغالل كافة ،مبا يف ذلك الإ�ساءة
اجلن�سية.»...
ويف تقريرها العاملي ع��ن العنف وال�صحة
( )2002تع ّرف منظمة ال�صحة العاملية العنف
ب�أنه «الإ�ستخدام املتعمد للقوة �أو الطاقة البدنية،
امله ّدد بها �أو الفعلية� ،ضد �أي طفل من قبل �أي
فرد �أو جماعة ،وت�ؤدي اىل �ضرر فعلي �أو حمتمل
ل�صحة الطفل �أو لبقائه على قيد احلياة �أو منوه
ت�صنيف العنف
�أو كرامته».
ويتناول التقرير الإقليمي للمنظمة الأو�ضاع ي�ص ّنف االخت�صا�صيون �أنواع العنف �ضد الأطفال
يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا فيفيد ب�أن ومييزون بني �أربعة منها �أ�سا�سية هي:
البيانات حول حجم العنف �ضد الأطفال قليلة
ب�شكل عام وهذا يرجع اىل عدة �أ�سباب ،منها ما
هو ناجم عن ح�سا�سية هذه الق�ضية خ�صو�صاً داخل
الأ�سرة ،وحمدودية التبليغ عن مثل هذه احلوادث،
وعدم توافر �آليات ف ّعالة للتبليغ .بالإ�ضافة اىل
غياب الثقة يف �إمكان الت�صدي لهذه امل�شكلة،
وغياب الوعي للآثار ال�سلبية لهذه املمار�سات
على الأطفال وكذلك ملفهوم حقوق الطفل...
وعلى الرغم من ذلك ف�إن معظم امل�ؤ�شرات ي�ؤكد
على تزايد حجم العنف املو ّجه �ضد الأطفال يف
الوطن العربي و�أمناطه ،مبا يف ذلك لبنان.
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ــــ�صغار؟
• العنف اجل�سدي:
�أي الإعتداء الذي ُيلحق الأذى بج�سم الطفل �سواء
با�ستخدام اليد �أو �أي و�سيلة �أخرى ،وينجم عن ذلك
�إ�صابته بر�ضو�ض �أو ك�سور �أو جروح ...وقد ي�صل
العنف اجل�سدي اىل حد القتل.
�أم��ا املفارقة فهي �أن ن�سبة غري قليلة من
النا�س ما زالت تعتمد ال�ضرب والأذى اجل�سدي
كو�سيلة لت�أديب الأطفال.
• العنف اجلن�سي (�أو الإعتداء اجلن�سي):
هو �شكل من �أ�شكال العنف اجل�سدي ،و ُيق�صد به
ا�ستخدام الطفل لإ�شباع الرغبات اجلن�سية ل�شخ�ص
�آخر ...وهذا ي�ؤدي بال �شك اىل �آثار �سلبية خطرية
على الطفل.
• العنف العاطفي:
وهو �إحلاق ال�ضرر النف�سي والإجتماعي بالطفل،

من خ�لال ممار�سة �سلوك �ضده ي�شكل تهديداً
ل�صحته النف�سية ،مبا ي���ؤدي اىل ق�صور يف منو
�شخ�صيته ،وا�ضطراب يف عالقاته االجتماعية
بالآخرين.
ومن �أ�شكاله حرمان الطفل من احلب واحلنان
وال��رع��اي��ة واحلماية وال�شعور ب��الأم��ن وا ألم���ان،
وحرمانه من حقه يف التعليم واللعب ...وكذلك
الق�سوة يف املعاملة �أو التدليل الزائد واحلماية
امل�سرفة.
• الإهمال:
هو ف�شل الأ�سرة واملدر�سة يف �إ�شباع احتياجات
الطفل البيولوجية (غ���ذاء ،ك�ساء ،م����أوى،)...
والنف�سية (الأم���ان ،الرعاية ،ال�صحة ،التعليم،
الرتبية� )...أو �ضعفها ما يحرم الطفل من حقه
يف تن�شئة �إجتماعية �سليمة.

أ��سباب ونتائج
تختلف وتتنوع �أ�سباب ممار�سة العنف �ضد
الأط��ف��ال ،أ�م��ا النتيجة فواحدة .الأطفال �ضحايا
العنف ي�صابون ب�أ�ضرار نف�سية وج�سدية وعاطفية
خطرية .و�إذا مل يجدوا من ينت�شلهم من الدوامة
التي يعي�شون فيها ف�إن كالً منهم ي�ش ّكل م�شروع
منحرف �أو جمرم.
بع�ض �أ�سباب ممار�سة العنف �ضد الأطفال مرده
اىل املجتمع وبع�ضه الآخر اىل الأ�سرة �أو املدر�سة،
�أو حتى الطفل نف�سه يف حال معاناته خلالً عقلياً
�أو نف�سياً �أو �أي�ضاً يف حال عدم ثقته بنف�سه �أو
كونه بطبعه ولداً عنيداً!
كيف يتعاطى املجتمع اللبناين مب�ؤ�س�ساته
الر�سمية واملدنية مع �ضحايا العنف من الأطفال؟
م��ن الناحية القانونية ���ص�� ّدق لبنان على
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281
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ت�رشين/2
كانون1

ملف العدد
املعاهدات واالتفاقيات التي حتمي حقوق الطفل،
وتت�ضمن الت�شريعات اللبنانية قوانني يف هذا
الإطار («نحن والقانون» يعالج املو�ضوع يف هذا
العدد).
وي�ش ّكل املجل�س الأعلى للطفولة يف لبنان
(تابع ل��وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية) املرجعية
الوطنية املعنية مب�شاكل الأطفال وكل ما يتعلق

بحقوقهم.
مبوازاة هذا املجل�س كمرجعية ر�سمية ثمة عدد
كبري من اجلمعيات الأهلية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين التي تهتم بق�ضايا الطفولة ،والتي متد
يدها للمع َّنفني وامله َّم�شني لتنت�شلهم من واقع
مرير ظ��امل ،وتعيد اليهم الأم��ل بحياة تراعي
حقوقهم ك�أطفال.
وبني املرجعيتني الر�سمية والأهلية يقع دور
االحتاد حلماية الأح��داث وهو جمعية ذات منفعة
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عامة تعمل ل�صالح الأح��داث وتتمتع ب�صالحيات املعنية بحماية الطفل :العدل والرتبية والداخلية
(قوى الأم��ن) ...هذا بالإ�ضافة اىل التعاون مع
تخولها التدخل حلمايتهم.
اجلمعيات املدنية واملجتمع الأهلي فيتم العمل
على هذا املو�ضوع عن طريق الوقاية والتدخل
املجل�س الأعلى للطفولة
«ال يكفي الت�صديق على االتفاقيات الدولية و�إعادة الت�أهيل».
للتمكن من حماية الأط��ف��ال ،بل يجب متابعة وي�ضيف خمايل:
العمل متابعة تطبيقية .»...بهذه الكلمات يبد�أ «نعمل يف املجل�س على عدة حم��اور� ،أجنزنا
الدكتور �إيلي خمايل � -أمني عام املجل�س الأعلى ق�سماً من خطتنا ملواجهة العنف �ضد الأطفال
للطفولة  -حديثه عن املجل�س ودوره يف مكافحة ونعمل على متابعة الباقي� .أ�شري يف هذا املجال
العنف �ضد الأط��ف��ال ،بالتعاون مع املنظمات اىل الإ�سرتاتيجية الوطنية حلماية الأطفال من
الإ�ستغالل والعنف ،حيث و�ضعنا �أطراً مرجعية لهذه
الأخرى املخت�صة.
ويتابع «العنف �ضد الأطفال موجود ب�أ�شكاله الإ�سرتاتيجية تت�ضمن منهجية العمل واملخطط
كافة يف لبنان ،بدءاً بالأ�سرة حيث ال يتقن الأهل ال��ع��ام ،ونحن نعمل على ت�شكيل فريق عمل
مهارات التوا�صل مع الطفل؛ و�صوالً اىل الذهنية و�إن�شاء جمموعات ملناق�شة م�سودة اال�سرتاتيجية.
الإجتماعية يف املحيط ،و�أ�ساليب الرتبية ...ولتفعيل هذه الإ�سرتاتيجيةّ ،
نظمنا لقاءات
والأه��م ،القوانني اللبنانية العامة غري الوا�ضحة ت�شاورية مناطقية ح��ول مناه�ضة العنف �ضد
الأط��ف��ال يف الكثري م��ن املناطق اللبنانية،
بهذا اخل�صو�ص».
ب��ا إل���ض��اف��ة اىل حت�ضري ل��ق��اء مع
جلان املتابعة التي ت�ش ّكلت نتيجة
ال��ل��ق��اءات واق��ت�راح خ��ط��وات عمل
بالتن�سيق مع �شبكات احلماية التي
�أطلقتها منظمة اليوني�سف.
كما و�ضعنا �إ�سرتاتيجية وطنية
للوقاية من الإنحراف بالتن�سيق مع
اجلامعة الي�سوعيةّ .
ونظمنا خطة
وطنية ملكافحة العنف املما َر�س
على الأطفال يف املدار�س ،للو�صول
اىل �آلية لإلغاء العقاب املدر�سي من
خالل و�ضع م�شروع لتدريب الأ�ساتذة
وامل��ع��ل��م�ين ح���ول ب��دائ��ل العقاب
املدر�سي و�أ�ساليب الرتبية احلديثة.
الكبار يهدمون نفو�س ال�صغار
ونظراً اىل انت�شار العنف ب�أ�شكاله
العديدة ويف املناطف كافة ،و�ضعنا
وي�شري الدكتور خمايل اىل املادة  168من قانون الربنامج الوطني حول حماية الأطفال من �سوء
العقوبات ،التي جتيز �إنزال العقوبة بالطفل يف ا�ستعمال االنرتنت وا�ستغاللهم .ولهذا الهدف
�سوف يتم ا�ستقدام متدربني من �إحدى اجلامعات
حال ا�ستحقها� ،ضمن ما يبيحه العرف العام!!
ويع ّرف الدكتور �إيلي خمايل بدور املجل�س�« :إن لتناول الإ�شكالية وتقدمي مقرتح يف هذا الإطار
املجل�س الأعلى للطفولة التابع لوزارة ال�ش�ؤون وخ�صو�صاً من الناحية القانونية.
الإجتماعية ،ه��و املرجعية الوطنية املعنية اىل ذل��ك و ّقعنا اتفاق تعاون بني املجل�س
مب�شاكل الأطفال وكل ما يتع ّلق بحقوقهم .من الأعلى للطفولة ومركز الدرا�سات احلقوقية للعامل
هنا �أن�ش�أ املجل�س �آلية عمل يف �إط��ار مكافحة العربي يف جامعة القدي�س يو�سف لتنفيذ
العنف �ضد الأطفال ،مت ّثلت فيها كل الوزارات الدرا�سة القانونية املقارنة للت�شريع اللبناين

ال�سيدة �سوزان جبور رئي�سة مركز «»Restart

مع الإتفاقيات واملواثيق الدولية
اخلا�صة بحقوق الطفل .لهذا الهدف
�سيتم و���ض��ع خطة عمل لتحديد
الأولويات البحثية بالإ�ضافة اىل �آلية
وفريق عمل».

علبتني �صغريتني مو�ضوعتني داخل القف�ص!
�أ ّم���ا �شقيقته فكانت تتع ّر�ض بدورها
لل�ضرب وتنام يف احل ّمام ،و ُحرمت و�أخوها من
�أب�سط حقوق الطفل.
ف�سجن
اكت�شفت قوى الأمن هذه احلالة بال�صدفةُ ،
الأب و ُح ِّول الطفالن اىل مركز « »Restartلت�أهيل
�ضحايا العنف والتعذيب.

دور الإعالم
ي�شري الدكتور �إيلي خمايل� ،ضمن
كان� ...أ�صبح
الإ�سرتاتيجية التي يعمل املجل�س
تخربنا ال�سيدة �سوزان ج ّبور ،رئي�سة «»Restart
لتنفيدها ،اىل دور الإعالم وذلك من
عن هذه احلالة التي �شغلت �إخت�صا�صيني يف علوم
خالل العمل على تخ�صي�ص �شرعة
النف�س والإجتماع...
�أخ�لاق��ي��ات التعامل الإع�لام��ي مع
«و�صل �سمري اىل املركز يف حالة يرثى لها:
معقول!...؟
الأطفال و�صوالً اىل تن�سيق حملة هدفها توجيه
�سمري ول�� ٌد من عائلة لبنانية� ،إنف�صل فيها طفل متو ّح�شُ ،يبدي الكثري من اخلوف وقلة الثقة
الر�أي العام اىل مناه�ضة العنف �ضد الأطفال.
مور�ست
وي�شري خمايل اىل احلملة الوطنية مبنا�سبة  19الوالدان فبقي و�شقيقته ذات احلادية ع�شرة من مبن حوله .فهو مل ُيع ّنف وح�سب بل ِ
ت�شرين الثاين (اليوم العاملي للوقاية من الإ�ساءة العمر مع الوالد الذي تز ّوج مرة ثانية وكان ي�سيء عليه �أنواع التعذيب �شتى .وقد ُح ِرم من مراحل
النمو النف�سي والعاطفي ال�ضرورية للطفل».
اىل الطفل) ،والتي ت�أتي حتت عنوان« :حماية معاملة ولديه.
الأط��ف��ال م��ن العنف ،حقهم...
واجبنا».
ويختم بالقول�« :إن املجتمع
الإحتاد هو جمعية ذات منفعة عامة تعمل ل�صالح الأحداث الذين ي�شكون من ا�ضطرابات
الإحتاد
اللبناين يقيم اع��ت��ب��اراً كبرياً
حلماية �أخالقية �أو م�صاعب مع حميطهم� ،أو على خالف مع العدالة والأنظمة والقوانني ويحتاجون
للطفولة ،ل��ذل��ك جن��د اهتماماً
بالتايل اىل مراقبة ووقاية وعناية.
أحداث
ل
ا
وجت���اوب���اً م��ع ه���ذه املوا�ضيع.
ت�أ�س�ست اجلمعية العام  1936على يد متطوعني ينتمون اىل خمتلف الطوائف
ولكن الأهم �أن نعرتف بالتق�صري
يف لبنان واخت�صا�صيني �إجتماعيني وغريهم ،ما حمل الدولة على الإ�ستعانة بهذه اجلمعية لت�أمني
و�أن هناك خطوات ناق�صة �سوف
اخلدمة الإجتماعية لدى حماكم الأحداث ودر�س ومعاجلة ق�ضايا الوقاية من الأخطار و�إ�صالح
ن�سعى اىل ا�ستكمالها من خالل
الأحداث .يف البداية ،اهتم �أع�ضاء اجلمعية بالطفولة البائ�سة من مت�س ّولني وم�ش ّردين
ومنحرفني وع ّمال وغريهم .كما ت�ؤمن اجلمعية �أعباء الرعاية الإجتماعية لدى حماكم الأحداث
ا�سرتاتيجية العمل التي �سبق
ُ
بالتق�صي
تقوم
إجتماعية
�
م�ساعدة
تكون
اجلمعية،
من
مندوبة
ر
فتح�ض
املحافظات،
كل
يف
ذكرها».
ّ
عن و�ضع الولد املعني على ال�صعيدين ال�شخ�صي والعائلي ،وتق ّدم تقريراً اىل القا�ضي
عودة اىل ق�صة �سمري
الذي يح ّدد موعد اجلل�سة.
وق�ص�ص �أخرى
وميلك االحتاد حق التدخل القانوين يف ق�ضايا الأطفال املع ّنفني ،من هنا ف�إن كل جمعية
داخ���ل م��راك��ز اجلمعيات التي
�أهلية ُتعنى بهذا املو�ضوع ،تلج أ� اليه ليتدخل قانونياً حتقيقاً مل�صلحة الطفل.
تهتم بالأطفال وخ�صو�صاً �ضحايا
العنف منهم ،ن�صبح على متا�س
َ�س َج َن الوالد �إبنه يف قف�ص حمام على �سطح وتتابع« :يف هذا العمر ،يبد�أ الطفل بتكوين
مبا�شر مع واقع �أليم ،واقع �أطفال ُحرموا �أب�سط
ومور�ست بحقهم �أب�شع �أنواع الظلم .لكن املنزل ملدة ت�سعة �أ�شهر تقريباً� ،شاهد خاللها �صورة عن ال�شخ�ص املثايل الذي يريد �أن يقتدي
حقوقهم ِ
يف املراكز �إياها تك�شف الإن�سانية وجهها اخليرّ  ،حرب متوز  2006من داخل هذا القف�ص حيث كان به ويكون على �صورته .ونظراً اىل ما تع ّر�ض له
وتعيد اىل ه�ؤالء ال�ضحايا حقهم يف احلياة والكرامة ُيع َّنف و ُيرتك ...حتى الطعام مل يكن متاحاً له �إال �سمري ،ت� ّشوهت هذه ال�صورة واهت ّزت �أ�س�س كثرية
يف �شخ�صيته .بدت عليه �أعرا�ض اخلوف والقلق
الإن�سانية� .سمري ،رنا ،و�سواهم�( ...أ�سماء وهمية) يف وجبتني يومياً.
ل�ضرب عنيف والرتدد وعدم التوا�صل مع الآخرين ،لكنه مل يكن
لأطفال �أو�صلتهم الظروف اىل َمن يعتني بهم تع ّر�ض �سمري خالل هذه الفرتة ٍ
ويعيد ترميم ما هدمه يف حياتهم َمن كان من بكابالت الكهرباء ولأ�صناف �أخ��رى من العنف .عدائياً كما ُيفرت�ض �أن يكون ولد يف حالته ،بل
كان والده ّ
ير�شه باملاء ،وكان يق�ضي حاجته يف كان دائم الإ�صرار على التح�سن والتق ّدم يف العالج
املفرت�ض �أن يحيطهم بكل احلب والرعاية.
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والتعوي�ض ع ّما فاته.
ظهرت على �سمري م�ؤ�شرات تراجع �إجتماعي،
�إ�ضافة اىل عوار�ض القلق وقلة النوم وانقطاع
ال�شهية؛ كما واج��ه ما ي�سمى � Flashbackأي
ا�ستعادة ذكريات �أليمة وم�شاهد م�ؤذية يف �أي
حلظة ي�ستثريه فيها حدث ما ،فيعود ليعي�ش
ق�صة الأمل والعنف من جديد ،وك�أنها حت�صل للتو.

ت�رشين/2
كانون1

ملف العدد
م�ؤ�
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ة

وح
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ط
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يف مركز الت�أهيل
�أحيل هذا الطفل اىل املركز للت�أهيل ،حيث خ�ضع
اىل عدة مراحل فال يكفي �أن ي�أخذ الطفل

با

لرعا
ي
ة
ا
أ
ل
�سرية

�إذا كان و�ضع
الأطفال املع ّر�ضني اىل العنف
ي�ستوجب نقلهم اىل عائالت بديلة �أو م�ؤ�س�سات
�إيواء ،ف�إن هذه امل�ؤ�س�سات ت�ستقبل الأطفال �أي�ضاً ب�سبب
اليتم �أو الفقر .وقد ك�شفت درا�سة قامت بها م�ؤ�س�سة البحوث والدرا�سات
( )2006مل�صلحة «اليوني�سف» ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية� ،أن واقع
الرعاية املقدم له�ؤالء الأطفال يتنافى يف �أحيان كثرية مع حقوق الطفل،
و�أن معظهم من الفقراء ولي�س من الأيتام.
و�إذ ت�شدد الدرا�سة على حق الطفل يف العي�ش ب�أمان �ضمن عائلة وعلى
�ضرورة �أال يكون الفقر �سبباً حلرمانه رعاية الأهل وحتويله اىل م�ؤ�س�سة
ترعاه ،فهي تك�شف الكثري من احلقائق وتخرج بجملة تو�صيات مهمة.
جريدة «الأخبار» ن�شرت يف العدد  627ال�صادر يف � 15أيلول املا�ضي
خال�صة الدرا�سة التي حتمل عنوان «الأطفال املحرومون من الرعاية
امل�ؤ�س�ساتية والرعاية البديلة :الو�ضع الراهن والبدائل املتاحة» .ون�ستعيد
هنا �أبرز ما جاء فيها:
تفيد الدرا�سة ب�أن غالبية الأطفال املوجودين يف امل�ؤ�س�سات التي تنتهج
�سيا�سة «الإيواء» هم فقراء ال �أيتام ،ت�ستطيع الدولة اللبنانية توفري 7.26
مليارات لرية لبنانية �سنوياً �إذا ما قررت رعايتهم �ضمن �أ�سرهم ،ال �ضمن
امل�ؤ�س�سات الرعائية ،التي تتعاقد معها وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية �سنوياً،
بكلفة ت�صل اىل  66مليار لرية ( ٪75من ميزانية الوزارة حالياً).
 ...وتلحظ الدرا�سة �أنه من الناحية النظرية ،يف حال اعتماد الوزارة
خيار حتويل املبالغ مبا�شرة اىل الأهل ،ف�إنها وباملوازنة املقررة نف�سها،
�ستغطي نفقة رعاية حواىل  3000ولد �إ�ضايف يف منازلهم زيادة على
 23463ولداً تقوم بتغطيتهم حالياً �ضمن م�ؤ�س�سات الرعاية.
�إن الواقع اللبناين يظهر بو�ضوح �أن ال�سبب الرئي�س لتعنيف الأطفال
يف عائالتهم له عالقة مبا�شرة بالو�ضع الإقت�صادي الرديء .بالتايل وح�سب
الدرا�سة ،ميكن بهذه الطريقة التخفيف واحلد من الأ�سباب امل�ؤدية اىل
ممار�سة العنف على الأطفال يف املنزل.
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حريته بل هو يحتاج اىل �إعادة ت�أهيل ت�شمل كل
�آثار ال�صدمة ح�سب ال�سيدة جبور التي ت�ضيف:
خ�ضع �سمري يف البداية اىل تقييم �شامل للحالة
( )Global Evaluationهدفه ت�شخي�ص م�شاكله
النف�سية متهيداً للعمل على معاجلتها.
يعتمد االخت�صا�صيون النف�سيون عدة طرق يف
عالج الطفل ،منها التعبري احلر ،الر�سم ،وتقنية
ت�أدية الأدوار ما يتيح له الإف�صاح ع ّما يخاجله من
م�شاعر.
يف مرحلة الحقة عملنا على تقييم الو�ضع
الرتبوي ل�سمري ،فقد ُح��رم من املدر�سة لفرتة

يف املقابل حر�صت الدرا�سة على الت�أكيد �أن التو�صيات التي تقرتحها ال
تق ّلل من �أهمية دور امل�ؤ�س�سات الرعائية يف م�ساعدة الأطفال املحتاجني
اىل الرعاية .وقد ُ�ص ّنفت التو�صيات التي خل�صت الدرا�سة اليها
كالتايل:
• رف�ض الفقر �سبباً من �أ�سباب الرعاية امل�ؤ�س�ساتية.
• التوجه نحو مقاربة �أف�ضل للرعاية البديلة وجعل خيار الرعاية
امل�ؤ�س�ساتية امللج�أ الأخري.
• حتديد اخليارات الأف�ضل بح�سب حالة كل طفل ومراقبة و�ضعه
ومتابعته.
• و�ضع تعريف وا�ضح ودقيق للحاالت الإجتماعية التي حتتاج
اىل الرعاية امل�ؤ�س�ساتية ،تطبيق الت�شريعات املحلية ذات ال�صلة
مع اتفاقية حقوق الطفل ،ومتكني وزارة ال�ش�ؤون من �أداء دورها
الناظم واملط ّور واملراقب واملتابع لن�شاط م�ؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية.
• الرتكيز على الإنتقال من الرعاية الإيوائية اىل الرعاية النهارية.
• تقدمي الدعم املادي مبا�شرة ،بطريقة مدرو�سة اىل الأ�سر
لتتوىل رعاية �أطفالها.
• تطبيق �إلزامية التعليم يف املرحلتني الإبتدائية واملتو�سطة،
وتنظيم دورات تدريبية للم�ساعدين الإجتماعيني الذين يحققون يف
طلبات الرعاية امل�ؤ�س�ساتية.
وجاء يف التو�صيات احلمائية:
• قيام وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية بدور فاعل يف مراقبة وتقومي
نوعية اخلدمات املقدمة من م�ؤ�س�سات الرعاية.
• طلب امل�ساعدة التقنية من منظمة اليوني�سف لو�ضع معايري
وا�ضحة لرعاية الأط��ف��ال ،م��ع الأخ���ذ يف ا إلع��ت��ب��ار م�لاءم��ة القوانني
اللبنانية حلقوق الطفل.
• دعم م�ؤ�س�سات الرعاية الإيوائية للتحول نحو الرعاية الأ�سرية.
• �ضمان ا�ستمرار العالقة بني الطفل املقيم يف امل�ؤ�س�سة
الإيوائية و�أهله ،عرب ن�شاطات توا�صل م�ستمرة.

عنف وحرمان يختلف ع ّما مور�س على �شقيقها؛
ولكن الت�أثريات النف�سية كانت مت�شابهة ...ويف
ح��االت مماثلة تكمن امل�شكلة الأك�بر يف �إعادة
�إنتاج عالقات عائلية �صحيحة و�سوية بني الأوالد
و�أهلهم!!».
وتو�ضح ال�سيدة جبور �أن ع��دة �إخت�صا�صيني
ي�شاركون يف عملية الت�أهيل :معاجلة نف�سية،
وم��رب��ي��ة ت��ق��ومي��ي��ة وم��ع��ال��ج نف�سي حركي
( ...)Psychomotricienوذلك لإع��ادة تكوين
املفاهيم ال�صحيحة املتعلقة ب�شخ�صية الولد
وج�سده وعقله.
وت�شري اىل �أن القانون يتدخل لي�ؤمن احلماية
ل�ل��أوالد يف ه��ذه احل���االت ومينع عودتهم اىل
املحيط الذي تع ّر�ضوا فيه للعنف.
ويف ختام حديثها ت�ؤكد جبور �أن الأهم يف عملية
الت�أهيل مراعاة فردية كل حالة وخ�صو�صيتها.

تو�سل �أو ت�سول

ال�سيدة امال فرحات با�سيل رئي�سة دار «»Afel

تقارب ال�سنة ون�صف ال�سنة .ق ّيمنا مهاراته
العلمية والأكادميية لكي يع ّو�ض ما فاته من
املنهج الرتبوي ،وهو حالياً يق ّدم نتائج ممتازة.
كما ّمت الرتكيز على العالج املعريف وال�سلوكي،
فالطفل املع ّنف يك ّون �صورة خاطئة عن مفهوم
الأه��ل وت�صرفاتهم وهم �أق��رب النا�س اليه ،لذا
يت ّم العمل على �إفهامه القاعدة و�أن حالته هي
الإ�ستثناء.
راح �سمري يرت ّدد اىل مركزنا عدة
م��رات يف الأ�سبوع ،وبد�أنا العمل
معه على نقاط خمتلفة كان �أهمها
مرحلة التعبري عن احلدث والتك ّلم
و�إخ����راج م�شاعر الغ�ضب واحلقد
املرتاكمة داخله.
مت�� ّي��ز ���س��م�ير ب��ذك��ائ��ه الفائق
وب�إ�صراره على التخ ّل�ص من م�شاكله
وتطوير نف�سه وتعوي�ض ما تع ّر�ض
له من ظلم وعنف وتعذيب».

عوامل �أ�سا�سية للعالج
�أو�ضحت ال�سيدة جبور �أنه يف مرحلة العالج ال
ب ّد من توافر عاملني �أ�سا�سيني هما� :إرادة الطفل
ووعي ال�شخ�ص امل�س�ؤول عنه ل�ضرورة العالج .ويف
حالة �سمري واكبت والدته عالجه واعرتفت ب�ضرورة
خ�ضوعه لهذا الت�أهيل .كذلك �إبنتها ،تابعت
بدورها عالجاً ،على الرغم من �أن ما تع ّر�ضت له من

�إبنة تلعب دور الأم
رنا الفتاة البكر يف عائلة م�ؤلفة من �ستة �أوالد.
غادرت الأم املنزل فبقي الوالد للإهتمام ب�أوالده.
ت�ؤدي رنا دور الأم ،تهتم ب�أخوتها واملنزل على
الرغم من �أنها مل تكمل الثانية ع�شرة من عمرها.
الأب مدمن على الكحول وعاطل عن العمل
لأ�سباب �صحية بالإ�ضافة اىل �أن��ه ال يتقن �أي
مهنة ،ففي فرتة �شبابه كان منتمياً اىل �إحدى
امليلي�شيات.
ق�صدت الطفلة و�أخوتها «دار الطفل اللبناين»
( ،)Afelوهو مركز حلماية الأطفال من العنف
وا إله��م��ال .فج�أة تغيرّ �سلوك الفتاة يف املركز
الداخلي يف منطقة «جوار البوا�شق» ،ومن خالل
الثقة التي �سادت عالقتها بفريق العمل يف
املركز� ،أف�صحت عن التح ّر�ش اجلن�سي الذي
ميار�سه والدها عليها :مداعبات وحركات
غريبة مل تكن تفهمها.
تخربنا ال�سيدة �أم��ال فرحات با�سيل ،رئي�سة
اجلمعية �أن هذه احلالة واح��دة من بني ع�شرات
احلاالت التي ي�صادفونها يومياً يف املركز.
• ماذا عن اجلمعية؟
 «ت�أ�س�ست جمعيتنا العام  1976وكانت ُتعنىبالأطفال الأيتام �ضحايا احلرب اللبنانية ...ولكن
حالياً نحن ن�ستقبل حاالت العنف �شتى مبا فيها
الأطفال املع ّنفني .مركزنا الداخلي يف «جوار
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ملف العدد

كيفية التعبري عن كل ما يزعجه� ،أي ك�سر حاجز
ت�رشين/2
كانون1
ال�صمت وخ�صو�صاً يف ح��االت التح ّر�ش اجلن�سي
كحالة رنا».
وتو�ضح ال�سيدة �أم���ال« :يف لبنان ،ال يزال
مفهوم العائلة الكبرية �سائداً ،لذا عملنا مع رنا
و�أخوتها على �إيجاد بديل عن الوالد الذي ُ�سجن
وعن الأم الغائبة ...والآن بعد عملية الت�أهيل،
يعي�ش الأوالد ال�ستة مع جدهم وجدتهم :رنا
عمرها اليوم ع�شرون عاماً وقد �أنهت درا�ستها
وهي تعمل؛ �أّما �أخوتها فمنهم من يتابع درا�سته
البوا�شق» ي�ستقبل حواىل  55طفالً من  30عائلة .ومنهم من يعمل...
ولكننا �صراحة �ضد و�ضع الطفل يف مركز داخلي �إال والأهم �أننا ر ّكزنا على عامل امل�صاحلة والت�سامح
يف احلاالت الق�صوى .من هنا نعمل على �صعيد بني الأوالد ووالدهم ،وعلى �إعادة العالقة الطيبة
يف ما بينهم».
الطفل وعائلته.

عناوين

• جمعية دار الأمل:
 �سن الفيل ،حر�ش تابت ،قرب م�ست�شفى احلايك.تلفون/فاك�س+9611483508 :
 برج حمود ،النبعة .تلفون/فاك�س+9611241164 :�صندوق الربيد 55329 :بريوت  -لبنان.
• مركز ري�ستارت لت�أهيل �ضحايا العنف والتعذيب:
 �شارع بدارو  -بريوت/لبنان  -بناية غطا�س  -فوق بنك عودة -الطابق الثاين .هاتف01/385385 :
e-mail: restart_beirut©hotmail.com

 طرابل�س  -بولڤار ال�سرايا  -برج فتال  -الطابق ال�سابع� .ص .ب. - 30140هاتف06/410577 :
e-mail:restart@idm.net.lb

• دار الطفل اللبناين:
 �سن الفيل � -شارع يو�سف كرم  -بناية يحيى  -الطابق الرابع.رنا و�أخوتها حالة م�ؤثرة ،وقد عملنا معهم على
تخفيف ال�ضغط عن الأخت البكر �أي رنا ،من خالل
توزيع امل�س�ؤوليات على الأخوة جميعاً .وحتماً كان
علينا متابعتهم كغريهم من احلاالت امل�شابهة
متابعة مدر�سية ( .)Soutien Scolaireفيذهب
�أطفالنا اىل املدر�سة وي�أتون ظهراً يتناولون
الطعام ،وبعد �إنهاء الفرو�ض املدر�سية ،يقومون
بن�شاطات .الت�أهيل يتناول كل طفل مبفرده
بالإ�ضافة اىل املتابعة وثمة متابعة نف�سية
م�ستمرة .ن�سعى ب�شكل �أ�سا�سي اىل تعليم الطفل
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و�صل اىل املركز بعد ف��وات الأوان وك��ان يبلغ
العا�شرة من العمر .ا�ضطرابات نف�سية و�سلوكية
اجتمعت يف �شخ�صية هذا الطفل فكان يتناول
ي�صب غ�ضبه على احليوانات كر ّدة
�أدوية الأع�صابّ .
فعل على العنف الذي تع ّر�ض له .ويف عمر 15
�سنة فقدنا ال�سيطرة على رامي بعد �أن بد�أت
تظهر لديه بوادر �سرقة و�سلوك منحرف؛ وخوفاً
من ت�أثريه ال�سلبي على املركز والأطفال فيه،
ُح ِّ��ول اىل الإ�صالحية .ولكن على الرغم من ذلك
ف�إننا نتابع �سلوكه وعملية ت�أهيله با�ستمرار».
وتلفت ال�سيدة �أم��ال اىل ح��االت الأطفال غري
امل�سجلني يف الدوائر الر�سمية والذين ال ميلكون
هوية بالرغم من توقيع لبنان التفاقية حق الطفل
بالت�سجيل عند الوالدة« .لدينا ق�ضية ما زالت منذ

هاتف03/823215 - 01/485066 :
هاتف/فاك�س01/481690 :
�ص .ب 5332 - 113 .بريوت  -لبنان.
Website: www.afelonline.org
e-mail: afel@dm.net.lb

• الإحتاد حلماية الأحداث يف لبنان:
 �أرقام الهاتف :ق�صور العدل: بريوت03/784265 - 01/427973 : بعبدا03/819671 : طرابل�س06/625954 : زحلة08/820598 : �صيدا07/721174 : -النبطية03/801719 :

حني ال يتجاوب...
يف بع�ض احلاالت يكون العنف قد تغلغل يف
نف�س الطفل فت�صبح عملية �إعادة ت�أهيله �صعبة
جداً .ويف هذا الإطار تخربنا ال�سيدة �أمال عن حالة
رامي.
«تع ّر�ض رامي منذ والدته اىل التعنيف .ف�أبوه
كان يعاين ا�ضطرابات نف�سية وكان زائ��راً دائماً
لل�سجن .كان ي�ضرب �أوالده بطريقة عنيفة ولكن
رام��ي كان ّ
«ف�شة خلق»� ،إذا بكى ،ع ّلقه والده
بامل�سمار على احلائط!!

ثماين �سنوات يف املحكمة .الأم توفيت ،وعلى
الرغم من �أن فحو�صات احلم�ض النووي ()DNA
�أثبتت بنوتهم ،مل يح�صلوا بعد على هوية ب�سبب
عدم ت�سجيل الزواج يف الدولة!».
وتختم رئي�سة «دار الطفل اللبناين» بالقول
�أن العنف ي�ش ّكل دائ��رة مرتابطة من الظروف
الإقت�صادية وال�سيا�سية ال�صعبة التي ت�ؤثر على
العائلة وت�ؤدي اىل خلل فيها ،وبالتايل اىل خلل
يف املحيط والبيئة واملجتمع ب�أ�سره ،وكل هذه
ت�صب على الطفل.
الآثار ّ

مزيد من الأمل
يف �إطار ت�شجيعها امل�ؤ�س�سات والأفراد العاملني
على حماية الأطفال من العنف ،منحت م�ؤ�س�سة
الر�ؤية العاملية جائزة «�أف�ضل املمار�سات» جلمعية
دار الأمل تقديراً مل�شروعها «حماية الأطفال من
خماطر الإ�ستغالل»  -يف الإطار نف�سه نال الزميل
قا�سم دغ��م��ان ( )NBNج��ائ��زة �أف�ضل تغطية

�إعالمية.
ال�سيدة جرمان �أفرام م�س�ؤولة مركز دار الأمل -
النبعة ،حتدثت عن م�شروع اجلمعية الذي ي�أتي
يف �إط��ار التوعية للوقاية من العنف .تقول:
«ندرك جيداً �أنه للو�صول اىل نتيجة يف مو�ضوع
حماية الأطفال من العنف يف لبنان ،علينا العمل
لي�س مع امل�ستفيد فح�سب ،بل اي�ضاً مع عائلته
وحميطه.
بداية توجهنا بامل�شروع اىل الأطفال لتوعيتهم
على حقوقهم ،على مفهوم العنف والأماكن التي
ميكن �أن يتع ّر�ضوا فيها للعنف من املنزل اىل
املدر�سة وال�شارع.
ونحن نتابع جل�سات التوعية ،خ�صو�صاً مع
الفتيات ،حتى ميتلكن ب��دوره ّ��ن ال��ق��درة على
التوعية يف جمتمعهن وحميطهن.
يف ما يتعلق بالأهل ّ
نظمنا جل�سات م�صارحة
وتوعية واعتمدنا اللقاءات الفردية �أحياناً و�ضمن

جمتمع ذكوري ال يحمي الفتاة
جمموعات �أحياناً �أخرى».
وتو�ضح ال�سيدة �أفرام �أهمية اللقاءات الفردية جمعية «دار الأم��ل» مركز للوقاية املتخ�ص�صة
يف ح��االت معينة كما يف «ح��ال��ة طفلة كانت ُيعنى مب�شاكل الفتيات حتى عمر � 18سنة،
تتع ّر�ض للعنف املنزيل ،يدها حمروقة وت�شكو خ�صو�صاً و�أن ن�سبة غري قليلة منهن تتع ّر�ض
من �إعاقة دائمة من ج��راء هذا العنف� .أر�سلنا للعنف بو�سائل خمتلفة.
بطلب عائلتها حتى نتوا�صل معها ولكن الفتاة هالة فتاة ت�ستفيد من مركزنا تقول ال�سيدة
بقيت تتع ّر�ض للعنف حتى من �شقيقها الأ�صغر� .أف��رام وتخربنا« :كانت ت�أتي يومياً اىل املركز
نظراً اىل الو�ضع ال�شاذ الذي تعي�شه
�أين املف ّر
يف املنزل .وق��د ك��ان من ال�صعب
عليها التك ّلم على م�شكلتها ،وبعد
جهد ،ا�ستطاعت هالة �إخبارنا ب�أنها
و�شقيقتها تتعر�ضان للتح ّر�ش
اجلن�سي من قبل �شقيقهما منذ
�سنوات .وعندما �أخربتا والدتهما
ب��ا ألم��ر ،تع ّر�ضتا لل�ضرب بحيث
اتهمتهما بالتع ّر�ض للأخ الأكرب.
ات�صلنا باحتاد حماية الأح���داث،
و���س��وف نطبق الإج������راءات التي
نعتمدها يف مثل ه��ذه احلالة.
اخل��ط��وة الأوىل الأه���م ه��ي �شرح
الو�ضع للفتاتني حتى ال تتعر�ضا
لأي �صدمة .فالنيابة العامة �ست�صدر
�أم��راً بالتحقيق معهما .و�ستتوىل
ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م��ا امل�����س��اع��دة
الإجتماعية لتج ّنب ال�ضغط النف�سي
يف ه��ذه احلالة مثالً حيث ال �أم��ل يف التجاوب ال��ذي ميكن �أن ينتج عن التحقيق العادي يف
والتغيري ،نلج أ� اىل احتاد حماية الأحداث الذي ميلك املركز الأمني.
ال�سلطة القانونية للتدخل و�أخذ الفتاة من عائلتها ويف �أ�س أو� الأح��وال� ،إذا مل جند دليالً �ضد الأخ،
�سوف نح�صل على �أمر باحلماية الق�ضائية وتو�ضع
وو�ضعها يف بيئة �آمنة.
و�أ�ضافت« :يف جل�سات التوعية مع الأهل ،يت ّم الفتاتان على �أ�سا�سه يف م�ؤ�س�سة داخلية».
عر�ض �أنواع العنف وخ�صو�صاً العنف املدر�سي كما ي ّت�ضح من خالل ال�شرح الذي ق ّدمته لنا رئي�سة
املركز� ،أنه حتى ولو كانت الآلية القانونية واخلطة
نر ّكز على �شرح �أهمية حقوق الطفل».
الدفاعية موجودتني يف ه��ذه احل���االت ،يبقى
التطبيق �أ�صعب وتظهر خالله عراقيل كثرية
البيئة واملحيط...
وبالن�سبة اىل العمل مع البيئة واملحيط ،يف �أ�سبابها متعددة تنتج عن املحيط واملجتمع
إ�ط��ار امل�شروع نف�سه ،عملنا مع الفتيات يف والعائلة.
املركز على توزيع من�شور «حماية الأطفال من
نظمنا يوماً كامالً
العنف واجبنا جميعاً»؛ حيث ّ
َمن امل�س�ؤول؟
للحملة يف منطقة النبعة .وت�ض ّمن هذا اليوم ال�سيدة هدى ق ّرة ،رئي�سة «دار الأم��ل» ع ّقبت
عرو�ض دم��ى متحركة تتناول مو�ضوع العنف على ال�سيدة �أفرام لت�شرح و�ضع الفتيات اللواتي
�ضد الأط��ف��ال ،ج��رت ه��ذه العرو�ض يف ال�شارع يلتحقن باملركز« :تعتني جمعيتنا بالفتيات
�ضحايا العنف والبغاء وامل�سجونات ،باخت�صار
وا�ستقطبت �أعداداً كبرية من الأوالد.
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ملف العدد
ال��ل��وات��ي ينظر اليهن املجتمع نظرة ظاملة
وحم ّقرة .لذا نعمل على حمايتهن و�إعادة الإعتبار
لهن ،والتو�صل اىل حلول للأ�سباب التي ت�ؤدي بهن
اىل هذه احلاالت ،من فقر وتعنيف وغريهما...
لن�أخذ مثالً حالة طفلة عمرها � 8سنوات ظهرت
لدينا منذ ثالث �سنوات ،كانت تتع ّر�ض للتحر�ش
اجلن�سي من قبل �صاحب دك��ان كان ي�ستميلها
باحللويات .ولكن نظراً اىل ع��دم وع��ي الفتاة
لهذا املو�ضوع ،وعدم تنا�سب عمرها مع هذه
املمار�سات ،مل ِتع وجود �أي خط�أ.
جمتمعنا يحمي ه�ؤالء املجرمني وال يعاقبهم،
فهذا الرجل ا�ستطاع بوا�سطة عالقاته �أن يخرج
ب�ب�راءة ومل ي��ع��ا َق��ب ،فمن امل�����س���ؤول يف هذه
احلالة؟».
الإحتاد حلماية
الأحداث يف لبنان
�����ار
«يف ي������وم ح ٍ
م��ن �شهر �آب ،و�صل
«ه��ادي» اىل مكتبي؛
ولد عمره �سبعة �أيام،
مري�ض ج��داً� ،أح�ضرته
فتاة الينا ،ف�أمه �إحدى
بائعات الهوى اللواتي
يتنق ّلن من �سيارة اىل
�أخرى بني الزبائن!!
حملت من �أحدهم،
وما �إن و�ضعت مولودها حتى عادت اىل ال�شارع
وطفلها معها ،حتمله من دون �أن تو ّفر له �أي
عناية� .أ�شفقت الفتاة على الطفل فراحت ت�أخذه
من �أمه لتنظفه وتطعمه ثم تعيده اليها .ولكنها
بعد �أن �سئمت من �إهمال هذه «الأم» ،ق ّررت
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ولكن يجدر باملالحظة �أن كل حالة تعترب خمتلفة
عن غريها باملعطيات والأ�شخا�ص.
ل���ذا ي��در���س امل��ل��ف ج��ي��داً ب��ك��ل املعطيات
والتفا�صيل ،جنري الإت�صاالت الالزمة مع �أ�شخا�ص
مفيدين يف الق�ضية ،ومنلك �صالحية �إ�ستدعاء
�أفراد معنيني بالق�ضية اىل مكتبنا �أو زيارتهم يف
منزلهم �أو حميطهم ،مع احلماية الالزمة.
ن�ستعني اي�ضاً بطبيب نف�سي �إذا لزم الأمر �شرط
�أال يعرفه �أيّ من الطرفني املعتدي �أو املعتدى
عليه .وقد تواجهنا حاالت �صعبة من عنف ج�سدي،
جن�سي ،معنوي ...فن�ضطر اىل �سحب الولد فوراً
من العائلة ثم نتابع الق�ضية.
يف ح���ال ك��ان��ت ه��وي��ة امل��ع��ت��دي مك�شوفة،
نخرب النيابة العامة لتوقيفه ،ف�سلطتنا وحقنا
بالتدخل ق�ضائياً يبقى مقت�صراً على الولد ،يف
حني تتوىل النيابة العامة �أمر باقي الأفراد� .أ ّما
املتابعة النف�سية فهي من اخت�صا�صنا على جميع
الأ�صعدة».

�إح�ضاره اىل مكتبنا».
بهذه الق�ضية تبد أ� ال�سيدة جانني قا�صوف
حديثها حماولة �شرح دور «�إحتاد حماية الأحداث
يف لبنان» وكيفية تدخله يف احلاالت املماثلة.
تقول ال�سيدة قا�صوف« :بعد متابعة الق�ضية،
���ص��در ق���رار م��ن النيابة العامة بو�ضع هادي
(الطفل) مع عائلة الفتاة التي �أح�ضرته ،عائلة
بديلة موثوقة ( )famille d’accueilحتى ال
يو�ضع يف م�ؤ�س�سة.
اليوم هادي يف الرابعة من عمره ،وهو ما يزال
مع العائلة التي احت�ضنته .ولكنه مل ي�س ّجل بعد
(من دون هوية)� ،أ ّما والدته ،فبعد �أن �أ�صبح مع
العائلة ،راحت ترتدد اىل منزلها بق�صد احل�صول
على املال ،ولكنها ُم ِنعت من زيارته �إالّ يف مكتب
حماية الأح��داث ،ونحن نعمل على ت�سجيله على
�إ�سمها (والدته).
و�أو�ضحت قا�صوف« :نحن نتدخل فور تلقينا
�شكوى �أو خ�براً ع��ن حالة معينة ،ع��ن طريق
الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات� :إت�صال هاتفي من
املدر�سة ،من اجل�يران �أو �سواهم نعتربه �إخباراً
م�سار التحقيقات
باللغة القانونية ي�سمى الطفل املعتدى عليه
فنتحرك مع الإبقاء على �سرية هوية ا ُملخرب.
مكتب حماية الأح���داث ُيعلم قا�ضي الأح��داث «الطفل �ضحية ج��رم ج��زائ��ي» .ويف ه��ذا الإط��ار
تحُول الق�ضية من النيابة تتابع ال�سيدة قا�صوف« :يف حال التحقيق مع
باملو�ضوع .وممكن �أن ّ
الطفل ال�ضحية ،ال يتم
ذل���ك يف امل��خ��ف��ر ب��ل يف
مندوبة احتاد حماية الأحداث يف املحكمة الع�سكرية
ت�شرح للزميلة ندين دور الإحتاد
قاعة ت�سمى «قاعة الطفل
�ضحية اجلرم اجلزائي» مع
مندوبة الأحداث ،والتحري،
وال��ك��ات��بُ .ن��ع��ل��م الطفل
ع���ن ت�سجيل التحقيق
ح���ت���ى ال ي�����ض��ط��ر اىل
حت ّمل ال�ضغوطات و�إع��ادة
ا�ستجوابه عدة مرات».

العامة اىل القا�ضي الذي بدوره يك ّلفنا مبتابعة
الأمر.
بتكليف من املحكمة ،يح�صل الإحتاد على قرار
ب�إجراء بحث �إجتماعي �شامل عن و�ضع ال�شخ�ص
املعني .هذه املراحل حت�صل يف �أغلب الأحيان،

عراقيل وف�سحة �أمل...
ت��ب�رز م�����ش��ك��ل��ة نق�ص
امل���ؤ���س�����س��ات الرعائية
املخت�صة يف لبنان ،وهي م�شكلة تواجه �إحتاد
حماية الأحداث وخ�صو�صاً يف احلاالت ال�صعبة .هذا
بالإ�ضافة اىل �صعوبة تنفيذ قرارات املحكمة لدى
�صدورها يف مثل هذه الق�ضايا.
وت�ضيف ال�سيدة قا�صوف�« :إن القانون اللبناين

يحمي القا�صر ولكنه ال يعاقب املعتدي .كما �أن
قانون العقوبات لي�س رادعاً يف جميع احلاالت.
والأ�صعب من هذا كله ،الذهنية الإجتماعية التي
ما زال��ت ترف�ض الإع�تراف بامل�شكلة خوفاً من
الف�ضائح؛ ه��ذا الأم��ر ي�ص ّعب معرفتنا بجميع
احل��االت وبالتايل يحد من قدرتنا على ّ
حل كل
امل�شكالت.
�أكرث من ذلك ثمة بع�ض حاالت التعنيف النف�سي،
وهو �أمر ال ميكن �إثباته بالدالئل امللمو�سة كما يف
حالة الإيذاء اجل�سدي ،ما ي�ص ّعب التدخل ومعاقبة
املعتدي».
ولكن ال�سيدة قا�صوف ت�شري اىل �أمل
بتح�سن بع�ض الأم���ور يف ه��ذا الإط��ار
م�ست�شهدة بحالة عوجلت يف ا إلحت��اد:
«ق�ضية طالق يف �إحدى املحاكم الدينية،
حكمت ببقاء الفتاة مع والدها ،ما �س ّبب
لها م�شاكل نف�سية فحاولت الإنتحار.
وللمرة الأوىل يف لبنان ،ا�ستطاعت
حمكمة حماية الأحداث �إ�صدار قرار ت�أجيل
لتنفيذ قرار املحكمة الدينية.
من هنا ي�سعى الق�ضاة اىل �إح��داث
تعديل يف قانون العقوبات لتوقيف
الطرف الذي يعرقل التنفيذ ،بالإ�ضافة
اىل درا�سة ج ّدية عن القانون 422/2002
لتحديثه.
ومل ت��خ ِ��ف ال�سيدة ق��ا���ص��وف ختاماً
النق�ص باملخت�صني املعنيني ب�ش�ؤون
الأحداث من مر�شدين �إجتماعيني وعلماء
نف�س ...عدد قليل وق�ضايا كثرية!!
ثغرات يف القانون
يتفق جميع من قابلناهم يف �سياق
ه��ذا التحقيق على وج��ود ث��غ��رات يف
القانون املخت�ص.
ال�سيدة ه��دى ق��� ّرة �أ���ش��ارت اىل �أن
القانون  422مثالً مو�ضوع منذ �سنوات
وهو ُيعنى بحماية الأطفال حتى عمر 18
�سنة من كل �أنواع العنف .ولكن لي�س ثمة �آلية
وا�ضحة وثابتة لتطبيق هذا القانون .فمجتمعنا
ال يعرتف بوجود الفقر وامله ّم�شني واملع ّنفني،
وهو بالتايل يحكم �سلباً على هذه الفئات .وترى
�أن على اجلمعيات الأهلية �أن تتعاون لت�شكل قوة

�ضاغطة على الدولة لت�صدر �آلية التطبيق اخلا�صة
باال�سرتاتيجية التي نتجت عن م�ؤمتر الأوني�سكو
( )2003والتي �أ�شار اليها الأمني العام للمجل�س
الأعلى للطفولة يف �سياق املو�ضوع.
وت��رى ال�سيدة �سوزان جبور �أن احلاجة ما�سة
اىل خلق وعي حول مو�ضوع العنف والتعذيب
�ضد الأطفال .وت�شري اىل حاجة �أوالد الع�سكريني
يف اجلي�ش اللبناين الذين �شهدوا �أح��داث نهر
البارد � 2007أو ا�ست�شهدوا فيها ،اىل متابعة
نف�سية ،واىل عمل جمعية « »Restartلتطبيق

اتفاقيات حقوق الطفل التي و ّقعها لبنان ،كما
يتح ّملها املجتمع امل�س�ؤول عن رف�ض العنف
�ضد الأطفال .وت�شري اىل الثغرات يف ال�سيا�سة
الإجتماعية التي تتع ّلق بالطبابة وال�ضمان
الإجتماعي والعمل ...وكلها من �ضروريات احلياة
التي �إذا ت�أ ّمنت ب�شكل الئق ح ّدت من امل�شاكل مبا
فيها ما يتعلق بالأطفال».
كما ت�ضيف ال�سيدة با�سيل �أن «للإعالم دوراً
الفتاً يف هذه املو�ضوع بحيث ال يجب ا�ستغالل
ال�ضحية �أو �إظهار هويتها أ�م��ام اجلمهور بهدف
ف�سحة �أمل

هذا امل�شروع ،وت�ؤكد على �ضرورة دعم الدولة حتقيق ال�سبق الإعالمي وال�شهرة ،وهنا يجب �أن
تلحظ الدولة �شرعة للإعالم من ناحية التعاطي مع
للجمعيات الأهلية.
�أ ّم��ا ال�سيدة �أم��ال فرحات با�سيل فتقول �إن املع ّنفني وخ�صو�صاً الأطفال منهم».
امل�س�ؤولية يف مو�ضوع حماية الأطفال من العنف
ت�صوير :را�شيل تابت
تتحملها ال��دول��ة �أوالً وذل��ك م��ن خ�لال تطبيق
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وجهة نظر

�إعداد:
الدكتور اليا�س مي�شال ال�شويري
رئي�س اجلمعية اللبنانية لل�سالمة
العامة ( )LAPSوع�ضو جمل�س
�إدارة منظمة ال�سالمة العاملية
وممثل املنظمة لدى الأمم املتحدة

ال �شك ب�أن تطبيق القانون هو ما ن�صبو �إليه جميعاً ع ّلنا نحد من «امل�صائب» املرورية التي أ��ضحت كالكابو�س
الذي يطرق الباب من دون �أية رحمة �أو �شفقة ،و�شبابنا هم ال�ضحية الرئي�سة يف غالبية الأحيان� .إال �أن للقانون
وجهاً يتجاهله البع�ض �سواء عن ق�صد �أم عن غري ق�صد ،وهو العدالة التي يجب �أن تظ ّلل ر�سالته ال�سامية.
فاملواطن (و�سنداً للآراء التي �إطلعنا عليها� ،سواء عرب و�سائل الإعالم �أم ب�صورة �شخ�صية يف �إبان فرتة «�إر�شاد
املواطن» حول املخالفات املرورية) ي�س�أل ومبنتهى الو�ضوح «هل تُطبق هذه الإر�شادات امل�شددة على...
اجلميع»؟ (وهناك ت�أكيد و إ��صرار على هذا التعبري بالذات) ،وهل يتح�س�س «اجلميع» باملعاناة نف�سها التي
يعي�شها املواطن الذي ي�ستعمل الطريق كل
يوم؟ وهل قام «اجلميع» مبا يرتتب عليهم
من واجبات للح�ؤول دون الو�صول �إىل هذه
النتائج امل�ؤ�سفة؟

نحن ندرك جيداً ب�أن ال مربر لأحد بتجاوز
حدود القانون حتت �أي �شعار ،ولكن املواطن
لن ي�شعر ب�أنه «ملزم» حقاً هذه التدابري �إال �إذا
�إقتنع فعالً ب�أن الهدف هو «�سالمته» فح�سب
من دون �أي هدف �آخر.
علينا جميعاً �أن نتفهم «هواج�س» املواطنني
ونعمل على تعزيز الإح�سا�س لديهم ب�أن �أي �إجراء
هو «حلمايتهم» حتى من �أنف�سهم! والتو�صل
بالتايل �إىل نتيجة م�ؤداها تطبيق حازم
ملفاهيم ال�سالمة يف الطريق،
ول��ن يتم ذل��ك �إال ع�بر حمالت
توعية م�ستمرة تقوم على
�أ�س�س وعناوين وا�ضحة يقتنع
املواطن من خاللها ب���أن حياته
فعالً ه��ي الأ���س��ا���س وه��ي حقاً
فوق كل �إعتبار وب�أن القانون
هو اخليمة التي ت�أوي اجلميع
ومن دون �أي� ...إ�ستثناء .علينا
جميعاً �أن نبادر �إىل �إجن��اح �أي
ن�شاط يف ه��ذا ال�سياق لأن
التوعية هي ال�سبيل الأجنع
لتطبيق القانون ،فالغرامة
�ستبقى دوماً كال�سيف لن ي�شعر
املواطن بجدواها و�أهميتها وقيمتها،
كون الكثريين يعتربونها جمرد «رقم»
ح�سابي ت�ستطيع «املح�سوبيات»
املتعددة حموها ،و�شطب كل �أثر لها،
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ف�ضالً عن �أنها وجه من
�أوج��ه «الإنتقام» منهم
كمواطنني! ال ي�ستغرب �أحد
هذا التعبري ،فهذا بالفعل ما ن�سمعه كوننا من
املتابعني يف هذا املجال ونحر�ص على معرفة
احلقيقة من ال�شارع من دون �أية وا�سطة.
من هنا نرى �ضرورة �إقناع املواطن ب�أن الغرامة
هي «البديل» عن رقابته الذاتية على ت�صرفاته،
فحني ي�ستهرت بحياته �أو بحياة الآخرين
هناك عني �ساهرة تعيده �إىل
الطريق ال�صحيح وتتم�سك به
للمحافظة على حياته وتذكره
ب��وج��وب احل��ف��اظ ع��ل��ى ح�سن
ال�سلوك وتطبيق القانون .ف�إذا
مل ن�صل يوماً �إىل هذا امل�ستوى
من التفكري �ستبقى «تنقالتنا»
جم��رد رحلة ن��ح��و ...املجهول،
وتبقى الن�صو�ص جافة ال حياة
لها �أو طريق.
وح��ر���ص��اً م��ن��ا ع��ل��ى �سالمة
اجلميع ،ف�إننا ن�س ّلط ال�ضوء على
بع�ض النقاط التي ن��رى �أنها
ميكن �أن ت�ساعد يف حتقيق
ال�سالمة املرورية:
• �إعتماد التوجيه والإر�شاد
ب�صورة دائمة وم�ستمرة ،من
هنا ���ض��رورة البحث يف تخ�صي�ص

وق��ت حم��دد ويف كل ي��وم وعلى جميع و�سائل
االع�لام ،ال �سيما املرئي منها (يتم �شرح نقطة
معينة ب�صورة وا�ضحة من قانون ال�سري :التجاوز -
�أولويات املرور  -اخلطوط  -امل�سافة املثلى بني
ال�سيارات )...لأنه من امل�ؤ�سف الإعرتاف ب�أن هذه
املفاهيم �شبه مغ ّيبة عن فكر املواطنني ،ومبجرد
ذكر قانون ال�سري ف�إنهم يتكلمون تلقائياً عن حزام
الأمان وال�سرعة الق�صوى فقط.
• �إعتماد فر�ض العقوبة بالتزامن مع
التوجيه والإر�شاد ،مبعنى حماولة املزج بينهما،
�أي �أن تبقى عني القانون �ساهرة ويف الوقت نف�سه
مت�ساحمة بهدف بناء ج�سر من الثقة بني الدولة

واملواطن الذي ال يرى يف العقوبة �سوى «هم جديد
وعقاب من م�س�ؤولني ال يعرفون معنى الرحمة».
• ت��وزي��ع من�شورات خمت�صرة بهذا
اخل�صو�ص ويف منا�سبات متعددة ،فالتكرار واجلدية
يف التعامل ال بد و�أن ي�ؤتيا ثماراً.
• �إعتماد مبد�أ الثواب والعقاب ب�صورة
متوازية ،عن طريق ابتكار ا�سلوب تكرمي ال�سائق
املثايل  -يف �أوقات حمددة ومفاجئة  -وبطريقة
يتم �إختيارها وحتديد توقيتها و�أ�سلوبها من قبل
�أ�صحاب ال�ش�أن ،بهدف الت�شجيع على الإن�ضباط.
�أما النقطة الأخ�يرة ،والتي ت�شكل حجر الأ�سا�س
فهي ت�أهيل رجال الأم��ن الذين يتولون تطبيق

الإر���ش��ادات وفر�ض الغرامات وتدريبهم وتعزيز
معارفهم وم�ؤهالتهم ،ف�أية خطوة لن ت�ؤتي ثمارها
ما مل يتو َّل تنفيذها �شخ�ص م�ؤهل يعيد بناء ج�سر
من الإحرتام واملودة بينه وبني املواطنني .ورجل
الأمن هو املدماك الأ�سا�سي لإجناح �أية مهمة يف
�سياق ال�سالمة املرورية .من هنا ،يجب �أن يتحلى
مبيزات فائقة� ،أبرزها املعرفة والدراية وح�سن
الت�صرف ودماثة الأخ�لاق والثقة بالنف�س ،و�أن
يدرك �أهمية دوره ويق ّدر حقوق الآخرين ويعتمد
مبد أ� احلزم مع اللني وال�شدة مع الرحمة ...لأنه
وبكل ب�ساطة وجه وزارة الداخلية �أمام املواطنني
وم�س�ؤوليتنا املحافظة على ال�صورة الراقية دائماً.

�إنتخاب ال�شويري ع�ضواً يف جمل�س �إدارة منظمة ال�سالمة العاملية
خالل �شهر ت�شرين الأول ّ 2008مت �إنتخاب الدكتور اليا�س مي�شال
ال�شويري رئي�س اجلمعية اللبنانية لل�سالمة العامة ( ،)LAPSع�ضواً يف
جمل�س �إدارة منظمة ال�سالمة العاملية التي تتخذ من الواليات املتحدة
الأمريكية مقراً لها.
يجـدر بالإ�شارة �أن الدكتور ال�شويري هو رئيـ�س جلنـة النقل الربي يف
منظمة ال�سالمة العامليـة وممثل املنظمة لدى الأمم املتحدة� ،إ�ضـافـة
�إىل �أنه ي�شغـل حالياً وظائف رفيعة �إدارية يف القطاعني العام واخلا�ص.
وللدكتور ال�شويري ع�شرة كتب و�أكرث من  300بحث ومقال يف موا�ضيع
�شتى يف جمالت علمية وم�ؤمترات عاملية ،ويف ال�صحف واملجالت.
نال عدة جوائز منها:
• جائزة الق�صة الق�صرية حول ال�سالمة املرورية يف م�سابقة التوعية
الأمنية ،قوى الأمن الداخلي( 2008 ،املرتبة الثانية).

• جائزة الإجنازات يف الأبحاث العلمية والتنمية ،منظمة ال�سالمة
العاملية.2007 ،
• جائزة املحرتفني املعنيني مبنظمة ال�سالمة العاملية2005 ،
و.2007
• جائزة اجلهود املميزة على �صعيد مكاتب منظمة ال�سالمة
العاملية يف العامل 2005 ،و.2007
• جائزة حوار احل�ضارات والأديان يف فكر الإمام ال�صدر ،مكتب
العقيدة والثقافة  -حركة �أمل ،لبنان ( 2006املرتبة الرابعة).
• جائزة الإجنازات ال�شخ�صية ،منظمة ال�سالمة العاملية.2005 ،
• اجلائزة التثقيفية،منظمة ال�سالمة العاملية  2002و.2003
• جائزة املواطنية ،مركز التنمية والتخطيط ،لبنان.2003 ،
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�أ�سماء المعة
�إعداد:
تريز من�صور

جوزف

يف �صوته �شالل من العذوبة
والعنفوان� .إبن جزين املختزن
�صوت �شاللها وجمال طبيعتها
و أ��صالة تراثها ،واحد من
املداميك ال�صلبة التي �صنعت
تراثنا الفني.
يف ذاكرتنا له �صور عديدة:
«خمتار القاطع»« ،هولو»،
«راجح» و�شخ�صيات �أخرى يف
�أعمال الأخوين رحباين .ملك،
وال� ،أو �صياد يف �أعمال
�أمريٍ ،
روميو حلود وكركال و�آخرين .ويف
كل احلاالت ّ
يظل جوزف عازار
شجي
�صوتاً هادراً يف وجدانناّ � ،
سخي العطاءّ .
ويظل
النربةّ � ،
واحداً من كبار فنانينا الذين
ت�ألقوا على خ�شبات امل�سارح
املحلية والعاملية ،حاملني فرح
احلياة وهموم النا�س وق�ضية
الوطن.

�صوت يحاكي قوة اجلبال وانطالق احلرية

2
0
0

�شالل من
العذوبة والعنفوان
على امتداد ن�صف قرن من العطاء الفني

يف يفء الطفولة
ول���د امل��ط��رب ج���وزف ع����ازار يف
جزين العام  ،1942وال��ده ال�سيد
�سليم عازار (�صاحب فرن) ،ووالدته
ال�سيدة مرتا نادر �أبو �سليمان.
عا�ش طفولة حاملة يف �أفياء جزين
وطرقاتها املتعرجة وع��ل��ى وقع
�صوت �شاللها .ن� أش� يف كنف عائلة
تع�شق الطرب وامليجانا.
ك��ان وال���ده �صاحب ���ص��وت قوي
وجميل وك��ان ي���ؤدي �أغ��اين ال�سيد
دروي�ش وحممد عبد الوهاب وعبده
احلامويل و�سواهم ،خ�صو�صاً يف تلك
اجلل�سات التي جتمعهم يف منزل
قريبهم خم��ت��ار بتدين اللق�ش،
ال�ساكنة و�سط غابات ال�صنوبر.
ت�أثر �إبن الثماين �سنوات بهذا اجلو
الطربي ،وما لبث �أن بد�أ ي�شارك يف
الغناء مثل والده ،فاكت�شف اجلميع
�أن �صوت هذا الطفل �شجي ،جميل
وقوي .تلقى علومه

جمد الأغنية الوطنية

ل��ع��ل م���ن �أج���م���ل �أغ����اين
ج��وزف ع��ازار و�أك�ثره��ا الت�صاقاً بالذاكرة،
�أغانيه الوطنية« .بكتب �إ�سمك يا بالدي»
(ترجمت اىل الربتغالية)« ،قالوا انطوى»،
«جبال العايل»« ،جي�ش ب�لادي»�« ،سيوفك
م�ضويي» ،وغريها الكثري ...فالوطن واجلي�ش
وم�شاعر الفخر والعنفوان حماور احتلت ح ّيزاً
كبرياً يف نتاج هذا املطرب املمتلك �صوتاً
يحاكي قوة اجلبال ور�سوخ احلق وانطالق
احل��ري��ة ...وامل���ؤم��ن بوطنه وطناً للكرامة
واجلمال ،وباجلي�ش �سياجاً للوطن وحكاية ع ّز
تن�سجها �سواعد رجاله.

در�س ال�سولفيج
وعلم ال�صوت ...العام � 1961سلك درب
ال�شهرة وبد�أ م�شواره الفني ،حني التقى الأخوين
رحباين ،وخ�ضع المتحان ال�صوت .يومها غ ّنى
للمطرب الكبري وديع ال�صايف ،ف�أعجب اجلميع
بهذا ال�صوات الرائع.
يف معهد �سيدة م�شمو�شي للرهبانية املارونية ،عمله الأول مع الرحابنة كان مع كورال مهرجانات
وانت�سب اىل ك���ورال امل��در���س��ة ،و�أ�صبح مرتل بعلبك الدولية ،ثم توالت امل�سرحيات حيث �أبدع
الـ«�سولو» يف اجلوقة التي ي�شرف عليها الأ�ستاذ على خ�شبة امل�سرح يف لعب �أدوار البطولة اىل
�سلوم الدحداح.
درب ال�شهرة
بعد �إنهائه درو�سه
ال���ث���ان���وي���ة ،التحق
ب��ال��ك��ون�����س��رف��ت��وار
الوطني يف ب�يروت،
ومن ثم بالكون�سرفتوار
ال��ع��امل��ي ،ال���ذي كان
ي��دي��ره �آن���ذاك عازف
العود واملو�سيقار فريد
غ�����ص��ن ����ش�ل�اال ،حيث
250

�أو�سمة
ودروع
ح��������از امل����ط����رب
ج�����وزف ع�����ازار ع��دة
�أو���س��م��ة ودروع من
لبنـان ودول عربيـة
و�أجنبيــة ،منها:
 و�سام الإ�ستحقاق الأردين (.)1972 مواطن �شرف من الواليات املتحدة الأمريكية ملنا�سبة تقدميها�ستعرا�ضات فنية يف الذكرى املئوية الثانية ال�ستقالل �أمريكا (.)1975
 -درع اجلي�ش اللبناين (.)1992

 درع املغرتبني  -لبنانملرتني ( 1996و.)1998
 درع ت��ك��رمي��ي م��ن برنامج«�سنة عن �سنة» تلفزيون الـMTV
(.)1998
 درع مركز ال�تراث العربي  -كندا(.)2002
 درع تكرميي ملهرجانات ال�صيف منبلدية جزين (.)2003
 درع مهرجان جميلة ال���دويل اجلزائر(.)2006
 درع تكرميي من برنامج «�ألو بريوت»  -تلفزيون اجلديد (.)2008 -درع تكرميي من املعهد الأنطوين بعبدا.

يف معظم امل�سرحيات الغنائية اال�ستعرا�ضية
جانب نخبة من الفنانني اللبنانيني ،كما يف (فيلم وم�سرحية) و�سواها.
«ج�سر القمر»« ،الليل والقنديل» «بياع اخلوامت» بني العام  1965والعام  1973لعب دور البطولة للمخرج روميو حلود و�أبرزها« :موال»« ،ميجانا»،
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«ع��ت��اب��ا»« ،ال��ل��ي��ايل اللبنانية»« ،القلعة»،
و«فينيقيا ...»80
�أعمال عديدة جمعته ب�صباح ،حيث لعب دور
البطولة يف م�سرحيات «�شهر الع�سل»« ،الفنون
جنون» و«الأ�سطورة» ...كذلك �أدى العام 1974
دور البطولة يف مهرجان «مو�سم الطرابي�ش» يف
بيت الدين.
اىل جانب الفن ،امتهن جوزف عازار اي�ضاً مهنة
التدري�س ،حيث مار�س التعليم
يف مدار�س احلكمة ملدة خم�س
�سنوات متتالية ،مد ّر�ساً
م���واد احل�����س��اب والتاريخ
واجلغرافيا واللغة العربية.
العام  1963تزوج

من ال�سيدة �سامية �أب��و من�صور ،و�أجن��ب منها
�أربعة �أوالد انت�سبوا جميعاً اىل عامل املو�سيقى.
فبيار ( 43عاماً) عازف غيتار� ،أ�ستاذ مو�سيقى
يف املعهد الأنطوين يف بعبدا و�صاحب مدر�سة
لتعليم املو�سيقى .وناجي ( 34عاماً) عازف
كمان وع�ضو يف الأورك�سرتا الوطنية و�أ�ستاذ يف
الكون�سرفتوار الوطني ويف جامعة الروح القد�س
يف الك�سليك .وكارال حائزة دبلوم يف البيانو من
192
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اجلامعة نف�سها .وكارلو�س ( 27عاماً) الذي يحمل
�إج��ازة يف امل�سرح من اجلامعة اللبنانية ،در�س
العود والبيانو اىل جانب عمله كممثل وكمقدم
لربامج تلفزيونية� .أما ال�صوت اجلميل فنعمة
ميلكونها جميعاً ح�سب ما ي�ؤكد جوزف عازار.
�سفري لبنان يف العامل
حمل ج���وزف ع���ازار �صوته اجلميل وج���ال به
العامل �سفرياً للبنان .فكانت حفالته يف اخلارج
مهرجانات جتمع املغرتبني وتعيد و�صل ما
انقطع بينهم وبني وطنهم وت�ؤ ّجج يف نفو�سهم
احلنني� .صوته اجلبلي الهادر �أ ّثر مباليني الأجانب
يف خمتلف �أنحاء العامل ،ه�ؤالء تع ّرفوا من خالله
اىل وجه من وجوه لبنان امل�شعة.
فالعام � 1975شارك ج��وزف ع��ازار يف �إحياء
الذكرى املئوية الثانية ال�ستقالل الواليات املتحدة
الأمريكية ،ومن ثم كانت له جوالت فنية ناجحة
جداً يف عدد من امل�سارح العاملية الكربى ،ويف
الأندية اللبنانية املنت�شرة يف بالد االغ�تراب.
وبرفقة فرقة بيت ال��دي��ن للرق�ص ال�شعبي
�أحيا حفالت يف الربازيل والأرجنتني واملك�سيك
وفنزويال وت�شيلي...
و�شملت جولته الفنية �أو�سرتاليا حيث غ ّنى
العام  1985على خ�شبة �أهم م�سارحها (م�سرح
تاون ه��ول) ،وكندا التي �أحيا حفالت يف معظم
مقاطعاتها (�آخرها مع فرقة كركال العام 2002
 ق�صر الفنون اجلميلة) ،اىل حفالت يف �شيكاغو(.)1995
امل�سرية م�ستمرة
ي�ؤدي جوزف عازار �أدوار البطولة يف م�سرحيات
فرقة كركال منذ العام  ،1999فقد كان «الوايل»
يف «ليلة قمر» (مهرجانات بعلبك الدولية،
 )2002و«الوزير» يف م�سرحية «�ألف ليلة وليلة»
(عر�ضت اي�ضاً يف بعلبك) ومن ثم قائد جي�ش
الإمارة يف «فر�سان القمر» (قطر وكازينو لبنان
 .)2007حالياً يجري العمل على م�سرحية «�أوبرا ال�ضيعة»
التي �سوف تعر�ض ملنا�سبة اليوبيل الذهبي
ملهرجانات بعلبك الدولية يف �صيف  ،2009اىل
حت�ضريات لعر�ض م�سرحي يف الـ«كازينو هول» -
الواليات املتحدة الأمريكية.
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غناء وم�رسح
�إعداد:
�إلهام ن�صر تابت

منذ مطلع م�شوارها الفني ا�ستطاعت جوليا
بطر�س �أن ت�ضرم جمر الأحا�سي�س العميق يف
نفو�س حمبيها .من �أيام «غابت �شم�س احلق»
ولقاءاتها بجمهورها تفي�ض ح��رارة و�إح�سا�ساً.
لقاءات �إبنة الأر�ض ب�أهل �أر�ضها ،ب�أنا�س جعلت
�صوتها منذ البداية �شريكاً لهم ،ي�سرح يف حقول
تبغهم والقمح ،يتل ّون ب�أوجاعهم ومعاناتهم ،كما
ب�صمودهم ومقاومتهم وانت�صارهم.
تلك هي نقطة البداية وفيها الكثري من جوهر
املو�ضوع .فهذه املطربة املمتلكة جمال ال�صوت
راق،
وبهاء الإطاللة ،واملن�صرفة اىل ٍفن مت� ٍأن ٍ
ح ّملت �صوتها ر�سالة وا�ضحة ال لب�س فيها« .غابت
�شم�س احل��ق» كانت التعبري الفني الأول عن
�إميانها بوطنها وانحيازها اىل ق�ضيته.

ا�ستمر االحتالل �سنوات طويلة بعدها ،وا�ستمرت
جوليا يف م�سريتها ،ب�صوتها اجلميل وعذوبة
�أدائها غ ّنت احلب والفرح واجلمال كما غ ّنت الوطن
حتد يف
وق�ضايا النا�س ،و�شهرت �أغانيها �صرخة ٍ
وجه الظلم والطغيان.
على امتداد م�سريتها الفنية حافظت جوليا
بطر�س على نقاء فنها ،و�أعلنت التزامها النابع
من �إميانها �إن�سانية الإن�سان وحقه بالكرامة يف
وطنه و�أر�ضه .فكان فنها �صدى لهذا االميان� ،سواء
غ ّنت احلب �أم الوطن واحلرية ،ويف ذلك الكثري من
�أ�سباب تع ّلق جمهورها بها وتقديره العايل لها.
لقاء جوليا املقيمة يف دبي بجمهورها اللبناين
منذ �أ�سابيع يف كازينو لبنان كان الأول منذ ما
يقرب ال�سنتني ،وقد اختارت له عنوان «جوليا

بني حدي الرومان�سية والثورة

جوليا بطر�س
�صوت ي�ضرم
جمر الأحا�سي�س
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تغني لبنان».
بعد مقدمة مو�سيقية رائعة عزفتها الفرقة
بقيادة املاي�سرتو ه��اروت فزليان� ،أطلت جوليا
وح ّيت احل�ضور« :م�ساء اخلري ،ا�شتقتلكن» .ال كلفة
وال تك ّلف بني جوليا وجمهورها ال��ذي رد «نحنا
كمان ا�شتقنالك».
الإفتتاح كان �أغنية «للي بحبو كتري»� .أغنية
ج��دي��دة مل يت�أخر اجلمهور يف حفظ مطلعها
وترداده معها ،ليكت�شف يف �آخر الأغنية �أن احلبيب
الذي تغنيه هو لبنان.
�أغنية تلو الأخرى �أ�سرت جوليا جمهورها ب�صوتها
العذب و�أدائها الراقي العميق املتنوع �إح�سا�ساً
بني حدي الرومان�سية والثورة وما بينهما من
حاالت� .أتقنت جوليا االنتقال من جو غنائي اىل
�آخر مفاجئة اجلمهور �أكرث من مرة .واىل �أغاين

احلب عك�ست بع�ض الأغاين مرارة القلق يف عامل
مل�ؤه الظلم ،يحكمه غياب ال�ضمري (م�ش عم
بفهم عربي كتري ف ّهمني �شو يعني �ضمري� ...أنا
خويف َع والدي من ظلم االيامَ ،ع �أر�ضي َع بالدي،
خويف َع الأح�لام .)...وبدت خفيفة الظل ر�شيقة
كفرا�شة يف �أغ��اين مثل «منحبك ايه منحبك»
و«على ما يبدو» (رائ��ع��ة حلناً وكلمات و�أداء)
و«على �شو بتحبو على �شو.»...
�أم��ا حني انتقلت اىل «نقاوم» و«نحنا الثورة
والغ�ضب نحنا» ،و«�أن���ا بتنف�س ح��ري��ة» ،فقد
�أ�شعلت اجلمهور الذي وقف ليغني معها وميطرها
هتافات وت�صفيقاً.
كان من املفرت�ض �أن تنتهي احلفلة مع �أغنية
«خل�ص انتهينا» ،لكن اجلمهور �أع��اد جوليا عدة
مرات مطالباً باملزيد وحتديداً ب�أغاين االنت�صار،

وما �إن عادت و�أن�شدت «من ل ّوث �أر�ضي بدمائه قد
رحل الآن» ...حتى بدا �أن اللقاء يبد�أ من جديد ،من
حيث �أراده اجلمهور �أن يبد أ� وال ينتهي.
«انت�صر لبنان» عبارة كانت كافية لت�شعل ال�صالة
مبن فيها .ومع «�أحبائي» بلغ امل�شهد ذروته:
جمهور يلت�صق ب�صوت مطربة الت�صقت بق�ضاياه.
غ ّنت جوليا �أك�ثر من �ساعتني وك��ان اجلمهور
م�ستعداً لإعادتها اىل امل�سرح مرات ومرات بعد،
غري �أن اللقاء كان ال بد �أن ينتهي مهما طال ،فكان
اخلتام مع �أغنية االفتتاح «لبنان» ،ووقفة طويلة
ح ّيا خاللها احلا�ضرون من �أعماقهم ام��ر�أة غ ّنت
لبنان يف وجعه وحزنه كما يف فرحه وانت�صاره.

خالل حرب متوز �شعرت جوليا بطر�س �أن واجبها الوطني يدفعها اىل حت ّرك ما،
فكان م�شروع حملة «�أحبائي» الذي انطلق عقب احلرب ،ومبوجبه ج ّندت جوليا
�صوتها ليكون �شريكاً للبنانيني الذين فقدوا �أحباءهم �أو بيوتهم و�أرزاقهم.
ح�صيلة هذه احلملة بلغت  3ماليني دوالر جمعت من عائدات
�أحبائي
حفالت جوليا يف لبنان وعدة بلدان عربية ،اىل مبيعات «CD
�أحبائي» وتربعات لبنانيني وعرب.
املبلغ يف الأ�سا�س كان مر�صوداً لعائالت �شهداء حرب متوز  2006لكن عقب
االعتداء الذي تع ّر�ض له اجلي�ش اللبناين يف نهر البارد واملعارك التي �أ�سفرت
عن ا�ست�شهاد الع�شرات من ع�سكرييه ،قررت جوليا �ضم عائالت �شهداء اجلي�ش اىل
حملة «�أحبائي».
ويف هذا ال�سياق زارت قائد اجلي�ش (العماد مي�شال �سليمان يومها) وق ّدمت
مبلغاً من عائدات احلملة اىل عائالت ال�شهداء.

�ألبومات
رافق جوليا يف غالبية �أعمالها �شقيقها امل�ؤلف وامللحن زياد بطر�س.
ومن �ألبوماتها:
• �شي غريب .1998
• غابت �شم�س احلق .1991
• ب�صراحة .2001
• وين م�سافر .1992
أحالمك
�
ب
ال
•
.2004
• حكايات عتب .1993
عليك
تعودنا
•
.2007 - 2006
• يا ق�ص�ص .1994
• �أحبائي .2006
• القرار .1996
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ثقافة وفنون
�إعداد:
وفيق غريزي

ومغامرته ال�شعرية

�أ ّول ما ي�سرتعي انتباهنا ونحن نهتم
ب�شعره� ،أنه مل يحاول قط �أن ي�س ّ
نت لنف�سه
نهجاً حمدداً يف ال�شعر ،وال �أن ي�سوق �إلينا
قمقماً من النظريات يحب�سنا ويحب�س
نف�سه فيه ،وال �أن ي�أتينا بالعوامل والدوافع
واملربرات ،وال �أن يبهرنا باللمع الغام�ضة
واملاورائيات ،بل كل ما هنالك بوح وفوح،
ومناخات طلقة ،وغناء ينبج�س حاراً من الذات،
من املناطق احلميمة فيها؛ فال عبودية
للفظة ،وال وثنية للبناء ،وال غوغاء �أحا�سي�س،
وال رتوب وال �إبتذال ،بل �إلت�صاق وثيق بني
فكرة و�أداء وان�سجام �أمت بني غوام�ض را�سبة
وكلمة و�سيلة ،بحيث يخ ّيل الينا �أن اللفظة
عنده فلذة م�ستلة من ال�صميم لتنزل
مكانها يف ال�صميم ،ف�إذا تد ّبرناها بتقليب
الأنامل انهدرت و�ضاعت ،هذا كله �أمواج
ر�شيقة ،و�ألوان و�أ�صداء تدغدغ العني والأذن،
وتالم�س النف�س فت�سبغ علينا املو�سيقى يف
�أوج بوحها .ومن الغنب �أن ُيزج يف مدر�سة
الرمزيني املتعقلة� ،أو ين�سب اىل جماعة
الرومان�سيني ،فهو عرف �أن ينفرد بني بني،
و�أن ال يكون ذاك الغنائي املائع ،وال ذلك
الكثيف الغمو�ض� .إنه ال�شاعر �صالح لبكي.

�صالح لبكي

2
0
0

�سريته
ولد �صالح لبكي يف ال�ساد�س
من �آب �سنة  1906يف �ساوباولو،
عا�صمة ال�برازي��ل ال�صناعية .ون� أش�
يف كنف عائلة راقية معروفة �أدبياً
و�سيا�سياً .وال���ده ن��ع��وم لبكي �صحفي
�إ�ستقاليل �أن� أش� يف الربازيل جريدة «الرقيب»
ث��م «امل��ن��اظ��ر» اللتني حمل فيهما حمالت
عنيفة على الطغيان العثماين� ،سنة 1923
تر�أ�س املجل�س النيابي اللبناين.
العام  1908عاد نعوم لبكي اىل لبنان وعائلته،
وا�ست�أنف فيه ن�شاطه ال�صحايف وال�سيا�سي كان
�صالح قد بلغ من العمر �سنتني وثالثة �أ�شهر
ملا عاد اىل لبنان وترعرع يف ب�سكنتا وهناك
بد�أ درا�سته يف مدر�سة املون�سينيور حبيقة مدة
ق�صرية �إنتقل بعدها اىل بريوت وت�س ّجل يف معهد
احلكمة مع �أخيه غطا�س حيث �أم�ضى �سنة كاملة،
ويف ال�صيف در�س يف مدر�سة الآباء الكبو�شيني
يف بعبدات .وملا بلغ عامه الرابع ع�شر �أكمل
درا�سته التكميلية والثانوية يف معهد عينطورة.
ما ت�سنى ل�صالح �أن يحيا مطمئناً يف مطلع
عمره لأن الع�سكر العثماين كان يطارد والده،
ويفاجئ املنزل العائلي يومياً وي���ر ّوع �صالح
و�أ�شقاءه� .سنة  1926نال �صالح �شهادته املدر�سية
النهائية ،فانتقل اىل معهد احلقوق الفرن�سي يف
ب�يروت وتخ ّرج �سنة  1930حمامياً ،ت��د ّرج يف
مكتب رئي�س اجلمهورية الحقاً كميل منر �شمعون.
ب��د أ� حياته العملية بتدري�س اللغة العربية
لغة و�آداباً يف معهد احلكمة والعزيزية .ثم عمل
م�ساعداً ق�ضائياً يف ق�صر العدل قبل �أن ين�صرف
اىل ممار�سة املحاماة وال�صحافة .كانت بدايته
ال�صحافية يف �أبرز املجالت الأدبية اللبنانية يف
زمانه« :املعر�ض» للنائب مي�شال زكور وال�شاعر
مي�شال �أبي �شهال ثم «اجلمهور» و«املك�شوف»

من �أقواله
ك�ساه الغبار ففتحته ف�إذا هو الإجنيل وقر�أت فيه( :تعالوا ا ّ
يل �أيها املتعبون
والثقيلو الأحمال و�أنا �أريحكم)» .وبعد حلظة من ال�صمت ظننتها النهاية
• �س�أم:
«كنت يوماً يف �س�أم من كل �شيء ،ثائراً على نف�سي ،نظرت ف�إذا حبي كله عادت نف�سي تلخ�ص هكذا« :ذلك املهد ،ذلك الهيكل ،تلك ال�صحراء ،ر�أ�س
قد ف�شل والعدل قد �ضاع ...ثم عدت اىل ذاتي �أنطوي عليها فر�أيت ذاتي اجلبل ،العلية تلك ،ليل الب�ستان ،املحاكمة ال�صاخبة ،اجللجلة ،ي�سوع هو
م�سني ما �أثارين وتناولت كتاباً مو�ضوع ملحمتي ،لقد وجدت الطريق».
�أبعد �شيء عني ..وقمت من فرا�شي وقد ّ
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ال�شاعر وال�صحفي املتمرد
كمحام و�صحايف .وقد ملع
ملع �إ�سم �صالح لبكي ٍ
اي�ضاً ك�شاعر منذ �أن بد�أ بن�شر بواكريه العربية
و�أك�ثره��ا من وح��ي عرو�س �أحالمه عائدة ك�ساب
�إبنة فريد ك�ساب والأدي��ب��ة �سلمى �صائغ و�أم
وحيده نعوم التي تزوجها �سنة  ،1933وبع�ضها
من وحي الطبيعة .وقد ق�ضى مرحلة �شبابه يف
م�سقط ر�أ�س العائلة بعبدات وفاخر باالنت�ساب
اىل تراثها العريق فقال يف و�صفها «وقريتي
زاوية حمكمة البناء يف �صرح الأمة ويد �سمحاء يف
عطاء املجد .يف البعيد البعيد ُق ّواد منها وجنود
دافعوا عن حيا�ض الع ّز يف لبنان ،و�أدباء وفنانون
وعلماء �أغنت �آثارهم تراث احل�ضارة فيه»� .صدرت
جمموعته ال�شعرية الأوىل «�أرجوحة القمر» العام
 1938حاملة ن��دى الربيع و���ش��ذاه ق ّدمها اىل
�أ�صدقائه ببع�ض الأبيات منها:
«غ ّنيت �أ�شعاري ومل �أنت�سب
م�ؤلفاته
حال
اىل �إله ال�شعر يف ِ
• يف ال�شعر� :أرجوحة القمر ،مواعيد� ،س�أم،
ومل �أكن غري امرئ مدنف
كثري بتحنان وت�سايل غرباء وحنني.
• يف النرث :من �أعماق اجلبل ولبنان ال�شاعر.
و�سوف ميحو الدهر �شعري كما
ميحو دموع املغرم ال�سايل • يف الرتجمة :بودلري بقلمه.
ورب �شعر نام عنه الق�ضا
ّ
ثقافة لبكي ومفهوم ال�شعر
م َّر بجيل بعد �أجيال».
�شعره هذا يقول جميل جرب «وقد ح ّمله زفرة م َّرة �إ�ستهل �شاعرنا حياته الأدب��ي��ة بالرومان�سية
ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��ت��ي
انت�شرت يف لبنان
• املادة والروح:
فت�أثر بهذه احلركة
«املدنية التي تقوم على املادة وحدها هي مدنية جوفاء :ال زاوية فيها
وه���و يف املرحلة
للروح وللحب املت�صلني بينبوع النور الأزيل� .ألي�س امل�سيح روحاً حميياً،
الثانوية يف معهد
وحباً �شامالً ،ونوراً �أزلياً؟ فبالروح يحيا الإن�سان ال باجل�سم ،وباحلب ال باملادة
ع��ي��ن��ط��ورة ،وحفظ
تخف �آالم الب�شر ،وبالنور يهتدي احلائر ال بالظالم .فر�سالة لبنان روح
ال��ك��ث�ير م��ن روائ���ع
وحمبة ونور».
�أعالمها .وقبل ذلك
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للأديب ف�ؤاد حبي�ش ،فبد�أ جنمه يلمع يف حقل
الأدب �شعراً ونرثاً.
�أحب فرن�سا يف روائع �أدبائها ومفكريها ،وتتلمذ
على �أعالم الرومان�سية وال �سيما المارتني وڤيكتور
هوغو و�ألفريد ده مو�سيه قبل �أن يتع ّرف على
�شارل بودلري ،وت�ش ّبع من �أفكار الثورة الفرن�سية
ولكنه مع هذا طمح اىل حترير وطنه من الإنتداب
الفرن�سي .تويف �صالح لبكي يف  20متوز .1954

من �صميمه ورثى فيه �أحالمه و�آماله على طريقة
الرومان�سيني ،كان له �صداه البليغ لدى الظامئني
اىل الأدب احلي» .يف غمرة احلرب العاملية الثانية
الذ �صالح لبكي بال�شعر كما يلوذ املنفي ب�أحالمه،
ف�أ�صدر العام  1943ديوانه الثاين «مواعيد» الذي
انطوى على م�أ�ساة جيل ي�سعى يائ�ساً وراء جديد
يف ع�صره ير�ضيه وي�ستقر .وبعد احلرب �أ�صدر
«من �أعماق اجلبل».
العام  1946كتب يف جريدة «الب�شري» با�سم
م�ستعار هو «دروي�ش» ول�سوء حظه �أدت �إفتتاحياته
العنيفة اىل توقيف «الب�شري» نهائياً .ثم انتقل
اىل جريدة «العمل» �إالّ �أن �سيا�سة حزب الكتائب
ق ّيدته فكتب باعتدال تاركاً لقلمه اخليال احلر يف
تدبيج �إفتتاحيات جريدة «احلديث» .ويف �شتاء
� 1951إجتمع كل من �صالح لبكي ومي�شال �أ�سمر
و�أحمد مكي وغ�سان تويني وجميل جرب يف مكاتب
جريدة «النهار» وق ّرروا ت�أ�سي�س جمعية ت�ضم �أبرز
�أدباء لبنان حتت �إ�سم «�أهل القلم» وانتخب �شاعرنا
رئي�ساً لها.
عا�ش �صالح لبكي �شاعراً ،وت�ص ّرف ك�شاعر حتى
يف حياته ال�سيا�سية والعملية ،فكانت مثاليته
م�صدر خيبته التي بطنت بع�ض ق�صائده ،وكان
ال�س�أم �أليفه بعد �أن ه��وت ب��ه اىل احل�ضي�ض
«�أرجوحة القمر» ف�أدرك �أنه عاجز عن القب�ض على
ال�سراب.

�أتقن العربية يف �أ�صولها و�آدابها يف املدار�س
الوطنية ،ثم ا�ستهوته احلركة الرمزية ورائدها يف
ال�شرق العربي �صديقه �أديب مظهر ،ف�أكب على
مطالعة �شعر بودلري وماالرمه و�آرثور رامبو ف�ضالً
عن كتابات بول فالريي و�سانت �أك�سوبري واندريه
مالرو و�أندريه جيد.
�أم��ا يف الآداب العربية فكان «للعبا�سيني
والأندل�سيني وال �سيما املتنبي و أ�ب���ي متام
و�أب��ي نوا�س و�إب��ن خلدون و�إب��ن زي��دون ثم خليل
م��ط��ران وج�ب�ران خليل ج�بران ويو�سف غ�صوب
حظوة كبرية لديه» .كما ت�أثر بالإجنيل والقر�آن
واع�تراف��ات القدي�س �أوغ�سطينو�س والهوتيات
توما الإكويني .وكان متع�شقاً للفنون اجلميلة ،وال
�سيما املو�سيقى ال�شرقية والأوبرا والر�سم والنحت
والرق�ص الإيقاعي.
ويف ر�أي �شاعرنا ف�إن حكاية ال�شعر هي حكاية
اخليال ،حكاية القلب ،حكاية ال�صورة ،والعاطفة،
وحكاية املحبة ،حكاية �أعمق ما يف الإن�سان،
و�أقد�س ما فيه و�أرفع ما فيه ،حكاية �صالة ترتفع
من �أعمق �أعماقه .حكاية ال�شعر حكاية عقل يغفو
وحا�ضر ميوت على نغم يرف هناك عند �سدرة
املنتهى ،حكاية �إت�ساع احلياة يف مواكب من
ال�صور والأخيلة والأحالم.
ويقول« :هنالك حالة �شعرية ،هي احلالة التي
ّ
تتعطل معها ،اىل حد ما ،القوى املدركة الفرعية
احلا�سبة ،املتفل�سفة ،املربهنة ،امل�ستنتجة،
املختربة ،حالة �إنعتاق النف�س من كل م�شاغل
الدنيا ،وتكاثف احلياة الروحية اىل �أق�صى حد،
والإ�ست�سالم ل�ل�أح�لام والت�أمل يف ال�صور التي
يبتدعها اخليال».
ومن وجهة نظره لي�س العن�صر ال�شعري يف بيت
من ال�شعر وك�أمنا هو �إناء �أنيق ليكت�سب منه �شكله
و�أناقته؛ البيت يوحي بالعن�صر ال�شعري �إيحاء.
والكلمات التي يجمعها ال�شاعر مبنتهى العناية
لي�ست �إال رموزاً ي�ضعها حتت �أعيننا ليح ّرك فينا
بتفاعل حم�ض نف�سي ،بع�ض التمثالت.
ومن هنا ي�صح القول �إن الق�صيدة التي نقر�أها
ونطرب لها ونعي�شها لي�ست ق�صيدة ال�شاعر الذي
نظم� ،إمنا هي ق�صيدتنا نحن.
�إن اجلمال بر�أي لبكي بالن�سبة اىل ال�شعر �صفة
وال�شعر مو�صوف.
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ندوة ثقافية
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

احتفلت نقابة �شعراء الزجل ورابطة الأخويات وجمعية
مار من�صور دي بول يف لبنان ب�صدور ديوان ال�شاعر
�إميل نون بعنوان «ر�سائل اىل ال�سماء» (يف جز�أيه الثالث والرابع  -الأحزان والأفراح) ،يف ندوة
�أدبية �أقيمت يف قاعة حما�ضرات دير �سيدة املعونات  -جبيل.
قدّ م للكتابني البطريرك الكاردينال مار ن�صراهلل بطر�س �صفري وقد جاء يف كلمته« :لقد
� ّضمنتم ديوانكم بع�ض ق�صائد باللغة العامية �ألقيمتوها يف منا�سبات خمتلفة منها
املفرح ومنها املحزن .وقد دارت يف جمملها على موا�ضيع متت ب�صلة اىل الدين من
مثل امتداح الأخويات املرميية ،وامتداح بطولة اجلي�ش اللبناينّ ،
واحل�ض على املحافظة
على الأخالق الفا�ضلة ،وبع�ض املراثي� ،أ�سميتموها ر�سائل اىل ال�سماء ،ف�ضالً عن املنا�سبات
املفرحة �أو املحزنة التي كانت لكم فيها �أقوال قوبلت بالر�ضى� ...إنّا �إذ نهنئكم ب�إجنازكم
هذا ،ن�س�أل اهلل �أن يلقى كتابكم ما ي�ست�أهل من الرواج خ�صو�صاً لدى �أهل الإميان.»...
احل�ضور وبداية االحتفال
بد�أ االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين بح�ضور
ممثل رئي�س جمل�س ال��ن��واب النائب عبا�س
الها�شم ،راعي �أبر�شية جبيل املارونية املطران
ب�شارة الراعي ممثالً البطريرك مار ن�صراهلل بطر�س
�صفري ،العقيد الركن �أحمد �أ ْل َف ْي ممثالً قائد اجلي�ش
بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�صري ،العقيد الركن
اليا�س حبيب ممثالً مدير عام قوى الأمن الداخلي
اللواء �أ�شرف ريفي ،النقيب فادي املوا�س ممثالً
املدير العام لأمن الدولة العميد اليا�س كعيكاتي،
النقيب �أدي��ب احل��اوي ممثالً قائد ال��درك العميد
�أنطوان �شكور ،قائمقام جبيل ال�شيخ حبيب كريوز،
رئي�س رابطة خماتري جبيل غطا�س �سليمان ،مدير
�إذاع��ة لبنان ف���ؤاد حمدان ،رئي�س �إقليم كتائب
جبيل املهند�س طنو�س القرداحي ممثالً رئي�س
اجلمهورية الأ�سبق ال�شيخ �أمني اجلميل ،ال�شيخ
جورج حرب ممثالً النائب بطر�س حرب وح�شد من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والإجتماعية والأدبية وحمبي
ال�شعر.
ق ّدمت االحتفال ال�شاعرة فكتوريا �سلموين
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ن�صراين ومم��ا ج��اء يف كلمتها« :ر�سائلك اىل
ال�سماء» هي بوح وجداين ،و�سيط �إميان ،ت�ش ّفف
و�سم ّو ،و�صرخة مدوية يف وجه الزيف والت�ص ّنع
( )...تدعونا اىل الهروب من واقعنا الرديء اىل
عوامل من اجلمال ،يف زمن �صار فيه الأدب تهمة،
فانت�شر �سوء الأدب ،و�أ�صبح ال�شعر تخ ّلفاً ،وف�ساد
العفن».
كلمات
�أوىل الكلمات كانت للمون�سنيور من�صور لبكي،
�ألقتها عنه بالنيابة ال�سيدة كلود واكيم غزالة ،وجاء
فيها:
«غريي من اخلطباء �سوف ي�س ّلطون ال�ضوء على
�شعره ومعانيه ،وهم بذلك �أج��در مني .لكنني
كرجل دين� ،أ�سمح لنف�سي بالقول �إن �إميل نون،
ابن بلدة م�شم�ش احلبيبة التي اخرتتها مركزاً
لتج ّمع كبري بجوار مار �شربل ،لأنها ح ّد ال�سما ()...
عندما �س ُيكتب تاريخ ال�شعر اللبناين� ،سيكون
لإميل نون حتماً مكانه املميز ،لأنه «حا�ضر نا�ضر»
بكل منا�سبة مثل البخور بالقدا�س.»...

ثم �ألقى الدكتور مطانيو�س احللبي ،مدير عام
وزارتي الثقافة والرتبية �سابقاً ،كلمة قال فيها:
« يف زمن الإن�شطار الإن�ساين هذا ،يطل علينا
ال�شعر ن�سمة تعرب �صحارى احلياة ،تطرق �أبواب
القلب ،حتاكي ما تبقى من �إن�سانية يف الأعماق،
�إنه ال�شعر� ،شعر �إميل نون.
خل�ص ذاته يف �سطرين وجمع جهنم قلبه يف
كتابني ،ح�صد غلة الزرع وم�شى نحو �أثري احلرب يف
عينيه و�شغف القرطا�س ليديه و�أماط اللثام عن
�سحر الكالم فد ّون خبب مطارحه على منرب الأيام
والأح�لام .قبل �إميل نون كان ال�س�ؤال ماذا تريد
ال�سماء م ّنا؟ مع �إميل نون بات ال�س�ؤال ماذا نريد
نحن من ال�سماء؟ فمن طبيعة الأم��ور �أن ت�صور
احلقائق من ٍعل بوحي ،ب�أمر ،بقدرة �إلهية ،لكن
�أن يخرج احلرب طاقة ب�شرية من الأر�ض اىل ال�سماء
فهذه قدرة ال�شاعر �إميل نون يف ديوانه ر�سائل
اىل ال�سماء .فثق �أيها العزيز �أن ر�سالتك اىل
ال�سماء �أ�سرع يف الو�صول من الربيد الإلكرتوين،
�ألي�س ال�شعراء هم من الأقربني اىل اهلل؟ وبخا�صة
�إذا ما ختموا ر�سائلهم يف �أحد مكاتب بريد اهلل دير
�سيدة املعونات؟».
�سهيل مطر
وكانت كلمة لل�شاعر �سهيل مطر الذي قال:
ثقوا �أنني ما عرفت هذا امل�شم�شي �إال ت ّنورياً
�أ�صيالً :على كل منرب ت ّنوري له وقفة ،ويف كل
منا�سبة له �شمخة وكلمة ،مرجع تاريخي هو وجزء
احلي.
من تراثنا ال�شعبي ّ
�إن �إميل ،يف كتابيه ،يبعث بر�سائل اىل ال�سماء،
مو ّزعة بني دمعة وابت�سامة� .آمل �أن �أكون و�أنتم من
جماعة االبت�سامة� ،أما �إذا ...وا�سرت ّد اهلل ...ف�أرجو يا
حب اىل ت ّنورين
�إميل �أن تكون ر�سالتك ع ّني حتية ّ
وم�شم�ش واىل ه�ؤالء احلا�ضرين الأح ّباء.

و�أبيات �شعر
ال�شاعر الفنان وليم ح�سواين �ألقى ق�صيدة زجلية
من �أبياتها:
ق�� ّدي�����ش م���ا ب���دي���وان���ك مع ّبي
�أل��ط��اف فيك م� ّأ�س�سي ت�أ�سي�س
ت���ا ك�ت�ر م���ا يف ب��ق��ل��ب��ك حم ّبي
���ص��اروا القلوب بقلبك حمابي�س
ي��ل��ل��ي ب����إمي���ان���ك �أن������ت ح�� ّب��ي
بحقل الوفا بت�ستاهل التقدي�س
ع��م��رك ي��ط��ول وي��ح��ر���س��ك ر ّب���ي
ت��ا ن��� ّ
��ض��ل ك��ل��م��ا ن�سمعك نح�ضر
�أف���������������راح وع���������م���������ادات وق�����دادي�����������س
دي����وان ك�� ّل��و ع��اط��ف��ي و�إح�سا�س
بيقول ي��ا �أر����ض ال�صفا ابت�سمي
بيقول ق ّدي�شك �صديق النا�س
ت��ا ب��ك��ل ملقى يف �إل���ك ب�سمي
ر� ّ����س����ام ع���ا �أل����وان����ك بينقا�س
ل����ون اجل���م���ال وروع�����ة الر�سمي
م��ن حم ّْبتك م��ن طيبة الأنفا�س
م��ن ه��اك العطر ال�ساكن بقلبك
ي�����ا م�����ا ب���ت�������س���رق ع���ط���ره���ا ال��ن�����س��م��ي
ال�شاعر والأديب رفيق روحانا كانت له ق�صيدة
قال فيها:
��ب وم���ر ّوة و�شعر
د ّوب���ت ع��م��رك ح ّ
توقف مع النا�س وق�صايد تنهدى
���ش��ي م��ن خ��م��ر ���ش��ي م��ن ج��م��ر ���ش��ي م��ن ندى
و�إن غلي املوقف ال�صعب ّ
حتط �سعر
وت��دف��ع��و وم���ا ت��رب��ح جميلة حدا
مطرح ما غريك كان ي�ستكرت يروح
ت��روح ان��ت وب�شعرك تب ّي�ض وجو
وك���ل ال��ل��ي ه��ن ع��ا واج��ب��ات��و اجو
تتعب عنن وتر ّيحن تبني �صروح
ب��ا���س��م��ن وه���� ّن����ي ،م����ن ب��ع��ي��د ي��ت��ف�� ّرج��و

�أما ال�شاعر وال�صحايف جوزيف �أبي �ضاهر فقال:
راف��ق �إميل ن��ون اجلمعيات والأخ��وي��ات وع�صبة
ال�شعر ونقابة الزجل ،كما رافق املنا�سبات كلها،
وكانت املنا�سبة تبقى ناق�صة �إذا مل يقف �إميل
على منربها، ،وهو مل يقل م ّرة غري احلب والوفاء
ونبل ال�صداقة.
ك�� ّر���س حياته لل�شعر وال�شعراء وق��� ّدم برامج
زجلية يف �إذاعة لبنان اىل جانب برنامج خا�ص
باملزارعني ( )...ومن دون �أن ينتبه «تك ّوم»
ال��زج��ل العفوي ال�صادق على ب��ي��دره و�ش ّكلت
ق�صائده �صوراً لزمن ونا�س ومطارح.
بعده �ألقى الأب جوزف الدكا�ش ق�صيدة ،منها:
���ش��ع��رك م��در���س��ة ف�����ض��اوة ب��ال
ي���ا ري��ت��ن��ا ت�لام��ي��ذ ب�صفوفك
ر���س��اي��ل لل�سما واحل��ل��م مر�سال
ب���ك���ل دم���ع���ة ع��ي�ن م��ن�����ش��وف��ك
وب����الأف����راح م�����ش ت��ارك��ل��ن��ا جمال
ب��ك��ل م��ن��ا���س��ب��ة بتلمع �سيوفك
وال����ي����وم ج��ي��ن��ا وج�����ع ب��ال��ب��ال
ب��ت��م��اين مت���اين �أل���ف�ي�ن ومت���اين
ب����������دار امل�����ع�����ون�����ة ن����ع����م����ل ����ض���ي���وف���ك
ثم حت ّدث رئي�س جمعية مار من�صور دي بول
الأ�ستاذ �ألبري الزغبي فقال:
«ماذا �أقول يف من ُف ِطر على العطاء ففا�ضت
روحه وقلبه� ،شعراً يغني القيم والإن�سان ،ويرتقي
باملنا�سبات و�أ�صحابها ،كا�شفاً ما فيها من كنوز
احلق واخلري واجلمال ،ما�سحاً احلزن ب�أريج الفرح
وزيت الرجاء ،ومع ّمداً الكلمة مبريون املحبة لت�صري
ر�سائل من الأر�ض اىل ال�سماء ،عذراً ال بل ر�سائل
ي�ستلهمها �شعراً فيز ّفها ر�سائل اىل الأر���ض،
ر�سائل من ال�سماء ( .)...يلفتك و أ�ن��ت تقر�أ
�شعره ،مهما تن ّوعت املنا�سبات واملو�ضوعات،
ومهما تبدل الأ�شخا�ص هذا التطلع الدائم نحو

الـ«فوق» ،وهذا البحث عن الوزنات التي حت ّققت،
وهذا الرتقي بالإن�سان ومع الإن�سان لتحقيق نفحة
الألوهة فيه».
ال�شاعر جورج �أبو �أنطون نقيب �شعراء الزجل يف
لبنان �ألقى ق�صيدة منها:
�إم���ي���ل ���ش��اع��ر م����ؤم���ن وح�سا�س
م���و ّدي ر���س��اي��ل عال�سما �أجنا�س
�أول ر����س���ال���ة ح���ام���ل���ة حم�� ّب��ة
بال�صدق بالقلب ال��ويف بتنقا�س
وت������اين ر����س���ال���ة ح���ام���ل���ة ح�� ّب��ة
ان��زرع��ت بجنة طهر م��ا بتندا�س
وت���ال���ت ر����س���ال���ة ح��ام��ل��ة ج�� ّب��ة
ع��م��ل��و ع��ل��ي��ه��ا ب��ال�����س��م��ا ق��دا���س
وراب������ع ر����س���ال���ة ق����ال ي���ا ر ّب���ي
اعطيني حم��ب��ة نعمتك ت��ا ّ
�ضل
اك����ت����ب وح����اك����ي ق����ل����وب ك����ل ال����ن����ا�����س...
كلمة �شكر
كلمة ال�شكر با�سم ال�شاعر ن��ون �ألقاها �إبنه
املحامي بول نون وجاء فيها�« :إن ال�شعر فاكهة
الفنون وعطر الإب��داع� .إنه عامل ال�سحر ين�ساب
كاحللم اجلميل ( )...عندما نقر�أ ق�صائد الديوانني
وما ت�ض ّمنا من مو�ضوعات وتواريخ نكت�شف �أنها
�سرية الق�صائد ولي�ست �سرية ال�شاعر ( )...و�أقول
ب�أن موهبة �سمحت له بتطوير �أ�شكال خمتلفة
للتعبري الفني ،وولوج كل �أنواع الأ�شعار».
ر�سائل
وخ�لال االحتفال ،تليت ر�سالة و ّجهها رئي�س
احلكومة ف�ؤاد ال�سنيورة جاء فيها« :بامتنان كبري،
ت�س ّلمت ديوانيك ال�شعريني «ر�سائل اىل ال�سماء»،
و�إذ �أفخر ب�ضمهما اىل مكتبتي الأدبية ،ال ي�سعني
يف هذه املنا�سبة �إال �أن �أ�شيد ب�شاعر كبري ح�ضن
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281

201

الكلمة بني كفيه ،فزودنا من بحر ال�شعر ،درره
الأجمل ،والأ�شد الت�صاقاً بالوطن والإن�سان .و�إذ
�أث ّمن لفتتك الق ّيمة� ،أمت ّنى لك املزيد من العطاء
املبدع».
كما �أر���س��ل رئي�س �أ�ساقفة �أبر�شية دم�شق
املارونية املطران �سمري ن�صار كلمة �ض ّم فيها
�صوته اىل �أ�صوات ال�شعراء الك ّتاب والفال�سفة ل�شكر
وتقدير �س ّيد املنابر و�شاعر ال�سماء �إميل نون وقد
�أغنى املكتبة اللبنانية مبالحم العطاء والوطنية
والقدا�سة».

ق�صيدة اخلتام
يف اخلتام ،حت ّدث ال�شاعر �إميل نون ف�شكر �شعراً كل من �شارك وح�ضر تكرمي ديوانه .وقبل �أن يت�س ّلم درع نقابة �شعراء الزجل من النقيب جورج �أبو �أنطون،
واختتام اللقاء بتوقيع الكتاب� ،ألقى الق�صيدة التالية:
ورئ�������ي���������������س ب�������ل������ادي �����س����ل����ي����م����ان
ل������ب������ن������ان
لأرزة
حت����������� ّي�����������ة
ال���������������ص������� ّدر ب������ال���ب��رك������ة ال��������دي��������وان
وغ������ب������ط������ة �أب�������ي�������ن�������ا ال�����ب�����ط�����رك
ول����������رئ����������ي���������������������س ال������ب�����رمل������������ان
ول������ل������رئ������ي�������������س ال�������������س������ن������ي������ورة
ّ
ب�����ال�����������ص�����وت ال�����������ش�����ع�����ري ال�������ر ّن�������ان
ل������ل������ف������ن ب�����ي�����ع�����ط�����و ال�������������ص������ورة
م��������ن وج�������������وه ال������دن������ي������ا وال�������دي�������ن
و��������ش�������ك�������ر ل�������ك�������ل امل��������وج��������ودي��������ن
ل����������وح����������دة م��������وط�������� ّن��������ا ع�������ن�������وان
ل����ع����ي����د اجل�����ي�����������ش ال�������ع�������ايل ع����ت����اب
وحت������������ ّي������������ة يف ��������ش�������ه�������ر �آب
احل�����م�����ي�����و ب������ل�����ادي م��������ن االره������������اب
و�أم�������������ن ال��������دول��������ة وق�����������وى الأم���������ن
وع�������امل�������ن�������اب�������ر ع������ا�������ش������و ن���������س����ور
وجل������م������ع������ي������ة م��������������ار م�����ن�����������ص�����ور
ال��������ع��������اب��������ق دي����������������را ب�����ال�����ب�����خ�����ور
م��������ن��������ارة م��������ن م�����ا������ض�����ي ع���������ص����ور

وال����������غ����������م����������روين ب�����ال�����ك�����ل�����م�����ات
ون�����������ق�����������اب�����������ة و�أخ����������������وي����������������ات
ول�������������������س���������ي���������دة امل���������ع���������ون���������ات
ه��������ال��������دي��������ر ال���������ع���������ا ه������ال������ت���ل��ات
����ض����واي����ة ب�����درب�����ي ����ش���م���وع
ا ّل�����ل�����ي م����� ّ
امل�������رئ�������ي وم������ك������ت������وب وم���������س����م����وع
ول�������ل���������������ص�������ح�������اف�������ة والإع�����������ل����������ام
ب�����ي�����ع�����ن�����وين ب������ك������ل امل������و�������ض������وع
ب�������������ق������������� ّدم ك�������������ل االح�����������ت����������رام
وحم����������ط����������ة ت��������ل��������ي ل�������وم�������ي�������ار
ون�������ور��������س�������ات ال�������ع�������ايل الإك��������������رام
ومل�������������ش������م�������������ش وب��������ل��������اد ج����ب����ي����ل
يف م�����ي�����ادي�����ن�����ا ������س�����رج�����ت اخل����ي����ل
ول���������ل���������ب����ت����رون ب�����ق�����ل�����ب�����ي م����ي����ل

و������ض�����ي�����ع�����ة �أ ّم�����������������ي ت������ ّن������وري������ن
وع����������ن �أه������ل�����ا ������ش�����ع�����ري ع����ن����اوي����ن
ل�������ت�������اري�������خ�������ا ول�����ل�����ق�����دي�����������س��ي��ن

وال�����������������������درع ال����������غ����������ايل ت�������ذك�������ار
ع������������رب������������ون حم��������ب��������ة ب����ي����ب����ق����ى
ب��������ل�������ادي و��������س�������م�������اه�������ا ال��������زرق��������ا
وف������ي������ه������ا م������ن������ف������رح وم����ن���������ش����ق����ى
ح�������ت�������ى ال�������ر��������س�������ال�������ة و�������ص������دق������ا

ب��������ال��������ب��������ال وم������ك������ت������ب������ة ال�������������دار
م���������ن ال������ن������ق������اب������ة وال�������������ش������ ّع������ار
ّ
ي�������������ض������ل م�������وج������� ّه���ل���ا الأ��������ش�������ع�������ار
وم�����ن�����������ص�����م�����د ف������ي������ه������ا �أح����������������رار
ت��������ع�������� ّم ب������ل�����اد االن��������ت�����������������ش��������ار...
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معر�ض الإعالم امل�سيحي
ال�سابع« :و�سائل الإعالم
وحوار الأديان»

8

�ش ّكل معر�ض الإع�ل�ام امل�سيحي
ال�سابع بعنوانه «و�سائل الإع�لام
وحوار الأدي��ان» واحة لقاءات حوارية
�أخبار ثقافية لثقافات فكرية واجتماعية وح�ضارية
متنوعة على م�ساحة الوطن ،الذي
افتتحه االحتاد الكاثوليكي العاملي لل�صحافة  -لبنان يف دير مار اليا�س
انطليا�س برعاية البطريرك املاروين الكاردينال مار ن�صراهلل بطر�س �صفري
ممثالً برئي�س اللجنة الأ�سقفية لو�سائل الإع�لام املطران روالن �أبو جودة
ومب�شاركة �أكرث من  130م�ؤ�س�سة وجمعيات دينية ومدنية و�إعالمية تعنى
بحوار الأديان.
ح�ضر حفل االفتتاح العميد �أ�سعد خمول ممثالً وزير الدفاع وقائد اجلي�ش،
النقيب ع�صام �صوايا ممثالً مدير عام الأمن العام ،العميد جورج �سالمة ممثالً
اللواء �أ�شرف ريفي ،الرائد جهاد الأ�سمر مثالً قائد الدرك اللواء �أنطوان �شكور،
املطران مي�شال �أبر�ص ممثالً بطريرك الروم الكاثوليك املطران غريغوريو�س
الثالث حلام ،املحامي جوزف عيد ممثالً الرئي�س �أمني اجلميل ،النائب �إبراهيم
كنعان ممثالً العماد مي�شال عون� ،أنطوان مراد ممثالً رئي�س الهيئة التنفيذية
يف القوات اللبنانية الدكتور �سمري جعجع ،نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي،
الدكتور داود ال�صايغ ممثالً النائب �سعد احلريري ،الأ�ستاذ وديع رفول ممثالً
وزير الإعالم ،الرئي�س العام للرهبانية الأنطونية الأباتي بول�س تنوري ،وح�شد
من الر�ؤ�ساء العامني والرئي�سات العامات والأ�ساقفة.

زوهراب
يف املعر�ض الـ34

�شفرتي
الن�شيد الوطني افتتاحاً ،ف�أغنية خا�صة عن مو�ضوع املعر�ض بعنوان
«ح�ضارة ال�سالم» ق ّدمتها الفنانة غرازيلال �سيف .ثم عر�ض فيلم وثائقي
ق�صري «�أنت و�أنا» ع ّرف عن م�ضمونه املعد �أ�سعد �شفرتي قائالً« :و ّجهني ربي
يف و�ضع فكرة فيلم وثائقي مو ّجه اىل عامة النا�س وخ�صو�صاً ال�شباب ي�شرح
لهم الدين امل�سلم والدين امل�سيحي» .و�أ�ضاف «بنيت هيكلة الوثائقي بعد
�إ�ستطالعات للر�أي �أجريت مع طالب يف مدار�س م�سيحية وم�سلمة �سئلوا
فيها عن الأمور التي ال يفهمونها يف دين الآخر �أو ي�ستنكرونها وما هي الأمور
اجلميلة واملهمة التي يودون �إبرازها للآخر عن دينهم».

خ�لال �شهر ت�شرين الثاين
املن�صرم عر�ضت يف كالريي
«ل��ي��ه ���س��ي��م��از» ن��ه��ر الكلب
جمموعة م��ن �أع��م��ال الفنان
الت�شكيلي زوهراب.
زيتيات ،مائيات� ،أكرليك،
حرب �صيني ،با�ستيل ،غوا�ش،
فحم و�سواها من مواد ا�ستعملها
زوه�����راب ل��ي��خ��رج �إىل النور

ن�صراين
وكانت كلمة لـ«لقاء الإثنني» حت ّدثت فيها الدكتورة فيكتوريا ن�صراين عن
م�سرية اللقاء التي بد�أت العام  1998وهدفها الإن�سان اللبناين على م�ساحة
الوطن ب�أبعاده الفكرية واالجتماعية والرتبوية .ولفتت اىل �أهمية التبادل
الطالبي بني مدار�س املقا�صد الإ�سالمية ومدر�سة عينطورة منذ حواىل 7
�سنوات .وكانت �شهادة من تلميذة من معهد القدي�س يو�سف عينطورة يارا
ن�صراين �أكدت فيها على �أهمية التالقي مع التلميذ امل�سلم على �أ�سا�س
املحبة والإميان .ور�أى التلميذ �أمين بوتاري من املقا�صد �أن اللقاء مع تالمذة
معهد القدي�س يو�سف عينطورة �سمح له بالتعرف اىل الآخر و«وجدنا �أننا
كطالب لبنانيني نحمل هماً واحداً وحلماً واحداً ،ونعي�ش حتت �سقف واحد».
حجار
وحتدث غ�سان حجار ممثل جمعية «نهار ال�شباب» عن م�شروع حوار الأديان

غلمية و ّقع �سمفونياته اخلم�س
ووزراء �سابقون وعدد من ال�شخ�صيات.
�أقيم حفل توقيع جمموعة ال�سمفونيات
ب��د أ� احل��ف��ل بالن�شيد الوطني وم��ن ثم
اخلم�س ملدير املعهد الوطني اللبناين
للمو�سيقى الدكتور وليد غلمية .احلفل كان برعاية وزير الإع�لام طارق كلمة ترحيب لل�شاعر هرني زغيب ال��ذي تال برقية مو ّجهة من رئي�س
مرتي وح�ضوره بدعوة من الأ�ستاذ طالل �أب��و غزالة واجلامعة الأمريكية اجلمهورية العماد �سليمان و�أخرى من رئي�س احلكومة ف�ؤاد ال�سنيورة� ،إىل
طالل �أبو غزالة .ثم كانت كلمة رئي�سة اجلامعة هيام �صقر التي ن ّوهت
للعلوم والتكنولوجيا يف الأ�شرفية ،وقد �أقيم يف �صالون اجلامعة.
جت�سد
وح�ضر وزير الثقافة متام �سالم ،والنائبان علي ع�سريان وبهيج طبارة ،ب�أعمال غلمية .و�أعقبها �أبو غزالة ف�شرح �أهمية ال�سمفونيات التي ّ
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الذي ن ّفذته جمعية «نهار ال�شباب» عرب مركز «النهار» للتدريب والبحوث
بالتعاون مع «م�ؤ�س�سة ال�صفدي» التي م ّثلها يف االفتتاح الدكتور م�صطفى
احللوة .وقال« :لي�س غريباً �أن يتخذ معر�ض الإعالم امل�سيحي مو�ضوع حوار
الأديان �شعاراً وعنواناً له� ،إذ �أن القيم الدينية هي الدافع اىل احلوار احلقيقي،
وو�سائل الإعالم لي�ست فقط و�سيلة ،و�إمنا �أداة ر�سولية يف هذا املجال» .ثم
عر�ض �شريط فيلم ق�صري عن ن�شاطات امل�شروع الهادفة اىل تفعيل احلوار
وقبول الآخر� ،أعدته ال�صحافية با�سكال عازار.
خ�ضره
و�أمل رئي�س االحتاد الأب طوين خ�ضره �أن يكون املعر�ض �ساحة لقاء وحوار
وتبادل .يلتقي فيه الإعالم بالدين والثقافة يف مهرجان عائلي رحب .وقال:
«لقد �أراد االحتاد (�أو�سيب لبنان) �أن يو�ضع معر�ضه ال�سابع حتت �شعار «و�سائل
الإعالم وحوار الأديان»� ،إمياناً منه ب�أن ال �سالم يف العامل من دون ال�سالم بني
جمموعة من اللوحات املمتعة
للعني ب�ألوان مبهجة والغائ�صة
يف الآن نف�سه �إىل الأعماق
جتمع منها الق�ص�ص والذكريات
والتخيالت.
املعر�ض هو الرابع والثالثون
للفنان الأرمني اللبناين ،الذي
ا�ستعاد يف الكثري من �أعماله
تاريخ �شعبه وتراثه� ،إىل املر�أة
والطبيعة ب�أ�سلوبه اخلا�ص،
وحرفيته العالية يف ا�ستخدام
املواد والألوان.
احل�ضارات العربية و�إبداعاً وطنياًَ يف قلب لبنان».
الوزير مرتي �أ�شاد يف كلمته بالذين يعملون بال كلل يف �سبيل تعميم
الثقافة املو�سيقية يف الوطن» .وقال �إن «املو�سيقى هي لغة املخاطبة
التي تتجاوز الكلمات يف قدرة عبورها احلدود و�سرعة نفاذها �إىل العقول
والقلوب» ،و�أ�ضاف قائالً:
«وليد غلمية واحـد من الذين يجيـدون ه��ذه اللغـة ،ويبدعـون يف

�أبناء الديانات ،امل�ؤمنني ال�صادقني ،وال �سيما منهم �أبناء الأديان الإبراهيمية
التوحيدية الثالثة ،الذين ي�ش ّكلون ن�سبة كبرية من �سكان الكرة الأر�ضية .هذه
احلقيقة كانت خالل ال�شهر احلايل ،حموراً لأكرث من م�ؤمتر ومنتدى ولقاء ،يف
كربى املنابر العاملية ،وب�شكل ملفت وغري م�سبوق يف التاريخ ،يف الأمم
املتحدة والفاتيكان وقبلهما يف مكة وع ّمان ومدريد وقرب�ص و�سواها».
ور�أى �أن هذا املعر�ض �سيكون �شمعة �صغرية ت�ضيء ،متج ّلية يف باقة
من برامج ون�شاطات جمعت �أكرث من مائة وثالثني م�ؤ�س�سة ،وع�شرات �أهل
الإخت�صا�ص ،من خمتلف امليادين الإعالمية والثقافية والرتبوية ،كما من
خمتلف امل�شارب واملذاهب الدينية والفكرية ،اىل م�شاركة املنظمات
املدنية ،واجلامعات واملدار�س ،وو�سائل الإعالم املقروءة واملرئية وامل�سموعة
واالنرتنت وغريها.
ولفت اىل امل�شاركة الإ�سالمية املميزة يف هذا املعر�ض امل�سيحي ،ويف
�صميمها التالقي الإ�سالمي امل�سيحي امل�شرتك حول الوجه املرميي ،الذي
ك ّر�ست له الدولة اللبنانية هذا العام عيداً وطنياً ر�سمياً يف اخلام�س والع�شرين
من �آذار ،بدءاً من ال�سنة اجلديدة.
�أبو جودة
وحتدث رئي�س اللجنة الأ�سقفية لو�سائل الإعالم املطران روالن �أبو جودة با�سم
راعي الإحتفال البطريرك ن�صراهلل عن واقع لبنان �إذ «مل ن�صل بعد اىل توحيد
القلوب واىل ما حلم به �أحد املتنورين ،فن�سمع يف الكنائ�س فاحتة القر�آن
الكرمي ،ون�سمع يف اجلوامع عظة اجلبل» .ولفت اىل �أن «ما نطمح اليه هو
حتويل هذا الوطن ،كما ك ّرر الرئي�س مي�شال �سليمان ،اىل واحة حوار وتثاقف
ولقاء ديانات ،بدالً من تركه �ساحة لل�صراعات املحلية والإقليمية ،والدولية».
و�أ�شار اىل �أن «موعد هذا املعر�ض الديني و�سط تطورات دولية» م�ؤكداً �أنه «ال
يكفي الكالم املع�سول حول التالقي والتفاهم فيما الإن�سانية تتع ّر�ض لهجمات
�شر�سة ي�ش ّنها �أهل اجلهل ،و�أعداء اهلل.»...
تو�صيلهـا تعـزيزاً للعالقـات بني النا�س ،وهو يف مق ّدم الذين يعملون بال
كلل يف �سبيل تعميم الثقافة املو�سيقة يف بالدنا ،وتهذيب �أذواقنا...
�إنني �أن�ضم اىل �أ�صدقاء وليد لأقول له :فرحنا بثماره ،مطالباً �إياه ب�أن
يعدنا باملزيد.»...
وختاماً كانت الكلمة لغلمية ال��ذي ن ّ��وه بت�شجيع �أب��و غزالة للإبداع
املو�سيقي ،و�شرح حمتويات �سمفونياته اخلم�س.
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281
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«الفنون ومذابح الأبرياء»

َم َنح الأديب جان �سامله
جائزته ال�سنوية لهذا العام للأديب وال�صحايف
الدكتور �أني�س م�س ّلم وذلك يف احتفال �أقيم يف
نقابة ال�صحافة بح�ضور فاعليات �سيا�سية ونقابية
وثقافية و�أدبية و�إعالمية .وقد م ّثل قائد اجلي�ش
يف االحتفال العقيد �أنطوان ب�شعالين.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين �إفتتاحاً ،تلت
عريفة االحتفال الإعالمية جان دارك �أبي ياغي
برقية تهنئة مو ّجهة من فخامة رئي�س اجلمهوية
العماد مي�شال �سليمان اىل الق ّيمني على جائزة
جان �سامله من ّوهاً فيها مبزايا املك ّرم الأدبية وقد
جاء فيها« :اليوم� ،إذ تقيمون مهرجاناً للأديب
الكبري الدكتور �أني�س م�س ّلم ،ي�سعدين �أن �أن�ضم
اليكم ،متقدماً منكم جميعاً على وجه العموم،
ومن املحتفى به على وجه اخل�صو�ص ب�أطيب
التهاين .يف الر�سالة التي اختارها �أديبنا لنف�سه
تط ّلع للآفاق العالية ،فكانت الكلمة طموح
ح�صاده الذي غداً وفرياً ،حتى �أ�صبحت الأجيال يف
�أبعاده وم�ضات كتب� ،سع ُيها دائم للتجذر يف
الأ�صالة والقيم.
للمحتفى به كل املحبة ،بها تزهر كلماته
حتديات �آتية مبهابة اخلربة والعطاء .وللق ّيمني
على جائزة جان �سامله الثناء ملوا�صلة العطاء يف
خدمة القدوة التي وحدها مرادف دعوة لبنان.
َفلتب َقوا ،جميعاً ،ر�سل مغامرة الإب��داع .بكم
يكرب العطاء الوطني يف الت�ضامن والتالقي على
اخلري».
ثم �ألقت الزميلة جان دارك �أبي ياغي كلمة
الإفتتاح ومما جاء فيها« :قل ٌم ح ّر ،ري�ش ٌة بارعة،
و�أ�سلوب �أنيق .هذا هو باخت�صار الدكتور �أني�س
م�س ّلم� .أجنبته زحلة ،عرو�س البقاع ،كما �سعيد
عقل ،واملعالفة وع�شرات املبدعني .الدكتور
�أني�س م�س ّلم ،الذي كان باحثاً يف ال�صحافة� ،أ�صبح
كاتب ق�صة ،وكاتب مقالة من الطراز الرفيع
واملحبوب جداً.»...

بعد ذلك ،ر ّحب نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي
ب�أهل الثقافة والأدب والعلم والإعالم ومما قاله:
«عرفت الدكتور �أني�س م�س ّلم عميداً للإعالم
يف اجلامعة اللبنانيةَ ،ن َذر نف�سه لتن�شئة اجليل
تو�صل �إليه
اجلديد يف جمال الإعالم على �أحدث ما ّ
هذا الفن العظيم يف العامل كله .ولقد �سمعنا م�س ّلم� ،أي منذ �أن �سكب «هواج�سه» يف قالب
منذ قليل الإعالمية جان دارك �أبي ياغي التي ق�ص�صي فر� ُ
أيت فيها هواج�سي ،ورمبا هواج�س
ق ّدمت لنا �أمنوذجاً ح ّياً ع ّمن تخ ّرج على �أيدي كل ان�سان غ�يري ،و� ُ
أدرك��ت كيف تكون التجارب
الدكتور �أني�س م�س ّلم يف كلية االعالم ،من زمالئنا والإنطباعات الفردية معبرّ ة عن حقائق �إن�سانية
الإعالميني اجلدد الذين ي�شغلون اليوم مواقع عامة ي�شعر بها من ال ميلكون قلم �أني�س م�سلم
بالغة الأهمية ال يف و�سائل الإع�لام اللبنانية لت�صوير ما مي ّر بهم ...فك�أنهم بايعوه ليكون
فح�سب بل يف و�سائل الإعالم العربية يف جميع ل�سانهم الناطق مبكنوناتهم ،املتق ّم�ص ذواتهم،
�أنحاء العامل العربي و�أ�صقاعه .هذا ف�ض ٌل يجب �أن الغائ�ص يف �أعماق نفو�سهم».
وقال �أمني زيدان :يق ّر علم النف�س بعجز،
يعرفه كل لبناين ويق ّدره كل التقدير،
وال��ف��� ُ
حتى املتف ّوقني ،عن ح�صر انتباه ،ولو عند
��ض��ل يعرفه ذووه وج���ان �سامله
�صاحب الف�ضل يف تكرمي َمن ي�ستحق
ب��رع��اي��ة رئي�س جمل�س النواب
كل تكرمي ،يف تكرمي الدكتور �أني�س
نبيه ب��ري ،افتتح الفنان مو�سى
م�س ّلم.»...
طيبا معر�ضه التاريخي بعنوان «الفنون
املطران جورج ا�سكندر اعترب �أن هناك
وم��ذاب��ح الأب���ري���اء» ،يف قاعة ال�سفري يف
من النا�س من ب�إمكانك �أن ت�صفهم
متحف مو�سى طيبا يف بلدة قانا اجلنوبية،
ب�سهولة وبقليل من كالم ،الن �إمكاناتهم
بتاريخ  ،2008/11/25وي�ستمر املعر�ض
و�صفاتهم حم���دودة وظ��اه��رة .وهناك
غريهم من ي�صعب الكالم عليهم لأنهم
حتى .2009/6/11
على ج��دران طوابق متحف مو�سى طيبا
يتمتعون ب��ق��درات وم��واه��ب كثرية،
الثالثة ،ي��ت��و ّزع ح��واىل  40عمل فني من
تبدو لأول وهلة متناق�صة ،لكنك بقدر
جمموعة «روائ���ع من ت��راث ال��ع��امل» تروي
ما تقاربهم وتتع ّرف عليهم ،تفهم
حكايات ح�ضارات العامل وفنونه.
دوافعهم وما ينطوون عليه من غنى
ي�ضم معر�ض «الفنون ومذابح الأبرياء»
يف ال�شخ�صية ومن قدرة على توحيدها
ع��دداً من �أعمال الفنان مو�سى طيبا تروي
وو�ضعها يف خدمة ما يريدون.
معاناة ال�شعب اللبناين عموماً ،واجلنوبي
من جهته قال الدكتور ع�صام حداد:
خ�صو�صاً ،بعد احلروب التي �شهدها واملجازر
«� ...أي ثراء مرتع بالثقافات ن�سجته
التي ارتكبت بحقه ،وب�شكل خا�ص بلدته
من روحك ال�شاعرة ،ومهرته مبنجمك
اجلنوبية قانا .فالفنان مو�سى طيبا ،مت�أثراً
ال�سخي حفياً ب��الإب��داع حالياً بالذوق
مبا �شهده يف  16ني�سان  ،1996ي��وم عرفت قانا
ومهابة الفن ،وقفت به على املناهل
م�ش ّرعاً روح��ك وقلبك و�أ�صغريكّ ،
جمزرة يف حق �سكانها ،ومتفاعالً مع جمازر العامل
عل
وح��روب الوطن العربي ،بلور �أحا�سي�سه وم�شاعره
الذي يب ّكر لنهل الطيوب ،يفيء �إليك
خطوطاً و�أ�شكاالً وفي�ضاً من اخليال باملوت يف لوحات
ليمتلئ منك .ف����إذا �أن��ت ب�ين القلم
معبرّ ة كـ«اجلميلة املحرقة» ()La Belle Brûlée
واملنرب والكتاب يف ا�ستغراق املتو ّحدين
(العام  )1996و«مذابح الأبرياء» (العام .)1999
وكهانة املبدعني».
ه��ذا اىل اللوحات التي ر�سمها الفنان طيبا وقد
وحتدث الأديب جان كميد عن �أقا�صي�ص
ز ّين بها متحفه ،وهي« :اجلليل الأعلى املغت�صب»
�أني�س م�سلم فقال :منذ ع�شر �سنوات
بال�ضبط و�أن��ا �أليف �أقا�صي�ص �أني�س

�أقدام اجلوكوندة� ،أو لدى اال�صغاء ل�شوبان ُيبعث
ح ّياً وي�ستنفد كامل الده�شة والن�شوة ،لأطول من
دقائق ثالثني� ،أو �أزود بقليل .وللمنتدين الكرام،
الع�شية ،ت�أثري اجلوكوندة و�شوبان .فما العمل وقد
�شاءت العناية �أن تقارب حتى بني ا�سمينا ،يا
جم�سد الأن�س ،ولو عند �أ�سفل بطاقة دعوة ،يباعد
ّ
بينهما مباعدة قلب بني رئتني ،قلب فيه نب�ض
خا�صته،
من قلب من �أنعم عليه ب�أخذ مرمي اىل ّ
يوح ّنا احلبيب.
وك��ان جلان �سامله كلمة وف��اء حت�� ّدث فيها عن

املك ّرمني ال�سابقني فقال« :ويقفز �إىل الذاكرة
الدكتور ف��وزي عطوي الأدي���ب وال�شاعر ورجل
ت�صح فينا
القانون� ،صاحب املقولة النبيلة التي ّ
وه��ي�« :إن يف قلب كل م�سيحي م�سلماً ويف
قلب كل م�سلم م�سيحياً »...ولن �أن�سى ن�صائح
الدكتور نقوال زيادة امل���ؤرخ الظريف الذي ع ّمر
حتى التا�سعة والت�سعني ...ويه ّزين �أخرياً �صوت
اخلطيب املف ّوه الأ�ستاذ فوزي عابد الذي توىل
تقدمي حفالتنا عدة مرات وط ّيبها بنكهة نرباته».
و�شكر املك ّرم الأدباء الذين ك ّرموه بهذه الكلمة:

العـ�شي ،جت����اوزوا احلـدود،
«يف ه��ذا
ّ
طفح و ّده��م بطرفة من نوادر
فذ ّكرين ُ
بول�س �سالمة ي�شري فيها �إىل �أن العديد
م��ن الأ���س��م��اء والنعوت تف�ضح ،غالباً
�أ�صحابها .قال �أجزل اهلل ثوابه :ي�سمون
و�سيماً من كان دميماً ،و�سليماً من تالقت عليه
العاهات ،ونبيهاً �أدناهم �إىل الغفلة ،وهيفاء من
كانت يف حجم ناقة ،ولبيبة اعرفهن يف احلماقة.
ويف ظني ان معظمنا يتع ّر�ض ،يف موا�سم
التكرمي ،ملثل هذا الغمز اذ يفقد املك ّرمون ،لفرط
م�صافاتهم يف املحفل ،كل املعايري وتلتب�س
عليهم الأحجام».
ويف اخلتام ت�س ّلم م�س ّلم درعاً تقديرية ُكتب
عليها :عربون تقدير للدكتور �أني�س م�س ّلم
لإجنازاته الفكرية الرائدة.

 «ثالثيـة ال�شهـداء :رفيـق احلـريري  ،جربان تويني،«Genghiskhan» Uzbec.
عماد مغنية» « -الإن�����س��ان ال�شم�س» « -املكـعب
الأبي�ض» « -اجل�ن�راالت الأرب��ع��ة» �« -أ�شكال وظالل واىل جانب كل هذه الأعمال الفنية ،ي�ض ّم املعر�ض
بالأ�سود» « -الأمــومة» « -مذابح الأبرياء» « -متوز �أي�ضاً لوحات ت��روي ح�ضارة دول العامل ،منها«la :
 �آب « - »2006الربـع اخلـالـي» « -الأر�ض اخل�صبـة» »défense de Sebastopol» - «Dying Lioness «زغـــاريـد دم الأر���ض» - «Alexnader» - «La guerre 1914» - «la Belle Brûlée» - F. Goyaـ »«Les désastres de la Guerre

«Monuments de l’Humanité» .

«Burning of Sanjs Palace» - «She Wolf».

بالإ�ضافة اىل لوحات الفنان مو�سى طيبا ،ي�ض ّم « -ثالثية وجوه� :أين�شتني ،لينني ،هتلر» .اىل ذلك،
املعر�ض عدداً من الأعمال الفنية لر�سامني كبار خ ّلدوا مناذج يف لوحات خمتلفة للمعارك الكربى ومائيات
فهيا معاناة �شعبهم من جراء احلروب واملجازر التي تخطيطية.
�شهدوها.
ماري احل�صري
وت�ب�رز ب�ين ه���ذه ال��ل��وح��ات ،ل��وح��ة «الغرينيكا»
) (Guernicaللر�سام ال�شهري «بيكا�سو» )(Picasso
التي ر�سمها العام  1937بعد �أن �سمع باملجزرة التي
�شهدتها منطقة بالد البا�سك القدمية  Guernicaيف
�إ�سبانيا .فهذا العمل الفني الذي يعترب الوحيد الأكرث
�شهرة يف القرن الع�شرين للفن احلديث ،يعود اىل
احلي
فرتة احلرب الإ�سبانية الأهلية .وميثل «الكالم ّ
واحلقيقة العادلة عند ال�شعب الإ�سباين».
�أم��ا �أب���رز ل��وح��ات الفنانني الكبار املعرو�ضة يف
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-

اجلي�ش  -العدد رقم 282/281

207

ت�رشين/2
كانون1

2
0
0

8

غ ّنوا الق�صايد

ڤيديو كليب
�إعداد:
ليال �صقر الفحل

��ص��ورت «غ ّنوا
امل��ط��رب��ة جم��دال � ّ
الق�صايد» من كلمات و�أحل��ان �إيلي
�شويري وتوزيع �إح�سان املنذر يف
كليب من �إخراج ربيع مو�سى.
كليب ُيظهر جمالية لبنان بجباله
وثلوجه وبحره و�سهوله ...ويو ّجه
ر�سالة عابقة باحلب واالفتخار ،اىل
اجلي�ش رمز عزة الوطن:
«غ ّنوا الق�صايد يا �أهل الدار
ع ّلوا البيارق فوق الدار

فوق ال�سهل فوق اجلبل
ّ
ر�شوا الدين يا�سمني وغار...
راجع يا فرح بالدي
مواعيدك �أحلى املواعيد
حامل جمدك ز ّوادي
والبريق يلوح من بعيد...
طاير بجناحك طاير
عايل وما يطالك زمان
حامل وعدو ب�شاير حكاية
جمدك يا لبنان».

جمدال ،با�سكال �صقر،
ط
و
ين
ك
ي
و
ا
ن
و
آ
�
خرون...

«غ ّنوا
الق�صايد»
حلامي
احلمى
باقة جديدة من الأغاين امل�صورة
(ڤيديو كليب) عر�ضتها �شا�شات
التلفزيون مبنا�سبة عيد اال�ستقالل.
وكانت نتاج تعاون بني فنانني
ومديرية التوجيه .فنانون �صاغوا
أغان �أرادوها حتية
حبهم للجي�ش يف � ٍ
للوطن وحامي حماه.
جمدال التي ا�شتقنا اىل �صوتها �أط ّلت
من جديد يف �أغنية لإيلي ال�شويري
الذي طاملا زرع يف وجداننا �أجمل
ال�صور والنغمات .با�سكال �صقر �أعادت
�إن�شاد «يا حامي احلمى» و�آخرون
قدّ موا �أعماالً �أخرى...
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يا حامي احلمى جمدداً
و�أع����ادت املطربة ب�سكال �صقر
�إن�شاد �أغنيتها الرائعة «يا حامي
احل��م��ى» ت��ك��رمي��اً للجي�ش يف
عيد اال���س��ت��ق�لال ،يف كليب
م��ن �إخ���راج امل��ع��اون الأول
�شربل ن�صر وم��ن �إنتاج
قيادة اجلي�ش  -مديرية
التوجيه� ،أغ��ن��ي��ة ق��� ّدم خاللها
تقنيات عالية من حيث ا�ستخدام عتاد
متط ّور ومروحيات و�أ�سلحة ثقيلة...
ف�إذا بكلمات ح�سن �سعد و أ�حل��ان وجدي
تتج�سد �أنغاماً مالئكية ب�صوت ب�سكال
�ش ّيا ّ
�صقر وهي تن�شد:
«يا حامي احلمى � ِإحم هاحلمى واحميهم
فر�سان احلمى رايات احلمى ب�إيديهم،
ّكل ما ّ
يجن جنون
كل ما تغفى عيون،
بت�سهر ع��احل��م��ى وع���ح���دود احلمى

عينيهم...
مل��ا الأر�����ض تنادي
رجالك بتالقينا �سيوف بتلمع
ما بيغلى الغايل كرمالك ولغري اخلالق
ما مرنكع
جنومن هي جنوم الليل بالليل ملا فيه
جنوم
وعب�ساتن ب�ترد الويل وبوقفاتن ع ّز
يدوم.»...

كرمالك يا وطني
بدوره� ،أ ّدى ن�ضال بدر �أغنية «كرمالك
يا وطني» التي ّحلنها بنف�سه وكتب
كلماتها وليد �أبو جماهد و�أخرجها
عبدو جنار .عبرّ الفنان من خاللها
عن حبه للجي�ش وا�ستعداده
لبذل امل�ستحيل للإنخراط
يف ال�سلك الع�سكري ليكون
واح��داً من الذين ك ّرموا
الع�سكريني وذك��روه ب�شيء
من التقدير واالمتنان لعطائه فقال:
«ي��ا ريتو ّ
�سن الع�شرين بيبادلني
بثالثني
وير ّجعني ع�شر �سنني وياخد مني باقي
�سنيني
واتب ّلغ بكرا عاخلدمة وتكرب فيي �أر�ضي
و�إمي
وللمحبوبة �أكتب كلمة بعرف هيكي
212
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بتحبيني.»...
فهو على ا�ستعداد لتزوير تاريخ
م��ي�لاده ليتمكن م��ن حتقيق هدفه
باالنخراط يف ال�سلك الع�سكري بكل ما
معان
تنطوي عليه ه��ذه اخل��ط��وة م��ن ٍ
و�شروط وت�ضحيات والتزامات...

يا وطني
طوين كيوان يكاد ال يف ّوت منا�سبة
وطنية من دون �أن يخ�ص امل�ؤ�س�سة
بلفتة .وجديده �أغنية
الع�سكرية ٍ
من �أحلانه ومن إ�خ��راج عبدو
�أني�س جنار.
قام الفنان خالل الكليب
ب��ج��ول��ة م���ع العقيد
ال��رك��ن �شامل روك��ز قائد فوج
املغاوير على عتاد الع�سكريني ال�شهداء
الذين �سقطوا خ�لال معركة نهر البارد
فا�ستذكرهم م��ن خ�لال ب��� ّذات ال�شرف
خا�صتهم ،و�أعتدتهم الع�سكرية� ،أعتدة رجعلتك �إيام الع ّز بقوة جي�ش اللبناين»
ّ
الكرامة وال�شهامة ،التي �صانها اجلي�ش جي�شك حامي ا�ستقاللك بحرك ب�سهولك
وجبالك
يف �أوقات ال�صعاب واملحن.
«يا وطني اللي ما بيهت ّز
ع��ايل وم�ين ل��ب�� ّدو يطالك واخل ّيايل
�سهراين».
تبقى حدودك من�صاين

جي�شك قادر
كذلك �أدى املطرب ال�صاعد
�إي��ه��اب زل��زيل �أغنية للجي�ش بعنوان
«جي�شك قادر» .والأغنية مل تكن الأوىل التي
ق ّدمها �إيهاب زلزيل للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
فالفنان ال�شاب غ ّنى العام « 1997يا جي�شنا
نحنا �أطفالك».
«جي�شك قادر» كتب كلماتها ال�شاعر اليا�س
نا�صر و ّحلنها وو ّزعها �إح�سان املنذر و�أخرجها
�صبحي �أبي حبيب ،تقول:
«وحدو جي�شك يا لبنان هوي القادر
واقف بعزم و�إميان ير ّد الغادر،
وقادر باملحن ي�صونك يا وطن من
ّكل الفنت
َع َم ّْر الزمان وح��دو جي�شك يا
لبنان.»...
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ي�سلم جي�شك يا لبنان
«ي�سلم جي�شك يا لبنان»� ،أغنية
للفنان عمر جاد تغ ّنى فيها ب�أجماد
رج��ال اال�ستقالل� ،أخ��رج الڤيديو
كليب ربيع مو�سى ،مر ّكزاً على
تكاتف الع�سكريني واحتادهم يف
ظل راية الوطن ليكونوا يداً واحدة،
وقب�ضة من نار ت�ضرب كل غا�شم
عتد على �أر���ض لبنان .تقول
ُم ٍ
الأغنية:
«ت��ك��رم عينيك ي��ا لبنان
وي�سلم جي�شك و�سالحو
ع�������ايل ج��ب��ي��ن��ك
ب��امل��ي��دان وف��ادي

الأر�ض ب�أرواحو
وحياة كل الأبطال ود ّم ال�شهدا
اللي راحو
خلقنا رجال منموت رجال
ي�سلم جي�شك و�سالحو
يحميك اهلل يا لبنان.»...

هالأر�ض...

214
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مي�شال �ضو �أدى �أغنية من
�أحل��ان��ه وك��ل��م��ات �أري����ج �ضو،
و�إخ���راج ج��ورج لطيف� .أغنية
ت�ستعيد ت�ضحيات من �سبقونا
وتقول:
«هالأر�ض اللي عاي�ش فيها
بزمانو ب ّيك فاديها
كل حبة من ترابا بتعط�ش
بدموعا �إمك ت�سقيها..
ب ّيك ج ّدك ع ّمك خالك
كرمالك ماتوا كرمال
لوالهن ما كنت عم تتهنى
با�ستقاللك...

ال�شابة �أ�سيل نبيل ب�سما غ ّنت به ّمة �أبطالنا
ب�صرخة وحدة،
«و�صلوا» والتي قالت كلماتها:
و�صلوا
لبنان
«و�صلوا من فوق تاللنا
و���ص��ل��وا جنود
و����ص���ل���وا
ا�ستقاللنا.»...
الأغنية من كلمات «»Diouf
و أ�حل���ان علي ح��رب و إ�خ���راج
�سايل نبيل ب�سما.

املوهبة ال�صاعدة الري�سا غ ّنت
«حتية يا وطن» ،من كلمات فادي
�سلمان و�أحلان �أحمد بركات .نقلت
الطفلة من خ�لال الأغنية خوف
م���ن ع��دم
�أط��ف��ال لبنان

ا�ستقرار الأو�ضاع
الأمنية ،لتعود
حتية يا وطن
وتقول لهم «ال
تخافو»...
«ماما رح ق ُّلن ما يخافو
عنا جي�ش بطل
الأرزة عكتافو
مناخد م ّنا الأمل
حكيلن يا ماما
عن جي�ش الوطن
ع���ن ���ص��م��ود رج���ال
ب�أ�صعب حمن
ت����ع����ا ن�������ص���رخ
بال�صوت العايل
حت������ي������ة ي���ا
وطن.»...
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ت�رشين/2
كانون1

2
0
0

8

�سيفنا والقلم

ل������ب������ن������ان ي��������ا ل������ب������ن������ان ن����� ّي�����ال�����ك
وز ّودك ب����ح����ك����م����ة �����س����ل����ي����م����ان

توفيق �سليمان
عم�شيت
اهلل م���������ض����ي ب������� َي������� ّدو �إ�����س����ت����ق��ل�ال����ك
ت�����ا ت����� ّ
����ض����ل ع�������ايل م�����ا ح�������دا ي���ط���ال���ك

ل����و م����ا ي����ك����ون ل���ب���ن���ان ل���ل���ج��� ّن���ة إ�ن���ت���م���ى
ِغ��ف��ي��ت م�����واج ال��ب��ح��ر ع���ا ّ
���ش��ط��و الأم��ي�ن

ال����������رب ب������أر������ض�����و من��ا
م�����ا ك�������ان �أرز
ّ
وع�������ا ج����ب����ال����و �����س����ه����رت جن�������وم ال�����س��م��ا

رئ���ي�������س���ك ب���ال���ق���ل���وب حم����ف����ور ر���س��م��و
�أر��������ض�������ك �����ص����ان����ه����ا وح����������� ّرر ح��������دودك

و��������ش�������ع ب�����ق����� ّب�����ة الأف��������ل�������اك جن���م���و
ّ
وم�������ا يف ح�������ص���ن ل���ل���إع������دا ت�����ا ه���� ّدم����و

ل����ب����ن����ان ب�����اق�����ي ع������ا م�������دى الأج������ي������ال
وك��������ل دول���������ة م������ا �إل������ه������ا �إ�����س����ت����ق��ل�ال

م����ت����ل امل�������ن�������ارة ل����ل����ه����دى ون��ب��را������س
�������ون ب���ل��ا را�������س
م����ت����ل اجل���������س����م امل�������ك ّ

اخل�������ص���وم ت�������ص���احل���وا و����ش���ب���ك���وا الأي�������ادي
م������ا زال ب���ح���ك���م���ت���و ح�����اك�����م ب���ل��ادي

مب�����س��ع��ى م����ن ال���رئ���ي�������س وه����ي����ك ب������ ّدوا
اهلل ي�����ن�����������ص�����رو وي��������اخ��������د ب�����ي����� ّدو

مبنا�سبة عيد اال�ستقالل

�صوت الوطن
ي�����ا ق����ائ����د اجل���ي�������ش ن���ه���ن���ي���ك مب��ك��رم��ة
َ ألن�����ت�����م ال����وع����د والأوط�����������ان ت���ف���ت���ق��� ُد...
ال���������ض����و ُء يف ب�����ع�����ذران ال����ي����وم م����ؤت���ل ٌ
���ق
ّ
ه�������ل ل��ط��ل��ت��ك
ب���������اب ال�����ق�����ي�����ادة ق������د
ُ
���ب وع����ن����ك ال������ق������ادرون له
ع
����ص���
ال��������دور
ٌ
�أن������ت امل����ث����ال غ���ن���ى م����ن ت���رب���ة ط��ه��رت
إ� ّن ال������رج������ال �إذا ه����� ّب�����ت ل���غ���ائ���ل���ة
يف ال��ع��ه��د �أن�����ت ال��ت��ج�� ّل��ي يف م��رات��ب��ك
ه����ذي ال��ن��ج��وم �إذا ان�����ش��ال��ت ع��ل��ى غ�سق
ج��ئ��ن��ا وف���������وداً م����ن ال����ع����ايل ف���م���ن ج��ب ٍ��ل
ت���ل���ك اجل�����������دارة ق�����د ح���ي���ك���ت ل��ع��ات��ق��ك
ت����ه����ن�����ؤاً ب����ك �أن�������ت ال�������ص���وت يف وط���ن
ُج ّ
اخل���ي���ر م�����ؤمت ٌ
����ن
�������ل ال����ك����رام����ات ع���ن���ك
ُ

����ش����رف
دان�������ت ال���ي���ك���م دن ّ
�������و ال����ع���� ّز وال����� ِ
���دف
ف��ل��ع��ب��ة ال�����س��ي��ف ل��ي�����س��ت ل��ع��ب��ة ال���� ُ���ص ِ
وال�����زه����� ُر م��رت��ق�����ص زه�������واً وم�����ن ���ش��غ ِ��ف
ال���وج���ف
ف����احل����ا ُل ف���ي���ه ه����و ال�����ن������أيُ ع����ن
ِ
ال��ق�����ص��ف
ك����م ه���اب���ه���م خ���ط���ر �أو �����ش����دة
ِ
����رف
م����ن ���ض��ي��ع��ة ع���ا����ش���ت الأخ����ل���اق يف ت ِ
����ف
ه���ان���ت وم�����ا ظ��� ّل���ت الأج�����ي�����ال يف وك ِ
����ف
أ�ن������ت ال�������ش���ب���اب وه�����ا الأع���������داء يف رج ِ
الكتف؟
ه��ل ي��ج��زع ال��ب��در �أن ُت��ل��ق��ى ع��ل��ى ِ
���رف
ن����رج����و ل����ك اخل���ي��ر والآم�����������ال يف ����س ِ
ُ
ف��اجل��ي�����ش م��ب��ت��ه ٌ��ج وال ُ
أر����������ض يف َع����� َر ِف
�����ات ع��ل��ى ال�����ش��ر �أويف ال��ل��ي��ل وال���� َع���� َز ِف
ع ٍ
���ص���اف ك��م��ا ال�����ص��دق ح��ق��اً ِل��� ْن َ
للو�صف
���ت
ِ
� ٍ
ال�شاعر جورج �شكراهلل
�ألقيت هذه الق�صيدة مبنا�سبة قدوم وفد
من بعذران ال�شوف اىل املجمع الع�سكري
يف جونيه لتهنئة العماد جان قهوجي
لتوليه قيادة اجلي�ش...
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لبنان باقي

يا ريح بتزجمر بتع�صف قه ْر
لي�ش الق�سا كلو؟
لبنان باقي تا ميوت الدهر!
والدهر مثل الكون مبح ّلو
يا موطني ّ
بت�ضل جار البد ْر
والقافية نبع ال�شعر عندك

الرائد
توفيق نعيم يزبك

جمد لبنان

بكرا القهر ب ّدو ي�ص ّفي �سحر
وبريجعوا الغ ّياب حل ّدك
نحنا بذاكرة الزمن ْ
عنوان
ْ
التاريخ
عا ّكل ت ّلة بيوقف
لبنان وحدك زينة ال ْ
أوطان
ْ
العنفوان
للت�ضحية جي�شك ورمز

ل����ب����ن����ان ن�������ال امل�����ج�����د ب���ا����س���ت���ق�ل�ال���ه
ع����ن ح���ب���ه ل��ل���أر������ض يف زم������ن ال���ف���دى
ع���ن ع�����ش��ق��ه ل��ل��م��وت يف ����س���اح ال��وغ��ى
ع������ن واج����������ب يف خ�����دم�����ة وط���ن���ي���ة
ال�����������س�����اه�����رون ب�������أع���ي��ن م���ف���ت���وح���ة
ف����ه���� ُم ال���������س����ي����اج لأر�������ض������ه وح��������دوده
وب����ع����زم����ه ج����ع����ل ال����ن����ف����و�����س ع����زي����زة
رم�����ز ال����رج����ول����ة وال�������ش���ه���ام���ة وال���ه���دى
ب�����ج�����ن�����وده ق�������اد امل�����������س��ي��رة ل��ل��ع��ل��ى
ف�����ه����� ُم م����دام����ي����ك ال����ع����ط����اء مل���وط���ن

حممد عبد الرحمن دمج

ْ
عاملريخ
منزرع الراية فوق
 ...ويعرق جبني ْ
الكون
�شو ه ّم نحنا ْ
هون
�شوكة بعني القه ْر
و�صنني تلجو �سح ْر
مهما تعملق ده ْر
�شو ه ّم نحنا ْ
هون...

ح���������� ّدث رع����������اك اهلل ع������ن �أب����ط����ال����ه
ع������ن جم��������ده و������ص�����م�����وده ون�������ض���ال���ه
ل������ل������ذود ع������ن �أط������ف������ال������ه ورج�����ال�����ه
ع�����ن ج���ي�������ش���ه امل�����ق�����دام ع�����ن �أف���ع���ال���ه
يف ك�����ل �����ش��ب�ر م�����ن �����س����ف����وح ج���ب���ال���ه
�����������واق ل���ن���ي���ل و����ص���ال���ه
وال����ن���������ص����ر ت ّ
ب����ج����ن����وب����ه وب������ق������اع������ه و�����ش����م����ال����ه
رف���������ض امل�����ذل�����ة يف ����ص���ري���ح م��ق��ال��ه
وال�������ك�������ل م����ع����ت����ز ب�����������س�����اح ق���ت���ال���ه
ت����ت����ف����ي�����أ الأجم���������������اد حت�������ت ظ��ل�ال����ه

«جي�ش بالدي ما بريكع»

حممد عادل ال�سيد  /برجا  -ال�شوف

ا����س���م���ع ي����ا ج�����اين ا���س��م��ع
غ�����ص��ون الأرزة م��ا بتنطال

م�����ن اهلل وم����ن����ي �إق���ن���ع
وج��ي�����ش ب��ل��ادي م���ا ب�يرك��ع

ي����ا �إره�����اب�����ي احل�����ق عليك
وك���ل ع��ب��وة زرع��ت��ا ب�إيديك

ان�����ش��ا اهلل ب��ت��ف�� ّق��ر عينيك
ان�����ش��ا اهلل ب���إي��دي��ك بتفقع

ت���ع ّ���ودن���ا ت���ع ّ���ودن���ا ن�شيل
ج��ي�����ش ب��ل��ادي ب���اع���و طويل

م��ه��م��ا ك�����ان احل���م���ل ثقيل
وب��� ّب���و ع��ي��ون��ك رح يقلع

ي�����ا �إره������اب������ي ع���� ّن����ا ّ
ف���ل
ع��ن��ا ج��ي�����ش ب��ي��ح��م��ي ال��ك��ل

ب����أم���ن ب��ل��ادي ح���اج���ي ّ
تخل
وغ��ي�ر م���ن اهلل م���ا بيفزع

ي����ا �إره�����اب�����ي ط����ق وم����وت
وم��ه��م��ا ت��ه�� ّد ع��ل��ي��ن��ا بيوت

���ص��ي��دا رح ت��ب��ق��ى وب��ي�روت
م��ن ب��ل�ادي م�����ش رح نطلع

ب����وح����دت����ن����ا ع����ن����ا �إمي�������ان و���ص��ع��ب��ي ت��زع��زع هالبنيان
ق�������ادة و����ض���ب���اط و�أرك��������ان وك����ل ج��ن��دي ب��ج��ي�����ش ب�ل�ادي
فروة را�سك رح يقبع

ال�شهيد
�إن حكى
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�ساحميني �أم��ي ،قد ب َّكرتُ الرحي َل
�شهادتي ق���دري ،م��ا ب��ي��دي حيلة
مل �أح�سب يوماً �أن يغتالني ب�ش ٌر
ال ي���ع���رف���ون ق����ر�آن����اً وال �إجن��ي�لا
م�����ش��ت ٌ
��اق �أن���ا لقبلة ع��ل��ى خ�� ّدي
�أن �أرج��ع ح��ي��اًَ� ،أع�شق امل�ستحي َل
روح ج�� ّدي:
فباركتني بال�سماء ُ

«قد َ
ع�شت �شهيداً ،لن متوت ذليال» م��ع رف��اق��ي يف ال�سماء �شعارنا:
��دم ال�شهيد جميال...
ُخ��ط��ف��ت �أن����ا بغفلة م��ن بينكم لبنان ب ٍ��اق ب ِ
مل �أ�ستطع بعد �أن �أر َد اجلمي َل
امل�ؤهل وليد جريج
حياتي على االر�ض كانت بف�ضلكم
مقر عام منطقة ال�شمال
وبف�ضل رب��ي ق��د �أ�ضحيت نبيال
«� ٌ
�إىل روح العريف ال�شهيد
��ش��رف ،ت�ضحي ٌة ،وف���ا ٌء» ..رمزنا:
�سعداهلل �سلوم
«�أر ٌز خ��ال�� ٌد ال نر�ضى عنه بديال

عم يندهونا

امل�ؤهل عون عون  /املحكمة الع�سكرية

���س��ن��ت�ين غ������اب ال���ع���ر����ض ي����ا ب��ل�ادي
وي������ن ال�������ش���ب���اب ب�������س���اح���ة الأب����ط����ال

ع�����ن ����س���اح���ة ال����ب���رج ال����ع����م ت���ن���ادي
ي�����ت�����ذك�����روا ،ع�����م ي���������س�����أل����وا والدي

اجل��ي�����ش ان�����ش��غ��ل ب���احل���رب ع����الإره����اب
وو����ض���ع احل���ك���وم���ة ،وجم��ل�����س ال���ن���واب

واالع����ت���������ص����ام ،وخ���رب���ط���ة و���س��ر���س��اب
خ����� ّل�����وا ال�����وط�����ن ،حم����ت����اج ال���ع���ي���اده

وم������ن ق��ب��ل��ه��ا ����ش���ه���دن���ا ح������رب مت���وز
ق�����درن�����ا ب����وح����دت����ن����ا ،ع���ل���ي���ه ن���ف���وز

وغ���ي��ر ال���ت�������ص���دي ك�������ان ،م����ا ب��ي��ج��وز
ون����ق����ه����ر ع�������دو الأر������������ض ب�����ال�����وادي

واجل����ي���������ش����� ،ص����ار امل���ن���ق���ذ امل������ارد
ح����ق����ق ن���������ص����ر ال����ك����ب��ي�ر ب����ال����ب����ارد

ت���خ ّ
���ط���ى ال����دم����ا ،ب��ح�����س��اب��ه��ا ال������وارد
ور ّج����������ع ك������رام������ة ،ع���ل���ي���ه م���ع���ت���اده

ال���ت��� ّم اجل���م���ع وال�����ش��م��ل ح����ول اجلي�ش
ح���� ّب����وا ����س���وى ي���ت�������ش���ارك���وا ب��ال��ع��ي�����ش

ويف ن��ا���س ت���رك���وا ال���ول���دن���ة والطي�ش
������ش�����رب و�أك�����������ل م������ن ف�������رد زواده

وب����الإن����ت����خ����اب ،ت����واف����ق����وا ���س��ل��ي��م��ان
ب����ره����ن����ت ان�������ك ب�����احل�����رب ���س��ل��ط��ان

ت�����ص��ب��ح رئ���ي�������س ،وت���ت���رك امل����ي����دان
وب���ال�������س���ل���م ق��������ادر ،حت�������ص���د ����ش���ه���اده

وع�����م�����اد ّ
ط������ل ج�����دي�����د ،م�����ن ب���ع���دك
ي�����ا ف����خ����رن����ا ،ول����ب����ن����ان ي�����ا ���س��ع��دك

ال���ق���ه���وج���ي ،امل���ا����ش���ي ع���ل���ى وع����دك
ح���ك���م���ة ،ون������زاه������ة ،وع�������زم وج���ل��اده

ب���ه���ال���ع���ي���د ،ن����زل����وا ال���ك���ل ع��ال�����س��اح��ة
�أرواح��������ه��������م ،ت���ات���ع���ي�������ش م���رت���اح���ة

ي�����ت�����ذ ّك�����روا ،م�����ا ي���ع���م���ل���وا ���س��ي��اح��ة
ب������ده������م وف���������ا ل�������ل�������دم ،ب������زي������اده

مل����ا اع���ت���ل���ى ،ف�����وق ال���ك���را����س���ي رج����ال
ح�������س���ي���ن���ا ،ب���ا����س���ت���ق�ل�ال
وال������ي������وم ّ
وي�����ت�����ذك�����روا ،دم������ع ال���ط���ف���ل والأم
م����ا ي�������س���اوم���وا ،ع��ال��ت�����ض��ح��ي��ة ب���ال���دم
وي���ب���ق���ى �إ�����س����م ل���ب���ن���ان م���ث���ل الأرز
ي�����ت�����وح�����دوا ع������اف������رد ق����ل����ب وه������ ّم
ح�����ري�����ت�����و ا������س�����ت�����ق��ل��ال و������س�����ي�����ادة

قمر

كوليت جبور مفلح
اىل روح الرائد
املغوار ال�شهيد مي�شال
جبور مفلح

بليلة ك��ن��ت وح���دي بامل�سا
�����ش����ف����ت ع���������امل ج����دي����د
جن��������وم م����ل����ون����ة وق���م���ر
ع���ج���ق���ة ح����ل����وة وغ���ري���ب���ة
ح�سيت
�إح�����س��ا���س غ���ري���ب ّ
�إ���س��ب��ح ورا هالعطر اجلميل
وغ����ا�����ص����ت ع����ي����وين ف���وق
وف��ج���أة ���ض��وا القمر بعيوين
وم���ن ف��رح��ت��ي وك�ب�ر �شوقي
ل�شفتوا م�����ش ح��ل��م  -واق��ع

هدية عيد
ي����ا �أي����ل����ول ي����ا ق���ا����س���ي عليي
�شهــر ال�صوم وغفـران اخلطيي
�إي����د ال��غ��در ن��ال��ت ه��ا ال�شبيبي
بــ�إنفجــار بــا�ص الع�سكــــريي
�سمعت �أخ��ب��ار ع��ن ق�صة رهيبي
في�صل ا�ست�شهد بهاك ال�شظيي
ن��زل��ت دم��ع��ة احل���م���را الكئيبي
ب��ع��د ���س��اع��ة ق��ال��و ج��روح��و بليغة
ب����ط����وايف ن���ق���ل ع���الأ����ش���رف���ي���ة
ث�ل�اث���ة �أي�������ام ب���غ���رف���ة ع��ن��اي��ي
ت��رك بالبا�ص م�شاية وع�صايي
خ��م�����س ب��ن��ات دم��ع��ت��ه��م �سخيي
ن��اط��ري��ن ال��ب��ي ع��ال��ع��ي��د جايي
ري��ان م��ن القلب ت�صرخ ي��ا بيي
ي��ا رب م��ن ال�سما ت�سمع رجايي
و�سو�سو دموعها ت�سقي املزهريي
و�آي����ة م��ن ال��ب��ك��ي ت��ب��ل العبايي
وجنى وف��ط��وم ناطرين العيديي
ع��ي��دي��ة ب���ي م���ا �إل���ه���ا نهايي
ولو ت�شوف زوجتك ڤيڤيان الأبيي
ت�����ض��وي ���ش��م��وع وب��ت��ق��ر�أ الآي���ي
وق��دم��ت ل��ل��رب خ���اروف ال�ضحيي
ب���ع���ودة زوج���ه���ا ب��خ�ير و���س�لام��ي
وه���دي���ة ع��ي��دك��م �أج���م���ل ه��دي��ة
الرقيب طانو�س احلكيم
اىل روح املعاون ال�شهيد
في�صل اخلطيب

و�سرحت عيوين فوق بال�سما
�صامت بيعطي حمبة وغنا
م�ضوي وغ��ي��م ���س��ارح بالهوا
ون�سيم معطر منت�شر بال�سما
و���ص��ار ب���دي �إ���س��ب��ح بالف�ضا
ه���ال���ع���ط���ر ب����ع����رف����و �أن�����ا
ك����أن���ه���ا ت�������س����أل ع����ن ح���دا
ب���وج���ه م��ل��اك م����ن ال�����س��م��ا
�شفت وج��ه مي�شال خيي �أنا
لأنو خيي قمر م�ضوي بال�سما
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ت�شرين

املعاون يو�سف جرادة
فوج اال�شارة

رج��������ع ت���������ش����ري����ن وال������ع������ي������ون م���دم���ع�ي�ن
����ص���ان���وا الأم���������اين وب���ال�������ش���ه���ادي م��ع��م��دي��ن
��������ش������� ّرب�������وا ال���������������ردى ك������ا�������س������ات م�����رة
اج�������و م�����ن الأر�������������ض ل����ن����زرع����ت �أ�����س����ام����ي
و��������ض�������و ال������ق������م������ر ي������ر�������س������م وج������وه������ن
ك�����ت�����ب�����وا ال�������������ش������ه������ادي ب�������ح�������روف ن�����ار
م��������ث��������ل ن���������ق���������اط امل���������������ي ك��������ان��������وا
زرع����������وا �أج���������س����اده����م ����ش���م���ع���ات ب��ل��ي��ل��ن��ا
وم���ن ت���اج الأر������ض م��ن ج��ن��وب �أر�����ض الطيبني
وع�������د ي������ا ب����ط����ل من�������ش���ي ع����ل����ى دروب�������ك

�أنا جندي

قا�سم فروخ  /خيزران

�أن���������ا ج�����ن�����دي وب�����ع�����رف واج����ب����ات����ي
ب�������ض���ح���ي ك�����رام�����ة ب����ل���ادي ب��ح��ي��ات��ي

حم����ب����ة م����وط����ن����ي ب���ق���ل���ب���ي �أم�������اين
وب�����ت�����ف�����ان�����ا �إذا ع�������ز ال����ت����ف����اين

�أن�����ا ج���ن���دي ���س��ل��ك��ت �أق����د�����س طريقة
وم�����ا ب���ت����أخ���ر ع����ن ال�����واج�����ب دق��ي��ق��ة

لإح����م����ي م���وط���ن���ي م����ن ك����ل �ضيقة
�إذا داع��������ي ال�����وط�����ن م������رة دع�����اين

خ���ل���ق���ت ����ض���ح���ي ف������دا ب���ل���ادي ب��ح��ايل
حم���ب���ة م���وط���ن���ي �أق������د�������س ر����س���ايل

ت�����ا ي���ب���ق���ا ال���ع���ل���م ����ش���ام���خ وع�����ايل
ع���ل���ي���ه���ا ب���ح���اف���ظ ب�����روح�����ي وج���ن���اين

�أن��������ا ج����ن����دي حت�����ت ج����ان����ح ل����واي����ي
ب���ح���ر����س م���وط���ن���ي ح���ت���ى ال��ن��ه��اي��ي

ال���ن�������ص���ر ب��ي�����س�ير ق����دام����ي ووراي�������ي
وم����ا ي��خ��م��د ن����ار ب��ط�����ش��ي وع��ن��ف��واين

�أن������ا ج���ن���دي ال��ن�����ص��ر م���ا����ش���ي حليفي
ع��ل��ى ح�����دود ال���وط���ن خ���دم���ي �شريفي

ال�����س��ه��ر ع��ن��دي ���ش��رف اف�����ض��ل وظيفي
وا������س�����م ل���ب���ن���ان ع������زي وك���ب��ر ����ش���اين

�أن��������ا ج����ن����دي �أن��������ا روح��������ي ودي����ع����ة
وق��������وة ج���ي�������ش���ن���ا احل��������رة امل��ن��ي��ع��ة

م�����ا ب����خ����ال����ف ن����ظ����ام وال ���ش��ري��ع��ة
ع���ط���ت���ن���ي در�����������س مب����ح����ب����ة وط���ن���ا

ب����ب����ق����ى ح����اف����ظ����و لآخ����������ر زم������اين

يا زهرة
ي���ا زه����رة ت��ف��ت��ح��ت ع���ال���دين وراق��ه��ا
ي���ا م���ا ع�����ش��ق��ه��ا ال��ن��ح��ل ب��ح��ب كبري
ومت����رق ���ص��ب��ي��ة وت��ق��ط��ف ال��ب��اق��ات
وتعي�ش ب��اق��ي ع��م��ره��ا ب��ح��ب وحنان
222
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الرقيب �سليمان �شوي
بتبعت م��ع الن�سيم �أري����ج رحاقها
وع������ ّل������ق ج����ن����اح����و ع���اط���ب���اق���ه���ا
زه�����رة زه�����رة ت���وزع���ه���ا ع��ارف��اق��ه��ا
ت��ك�بر ق��ب��ل م��ا ت��ذب��ل وي��ه��روا وراقها

م���ن غ���ي���اب �أب����ط����ال ع��ل��ى ال���ع���ري���ن م��ع��ودي��ن
ح���دود اخل��ط��ر ���س��اح��ات��ه��م حت��ت ال��ع��دى مزعزعني
وامل�����������������وت �أن�������ف�������ا��������س�������وا خ����اط����ف��ي�ن
�أ������س�����ام�����ي�����ه�����م ب���������الأر����������ض م����زه����ري����ن
وب����������وه����������ج ال�����������ش�����م�����������س م�����ل�����ون��ي��ن
وب����ن����ار احل��ق��ي��ق��ة �أر��������ض ال����ب����ارد م��ط��ه��ري��ن
وب���ال�������ش���م���ال اج���ت���م���ع���وا �أن�����ه�����ار ه����ادري����ن
وع����دروب����ن����ا و����س���اح���ات���ن���ا خ���ي���االت���ه���م ح��اف��ري��ن
م��ن رم��ي�����ش ال�����ش��اخم��ة ب آ���خ��ر ال��ف��ر���س��ان الالمعني
ول��و �سقط جنم من ال�سماء يف �أل��ف غ�يرو ناطرين

من �أنا
�أنا ورقة رماها اخلريف
�أنا وردة بال عبري
�أنا طري بال �سماء
�أنا ر�سالة بال حرف
�أنا مو�سيقى بدون حلن
�أنا طفلة من غري �أم
�أنا زهرة دا�سها ال�شوك
�أنا كتاب بال كلمات
�أنا جنمة بدون نور
�أنا قلب بدون نب�ض
�أنا ج�سد بال حياة
�أنا �صورة من غري �ألوان
�أنا حبيبة بدون حب
من حكمة الأكوان �أن تبكي ال�سماء ،وتفرح الأر�ض
ببكاء ال�سماء ،فهل من حكمة احلب �أن �أبكي �أنا
وتفرح �أنت.
الإن�سان حيث ُوجد ال حيث ُولد.
الرقيب نبيها خ�ضرا

لبنان يا �أر�ض ال�شهادة
ي��ا �أر�����ض ال�����ش��ه��ادة ل��ل��رب قويل
ع�� ّن��ا رج����ال م���ن ال���ع��� ّز جمبويل
وم��ه��م��ا م��� ّن���ا ا���س��ت�����ش��ه��د وراح
ب����د ّم ال�����ش��ه��ادة بنكتب بطويل
املج ّند املمدّ دة خدماته فرا�س طالب

املعاون غ�سان خ ّروز
كذاب
قيادة اجلي�ش � -أمانة االركان
اذا ����ش���ي ي������وم ق���ل���ت���ل���ك ان�����س��ي��ن��ي
�أن��������ا ك��������ذاب �أوع����������ى ت�����ص��دق��ي��ن��ي
�أن��������ا م����ك����ت����وب ح����ب����ك ع�����ا ج��ب��ي��ن��ي
�أن���������ا خم�����ل�����وق ت�����ا ح����ب����ك وا����س���ه���ر
ع����ا ذوق�������ي دي�����ر اي����ام����ي و���س��ن��ي��ن��ي
�أن�������ا ال����ل����ي ك���ن���ت م����ن ق���ب���ل���ك خمري
ب��ع��ر���ض ال��ب��ح��ر مب ّ
�����ش��ي ه���ا ال�سفينة
واذا ب�������أم������ر م�����راك�����ب�����ي ب��ت��ب��ح��ر
ب�����أع����ل����ى ج����ب����ال وح����������دودا ح�����ص��ي��ن��ة
�أن�����������ا ب�����ا������ش�����ق ووك�������������ري م���ع���م���ر
وال ع���م���رو ���س��ب��ع ق������ ّرب م����ن ع��ري��ن��ي
ت��ك�����س��ر
م�����ا ع����م����رو ج���ان���ح���ي م������رة ّ
ام����ل����ك ق����ل����وب ب�������ش���م���ايل ومي��ي��ن��ي
�أن�����������ا خ�����ل�����ق�����ان وع�����ل�����ي�����ي م����ق����در
ب�����إي����دي ي�����ص�ير اط�����رى م���ن العجينة
اذا ب���ك���م�������ش ال���������ص����خ����ر امل���ح���ج���ر
م����ا ب���ع���رف ك���ي���ف ب��ح��ب��ك �سحرتيني
�أن��������ا ال����ل����ي ك����ن����ت غ����ام����ر وا����س���ح���ر
و������ص�����ارت ب������إي�����دك روح�������ي �سجينة
و������ص�����رت ق���������دام ع����ي����ون����ك م�������س�ّي�ر
وه������ن������اي زاد مل������ا ع�����ش��ق��ت��ي��ن��ي
وب���ل�������ش���ت ك����ل ي������وم اع�������ش���ق���ك �أك��ت�ر
حل����ت����ى ب���������س ي����و�����ص����ل����ك ح��ن��ي��ن��ي
و������ص�����رت ك����رم����ال����ك ����س���اب���ق االب���ج���ر
وب����ل���ا ان������������ذار ه����ي����ك غ���درت���ي���ن���ي
����ش���و ي���� ّل����ي ج������رى ت�����ا ق���ل���ب���ك ت��غ�ير
ح���ت���ى ب�������س���ي���ف ال�����غ�����در ت��ط��ع��ن��ي��ن��ي
م�����ا ك�������ان ال����ق����ل����ب ب���ح���ب���ك م��ق�����ص��ر
ا���س��ت��م��ل��ك��ت روح������و روح ال�����ض��غ��ي��ن��ة
ه���ي��رود�������س ق���ب���ل���ك ت����ن����م����رد ت���ك�ّبّ
ق��������رر ي����ق����ت����ل اط������ف������ال امل����دي����ن����ة
ع����ن����دم����ا ع��������رف ع���ي�������س���ى ت�������ص���ور
ل�������دم ال������ف������ادي وروح����������و ال��ث��م��ي��ن��ة
اج�������ا ب���ي�ل�اط�������س م�����ن ب����ع����دو ت��ن��ك��ر
ب���ع���د م����ا ���ش��ب��ع��ت��ي م���ن���ي ن��ك��رت��ي��ن��ي
وه����ل����ق ع������ادروب������ك امل�����وق�����ف ت���ك���رر
ع����ا ك��ت��ف��ي اح���م���ل ج����راح����ي احل��زي��ن��ة
ع������ادرب������ك �����ص����رت ام���������ش����ي وجم��ب�ر
وع�������ا خ�������ش���ب���ة غ��������درك ���ص��ل��ب��ت��ي��ن��ي
ب���ق���ل���ب���ي ح����ب����ك ال����ق����ات����ل مت�����س��م��ر
ح�����ب�����ك حل���������ايل ول���������و ق���ت���ل���ت���ي���ن���ي
رغ�������م ايل ������ص�����ار ب�����ع�����دين م���ق���رر
ح���ب���ي ت���ع���ي ع�����ا ق���ب��ري وا����ص���رخ���ي
واذا �����ش����ي ي��������وم ق����ل����ب����ك ت���ذك���ر
ب���ح���ب���ك ب��ت�����ص��ح��ى روح�������ي ال��دف��ي��ن��ة

كلمات :مي�شال �أبي نادر
�أحلان� :إيلي وهبة
توزيع :ماريو ناكوزي
ا�ستديوMedia Sound :
غناء :و�سيم �ضاهر

امل��������وت ح�����ق ب�����ه ن���������س����ت����ودع ال���ع���ف���را
م����ا ل���ل���ك���واك���ب ط���ال���ت���ه���ا ك���ن���ان���ت���ه �أم����ا
�أي���ط���ف���ئ ال����ن����ور يف ال���دن���ي���ا ت��وا���ص��ل��ن��ا
�أم �أن�������ه ال���ق���ه���ر ط���ب���ع ف���ي���ه م��ع��ت��م��د
ك���ح���اط���ب ال���ل���ي���ل من�������ض���ي ن���ح���و غ��اي��ت��ن��ا
وم������ا ح����ي����اة ت�������س���اق���ي���ن���ا ال���������روى ن��خ��ب��اً
�إال ق�����ب�����ور ل����ن����ا يف ال�����ده�����ر غ����ائ����دة
ك������أن�����ه ال����ب����ح����ر يف �أع�����م�����اق�����ه ط���وي���ت
ال ي����رت����وي ظ����م�����أ م����ن ف���ي�������ض �أدم���ع���ن���ا
البطل ين�سل كالطيف قلباً ِق��د م��ن حجرة
ف��رن�����س��وا احل���اج وم���ا ال�شهيد ويف �شجاعته
�إذا ك��ان��ت ه��ب��ة اهلل ه����ذه ،ه���ي م�شيئته
�أب����ك����ي رب���ي���ب ال����ك����رام ط�����اب مع�شرهم
ق��ل ل��ه ي��ا رب���ي ل��ل��ذي��ن ر�أوا يف م��وت��ه �إرب���اً
هو فرن�سوا احلاج قائد و�شهيد املحبة ال تخبو حرارته

ٌ
ق�����ص��را
دي������ن ن���وف���ي���ه ط�����ال ال���ع���م���ر �أم ُ
جت�������اوز ح�������داً �إذا رم������ى احل�������اج خ���� ُ���ض���را
م������ع احل������ي������اة ف�ي�رم���ي���ن���ا ب����ه����ا ك������� ُدرا
ك��م��ا ُي���ظ���ل ع��ل��ى ال��ن��ا���س�����س��رات م��ق��ت��درا
ول��ي�����س جن��ن��ي ���س��وى ف��رن�����س��وا احل����اج عَ�ُبارُ ا
ف��ي��ه��ا ي����د امل������وت �أن������ى ����ش���اء �أو �أم�����را
ج����ي��ل�اً ن������������و�آرى م�����ن �أح��ل��ام�����ن�����ا غ���م���را
مواكب فرن�سوا� ،شهيد النور من فلذاتنا دورا
�أو ي�������س���ت���وي م����ط����راً �أو ي����رت����وي غ�ي�را
ل�����ي�����زرع ال�����وي�����ل أ� َّن ح�����ل �أو ع��ب�را
ت�سكب ج��رح��اً ت��وغّ��ل يف ا ألح�����ش��اء م�ستعرا
������ي ل���ن���ا �إذ ع��ي�����ش��ن��ا ه��ج��را
ويف ك����ل ح ّ
ك�������ان وم�������ا زال ب����ال����ق����ل����وب م��ف��ت��خ��را
ك����ف����وا ع���ق���اب���ه���م ل�����ن ي���ب���ل���غ���وا وط�����را
ي�����س��رى ك��م��ا ال���ع���رق ه���ان اخل��ط��ب �أم ك�ُب�ررُ ا

�شهيد املحبة

املج ّند املمدّ دة
خدماته عائد البعيني
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
 ال�سرية 1201اىل روح ال�شهيد البطل
اللواء فرن�سوا احلاج

ا�ستقاللك يا لبنان
�إ�ستقاللك �إ�ستقاللك �إ�ستقاللك يا لبنان
يا جي�ش احلامي الأوطان
ق�صة بتاريخ الإن�سان
انتو قلعة من�صاين
حكايي بريويها الزمان
�سهار الليل وهلل �سهار
يا جندي بالدي اجلبار
انتو القوة وانتو النار
و�سالحك هو الإميان
ايدك وايدي �سوية
عاحلياة اجلندية
بيك �شو قال وبيي
عن �أر�ضك �ص ّد العدوان
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الإ�ستقالل �أمانة
من هناك نبد�أ...
يوم ملعت فكرة تكوين العلم ،عرب رمزية �ألوانه وم�ضمونه...
فكان نتاج ت�ضحيات �أبنائه و�أفكارهم املت�ألقة النا�صعة كثلج لبنان املط ّرز
ب�أرزة جمده وعزه وخلوده.
نعم ...من هناك نبد�أ...
يوم �أبدع ال�شاعر اخلالد «ر�شيد نخلة» بنظم ن�شيد اال�ستقالل ،فحفرت
كلماته يف �أ�ضلعنا والأفئدة فتوارثها اللبنانيون جيالً بعد جيل .ف�ألف حتية
ل�شاعرنا العظيم.
�أي�ضاً �ألف حتية للمو�سيقار املبدع «وديع �صربا» الذي أ� ّلف تلك املو�سيقى
الرائعة واخلالدة للن�شيد الوطني اللبناين ،فان�سابت �أحلانه عنفواناً و�شموخاً
يف عمق حياتنا.
نعم من هناك نبد�أ...
يف ذلك اليوم املل ّون بالأحمر ،والأبي�ض ،والأخ�ضر� ...إنه يوم  22ت�شرين
الثاين  ،1943يوم وقف اللبنانيون ،كل اللبنانيني عقالً واحداً وقلباً واحداً،
كتفاً �إىل كتف ...حتى حتقق احللم الكبري فكان اال�ستقالل.
�أجل من هناك نبد�أ يوم ارتفع علم لبنان فارتفعت معه الر�ؤو�س والهامات

يارا ح�سن عا�صي
ال�صف الثانوي الثالث  -علوم احلياة
�شاخمة م�ؤ ّزرة باحلرية والكرامة.
نعم من هناك نبد�أ...
يوم هتف اللبنانيون مبلء حناجرهم من كل �أرجاء لبنان ،من جنوبه �إىل
�شماله ،ومن بقاعه �إىل �شواطئه ،ومن جبله �إىل عا�صمته.
للعلى للعلم».
«كلنا للوطن
فاال�ستقالل �أمانة كبرية يف �أعناقنا وعلى مدى الأزمان ...لنحفظه ونعمل
جميعاً له بالإبداع والعقول املفتوحة والقلوب العامرة حباً �صادقاً نقياً
كرتاب لبنان و�سمائه ومياهه.
�أجل ...ليكن طموحنا دائماً عزة لبنان وجمده وعظمته ليبقى هكذا لأبنائنا
جيالً بعد جيل.
وختاماً ال بد يل من �أن �أحيي ،بل �أنحني �إحرتاماً وحباً للجي�ش اللبناين
البطل ال�ساهر دائماً على حماية الوطن وعزته وكرامته.
لقد علمنا عظيم لبنان «جربان خليل جربان»« :جميل �أن ميوت املرء لأجل
وطنه ،و�أجمل منه �أن يعي�ش لأجله».
وكل �إ�ستقالل ولبناننا و�أنتم ب�ألف خري

الع�سكرية ي�شكالن الدافع الذي ميكن املواطن
لطاملا كان لبنان ،وال ي��زال ،يفتخر مب�ؤ�س�سته خدمة علم يف خدمة وطن
من مواجهة م�شاكله اليومية بحكمة وحزم،
الع�سكرية ،ويعتز بالت�ضحية التي قدمها �أبنا�ؤه
على مذبح الوطن ،للمحافظة على عزة ال�شعب الذي يرف�ض املوت ،وعلى ملتزماً القوانني واالنظمة واحرتام حقوق الآخرين .ما قدمته خدمة العلم
�شرف الأمة التي تنبذ اخليانة وتع�شق ال�شهادة .كم كانت ت�شتعل يف للمجتمع اللبناين ي�صعب ايجازه لكنه يتج ّلى من خالل روح كل �شاب �أمت
نفو�سنا نار الغ�ضب ،حني كنا نرى خرية �شبابنا ُت�ستهدف ب�أيادي الغدر يف خدمته.
اجلنوب ويف نهر البارد ،كم متنينا لو كنا �إىل جانبهم ،حاملني ن�صر لبنان ،نظام خدمة العلم قد يدخل يف �صميم اال�سرتاتيجية الدفاعية ،وذلك
لإن�شاء املجتمع الدفاعي ،عرب تدريب االجيال ال�صاعدة من خالل �ضباط
رافعني راية الوطن.
�أن يحظى املرء ب�شرف خدمة وطنه ،هو �أرفع و�سام يعلقه على �صدره ،امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ذوي اخلربة العالية ،على �أن��واع القتال و�أ�ساليبه
فلطاملا كانت خدمة العلم فر�صة للح�صول على هذا ال�شرف العظيم ،وحافزاً املختلفة� .إن �إعادة خدمة العلم جتعل من قوتنا امل�سلحة �أكرث تعداداً  -من
للإن�ضمام �إىل ال�سلك الع�سكري ،واالنخراط مع رفقة ال�سالح حتت �شعار جهة قوات االحتياط  -واكرث خربة من خالل التدريب املتوا�صل واملتجدد
للمواطنني خالل فرتة خدمة العلم.
ال�شرف والت�ضحية والوفاء.
لكن للأ�سف ومن فرتة غري بعيدة مت �إلغاء خدمة العلم لأ�سباب عديدة خدمة العلم �ضرورة وطنية لبناء جمتمع ح�ضاري ودولة قوية ،لذلك علينا
كان من املمكن معاجلتها .وعلى الرغم من ذلك جتاهل املجتمع هذا الإلغاء العمل على �إعادتها ،وعلى الرغم من خوف البع�ض منها ،ففي نهاية
وقبل ب�إلغاء املدماك اال�سا�سي امل�ساهم يف املطاف تبقى خدمة اجلي�ش للوقوف امام اعداء الوطن ،وال�شهادة يف
حتى ان البع�ض رحب بالفكرةِ ،
�سبيله �أقوى من �أي خوف ومن �أي رعب ،فعندما ت�أتي اللحظة التي متتد
تعزيز روح املواطنية ال�سليمة وبناء للوطن.
خدمة العلم وعلى الرغم من ال�صعوبات التي واجهتها جنحت بت�أهيل فيها �أيادي الغدر �إىل وطننا ،ال بد ان يقف اجلي�ش ومن خلفه ال�شعب� ،سداً
مواطنني �صاحلني ،م�سلحني بثقافة اجلي�ش ،ف�سهلت عليهم عملية منيعاً �أمام كل حمتل وطاغية لتبقى الأرزة رمزاً لبالد االرز وتقطع �أي يد
الإنخراط مبجتمعهم ،خا�صة بعد ان �أ�س�ست للفكر املنفتح واملتقبل للآخر ،متتد لتطال �سيادة �شعبه.
اليا�س البا�شا
بدل الفكر الطائفي واملذهبي والتق�سيمي ،الذي ولد مع اللبنانيني
اجلامعة اللبنانية  -كلية الإقت�صاد و�إدارة االعمال  -الفرع الثاين
منذ �أيام املت�صرفية وا�ستمر حتى يومنا هذا .ان خدمة العلم وامل�ؤ�س�سة
224
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الرقيب الأول
�سعد �أنطوان
اخلوري

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب
الأول �سعد �أنطوان اخلوري الذي
تويف بتاريخ .2008/10/23
 من مواليد ،1969/12/16بلدة ج��دي��دة بعلبك  -ق�ضاء
بعلبك  -حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1987/1/1
 من عداد مديرية املخابرات�إدارياً مقر عام اجلي�ش.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
اللبناين من ال��درج��ة الرابعة
الربونزي.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش �أربع مرات.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش  29مرة.
• تهنئة مدير املخابرات.
• تهنئة قائد اللواء.
 مت�أهل وله ولدان.228
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يف �سجل اخللود

الرقيب الأول عبد
الرحمن خالد جواد

الرقيب جوزفني
حنا جريج

الرقيب
جورج �أنطوان اخلوري

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب
الأول عبد الرحمن خالد الذي
تويف بتاريخ .2008/11/6
 من مواليد ،1981/3/15بلدة جمدل عكار  -ق�ضاء عكار
 حمافظة ال�شمال. تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.2002/11/7
 م���ن ع����داد ل����واء امل�شاةالتا�سع.
 حائز:• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد اللواء �أربع
مرات.
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب
جوزفني حنا جريج التي توفيت
بتاريخ .2008/10/22
 من مواليد 1970/10/29 بلدة بعبدا  -ق�ضاء بعبدا -حمافظة جبل لبنان.
 تط ّوعت يف اجلي�ش بتاريخ.1991/1/1
 م��ن ع���داد �أرك����ان اجلي�شللعديد.
 حائزة:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
اللبناين من ال��درج��ة الرابعة
الربونزي.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش  16مرة.
• تهنئة ن��ائ��ب رئي�س
الأركان للعديد مرتني.
 -مت�أهلة ولها ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب
ج���ورج �أن��ط��وان اخل���وري ال��ذي
تويف بتاريخ .2008/10/23
 م��ن مواليد 1981/5/5 بلدة جديدة بعلبك  -ق�ضاءبعلبك  -حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1998/10/15
 م��ن ع���داد ف���وج اال�شغالامل�ستقل.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة ن��ائ��ب رئي�س
الأركان للتجهيز.
• تهنئة ق��ائ��د الفوج
مرتني
 -عازب.

يف �سجل اخللود

العريف
رائف �سلمان حمد

العريف
خالد خ�ضر �سيف

اجلندي عبد القادر
�أحمد يا�سني

نعت قيادة اجلي�ش العريف
رائف �سلمان حمد الذي تويف
بتاريخ .2008/10/26
 من مواليد - 1968/2/1بلدة ميم�س  -ق�ضاء حا�صبيا
 حمافظة اجلنوب. تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1991/9/16
 من ع��داد منطقة اجلنوب موقع مرجعيون  -ف�صيلةال�شرطة.
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
اللبناين من ال��درج��ة الرابعة
الربونزي.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش  20مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش العريف
خالد خ�ضر �سيف ال��ذي تويف
بتاريخ .2008/10/27
 من مواليد ،1968/12/10حملة الرو�ضة طرابل�س  -ق�ضاء
طرابل�س  -حمافظة ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1991/9/16
 من ع��داد مع�سكر عرمانللتدريب.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
اللبناين من ال��درج��ة الرابعة
الربونزي.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش  16مرة.
• تهنئة قائد اللواء �سبع
مرات.
• تهنئة قائد املع�سكر
ثالث مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي
عبد القادر �أحمد يا�سني الذي
تويف بتاريخ .2008/11/10
 من مواليد ،1985/10/22بلدة تل معيان  -ق�ضاء عكار -
حمافظة ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.2008/11/3
 من عداد لواء امل�شاة الأول. -عازب.

املجند املمددة
خدماته هادي
خليل العبداهلل

نعت قيادة اجلي�ش املج ّند
امل��م�� ّددة خدماته ه��ادي خليل
العبداهلل ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2008/11/1
 من مواليد -1986/1/10البي�سارية.
 ج ّند يف اجلي�ش اعتباراً من ،2005/6/27وم ّددت خدماته
اعتباراً من .2005/12/27
 من عداد لفيف اللوج�ستيةوامل����داف����ع����ة يف ال��ط��ب��اب��ة
الع�سكرية.
 حائز:• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد لواء امل�شاة
ال�ساد�س.
 -عازب.
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�صوتنا للبنان

مغارة جعيتا و أ�رز الرب
يف م�سابقة الختيار
عجائب الدنيا ال�سبع

�إعداد:
ماري احل�صري
كارال حداد
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هل ينجح لبنان يف �إي�صال
مغارة جعيتا �أو غابة �أرز ب�شري اىل الئحة عجائب الدنيا
الطبيعية ال�سبع؟ الأمر يعتمد اىل حد كبري على ن�سبة
الأ�صوات التي يح�صل عليها كل من املوقعني
املر�شحني.
املوقعان اللبنانيان يتمتعان بالكثري من
املميزات التي تخ ّولهما �أن يكونا فعالً على هذه
الالئحة ،فمغارة جعيتا هي �أ�شهر مغاور العامل جماالً
الرب...
وات�ساعاً� .أما الأرز ف�أرز ّ
ولكن ومبا �أن الأمر يتعلق بن�سبة الأ�صوات التي ينالها
كل موقع ،ولبنان بلد �صغري عدد �سكانه قليل ،فال بد

من ا�ستنها�ض الهمم وجتيي�ش الطاقات و«ا�ستنفار»
اللبنانيني يف اخلارج واملتحدّ رين من �أ�صل لبناين،
للم�شاركة بكثافة يف عملية الت�صويت عرب الإنرتنت
والتي ت�ستمر حتى نهاية كانون الأول اجلاري.
ب��د�أت امل�سابقة العاملية الختيار عجائب الدنيا
الطبيعية ال�سبع مطلع العام اجلاري ،وي�شارك فيها 77
موقعاً من خمتلف �أنحاء العامل� .أما الت�صويت فيتم
من خالل املوقع الإلكرتوين:
www.new7wonders.com

اجلي�ش  -العدد رقم 282/281

231

مطلوب جتنيد كل الطاقات
حمالت الرتويج للموقعني اللبنانيني تولتها «�شركة مابا�س»
(ل�صالح مغارة جعيتا) وجلنة �أ�صدقاء غابة الأرز (ل�صالح موقع
الأرز) .وتقول الدكتورة �سلوى الأمني (رئي�سة دائرة مغارة
جعيتا واملغاور يف وزارة ال�سياحة)� ،أن الوزارة �أر�سلت اىل
ال���وزارات الأخ��رى كتباً تطلب مبوجبها التعاون من �أجل
ت�شجيع الت�صويت� ،إذ �أن فوز موقع لبناين يف هذه
امل�سابقة العاملية ي�ستلزم جتنيد كل الطاقات.وقد
جتاوبت وزارتا اخلارجية واملغرتبني والرتبية الوطنية
والتعليم العايل و�أبدتا اهتماماً باملو�ضوع.
الدكتورة �سلوى الأمني
رئي�سة دائرة املغاور يف وزارة ال�سياحة

كذلك تلقت ال��وزارة جواباً
من ال�سفارات والقن�صليات
التي ّ
حتث اللبنانيني يف
اخلارج على الت�صويت.
بينما �أ�صدرت قيادة
اجلي�ش برقية ع ّممت على
الع�سكريني و�شرحت �أهمية ف��وز موقع
لبناين بالن�سبة اىل القطاع ال�سياحي والوطن ب�شكل عام.
ال�سيدة خديجة املقدم
رئي�سة دائرة اال�ستثمار يف الوزارة
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وت���ع���ت�ب�ر
الأمني �أن كل ما يهم
وزارة ال�سياحة هو �أن ال يهدر لبنان
فر�صة ثمينة كهذه.
يف وزارة ال�سياحة فريق يراقب تطورات الت�صويت عرب االنرتنت
و�آخر ير�صد امل�ستجدات يف املباراة العاملية .وت�شمل مهمته التن ّبه اىل
حماوالت الغ�ش يف الت�صويت و�صدها ،كما تفيدنا ال�سيدة خديجة املقدم
(رئي�سة دائرة اال�ستثمار يف الوزارة).
وت�ضـيف املقدم :تلقيـنا �إنذاريـن من اللجنـة العامليـة امل�سـ�ؤولـة عـن املباراة
وخرجنا من املباراة مرتني ب�سبب عدم التق ّيد ب�آلية الت�صويت ،وحماوالت
الغ�ش ،لكننا عدنا اىل املباراة بعد جهود بذلتها الوزارة .لقد طلبنا من اللجنة

ال�سكان .ون ّبهت اىل �ضرورة التقيد ب�آلية الت�صويت لئال ي�ستبعد لبنان من
امل�سابقة.
مغارة جعيتا
يف �أح�ضان وادي نهر الكلب ،ترتبع مغارة جعيتا
ع��ل��ى ع��ر���ش امل���غ���اور الطبيعية
املنت�شرة يف لبنان.

العاملية� ،أن
ت�أخذ يف عني االعتبار
كون لبنان بلداً �صغرياً عدد �سكانه
قليل وهو يتناف�س مع دول ت�ضم ع�شرات املاليني من

فهذه املغارة
ال��ت��ي يتجاوز
طولها ال��ـ� 9آالف
م�تر (ه��ن��اك �أج��زاء
منها ما زال��ت طور
اال�ستك�شاف) والتي
ت��ع��د امل���ي���اه ال��ع��ام��ل
الرئي�س يف تكوينها،
تعترب �أجمل مغاور لبنان
و�أطولها و�أكربها ،على الرغم
مراتب
من وج��ود مغاور م�شابهة لها،
كمغارة قادي�شا.
ح
 008تى ت��ار
ي
��
خ
1
م��دي��ر ع���ام ���ش��رك��ة «م��اب��ا���س»
حتتل  ،2كانت مغار -11-2
(امل��وك��ل��ة �إدارة م��رف��ق جعيتا
حتتل املرتبة  ،22ة جعيتا
ال�سياحي) ،الدكتور نبيل حداد ،ح ّدثنا
�ضمن ال غابة الأرز املر يف حني
عن تاريخ املغارة وطريقة تك ّونها ،قال:
املر�شحة ئحة املواقع ال تبة 20
تتكون املغاور امل�شابهة ملغارة جعيتا
الطبيعية .لعجائب الدنيا �سياحية
�إجماالً يف اجلبال ذات ال�صخور الكار�ستية،
ال�سبع
كما هي ح��ال معظم جبال لبنان ،وه��ذا ما
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281
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�ساعد على ت�ش ّكل مغارة جعيتا .ويعترب املاء العامل الأ�سا�سي
يف تك ّونها .فعندما تختلط مياه النهر مع الأمطار ويحدث
�إجنزاف لل�صخور ،تتح ّلل املواد الع�ضوية ال�صخرية مع املياه،
فينتج غاز ثاين �أوك�سيد الكربون الذي ي�سبب ت�آكل ال�صخور.
وبالتايل يحدث جتويف يف اجلبل ي�سمح بدخول املياه
اليه� .أما الأ�شكال اجلميلة ،من هوابط ()Stalactites
و�صواعد ( ،)Stalagmitesفتت�ش ّكل بعد ا�ستقرار
مياه الكهف مع م�ستوى البحر (ت�ضم مغارة جعيتا
�أكرب هابط يف العامل ،ويبلغ طوله � 8أمتار و20
�سنتمرتاً).
تق�سم مغارة جعيتا اىل ق�سمني :جزء علوي
جاف و�آخر �سفلي مائي ،يبلغ عمرها ماليني
ال�سنني ،وجيولوجياً املغارة اجلافة �أقدم من
املائية.
اك��ت�����ش��اف امل���غ���ارة ق�����ص��ة مثرية
ل�لاه��ت��م��ام ...ال��ع��ام  ،1836كان
امل�ستك�شف الأمريكي توم�سون يف
رحلة �صيد ،فر�أى املياه خارج ًة من
اجلبل� ،أطلق طلقة نارية داخل
الفجوة وتبع �صداها اىل �أعماق
امل��غ��ارة ...يف وق��ت الحق
توالت البعثات الأجنبية
ال���س��ت��ك�����ش��اف امل��غ��ارة
ودرا�ستها .ولكن ،بعد
احل������رب ال��ع��امل��ي��ة
ال���ث���ان���ي���ة ،ت���وىل
اللبنانيون هذه
املهمة ،وعرفوا

�آلية
الت�صويت

م����
املوق ا إ�ن ت
���
د
خ
���
 mع الإلكرتو ل اىل
ين .
co
www
ers.
d
n
wo
ت�ضغ
هنا» ط على خ��ان�� ،n e w 7
ة
(ّ �« Vote hereصوت
)
فتظهر

بـ«امل�ستغورين».
افتتحت املغارة �أم��ام ال��زوار العام
 ،1956حيث بات بالإمكان التوغل  500مرت تقريباً
من طولها الإجمايل البالغ  6200مرت .وهي ت�شرف يف اجلهة
الأخرى على منطقة داريا .وتبلغ امل�سافة بني من�سوب مياه املغارة
و�سقفها حواىل � 108أمتار.
العام  ،1958اكت�شفت املغارة العليا (اجلافة) من خالل فجوة تربط
بينها وبني املغارة املائية .وقد حفر يف اجلبل نفق بطول  117مرتاً
234
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الدكتور نبيل حداد
مدير عام �شركة مابا�س

لت�سهيل الدخول اليها وافتتحت العام ( 1969بحدود  800مرت من طولها
الإجمايل البالغ  2200مرتاً).
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ط
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ل
�أقفلت ثم عادت
ا ��ق��ارة ال��ت��ي عامل ،ع
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ت
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ت��ري
يف �أثناء احلرب اللبنانية� ،أقفلت املغارة نتيجة تع ّر�ض حميطها للدمار
الدن قع ال�سياحية ا ��د وت ّطلع عل ر وا
ح
��
د
ال�شامل .ولكن ،بعد اتفاق الدولة اللبنانية مع �شركة «مابا�س»
القا يا ال�سبع الطب ملر�ّشحة لعجائ ى �أن تكو يف خانة.
و
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إ�ح
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على تك ّفل ه��ذه الأخ�ي�رة باالهتمام باملغارة
للمر ّ  ،ثم ت�ضغط عل ية �ضمن هذه يف البداي مغارة جعيتا و ر�ص عل
ى
وترميم حميطها �أعيد افتتاحها
� eeشحني» ( ourى خانة «� ّصوت املواقع الأ ة ،ثم اخرت ما غابة ا ألرز (ذك��ر �أ
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العام .1995
 .)nominيف  Vote for yعلى منا خرى� ،شرط �أال ت�شاء من و إ��سم بلدك .ى) ،وتا
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الأرز .وع ف�سة مغارة تكون قادرة اخلانة ال�صغ ثم ت�ضع إ�� يالدك،
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مواقع منا � ّصوت مرار ً مرة واحدة الإلكرتوين ا م �إال ّ من خالل عملية
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ز بحاجة اىل �إذ �سبق �أن ا ة والغابة من ا لتفادي
�
التزوير ولكن ستبعدتا نتيجة مل�سابقة،
هما عادتا من ج عمليات
ديد.
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م وحواء
آ�د

�ساطري أ�ن آ�دم مي�ضيان ف�صل بة ا ألرز.
يف بع�ض ا أل ان و أ�نهما كانا ل�صيف يف غا �س ّميتا
ن
جاء �سكنا يف لبن ادي�شا وف�صل ا تان متقاربتا واليوم
ر
ء
ق
عائلة»،
وحوا اء يف مغارة ي �أرزتان مع ّم « أ�رزة ال
ال�شت
د املحل
�إ�سمهما
م ف أ��سه
ي
ل
ق
ح
ت
ال
صب
ه
ويف وح��واء ،ثم �أ� حلب والع�شاق» ًَ .راد �أن ي�شبع ن ى �سمع
�آدم ان بـ«�أرزتي ا ري �أي�ض ًا �أن رجال أ� ربة ا ألوىل حت ة ثانية
تعرف كى يف ا أل�ساط ما �أن و ّجه ال�ض عه �ضرب �ضرب ة ،فركع
م
نه بغزار
ح
و
ي جذوع الأرز ،مل ي�صدق ما �س ينزف م
راح الدم
من مل ،و ّملا
من ا ألرز
و
�صرخة �أ
ع
ذ
جل
ا
يف
ً
�صان الياب�سة ن ما إ�ن
ا
ح
ت جر
غفرة.
�س ّبب ي ويطلب امل مع بع�ض الأغ لت�سخينه ،ولك ي و أ�طف�أ
ًج
�ص ل
باحلليب ُ عر الراع
ي يقال �أن راعيا ء مليء
دم ًا فذ
وعا
و
احلليب
و�أ�شعلها حتت ى حت ّول
الغابة.
�شعل النار حت �صان اىل
�أ
عاد الأغ
النار و أ�

بعد
�إعادة الت�أهيل،
وب��ه��دف ا�ستقطاب الأنظار
اىل م��غ��ارة جعيتا ،لي�س كمعلم �سياحي
فح�سب� ،إمنا كموقع �سياحي ثقايف يحوي خمزوناً هائالً من
املعلومات حول طبيعة لبنان اجليولوجية واملناخ ال�سائد فيه قدمياً� ،أحيت
�شركة «مابا�س» عدداً من الأم�سيات ال�شعرية واملو�سيقيةّ ،
ونظمت ن�شاطات
ثقافيـة خارج املغـارة وداخلها (ر�سم ومعار�ض بيئية).
كما �أن�ش�أت حديقتني يف حميط املغارة ،الأوىل ت�ض ّم عدداً من احليوانات،
والثانية تراثية لبنانية.
العوامل ال�سلبية ومكافحتها
حتتاج املغارة اىل عناية خا�صة� ،إذ �أن العديد من العوامل ال�سلبية قد
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دعا �أخاه يري�س عند ال عة العذراء واخل اخلري وا
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بعدلهم ا إلله �أوزيري� فراعنة .وتقو �صب ،مي ّثل ف��ا ألرز،
ا
ل
��
ذ
ي
�أخرج ا وك�سبا حمب س و�أخته الإله ل الأ�سطورة اخلري كما كا يعني
زاعما ً �صندوقا ً كان ق ة �شعبهما) ذا ة إ�يزي�س (الل �إن ا إلله ال�شري ن مي ّثله
أ�وزير ب�أنه أ�ح�ضره ه د ح ّ�ضره �سرا ً و ت مرة اىل ول ذين حكما م�ص ر �سيت
امليا ي�س ال�صندوق ،دية للذي تكو جعله على مق يمة .وعند ح ر وعرفا
ه
�
ا ألم اىل املتو�سط �أقفله �سيت ع ن مقا�ساته مال ا�سات �أخيه أ�وز ضورهما،
جبيل ��واج املتالطم  ،و�أ�صبح �سيت ليه و�ألقاه يف ئمة له .وعند يري�س،
تلك  .ومن فوق ه ة أ�و�صلت ال�ص حاكما ً مل�صر .نهر النيل حي ما ج ّرب
�ش البقعة من ذا ال�صندوق ندوق
ا
ث جرفته
ىل
�
س
جرة الأرز امل �شاطئ البح الذي يحوي احل
م
د
ي
ن
ة
ج�سد
قد�س
ر ،نب
بيب
ة ،التي انت�شر تت �شجرة جمي �أوزيري�س املي لو�س -
ت يف لبنان وج لة �ضخمة با�س ت ،ويف
باله.
قة هي

ته ّدد �أ�شكالها
الهند�سية اخلالبة .ف�سوء
ا�ستعمال الإن��ارة يف الداخل قد ي�ؤدي
اىل تغيري احلرارة وبالتايل اىل ظهور الطحالب على
الأ�سطح ال�صخرية ،لهذا منعنا الت�صوير داخل املغارة ،يو�ضح حداد.
وي�ضيـف :اىل ذلـك ،هناك ما ينقلـه الزائر من اخلارج ،لذا نعتمد نظاماً خا�صاً
يتما�شى مع ح�سا�سية املغارة ،ويق�ضي بغ�سل ال�صخور للحفاظ على نظافتها.
وقد و�ضعنا الفتات يف الداخل حت ّذر من مل�س ال�صخور �صوناً ل�سالمتها.
يف �إطار ح ّثها اللبنانيني وال�سياح العرب والأجانب على الت�صويت ملغارة
جعيتا ،قامت �شركة «مابا�س» بعدة حمالت ترويجية و�أ�صدرت من�شورات و ّزعت
على الوافدين اليها ويف املطار.
�أرز الرب
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الفنان رودي رحمة

�ش ّبه النبي �أ�شعيا �أغ�صان �أرز ب�شري بـ«جمد الرب» ،و�سم ّيت
العذراء مرمي «�أرزة لبنان» ،مالحم �أوغاريت �أطلقت على الغابة
�إ�سم «حقول اهلل» والإغريق �سموا �أرز ب�شري «ليبانو�س» �أي
البخور ،والتوراة �س ّمته «جبل اهلل املقد�س» و«ب�ستان اهلل» و«جنة
عدن»! فقد ورد ذكر غابة �أرز ب�شري بالإ�ضافة اىل التوراة يف
عدة ن�صو�ص قدمية ،وكان للأرز دور بارز يف ثقافة ال�شرق الأدنى
القدمي كما يف جتارته وطقو�سه الدينية.
يف �إحدى الكتابات القدمية يفاخر امللك الأ�شوري «�سنحاريب» ب�أنه
توغّل يف �أعايل جبل لبنان وقطع بيديه �أجمل �أرزاته (562 - 605
ق .م) ،وكذلك فعل من بعده امللك البابلي نبوخذن�صر (- 715
 681ق .م) .وتروي ملحمة «جلجام�ش» �أن ملكاً من بالد ما بني
النهرين ،عا�ش � 2500سنة قبل امل�سيح ،ح ّر�ضته الآلهة على
اقتحام غابة الأرز و�إظهار �سطوته بقتل حار�سها «هومبابا».
ويف العهد القدمي �أن النبي نوح قطع �أغ�صاناً من �أرز الرب
و�صنع منها الفلك الذي جنا بف�ضله اجلن�س الب�شري من الزوال...
وا�ستعمل خ�شب الأرز يف بناء هيكل �أور�شليم وق�صر داوود
وق�صر �سليمان ،والهيكل الثاين بعد جالء بابل ،كما ا�ستعمله
الأ�شوريون والبابليون واليونانيون يف بناء ق�صورهم ونواوي�س
موتاهم.
اىل ذلك حافظ زيت الأرز على ُكتب ُوج��دت يف مدفن
«نوما» بعد � 500سنة ،وا�ستعمل امل�صريون �صمغه يف
التحنيط ون�شارته حلفظ �أج�سام املوتى يف قبورهم� .أما
النبي مو�سى ف�أمر اليهود با�ستعمال ق�شرة الأرز اللبناين
وحتديداً �أرز ب�شري كعالج للتطهري ول��داء الرب�ص كما
ا�ستعمل اليهود رماده يف مرا�سم العماد.
فمنذ القدم ارت�سمت حول �أرز لبنان هالة من القدا�سة
والعظمة واعترب رم��زاً لل�شموخ والقوة .وب��ات �صنواً
للبنان ورم��زاً وطنياً يتو�سط علمه .غري �أن غابات
الأرز يف لبنان كما �سائر الغابات تع ّر�ضت خلطر
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الزوال بفعل عدة عوامل .ويف حني عمد االمرباطور
الروماين هادريانو�س (138 - 117م ).اىل اتخاذ
تدابري حلماية الأرز وعدد من �أنواع الأ�شجار يف جبال
لبنان حم ّرماً قطعها ،ت�ضافرت ن�شاطات الب�شر يف ما
بعد لتق ّل�ص حجم غاباتنا مبا يف ذلك غابات الأرز.
تقع غابة �أرز ب�شري على ال�سفح الغربي جلبل املكمل،
على علو  2000مرت وحتوي �أق��دم �أ�شجار �أرز يف لبنان
ويف العامل ،وهي ذات جذور عميقة كعمق وجود الإن�سان.
تبلغ م�ساحتها  10.5هكتارات مربعة وت�ضم � 1335أرزة
يرتفع بع�ضها حتى  45مرتاً بجذع من ع�شرات الأمتار ،من
بني هذه الأرزات  6مع ّمرات مبئات ال�سنني و�أرزتان �ألف ّيتا
العمر...
اىل ما �أحلقته �أيادي الب�شر بغابة �أرز ب�شري من �أذى� ،أدت
العوا�صف عدة مرات اىل ما ميكن اعتباره جمزرة بحق الأ�شجار.
�آخر تلك العوا�صف ح�صل العام  ،1991يومها ت�ش ّلعت �أغ�صان
�أرزات كبرية ،واقتلعت �إحدى ال�صواعق الأرزة التي كان ي�ستظ ّلها
ال�شاعر الفرن�سي المارتني وعرفت با�سمه.
جلنة «�أ�صدقاء غابة الأرز» التي ت�ش ّكلت العام  1983بهدف
احلفاظ على الغابة الدهرية ،بذلت وما زالت تبذل اجلهود الكبرية
يف هذا الإطار.
عقب ما �أ�صاب الغابة العام  ،1991عملت اللجنة على ت�سييجها
ّ
و�شق املمرات داخلها بعد تنظيفها و�إزالة الأغ�صان الياب�سة .الأرزات
اللواتي �أطاحتها العا�صفة وق�ضت على اخ�ضرارها وجدت يداً تعيد
اليها احلياة .فاملوت ال يليق بالأرز رمز اخللود .الفنان رودي رحمة
اقرتح حتويل الأ�شجار الياب�سة اىل منحوتات حتكي ق�ص�ص ا َخللق
واحلياة واخللود.
وهكذا حمل �إزميله املرهف وان�صرف اىل اجلذوع والأغ�صان التي
�أيب�ستها العا�صفة ،لينحت فيها وجوهاً و�أج�ساداً و�أ�شكاالً �أعادتها
اىل احلياة.
م�شروع طموح خا�ضه رحمة مز ّوداً ع�شقه للأرز و�إميانه ب�أن هذا
الرب» يقول رحمة« .هذا
املوقع هو موقع مق ّد�س« ،هنا جت ّلى ّ
موقع التج ّلي وفيه تاريخ لبنان وتاريخ الإن�سان اللبناين».
ومي ّيز رحمة بني �أرز لبنان و�سواه من �أرز يف العامل فيقول:
�أرز لبنان (خالفاً لأنواع الأرز املعروفة يف العامل) يتم ّيز
ب�أغ�صانه الأفقية وبارتفاعه الذي ي�صل اىل  45مرتاً ،كما
�أنه يعي�ش �ست �سنوات من دون مياه �أو عناية .ويقول
الرب ير�سل
رحمة اي�ضاً :الدرا�سات العلمية �أثبتت �أن �أرز ّ
على بعد  300مرت ذبذبات جتذب املا ّرين باجلوار.
ح�صيلة عمل رحمة على جمموعة من �أ�شجار الأرز
الياب�سة (بينها �شجرتا المارتني واحلبي�س) كانت غابة
فنية �ضمن الغابة.
العام املا�ضي غر�ست جلنة «�أ�صدقاء غابة الأرز»
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� 125000شجرة �أرز� ،أ�ضافت
اليها � 40000أرزة �أخ���رى هذا
العام يف حماولة لتعوي�ض ما
أ����ص��اب الغابة م��ن �أ���ض��رار� .أ ّم��ا
حملة الرتويج لها بعد �أن و�ضعت
على الئحة امل�شاركة يف م�سابقة
عجائب الدنيا ال�سبع ،فارتكزت
ع��ل��ى �إق��ام��ة اح��ت��ف��االت ثقافية
واجتماعية ودينية ،اىل حملة جلمع
عناوين الربيد الإلكرتوين لأكرب عدد
ممكن من اللبنانيني ،وا�ستعمالها
للت�صويت ال��ذي تتك ّفل اللجنة به
ت�سهيالً للعملية.
رودي رحمة امل�����س���ؤول ع��ن حملة
ال�ت�روي���ج ل��غ��اب��ة الأرز دع���ا جميع
اللبنانيني اىل الت�صويت للغابة،
واىل ت�شجيع �أقاربهم و�أ�صدقائهم
املغرتبني على الت�صويت معلنني
بذلك �إميانهم بوطنهم.
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�إذا ح�صل وفزنا...
�إن �إدراج �أحد املواقع اللبنانية
بني عجائب الدنيا� ،سيكون له
�أثر كبري على القطاع ال�سياحي،
وعلى قطاعات �أخ���رى مرتبطة
ب��ه ،كما أ�ن��ه ي�ش ّكل دعاية جيدة
للبنان .مدير «باما�س» يقول يف
هذا ال�سياق� ،إذا فزنا �سي�ش ّكل الأمر
�أوالً دعاية �سياحية عاملية للبنان ما
يع ّزز مركزه على اخلارطة ال�سياحية،
وبالتايل �سيزداد ع��دد ال�سائحني
الذين يتوافدون لزيارته ،عندها
لن تكون ال�سياحة القطاع الوحيد
امل�ستفيد ،الإيجابيات �ستنعك�س على
عدة قطاعات وعلى الو�ضع االقت�صادي
يف البلد .اىل ذلك ،ف�إن فوز جعيتا
�سيجذب العلماء لإج���راء م��زي��د من
الدرا�سات حول املغارة ،و�سيظهر �إ�سم
لبنان يف الكتب املدر�سية والأبحاث
اجلامعية يف العامل.

اجلمهوري يف املركز الثاين ،ثم اللواء
اللوج�ستي يف املركز الثالث.
�أم��ا الت�صنيف الإف���رادي ل�ل�أوائ��ل يف
الألعاب فجاء على النحو الآتي:

ت�رشين/2
كانون1

2
0
0

8

�أخبار ريا�ضية
�إعداد:
نينا عقل خليل

• �سباحة:
 الرقيب توفيق حد�شيتي من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 الرقيب رفعت اخلطيب من فوجالتدخل الثاين ،الثاين.
 -املعاون الأول علي زيعور من اللواء

ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش للألعاب الع�سكرية للواء امل�شاة التا�سع

�أقام املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة
ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش للألعاب الع�سكرية
والتي �شملت :ال�سباحة ،الرماية بامل�سد�س عيار
 9ملم ،الرك�ض مل�سافة  8كلم ،قذف الرمانات،
التو ّجه بالبو�صلة وجولة املقاتل .وقد �شارك فيها
عدد من الألوية والأفواج.
ويف الت�صنيف النهائي للفرق ،ح ّ��ل لواء
امل�شاة التا�سع يف املركز الأول ،يليه لواء احلر�س

اللوج�ستي ،الثالث.
• رماية:
 الرقيب �سليمان غ��زال��ة م��ن لواءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
الرقيب الأول ح�سني �شريتح من لواء امل�شاة  -اجل��ن��دي ع��م��ر عي�سى م��ن ل����واء احلر�س
اجلمهوري ،الثاين.
التا�سع ،الثاين.
 الرقيب مو�سى �صبحة من فوج مغاوير البحر - ،الرقيب مالك ن�صر من لواء امل�شاة اخلام�س،الثالث.
الثالث.
• رك�ض:
• قذف رمانات:
 الرقيب ح�سني عوا�ضة م��ن ل���واء احلر�س  -العريف �سعد ال�ضايع م��ن ل���واء امل�شاةاخلام�س ،الأول.
اجلمهوري ،الأول.

لواء احلر�س اجلمهوري بطل اجلي�ش للعام  2008يف الكرة الطائرة والتو ّجه بالبو�صلة
 ،2008وبح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العماد جان
الكرة الطائرة
�أحرز لواء احلر�س اجلمهوري لقب بطل اجلي�ش
للعام  2008يف الكرة الطائرة والتوجه بالبو�صلة .على ملعب جممع الرئي�س اميل حلود الريا�ضي قهوجي العميد الركن �ألبري ك��رم و�ضباط من
اقيمت املباريات يف جممع الرئي�س اميل حلود الع�سكري� ،أقيمت بتاريخ  ،2008/10/7املباراة الألوية والوحدات.
الريا�ضي الع�سكري ويف املركز العايل للريا�ضة .النهائية لبطولة اجلي�ش يف الكرة الطائرة للعام ويف النتيجة النهائية� ،أحرز فريق لواء احلر�س
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 الرقيب �أحمد العلي من لواء امل�شاة اخلام�س - ،ال��رق��ي��ب ب�����س��ام ���ش��دي��د م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
الثاين.
 ال��رق��ي��ب �أح��م��د احل�����س��ن م��ن ل���واء احلر�س  -امل��ع��اون خم��اي��ل ج�ب�ران م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
اجلمهوري ،الثالث.
• جولة املقاتل:
• توجه بالبو�صلة:
 املعاون الأول بالل فيا�ض من ل��واء امل�شاة  -الرقيب الأول علي �أيوب والرقيب الأول علي�سبيتي والرقيب جورج حميم�ص والرقيب �سليم
التا�سع ،الأول.

كنعان جميعهم من
اللواء الأول ،يف املركز
الأول.
 ال��رق��ي��ب الأولح�������س�ي�ن ���ش��ري��ت��ح
والرقيب �إيلي نخلة
والعريف �أ�شرف غنام
واجلندي بهاء حمو�ضة
ج��م��ي��ع��ه��م م���ن ل���واء
امل�شاة التا�سع ،يف
املركز الثاين.
 املعاون هاين زينالدين والرقيب ماجد
عبدو والعريف حامت
ر�ستم واجل��ن��دي عالء
ال�سيد جميعهم من
لواء امل�شاة اخلام�س،
يف املركز الثالث.
ويف اخلتام ،جرى يف نادي الرتباء املركزي حفل
تكرميي تر�أ�سه العقيد الركن ب�سام عيد ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وح�ضره �ضباط
الريا�ضة والرمي يف الألوية والوحدات امل�شاركة،
و ّمت خالله توزيع الك�ؤو�س للفرق الثالثة الأوىل،
وامليداليات للم�صنفني �أوائ���ل على ال�صعيد
الفردي يف كل لعبة.

�أو ل��واء ،وا�ستناداً اىل نتائج املرحلتني الأوىل
اجلمهوري لقب البطولة بعد فوزه على فريق  -لواء الدعم ،الثالث.
والثانية ،ح ّدد الت�صنيف النهائي للبطولة على
مقر عام منطقة جبل لبنان بنتيجة � - 3صفر.
النحو الآتي:
التوجه بالبو�صلة
�أما الت�صنيف النهائي للبطولة فقد جاء على
و�أق���ام امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية ّ -
حل يف املركز الأول لواء احلر�س اجلمهوري،
النحو الآتي:
بطولة اجلي�ش للتوجه بالبو�صلة بتاريخي  28ويف املركز الثاين ل��واء امل�شاة التا�سع ،ويف
 لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.و ،2008/10/29مب�شاركة العبني من كل قطعة املركز الثالث اللواء اللوج�ستي.
 -مقر عام منطقة جبل لبنان ،الثاين.

اجلي�ش  -العدد رقم 282/281

245

ن�شاطات ريا�ضية
ملنا�سبة
عيد اال�ستقالل
ملنا�سبة عيد اال�ستقالل،
�أقيمت ل��ق��اءات ريا�ضية يف
جممع الرئي�س العماد اميل
حل���ود ال��ري��ا���ض��ي الع�سكري.
�شاركت فها بع�ض فرق اجلي�ش
اىل جانب �أندية ريا�ضية.
ح�ضر حفل االفتتاح ،العميد
الركن جورج بطر�س قائد املركز
ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،ممثلون عن الأجهزة
الأمنية ،رئي�س اللجنة الأوملبية اللبنانية اللواء
�سهيل خ��وري ،رئي�سة جمعية ماراتون بريوت
ال�سيدة مي خليل ،وع��دد من ر�ؤ�ساء االحتادات
والأندية والفرق الريا�ضية امل�شاركة و�شخ�صيات
ريا�ضية و�إعالمية.
�سبق �إنطالق املباريات عر�ض للفرق امل�شاركة
و�آخر ملنتخب اجلي�ش يف لعبة التايكواندو.
وقد �شملت اللقاءات الألعاب التالية :كرة القدم
لل�صاالت ،امل�صارعة ،كرة الطاولة ،كرة ال�سلة،

الكرة الطائرة ،كرة اليد� ،سباق البدل 100*4م
(الذي جرى على ملعب البلدي يف بريوت).
نتائج املباريات كانت على ال�شكل الآتي:
• كرة القدم لل�صاالت:
ل��ع��ب ف��ري��ق اجل��ي�����ش ���ض��د ف��ري��ق جامعة
الـ« »AUSTوخ�سر بنتيجة  5 - 7ل�صالح فريق
اجلامعة.
• كرة الطاولة:
لعب فريق اجلي�ش �ضد ا ألن��دي��ة املن�ضوية

�سباق الإ�ستقالل الـ 29يف ال�سباحة
برعايـة قائـد اجليـ�ش العمـاد جـان قـهــوجي
ممثـــالً بالعميـد الركــن جـــورج بطـر�س قائد
امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكــريــة� ،أقيـم
يف املجمع الع�سـكري يف جــونيـــه� ،سبـاق
اال�ستـقــالل ال��ـ 29يف ال�سبـاحة للعــام ،2008
الذي نظمــه االحتــاد اللبنـاين
للعبة بالتعــاون مع قيــادة
اجليــ�ش.
وقد �شارك يف ال�سباق فريق
اجل��ي�����ش اىل ج��ان��ب ال��ن��وادي
االحتادية والقوى الأمنية ،وجاء
ترتيب الأوائ���ل للفئات على
النحو الآتي:
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لالحتاد وفاز بنتيجة .2 - 3
• كرة ال�سلة:
«»AUST
جامعة
ف��از ف��ري��ق
على فريق
اجلي�ش بنتيجة .64 - 84
• الكرة الطائرة:
ف��از فريق اجلي�ش على فريق الأم��ن العام
بنتيجة .1 - 2
• امل�صارعة:
�شارك فريق اجلي�ش للم�صارعة �ضد الأندية

ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش �أحرزها جورج فاتول ومرييلال علم
• �سباق 200م:
 فئة الأحداث :راي خوري (رمال). فئة احلديثات :الك�سيا خوري (رمال). فئة الأطفال :مل ملحم (رمال). -فئة الطفالت� :سارة اخلطيب (النجاح).

• �سباق 400م:
 فئة ال�صغار :مارون واكد (رمال). فئة ال�صغريات :ميالين ملحم (رمال).• �سباق 600م:
 -فئة ال�صبيان� :سامر يغمور (اجلزيرة).

• م�صارعة حرة:
 وزن  60كلغ :اجلندي تامر عبيد ،الأوليليه العريف الأول حممد الغو�ش يف املركز
الثاين.
 وزن  66كلغ :ال��ع��ري��ف الأول حممدالغو�ش ،الأول.
 وزن  74كلغ :العريف كمال اخلطيب،الأول.
اىل ذلك ،جرت لقاءات ريا�ضية للمنا�سبة
نف�سها ب�ين ف��رق اجلي�ش فيما بينها �أو
فرق من ق��وات الـ«يونيفيل» وهنا نتائج
املباريات:
• كرة قدم:
لعب فريق لواء امل�شاة الثاين ع�شر مباراة
�ضد فريق الوحدة الإ�سبانية على ملعب
بلدية القليعة ،وفاز بنتيجة � - 1صفر.
• �سباق البدل:
املن�ضوية لالحتاد وفاز باملركز الأول� ،أما النتيجة �شارك فيه عدا�ؤون من كل من الألوية :الأول،
احلادي ع�شر ،احلر�س اجلمهوري ،واللوج�ستيّ .
وحل
فجاءت على النحو الآتي:
يف املركز الأول لواء احلر�س اجلمهوري ،تاله اللواء
• م�صارعة رومانية:
 وزن  55كلغ :الرقيب �سليمان كرامة ،الأول .اللوج�ستي يف املركز الثاين ،ولواء امل�شاة احلاديع�شر يف املركز الثالث.
 وزن  66كلغ :اجلندي �أحمد نظام ،الأول.• الكرة الطائرة:
 وزن  74كلغ :اجلندي وائل جعفر ،الأول. وزن  120كلغ :الرقيب حممد �سلوم ،الأول ،لعبت فرق من اجلي�ش �ضد �أندية ريا�ضيةّ ،وحل
يليه اجل��ن��دي الأول ج��وزف عي�سى يف املركز فريق لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث،
تاله فريق لواء الدعم يف املركز الرابع.
الثاين.
 فئة ال�صبايا :جنى بغدادي (اجلزيرة).• �سباق 800م:
 فئة الفتيان :جورج فاتول (اجلزيرة). فئة الفتيات :مرييلال علم (اجلمهور). فئة الرجال :وائل قرب�صلي (اجلزيرة). فئة ال�سيدات :نادين كامل (اجلزيرة).• �سباق 400م دون � 50سنة:

 فئة القدامى :نا�صر امل�صري (اجلزيرة).• �سباق 400م فوق � 50سنة:
 عبد البا�سط �صيداين (اجلزيرة).�أم��ا النتائج الفردية للع�سكريني يف �سباق
600م ،فجاءت على النحو الآتي:
 العريف �شربل نقوال من القوات البحرية،الأول.
 العريف رباح رباحي من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الثاين.
 امل��ع��اون الأول علي زي��ع��ور م��ن اللواءاللوج�ستي ،الثالث.
وق��د �أح��رز بطال الفتيان والفتيات جورج
فاتول من نادي اجلزيرة ومرييلال علم من
نادي اجلمهور ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش يف
ال�سباق.

بطولة الإ�ستقالل يف التجذيف
املركز الأول للجي�ش
�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة اال�ستقالل يف
لعبة التجذيف التي جرت يف حو�ض مرف�أ بريوت
ب�إ�شراف االحتاد اللبناين للعبة.
ويف الت�صنيف النهائي لل�سباقّ ،
حل فريق
اجلي�ش يف املركز الأول يف �سباق الأرغومرت
بر�صيد  28نقطة .ويف املركز الأول يف �سباقات
املاء بر�صيد  42نقطة.
وقد جاءت النتائج التي حققها الع�سكريون على
النحو الآتي:
• �سباق الأرغومرت ،وزن خفيف (1000م):
 العريف ابراهيم عبود من فوج املغاوير،الأول.
 اجلندي الأول جورج خمول من لواء امل�شاةالثامن ،الثاين.
• �سباق الأرغومرت ،وزن مفتوح (1000م):
 العريف م��ارون اخل��وري من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
 العريف �إيلي مو�سى من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الثاين.
• �سباق املاء ،فردي رجال ،وزن خفيف
(1000م):
 العريف ابراهيم عبود من فوج املغاوير،الأول.
 اجلندي الأول جورج خمول من لواء امل�شاةالثامن ،الثاين.
• �سباق املاء ،فردي رجال ،وزن مفتوح
(1000م):
 الرقيب الأول ح�سني حمية من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
 العريف حممد خالد من لواء امل�شاة الأول،الثاين.
• �سباق املاء ،زوجي رجال ،وزن مفتوح
(1000م):
 العريفان اليا�س مو�سى ومارون اخلوري كالهمامن املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،املركز
الأول.
 العريف ابراهيم عبود من ف��وج املغاويروالعريف روبري جبور من اللواء اللوج�ستي ،املركز
الثاين.
اجلي�ش  -العدد رقم 282/281

249

اجلي�ش ي�شارك
يف بطولة ال�شباب
العرب للم�صارعة
بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي العقيد ح�سان ر�ستم وممثلي
الأج��ه��زة الأمنية وع�ضو اللجنة الأوملبية
الدولية واللبنانية ال�سيد طوين خوري وعدد
من ر�ؤ�ساء االحت��ادات اللبنانية و�أع�ضائها،
ا�ست�ضاف االحتاد اللبناين للم�صارعة بطولة
ال�شباب العرب يف امل�صارعة احلرة والرومانية
مب�شاركة  8دول عربية وحتت �إ�شراف االحتاد
العربي والدويل.
����ش���ارك ف��ري��ف اجل��ي�����ش م���ع منتخب
لبنان يف البطولة التي جرت اعتباراً من
 2008/10/18ولغاية  20منه ،وذلك على
ملعب نادي التعا�ضد الريا�ضي  -املزرعة.
وجاءت نتائج الع�سكريني على النحو الآتي:
• م�صارعة حرة:
 وزن  55كلغ :اجل��ن��دي ج��ورج �سكاف،ال�ساد�س.
 وزن  60كلغ :اجلندي تامر عبيد ،اخلام�س. وزن  84كلغ :اجل��ن��دي �أح��م��د قميحة،الثالث.
 وزن  96كلغ :العريف ب�شار �أبو قلفوين،اخلام�س.
• م�صارعة رومانية:
 وزن  66كلغ :اجلندي �أحمد نظام ،الثالث. وزن  96كلغ :العريف ب�شار �أبو قلفوين،ال�ساد�س.

لقاء ودي
يف �ألعاب القوى
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�أقيم لقاء ودي يف �ألعاب القوى على ملعب نادي
اجلمهور بتاريخي  1و 2008/11/23وحتت �إ�شراف
االحتاد اللبناين للعبة� .شمل اللقاء الرك�ض ،الوثب
العايل والطويل ورمي الرمح .و�شارك فيه العبو
منتخب اجلي�ش اىل جانب العبني احتاديني.

�أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:
• �سباق 100م:
 املج ّند املم ّددة خدماته حممد �شعيب ،الثالث. العريف مياد غ�صن ،ال�ساد�س. -املج ّند املم ّددة خدماته علي احلريري ،ال�سابع.

دورة «فوربي» للجي�ش

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجيّ ،
نظمت
�شركة «ف��ورب��ي» يف �صيدا دورة ريا�ضية على
مالعب ال�شركة اعتباراً من  2008/11/16ولغاية
 27منه� ،شارك فيها فريق اجلي�ش يف لعبة الكرة
الطائرة اىل جانب �أندية« :الوحدة حامل ك�أ�س
�سوريا» و« »4Bو«املعني � -صيدا».
وقد فاز فريق اجلي�ش مبباراة الكرة الطائرة
الن�صف نهائية على فريق « »4Bبنتيجة ،1 - 3
كما فاز يف املباراة النهائية بنتيجة  2 - 3على
فريق الوحدة ال�سوري حمرزاً ك�أ�س الدورة.

اجلي�ش يحل ثالثاً
يف بطولة لبنان لكرة اليد
�شارك فريق اجلي�ش ببطولة لبنان يف لعبة كرة
اليد التي نظمها االحتاد اللبناين للعبة اعتباراً من
 2008/7/23ولغاية  2008/10/13على ملعب
نادي ال�سد  -طريق املطار ويف جممع الرئي�س
العماد اميل حلود الريا�ضي الع�سكري ،وذلك اىل
جانب عدة �أندية.
ويف النتيجة النهائية� ،أحرز فريق اجلي�ش املركز
الثالث.

بطولة لبنان
يف الفرو�سية
ّ
نظم الإحت��اد اللبناين للفرو�سية بطولة لبنان
لعامي  2009 - 2008على ثالثة مراحل بتواريخ
 2008/10/25 - 24 - 23على مرمح نادي
عينطورة ( )Valet - Clubوك��ان بنتيجته �أن
ف��ازت الفار�سة لني �إبنة العقيد كابي �شمعون
باملركز الثالث وح�صلت على امليدالية الربونزية.

• �سباق 400م:
 املج ّند املم ّددة خدماته علي الزعبي ،الثاين.• �سباق 300م:
 املج ّند املم ّددة خدماته علي الزعبي ،الثالث.• �سباق 800م:

 اجلندي ع�صمت غريزي ،الأول. العريف م�صطفى املحمود ،الثاين. العريف با�سم �سالمة ،الثالث.• وثب طويل:
 -اجلندي الأول ف�ؤاد يونان ،الثالث.

عال:
• وثب ٍ
 العريف ع�صام غ�صن ،الأول. -اجلندي علي الديراين ،الثاين.
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ماراتون بريوت الدويل ال�ساد�س
 الأوىل :اليمت�سيهاي هايلوحت��ت ���ش��ع��ار «ب�شجاعتهم
نرك�ض» ّ
(�أثيوبيا).
نظمت جمعية بريوت
ال�صدارة عاملياً ملت�سابقي �أثيوبيا وحملياً للجي�ش
 الثانية :ن��ادل��ي�����ش بريام��ارات��ون للعام ال�ساد�س على
(�أثيوبيا).
ال��ت��وايل �سباق «بلوم بريوت
ماراتون» مب�شاركة �أكرث من � 30ألف عداء وعداءة وريا�ضيون ،ودبلوما�سيون وع�سكريون ومواطنون  -الثالثة :وودني�ش نيغا (�أثيوبيا).
ميثلون  63دول��ة عربية و�أجنبية من خمتلف باال�ضافة اىل معاقني ومقعدين .وقد ق�سم ال�سباق • �سباق املاراتون  42.195كلم:
الأعمار.تق ّدم احل�ضور الر�سمي وزي��ر الداخلية اىل� :سباق ال���ـ 42.195كلم� ،سباق ال��ـ 10كلم  -اللبنانيات:
والبلديات زياد بارود ،ال�سيدة منى اليا�س الهراوي ،والـ«ميني ماراتون» ،وذلك يف ظل �إجراءات �أمنية  -الأوىل :ماري العم.
 الثانية� :ألغا طراد.رئي�سة م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان الأم�يرة غيدا وتنظيمية م�شددة.
طالل ،الأمرية زينة طالل �أر�سالن� ،سفرية بريطانيا ويف نتائج امل��ارات��ون حطم الأثيوبي املايهو  -الثالثة :منى متيم.
فران�سي�س غاي ،مدير عام وزارة ال�شباب والريا�ضة �شومي الرقم القيا�سي لل�سباق ،قاطعاً م�سافة • �سباق  10كلم (رجال):
زي��د خيامي ،م��دي��ر ع��ام وزارة ال�سياحة ندى  42.195كلم بتوقيت �����2.12.47س مت�صدراً  -الأول� :سامي كيربوتو (كينيا).
ال�سردوك ،مدير عام املغرتبني هيثم جمعة ،ممثل املاراتون .وعلى �صعيد ال�سيدات فازت الأثيوبية  -الثاين� :ساكواري خمي�س (تنزانيا).
قائد اجلي�ش العقيد جورج �أبو خاطر ،ممثل املدير اليمت�سيهاي هايلو باملركز الأول وذلك بتوقيت  -الثالث :مايل كيميوي (كينيا).
العام لقوى الأمن الداخلي املقدم ح�سني خ�شفة�2.37.20 ،س.
• �سباق  10كلم (�سيدات):
 الأوىل :نعمة فا�ضل.رئي�س اللجنة الأوملبية اللبنانية اللواء �سهيل وجاءت النتائج الفنية على ال�شكل الآتي:
 الثانية :مالي�سا رزق.خوري ،بالإ�ضافة اىل فعاليات �إقت�صادية و�إجتماعية • �سباق املاراتون  42.195كلم (رجال):
وثقافية ور�ؤ�ساء جمال�س بلدية من املناطق كافة  -الأول :املايهو �شومي (�أثيوبيا).
 الثالثة :روانادل دو بلينغني.وجمعيات خريية و�إن�سانية وح�شد من الإعالميني  -الثاين :مايكل كيبكوريو (كينيا).
• �سباق  10كلم للبنانيني:
 الثالث :ح�سني �أدمي (�أثيوبيا).والريا�ضيني.
 �سيدات:���ش��ارك يف امل����ارات����ون ،ع�����دا�ؤون حمرتفون • �سباق املاراتون  42.195كلم (�سيدات) - :الأوىل :مالي�سا رزق.
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 الثانية :يا�سمينا حبيقة. الثالثة :لنكا تامني. رجال: الأول :حممد عجمي. الثاين :حممد الدركو�شي. الثالث :ح�سان م�صري.• امليني ماراتون  5كلم:
 فئة الذكور � 10 - 9سنني: الأول :خ�ضر خ�ضر  20:59دقيقة. الثاين :جاك طوملين�سن  21:56دقيقة. الثالث :ح�سن ناجي  24:16دقيقة.• فئة الإناث � 10 - 9سنني:
 الأوىل :فاطمة لطيف  23:57دقيقة. الثانية :نور مالعب  24:03دقيقة. الثالثة :كورين فريحة  24:03دقيقة.• فئة الذكور � 12 - 11سنة:
 الأول� :آالن داغر  21:26دقيقة. الثاين� :سيد زعرت  22:53دقيقة. الثالث� :أينيو �شر�شر  22:57دقيقة.• فئة الإناث � 12 - 11سنة:
 -الأوىل :جويل فغايل  23:14دقيقة.

 الثاين :توما�س الن��غ (املانيا) 1:13:08 الثانية :ميالين فريحة  23:42دقيقة.�ساعة.
 الثالثة :بولني ترك  23:44دقيقة.• فئة الذكور � 14 - 13سنة:
 الثالث :فيكو ماركالين (املانيا) 1:13:10�ساعة.
 الأول :علي جا�سم  17:42دقيقة. الثاين :كونت تري�ستان  21:13دقيقة. فئة ال�سيدات: الثالث :حممد جمال  21:24دقيقة. الأوىل :مونيكا بادلي�س (بولونيا) 1:50:51�ساعة.
• فئة الإناث � 14 - 13سنة:
 الثانية :ارينا بيينيو (ايطاليا) 2:19:14 الأوىل� :سارة عوايل  21:56دقيقة. الثانية :ديان فتال  25:34دقيقة.�ساعة.
• الكرا�سي املتحركة ( 10كيلومرتاً):
 الثالثة :لورا مينا  26:20دقيقة. الأول :م�صطفى ح�سان  51:53دقيقة.• فئة الذكور � 17 - 15سنة:
 الثاين :م�صطفى خرياهلل  52:18دقيقة. الأول :علي حممد  17:48دقيقة. الثاين� :أحمد غايل  18:07دقيقة. الثالث :ح�سن جمعة  55:47دقيقة. الثالث :حبيب حامت  18:29دقيقة.• الأط�����راف الإ���ص��ط��ن��اع��ي��ة (42.195
كيلومرتات):
• فئة الإناث � 17 - 15سنة:
 الأول :ريت�شارد وايتهيد (بريطانيا) 3:14:20 الأوىل� :أ�سيل ب�سمة  21:18دقيقة.�ساعة.
 الثانية :منال طيار  21:54دقيقة.• الأطراف الإ�صطناعية ( 10كيلومرتات):
 الثالثة :نور خليل  24:57دقيقة.• الكرا�سي املتحركة ( 42.195كيلومرتات) - :الأول :حممد الزين � 1:10ساعة.
 الثاين :حممد احلاج � 1:20ساعة. فئة الرجال:عو�ض
�شادي
الثالث:
معلوف
 الأول :ادوارد� 1:30ساعة.
� 1:13:07ساعة.
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اجلي�ش بطل لبنان يف �سباق الن�صف ماراتون والرقيب ح�سني عوا�ضة �أول الذكور
�أحرز الرقيب ح�سني عوا�ضة بطولة لبنان ل�سباق  70عداء وع��داءة من نواد احتادية ،وذلك برعاية
ن�صف امل��ارات��ون مل�سافة  21.1كيلومرتاً الذي جمعية بريوت ماراتون.
ّ
نظمه االحتاد اللبناين لألعاب القوى و�شارك فيه انطلق ال�سباق الذي جرى بتاريخ ،2008/10/26
من �أمام مبنى بلدية
ج��ب��ي��ل ح��ي��ث �أع��ط��ى
الإ���ش��ارة نائب رئي�س
البلدية ال�سيد زخيا
�صليبا واملختار جوزف
ك�ل�اب .وك��ان��ت نقطة
ال��و���ص��ول يف ملعب
جم��م��ع ف�����ؤاد �شهاب
الريا�ضي البلدي يف
جونيه.
ح��ق��ق الع�سكريون
خالل ال�سباق النتائج
الآتية:
• فئة الرجال:
 ال��رق��ي��ب ح�سنيعوا�ضة ،الأول.
 اجل����ن����دي عمرعي�سى ،الثاين.
 ال���رق���ي���ب عليعو�ض ،الثالث.
• فئة القدامى:
 ال��ع��ري��ف �أح��م��دالدركو�شي ،الثاين.
 الرقيب عمر عبداللطيف ،الثالث.
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الرقيب ع�صام ح�سون
بطل لبنان
يف الكيك بوك�سينغ
ف��از ال��رق��ي��ب ع�صام ح�سون من
مديرية التوجيه ،بامليدالية الذهبية
يف بطولة لبنان للكيك بوك�سينغ
التي �أقامها الإحتاد اللبناين للعبة.

�إعداد :رميا �سليم �ضومط
كارال حداد

• www.yamli.com

م��وق��ع ح��ائ��ز ج��ائ��زة �أف�����ض��ل تكنولوجيا
للإنرتنت التي �أطلقتها مدينة دبي للإنرتنت
مع «مايكرو�سوفت» ،يف ني�سان .2008
يح ّول ه��ذا املوقع ا إلل��ك�تروين ،ل�صاحبه
ال�شاب اللبناين حبيب ح��داد ،تلقائياً �أي
كلمة عربية مكتوبة بالأحرف الالتينية اىل
اللغة العربية ،مع �إعطاء ع��دة �إحتماالت
للكلمة ال��واح��دة .ويت�ض ّمن املوقع حمرك
ب��ح��ث م��ت�����ص�لاً ب��ـ«غ��وغ��ل» ()Google
و«ويكيبيديا» ( ،)Wikipédiaوحم��رراً،
وخدمات «فاي�سبوك» (.)Facebook
• www.englishclub.com

موقع مفيد للراغبني يف تع ّلم اللغة
الإنكليزية و�إت��ق��ان قواعدها عرب و�سائل
م�سلية و�سهلة تت�ضمن الألعاب والكتيبات
املجانية .وي�ساعد املوقع اي�ضاً املعلمني
يف امل���دار����س ح��ي��ث ي��وف��ر ل��ه��م م�صادر
تعليمية ف ّعالة.

• www.techeblog.com index.php

يعر�ض ه��ذا امل��وق��ع �أح���دث �إخ�تراع��ات
التكنولوجيا يف العامل املعا�صر ،من �ألعاب
�إلكرتونية و�سيارات وابتكارات فنية وتقنية
وغريها .كما �أنه يق ّدم االبتكارات التكنولوجية
الع�شرة الأوىل من حيث الغرابة يف العامل.
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�إخرتاق �أنظمة الربيد الإلكرتوينّ ...
واحلل ملواجهته
التج�س�س الإلكرتوين الذي يعتمده املتط ّفلون
يعترب �إخرتاق �أنظمة الربيد الإلكرتوين �أحد �أنواع ّ
للت�س ّلل اىل �أجهزة احلا�سوب يف �شركة ما بهدف احل�صول على معلومات تتعلق ب�ش�ؤون ال�شركة
امل�ستهدفة عرب بريدها الإلكرتوين �أو الت�س ّبب ب�أ�ضرار مادية لأنظمتها.
ويعتمد املخرتقون يف عملية التط ّفل على طريقتني .تكمن الأوىل يف حتليل الأنظمة
اخلادمة املختلفة للربيد الإلكرتوين التي ت�ستخدمها ال�شركات ،وبالتايل ا�ستغالل نقاط ال�ضعف
املوجودة يف كل منها.
�أما الطريقة الثانية التي يلج أ� اليها املخرتق ،فتعتمد على ا�ستخدام و�سائل متطورة لإقناع
امل�ستخدمني ،ذوي اخلربة يف عملية تفادي تهديدات الربيد الإلكرتوين ،بفتح االرتباطات
(� )Linksأو امللفات املرفقة بالربيد الإلكرتوين .وتت�ضمن هذه الو�سائل �إر�سال ملف م�ضغوط
حممي بكلمة �سر ،ما مي ّكنه من ّ
تخطي فح�ص برنامج مكافحة الفريو�سات والظهور كر�سالة
عاجلة .كما تت�ض ّمن التحايل الب�سيط عرب عناوين الربيد الإلكرتوين التي ُتظهر الر�سالة ك�أنها
من �صديق �أو ر�سالة �صحيحة لها عالقة بالنظام.
والأمر املزعج يف عملية االخرتاق �أنها تعتمد على الأدوات املتطورة والربامج املدمرة غري
القابلة للن�سخ التي تتخفى يف تطبيقات �شرعية ،لل�سيطرة على عدة حوا�سيب.
لتنفيذ هذه الهجمات ،ي ّتبع املخرتقون �أربع خطوات ،هي:
 -1اال�ستك�شاف الداخلي ،حيث يت ّم ا�ستخدام تقنيات �إخرتاق متطورة للبحث عن املعلومات
من دون �إحداث �أية �أ�ضرار مادية للجهاز امل�ضيف.
 -2الإ�ستغالل ،وهي عملية الإخرتاق املادي الفعلي ،حيث يبد�أ الدخيل با�ستغالل نقاط ال�ضعف
املتاحة يف جهاز احلا�سوب امل�ستهدف.
 -3موطئ القدم ،حيث يقوم املخرتق ب�إخفاء دليل الهجوم ويتالعب بالنظام بهدف املزيد
من ال�سيطرة عليه وا�ستخدامه يف عملية االخرتاق.
 -4حتقيق املك�سب ،هي املرحلة الأخرية والتي تع ّد الأكرث �ضرراً لأن املخرتق ي�سرق البيانات
ال�سرية �أو ي�سيء ا�ستعمال النظام �أو يتمكن من �إعطاب �صفحات �إنرتنت.
ولكن ما هو احلل حلماية النظام الإلكرتوين من املخرتقني؟
يكمن احلل يف مواجهة عمليات التط ّفل على �أنظمة احلوا�سيب ب�إن�شاء بوابة حماية �أمنية
�شاملة للربيد الإلكرتوين ت�ضمن حمايته وتعالج البيانات ال�صادرة والواردة كافة من املكونات
الدخيلة ،وتراقب حركة مرور البيانات ب�شكل فوري.

�أ�صحاب الرثوات ال يكتفون مبا لديهم ،لأن �شعور الغبطة
ت�رشين/2
كانون1
الذي تثريه الأم��وال املكدّ �سة يف ح�ساباتهم ،يتح ّول
2
مع الوقت اىل �إدم��ان هو�سي يدفعهم اىل املزيد من
0
التح�صيل ،وبالو�سائل �شتى .ومع هذا امليل الق�سري الذي
0
تفر�ضه ظروف الأثرياء وامل�شاهري ،ينمو �شعور داخلي �آخر:
�شعور يدفعهم اىل متييز �أنف�سهم عن الغري ،وبالتايل
بناء جدار جليدي يف�صلهم عمن حولهم.
رحلة يف االن�سان والأثرياء كب�شر ي�ست�سيغون هذا ال�شعور لأنه يع ّزز غرورهم
�إعداد:
ويقنعهم ب�أنهم خمتلفون ،وب�أن عاملهم عامل �آخر مغلق،
غري�س فرح
ال ُي�سمح بدخوله �إالّ ملن ميلك ما ميلكون .والالفت �أن
العارفني مبكامن هذه امل�شاعر مت ّكنوا من �إ�ستغاللها بخبث
وذكاء جلني الأرباح ،واللحاق بركب املجتمع املخملي املقفل� .إنهم التجار وم�ص ّنعو �أدوات
الرتف و�سلعه التي تر�ضي غرور الأثرياء ،ومتلأ جيوبهم.

8

عامل خا�ص
«�صناعة الرتف» العاملية طاولت عدداً ال يح�صى
من مرافق احلياة اخلا�صة والعامة ،عدا املالب�س
واملقتنيات ال�شخ�صية الباهظة الثمن.
فخالل العقود الأخ�ي�رة ،وحت��دي��داً منذ بداية
ال�ستينيات ،إ� ّت�سعت الهوة بني الفقراء ومي�سوري
احلال من جهة ،وبني �أ�صحاب ال�ثروات من جهة
ثانية ،وهو ما �أدى اىل ن�شوء �صناعات و�أ�سواق
م�ستحدثة ،اقت�صرت على ف��ئ��ات �إجتماعية
حم��دودة .ومن هذه ال�صناعات ،املالب�س �صنع
«املاركات» العاملية ال ّرباقة واملجوهرات واليخوت
وال�سيارات امل�ص ّممة خ�صي�صاً لأ�صحابها من حملة
املاليني .وال نن�سى قطاع اخلدمات كالفنادق،
واملطاعم ،واملنتجعات التي ال تط�أ �أر�ضها �إالّ �أقدام
الأثرياء وامل�شاهري� ،أو بع�ض الدخالء من �أ�صحاب
الغرور الراغبني بال�شهرة والتقليد.
�آخر التقارير عن الرثاء العاملي
ي��زداد الأث��ري��اء يوماً بعد ي��وم ،لأن الظروف
الإقت�صادية العاملية ،والتي ن�ش�أت بفعل العوملة،
وبالتايل انفتاح املجتمعات بع�ضها على بع�ضها
الآخر ،ح ّتمت والدة عقول منفتحة على كل ما هو
جديد ،ودفعت ب�أعداد من الأجيال ال�صاعدة اىل
حت ّدي الواقع ،والتخطيط ملا يخدم م�صاحلها يف
عامل �أ�صبح حكراً على �أ�صحاب الرثوات .لذا ،وح�سب
�آخر التقارير التي �أ�صدرتها م�ؤ�س�سة مرييل -
لين�ش  -كابغيميني عن الرثاء العاملي يف العام
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 ،2006ف�إن عدد �أ�صحاب املاليني كان قد و�صل
حتى تاريخ �صدور التقرير ،اىل حواىل ثمانية
ماليني ون�صف املليون �شخ�ص .كذلك ،عرف من
امل�صدر نف�سه �أن ر�صيد الأثرياء العاملي �إزداد
ب�شكل الفت خالل العقد احلايل� ،إذ و�صل اىل حدود
 33.3تريليون دوالر �أمريكي ،بينما مل يتجاوز
الـ 16.6تريليون دوالر خالل العقد املا�ضي .وهذا
النمو الهائل يف الرثوات العاملية ،رافقه باملقابل
من��و مم��اث��ل يف �صناعة ال�سلع ذات الأ�سعار
اخليالية ،وكذلك ن�شوء املرافق امل�ؤهلة ال�ست�ضافة
هذه الطبقة امل�ستحدثة ،والتي تدفع �أي ثمن
لت�أمني رفاهيتها.
الرتف ال يعرف حدوداً
وبح�سب التقارير العاملية ،ف���إن املنتوجات

واملرافق امل�شار اليها ،والتي اعتمدت �سابقاً
على املجتمعات الرثية لرتويج حمالت الدعاية
والت�سويق ،وحتديداً الواليات املتحدة الأمريكية
ودول �أوروبا الغربية �إ�ضافة اىل بع�ض دول النفط
تو�سعت منذ �أع��وام لت�شمل ع��دداً ال
النا�شئةّ ،
ي�ستهان به من املجتمعات العاملية ،لأ�سباب ال
ح�صر لها ،ويف مق ّدمها العوملة والهجرة.
فنتيجة هذين العاملني الهامني ،وما رافقهما
من فورات اال�ستثمارات الكثيفة ،وتبادل امل�صالح
بني ال�شركات العاملية واملحلية يف املجتمعات
امل�شار اليها ،ن�ش�أت طفرة ثراء فاح�ش ،طاولت
العديد من الطبقات املتو�سطة التي دخلت
بدورها نوادي النخبة الإجتماعية ،وع ّززت بالتايل
معدل الإ�ستهالك يف «�أ�سواق الرتف» ،ب�شكل مل
ي�سبق له مثيل.
وهنا يخ�ص تقرير ال�ثراء العاملي دول اخلليج
العربي بالتفاتة مم ّيزة ،وعلى وج��ه التحديد
�إمار َتي دبي و�أبو ظبي ،بالإ�ضافة اىل دولة الكويت
واململكة العربية ال�سعودية.
فالأموال التي �أ�صبحت ُت�صرف يف هذه الدول
على مرافق الرتف ،واملقتنيات الباهظة الثمن،
بلغت �أوجها مع بروز فورة اال�ستثمارات ،وتزايد
عدد املهاجرين .واملرافق العامة التي �أ�صبحت
تفتتح يف ال��دول امل�شار اليها ،تعطي فكرة
وا�ضحة ع ّما و�صل اليه منوها ،وبالتايل القدرات
ال�شرائية لن�سبة كبرية من �سكانها .والدليل على
ذلك ،تهافت الدول الغربية على افتتاح فروع
مل�ؤ�س�ساتها املعروفة يف بع�ض هذه الدول ،ومنها
على �سبيل املثال� :أبو ظبي التي ا�ست�ضافت فرعاً
ملتحف اللوڤر الفرن�سي،

�صناعة الرتف...
نهم �أخطبوطي
يتح ّكم
باجليوب والعقول

وكذلك فرعاً جلامعة يال الأمريكية املعروفة.
وال ين�سى التقرير التغيري اجلذري الذي طر�أ على
املجتمع الآ�سيوي ،وخ�صو�صاً جلهة تزايد الطموح
بتحقيق ال�ث�راء ،ومناف�سة ال���دول ال��ك�برى يف
جماالت التنمية ،وكذلك اال�ستمتاع ب�صرف املال
على الرفاهية والرتف.
امل�ص ّنعون والتجار يزدادون ج�شعاً
يف الوقت الذي يزداد فيه الأثرياء ثرا ًء وتع ّنتاً
يف طلب املقتينات ال�شخ�صية وامل�ص ّنعة خ�صي�صاً

لإر���ض��اء �أذواق��ه��م ،ي��زداد فيه امل�صنعون ج�شعاً
ورغبة يف حتقيق املزيد من الأرباح .وهنا ت�شري
نتائج درا�سات الأ�سواق العاملية ،اىل تغيرّ ات
الفتة يف �أمناط عمل ال�شركات العاملية ل�صناعة
خ�صت بالذكر دور
و�سائل الرتف والرفاهية .وقد ّ
الأزي��اء ال�شهرية ،ومنها م�ؤ�س�سة «فري�سات�شي»
تو�سعت بف�ضل �إدارتها اجلديدة ،لت�شمل
التي ّ
عدا الأزياء والعطور وم�ساحيق التجميل ،ت�صميم
ال�سيارات والطائرات اخلا�صة بالنخبة من �أع�ضاء
املجتمع املخملي.
ويف ه��ذا ال�سياق يت�سابق املتناف�سون يف
ه��ذا احلقل على اعتماد امل��واق��ع الإلكرتونية

للتوا�صل مع زبائنهم �إ�ضافة اىل و�سائل التوا�صل لدى الأجيال الطالعة ل�صالح ال�شركات املنتجة،
ال�سريعة الأخ���رى وال��ت��ي ت���ؤم��ن و���ص��ول ال�سلع وبالتايل تعزيز م�ستوى الإن��ت��اج والإ�ستهالك
اىل �أ�صحابها بال�سرعة املمكنة .ولتعزيز فورة العاملي.
اال�ستهالك ال�سريع ،جت ّندت امل�صارف عن طريق
ماذا عن امل�ؤ�س�سات اخلريية؟
اخلدمات امل�ستخدمة لت�سهيل القرو�ض والتمويل
واال�ستثمارات وال�سحوبات لأ�صحاب الرثوات ،يف يف الوقت الذي و�صل فيه م�ستوى الرثاء لدى
�أي مكان من العامل .وهذا �إن د ّل على �شيء فهو البع�ض اىل حدود التخمة ،برزت ظاهرة جديدة
ي�شري بو�ضوح اىل �أن مطالب �أ�صحاب الرثوات مل الفتة متثلت بامل�ؤ�س�سات اخلريية التي يرعاها
تعد حم�صورة ب�أ�سواق معينة ،لأن عددهم املتزايد الأثرياء يف جمتمعاتهم .وهي ظاهرة �أدخلت احلذر
ح ّتم ن�شوء �أكرث من �سوق الحتواء اهتماماتهم ،اىل نفو�س جتار الرتف والذين تخ ّوفوا من �إمكان
تخ ّلي الأثرياء عن متط ّلبات الرفاهية ،وهو ما قد
يت�سبب بركود الكثري من املرافق امل�ستحدثة.
وهنا يجدر بالإ�شارة �أن امل�ساعدات املجانية التي
يق ّدمها حديثو الرثاء يف الكثري من املجتمعات
العاملية ،هي غري تلك التي يتعاون �أ�صحاب اخلري
العاديني على تقدميها .لذا ،ف�إن الإخت�صا�صيني
النف�سيني الذين يراقبون ب�صمت ما يجري على
الأر���ض ،يطمئنون املتخ ّوفني من ركود «جتارة
الرتف» ،وي�ؤكدون على �إ�ستمرارها بخطى �سريعة
وثابتة� .أما تربيرهم العلمي لذلك ،فهو �أن ظاهرة
العطاء التي تطغى عادة على توجهات الطبقة
الإجتماعية امل�شار اليها ،هي حالة ب�شرية فطرية،
جت�سد �شعور ا إلم��ت�لاء ال��ذي يليه ع��ادة �شعور
ّ
بالفراغ ،و�أحياناً الزهد .وهو ما يدفع باملعنيني
اىل التخ ّلي طوعاً عن بع�ض ما ميلكون ،و�أحياناً
ن�سبة ك��ب�يرة م��ن��ه ،ك���ردة فعل ال واع��ي��ة لها
مربراتها .وه��ذا ما يع ّرفه البع�ض ،بالإرتقاء
العفوي اىل ال�شعور بالغريية ،والذي يرافق حب
الذات والظهور والهيمنة واال�ستعالء .ومن ناحية
ثانية ،ف���إن العارفني يف احلقل الإقت�صادي،
يف�سرون ظاهرة العطاء لدى الأثرياء ،على �أنها
وبال�سرعة املطلوبة .ومن هذا املنطلق ،وكما
ّ
يالحظ املراقبون ،ف�إن ن�شوء هذه احللقة املقفلة تبادل �ضمني للم�صالح بني املانح وامل�ستفيد،
التي حتت�ضن تبادل امل�صالح امل�شرتكة بني �أو مناورة متقنة ،الهدف منها الرتويج مل�صالح
الأث��ري��اء من م�ص ّنعني وم�ستهلكني� ،أدى اىل �شخ�صية معينة .قد تكون و�سيلة غري معلنة
تو�سيع هيمنة املال وح ّتم� ،إ�ضافة اىل ذلك ،ن�شوء لتعزيز �إ�ستهالك املوارد ،و�إنعا�ش الأ�سواق ل�صالح
�شبكات مغلقة ،ه ّمها الوحيد الإبقاء على وحودها ،اجليوب املتخمة.
وتو�سيع خمططاتها لت�شمل �أهدافاً م�ستقبلية� ،إذن ،وح�سب العارفني ،ف�إن �سوق الرتف العاملي
تر�ضي نهمها الأخطبوطي .ومن هنا كان ال بد لن ي�صيبه الركود مع و�صول الأثرياء اىل ال�شعور
من ن�شوء جماالت التخ�ص�ص الوا�سعة ،كالت�سويق بالتخمة والفراغ والزهد ،والدليل على ذلك ،هو �أن
والرتويج لل�سلع واملرافق اخلا�صة� ،إ�ضافة اىل املراهنني على املزيد من الإنتعا�ش الإقت�صادي،
الت�صميم و�سوى ذلك من الإخت�صا�صات الع�صريةُ .يك ُّبون اليوم على التخطيط مل�ستقبل قد ّ
يتخطى
وهي �إخت�صا�صات من �ش�أنها تفعيل مكامن الإبداع الأحالم.
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تربية وطفولة
�إعداد:
كارال حداد

التلفزيون يف ال�سنوات الأوىل للطفل

اخلرباء ّ
يحذرون من ا إل�سراف
واالعتقاد ب�أنه يح ّفز النمو خط�أ كبري...

يع�شق معظم الأطفال التلفزيون ومي�ضون �أمام �شا�شته �أوقاتاً طويلة ،لذلك من ال�ضروري تد ّخل الرتكيز والإنتباه تظهر يف املدر�سة� ،إ�ضافة اىل
امليل اىل اخلمول والك�سل.
الأهل ملراقبة ما ي�شاهدونه وحتديد الوقت امل�سموح به للم�شاهدة.
لكن كيف يكون الو�ضع عندما ي�صبح التلفزيون و�سيلة �إلهاء للطفل ،فيو�ضع �أمام ال�شا�شة لأوقات
ّ
حل ال �إن�ساين
طويلة بينما تنجز �أمه �أعمال املنزل مثالً.
ين ّبه خرباء علم النف�س والرتبية اىل الت�أثريات ال�سلبية للتلفزيون على الأطفال الذين ما زالوا • ماذا عن م�شاهدة الطفل للتلفزيون جلعله
دون عمر الثالث �سنوات ،والتي قد ت�صل اىل حد �إعاقة منوهم العاطفي والإجتماعي والذهني .ي�شعر بالنعا�س فيخلد اىل النوم ب�سرعة؟
 هذا ال �إن�ساين بح�سب بياتري�س كوبر  -رويي،فماذا يقول ه�ؤالء حول املو�ضوع؟
�إذ �أن الطفل بحاجة قبل كل �شيء اىل ال�شعور
بالإطمئنان واحلماية من خالل وجود �إن�ساين بقربه:
�صوت �أم��ه �أو �أبيه ورائحتهما ت�ش ّكالن الو�سيلة
�صوت و�صورة
حتفيز القدرات!
�إن ال�صور والأ�صوات ال�صادرة عن التلفزيون قد ت�ساهم عدة �أمور يف حتفيز منو قدرات الطفل الأف�ضل لإراحته ،وال يجب البحث با�ستمرار عن احلل
ت�ش ّكل �صدمة للطفل ،ومن ال�صعب حتديد ت�أثري مثل ابت�سامة �أمه ،التوا�صل مع الآخرين ،الألعاب ...يف اخلارج.
هذه ال�صدمة عليه .فالألوان وخ�صو�صاً الأ�صوات �أما التلفزيون فلي�س له دور يف ن�ضج الطفل قبل
ما العمل؟
ميكن �أن تكون م�ؤذية بالن�سبة اىل الطفل عمر ال�سنتني ،بل هو ي�سيطر عليه ويخ ّدره.
ال�صغري ح�سب بياتري�س كوبر  -رويي (معاجلة ويقول روجيه ليكويه (�أ�ستاذ يف علم النف�س) ا�ستخدام التلفزيون ن���ادراً ولي�س قبل عمر
نف�سية) التي ترى �أن ال�ضجة العنيفة ميكن �إن بع�ض املحطات املخ�ص�صة للأطفال ي ّدعي �أن ال�سنتني ،فهو يجب �أن يكون قاعدة حوار بني الأهل
�أن تخيف الطفل ،كما �أن الطفل الذي غالباً التلفزيون يح ّفز ذاكرة الطفل وين ّميها� ،إال �أن هذا وطفلهم ،ويجب �إ�ستبدال ال�شا�شة بالكتاب وال�صور
ما يت�س ّمر �أم��ام التلفزيون يعتاد على الإدعاء خاطئ ،فقد �أثبت باحثون يف جامعة �سياتل اجلامدة ح�سب ر�أي �سريج تي�سرون (طبيب وحملل
ال�صور املتحركة فيجد الحقاً �صعوبة يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،أن برامج الأطفال ال نف�سي ومدير الأبحاث يف جامعة باري�س اخلام�سة).
ب��االع��ت��ي��اد على ���ص��ور الكتب تن ّمي قدرات النطق والكالم لدى الطفل ،بل على احل��وار املنقول بوا�سطة ال�صور املتحركة يجب
تنظيمه بح�سب ردود فعل الطفل :عندما تق ّدمون
العك�س ت�ؤخرها خ�صو�صاً بني الـ 8والـ� 16شهراً.
اجلامدة.
وي�ضيف ليكويه �أن ال�ضجيج املتوا�صل واملزمن كتاباً للطفل ،تق ّيمون ال�صور معه ،ت�شرحون له
مينع الطفل م��ن الرتكيز على �سل�سلة بع�ض امل�شاهد و�أنتم تراقبون تعابريه يبينّ روجيه
تلفزيونية حمددة ،والنتائج ليكويه ،فهناك توا�صل منتظم وهذا ما يجب اتباعه
م�����ش��اك��ل يف مع الطفل �أمام التلفزيون لكي يح�صل على فائدة
تثقيفية حقيقية.
ماذا نختار الـ� DVDأو
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قنوات الأطفال؟
ت��رى بياتري�س كوبر  -روي��ي �أن الأطفال
ال�صغار يحبون التكرار ،فعندما ي�شاهدون الر�سوم
املتحركة نف�سها يتمكنون من ال�ضحك م�سبقاً
ومن التحكم بانفعاالتهم لتحليل الفقرة التي
ي�شاهدونها .ويرى �سريج تي�سرون �أن الطفل
يتعلم اي�ضاً تو ّقع تراتبية الأح��داث وت�شغيل
ذاكرته عندما ي�شاهد ال�شريط نف�سه.
�أما برامج التلفزيون فتتعاقب من دون �أي
راب��ط فال ي�ستطيع الطفل حتليل الربنامج
وبالتايل تنمية ذاكرته وتطويرها.
ما هو الربنامج الأن�سب للطفل؟
قبل ال���ـ� 18شهراً يعجز الطفل ع��ن فهم ما
ي�شاهده على التلفزيون ،والختيار برنامج لطفل
ما فوق ال�سنتني ،يجب االنتباه اىل امل�صطلحات
امل�ستخدمة ،واىل مغزى احلكاية ،كما يجب اختيار
ال�صور البطيئة ،والألوان الهادئة واالنتباه خ�صو�صاً
لكي ال تكون الأ�صوات عنيفة .ويجب �أن ن�شاهد
الر�سوم املتحركة �أو الربامج قبل �أن ي�شاهدها
الطفل.
كيف يتل ّقى الطفل التلفزيون؟
يحلل روجيه ليكويه (�أ�ستاذ يف علم
ال��ن��ف�����س يف جامعة
با ر ي�س

اخلام�سة) كيفية تلقي الطفل ما يبثه التلفزيون
وفقاً لعمره ،فيقول:
• يف الأ�شهر الأوىل تكون ر�ؤي��ة الطفل
غري وا�ضحة و�شيئاً ف�شيئاً ّ
تتو�ضح ويتم ّكن من
متييز الأ�شياء والعنا�صر التي ي�شاهدها على
ال�شا�شة ،مبعنى �آخ��ر �إذا ك��ان الطفل متعلقاً
بال�شا�شة فهو متعلق بال�صور املدموجة بالأغاين
وبالنغمات ،هو مو ّجه إ�الّ �أنه ال يفهم �شيئاً.
• يف عمر الـ� 18شهراً يبد�أ الطفل بتحليل
ال�صور ،فيتمكن من متابعة م�شهد �صغري من
ال��ر���س��وم امل��ت��ح��رك��ة �إذا م��ا كانت
ع��ن��ا���ص��ر ال�����ص��ورة

كافية (الأل�����وان وال�����ش��خ�����ص��ي��ات� .)...إالّ �أن
الر�سوم املتحركة للأطفال الأكرب �سناً ت�ضاعف
غالباً عنا�صرها بكرثة فت�صبح �صعبة الفهم
والإ�ستيعاب.
هناك �أي�ضاً م�شكلة �سرعة ال�صور �إذ �أن الطفل
يح ّلل املعلومات التي يتلقاها ببطء خ�صو�صاً
و�أن التفرعات الع�صبية لدماغه تكون يف طور
الن�ضوج ،لذلك يعجز عن مالحقة جمريات الفقرة
�أو الربنامج.
• يف عمر ال�سنتني ،يكت�سب الطفل
رك��ائ��ز اللغة في�صبح ق���ادراً على ا�ستيعاب
بع�ض الأح��ادي��ث العادية ،وهنا يبد�أ التلفزيون
بالرتفيه عنه� .إالّ �أن تركيزه يبقى ق�صري الأمد
وهو بحاجة اىل وجود را�شد بقربه لي�شرح له تتايل
الأحداث وامل�شاهد.
عن جملة Santé
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احتفل املالزم الأول
هيثم احلاج بزفافه
اىل املهند�سة
مريفت عبداهلل.
احتفل املعاون
خالد حممد عقيل
بعقد خطوبته
على اجلندي
�آية علي امل�سرتاح.

احتفل املعاون
بالل مغام�س
بزفافه اىل الآن�سة
رميا نادر.

احتفل الرقيب معني ق�شوع
بعقد خطوبته على الآن�سة منى عويدات.

احتفل الرقيب اياد جميد
بزفافه اىل الآن�سة عبري الدغيدي.

احتفل اجلندي احمد �سعدو
بزفافه اىل الآن�سة �سهى �سباط.
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• �أفقياً:
 -1عيد وطني كبري� ،سياج
الوطن� ،أح ّبك.
 -2دول���ة �أوروب���ي���ة ،ولد
مدح.
الناقة ،ذاق ،نقي�ض َ
 -3مدينة هندية ،العب
تن�س ب��ري��ط��اين دويل،
بلدة يف ق�ضاء جبيل.
 -4نخ ّوفهم� ،شرب ،خا�صم
خ�صومة �شديدة ،نق ّدر له
ال�سعر ،قلب الإن���اء على

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال
ك
ل
ما
ت
ا
ملتقاطع
«اجلي�ش
فيها ج » لقرائها وتخ�ص� ة تقدمها
ص
الف ل وائز مالية قيمتها للفائزين
ري
القرعة ة لبنانية ،ت��وزع اربعماية
على اربعة فائزين .بوا�سطة

ر�أ�سه.
 -5الإ�سم الثاين ملخرج
ه��ن��دي راح���ل ن��ال جائزة
�أو�سكار ،مدينة فرن�سية،
مدينة م�صرية ،رئي�س
القوم ومقدامهم.
 -6م�ضغ والك� ،أ�شتاق
اىل ،عملة �آ�سيوية ،وحدة
وزن ،ير�شد ،ف�أ�س.
 -7ح ّددتمُ النظر اىل� ،آخر
�أفالم فريد الأطر�ش.

حل العدد ال�سابق

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل .وتعلن النتائج يف العدد املقبل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع
املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  10كانون الثاين .2008

إرتاب ،يراوغ وي�س ّوف،
َ � -8
للمنادى.
� -9أرخ���ى ال�ستار ،والية
�أمريكية ،معاون.
��� -10ش��اع��ر وم�سرحي
نروجي راحل ،جهة وناحية.
 -11قامة الر ُجل� ،سئ َم،
عي�ش وا�سع.
 -12كاتب فرن�سي �ساخر
راحل� ،ضعف.
يخ�صنا،
 -13طينَّ احلائطّ ،
دولة �آ�سيوية.
 -14العب تن�س �سوي�سري
• عمودياً:

الفائزون

• املعاون زياد القالوي
الفوج املجوقل.
• الرقيب �شادي عون
الطبابة الع�سكرية.
• الرقيب �سليمان نا�صر الدين
�سرية �شرطة منطقة بريوت.
• �سندريلال اغناطيو�س
بالط  -جبيل.

 -1ف��ري��ق ك���رة �إنكليزي،
مرتفع ،مطربة لبنانية.
� -2أط�����ول �أن���ه���ر فرن�سا،
�أدي��ب فرن�سي راح��ل �صاحب
«الفر�سان الثالثة» ،رجع من
ال�سفر.
 -3فنانة �سورية �إبنة ملحن،
َّ
طلع
والتف النبات ،برزت
وظهرت.
 -4ر ْق�صة التينية� ،إح��دى
�سال�سل الأند�س ال�شرقية يف
بوليفيا ،تعرفون.
ِ -5م��ث��ل ،فنانة م�صرية،
ت َعب ،جاء وذهب الر ُجل ،والد
الأب.
 -6نهو�ض ،م�صيف لبناين،
أو�ضح و�شرح الأمر ،حرب.
� َ
� -7صار ط��ر َّي��اً� ،أداة ن�صب،

دويل ،يتثاقل يف م�شيته.
� -15إ َلهة اخل�صب والزراعة
عند الإغريق ،يعالج.
 -16فريق كرة �إيطايل،
مرف�أ �أمريكي ،عل َم و�أدرك
الأمر.
� -17إ�سرت َّد ،من �ضواحي
بريوت ،متام ُه.
� -18أك���ب��ر حم��ي��ط��ات
العامل ،طلع النجم ،حبوب
م�س ّكنة.
 -19ي�����ض��رب ل��ون��ه اىل
ال�����س��واد� ،شديد ال�سواد،
ل��ذي��ذ الطعم ،ح�ضوري يف
املكان ،عا�صمة �آ�سيوية.
� -8س ّم َي ،نذوق ،العب تن�س
فرن�سي.
 -9مدينة �أملانية ،حرف جر،
لقبه احلكيم ،ال ُيباح به.
 -10ح���رف ج����زم ،يف�سد،
�أكملنا ُه� ،ضمري مت�صل.
��� -11س��ل�����س��ل��ة م��رك��ب��ات
ف�ضائية ،طرف خف البعري،
�أم����ر م��ث�ير ل��ل��ن��ظ��ر ،دول���ة
�آ�سيوية.
 -12مدينة فرن�سية� ،ض ْمن،
مي�شي م�شية املق ّيد� ،أحرف
مت�شابهة.
 -13ط�أط�أ ر�أ�سه ،يب�سط يده،
يقنط.
 -14ي���أت��ي ب��ع��دي ،يعتب،
م��ل��ك إ�ن��ك��ل��ي��زي يف عهده

م�سقط ر�أ�س عمر اخليام،
غري نا�ضج.
 -20ن���وع م��ن احل��ي��ات،
نعام ،الإ�سم الثاين ل�شاعر
م�سرحي فرن�سي راح��ل،
بـ«م�صا�ص الدماء».
ُعرف ّ
� -21شجر �صلب ،من �أفالم
فرنانديل ،الإ�سم الثاين
ل��رح��ال��ة وع����امل طبيعي
ن��روج��ي راح��ل ن��ال جائزة
نوبل.

ا�شتعلت «حرب الوردتني».
 -15يب�س ال�شيء ،امرباطورة
�سابقة� ،ص ّدحت الطيور ،نوع
من ال�سباع.
� -16أديب م�صري راحل ،طائر
قيل �إنه ال ينام الليل.
 -17م��ن ���ض��واح��ي ب�يروت،
عالمِ فلكي فرن�سي ،مرف أ� يف
ال�صومال.
� -18ضعف وف��زع ،قرميد،
ع��ا���ص��م��ة �آ���س��ي��وي��ة ،واح���د
بالأجنبية.
 -19عا�صمة �آ�سيوية� ،أول
ال�شباب ،للإ�ستفهام .من
العمالت.
 -20را� َ���س���ل��� ُت���م ،عا�صمة
�أوروبية ،الإحتفال العظيم.
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عاتبة...
و�إن طارت

ها هي حت ّلق يف �سماء الوطن والوطنية .جناحان كبريان و�صدر عامر ،وزئري ّ
يق�ض
م�ضاجع ال�ضعف ويتحدّ ى الهوان.
على ال�شرفات ن�ساء تل ّوح بالأيدي ،وفوق ال�سطوح �أطفال يحاولون التقاط الف�ضاء
وتلم�س معدنها الالمع ،واختبار هيبة الطبقات العليا من جمالنا
�أمالً بال�سم ّو اليهاّ ،
اجلوي ،واجللو�س اىل جانب املالحني بفخر واعتزاز.
�إنها الـ«هوكر هنرت» ،احلورية اجلميلة التي نف�ضت عن كاهلها غبار ال�سنني،
وعادت حم ّلقة مغ ّردة العبة راق�صة يف �سماء لبنان ،معلنة ا�ستعداد �سالحنا اجلوي
حتمل م�س�ؤولياته يف حماية الأجواء ،ورف�ض الع ّلة والداء ،ومواجهة
للعودة اىل ّ
الفقر واحلرمان ،وا�ستعادة �سرب جوي كان يف مو�ضع االحرتام والإعجاب يف املنطقة
ب�أكملها ،قبل �أن ّ
تطل الفتنة ب�ش ّرها و�إثمها ،وت�ضطر الـ«هوكر هنرت» لأن ت�سرتيح
�أربعة ع�شر عاماً كاملة يف �أروقة قواعدنا اجلوية ،داوت جروحها �آنذاك وه ّي�أت نف�سها
النطالقة قوية تتزامن مع نه�ضة الوطن ،ومع عودته لتب ّوء مركزه احل�ضاري
هب «املر ّبون» القدامى ،من طيارين وف ّنيني ،لإ�سعاف الـ«هوكر»،
بني الأمم .لقد ّ
وم�ساعفتها ،و�صيانتها ،فنجحوا ،وها هي تر ّد التحية لهم من الأعايل ب�أح�سن منها،
و �أحلى.
�إن �إخال�ص رجال الإعداد وال�صيانة و�إعادة الت�أهيل يف قواعدنا اجلوية ،و�شجاعة
ط ّيارينا و�شوقهم اىل التحليق فوق تاللنا و�سهولنا ،هي التي دفعت بالـ«هوكر
هنرت» اىل التبخرت يف الأعايل.
ون�سور اجلو يف م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية ،الذين مل يتوانوا عن اال�ستب�سال يف الدفاع
عن �أر�ض بالدهم براً يف غياب طائرتهم ،لن يتوانوا عن موا�صلة الدفاع عنها فيما
لو ّ
تخطى جي�شنا العقبات املادية ،فا�ستكمل عتاده و�أ ّمت تدريباته .والكل يعرف ما
أ��شد احلاجة اىل ا�ستكمال منظومتنا الع�سكرية الدفاعية ،خ�صو�صاً يف ظل تنامي
الأخطار التي تتهدد �أمن جمتمعنا ،ويف ظل التطور ال�صناعي الهائل الذي �أجّج
الت�سابق اىل الت�س ّلح يف العامل ب�أ�سره ،وقد نال عد ّوانا� ،إ�سرائيل والإرهاب ،ح�صتهما
من هذا التطور ،فواجهانا به ،وواجهناهما ،وكان �سالحنا ا�ستب�سال جنودنا و�إرادتهم
ووفا�ؤهم للق�سم ،ودفاعهم عن بالد الأرز بلحمهم احلي.
والآن ،واىل �أن ّ
مين اهلل على �سالحنا اجلوي مبا يحتاجه من عتاد ،ندعو الـ«هوكر» اىل
�أن تخ ّفف من عتبها ،واىل �أن حت ّلق مع الن�سور قوية �شاخمة ،ونقول لها :ا�سحبي
النوم من عيون الك�ساىل يا طائرتنا احللوة� .إننا واقفون انتظاراً لك ،وانت�صاراً للكرامة
فيك ،والعافية!
ِ

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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