




ا�ستقباالت الوزير ................................... 5

ا�ستقباالت القائد .................................. 9

امر اليوم ........................................... 19

جوالت القائد ....................................... 20

ن�ساطات القيادة .................................. 22

ا�ستقباالت رئي�س االأركان ......................... 24

تقدير وتكرمي .................................... 28

اخبار ون�ساطات ....................................  36

ن�سرة توجيهية ....................................  48

ذكراهم خالدة .................................... 63

درا�سات واأبحاث .....................................  67

ق�سايا  اقليمية ....................................  78

ذكرى واحتفال ..................................... 87

ا�سماء المعة ........................................  99

من واقع احلياة....................................  122

اكت�ساف علمي...................................  128

فنون زخرفية.....................................  131

نحن والقانون.....................................  144

كلمتي .............................................  162

رئي�سة التحرير: نهى اخلوري

�سكرترية التحرير: اإلهام ن�سر تابت

املدير الفني: ح�سن عا�سي

Graphic Designer: Roland Zakhia

عنوان املجلة:

قيادة اجلي�س اللبناين - مديرية التوجيه - الريزة

هاتف: 1701

www.lebarmy.gov.lb :العنوان على �سبكة االنرتنت

طبعت على مطابع:

�شم�ش للطباعة والن�شر �ش.م.ل.

هاتف: 7- 6- 01/707735

توزيع:

»النا�شرون« �ش.م.م.

لتوزيع ال�شحف واملطبوعات

ي��وا���س��ل ف���وج امل��غ��اوي��ر 

من  الرغم  على  تدريباته 

العمالنية.   ان�سغاله باملهام 

�سريتا  تابعت  ال�سياق  هذا  ويف 

يف  قتال  دورة  اجلبلي  القتال 

املرتفعة  اجلبلية  املناطق 

واملغطاة بالثلوج,  اإ�ستفاد خاللها 

الع�سكريون من خربات مدّربيهم 

الفرن�سيني واللبنانيني.

زيارة ر�سمية

هبات وم�ساعدات

الرئي�س  نائب  زي��ارة  ختام  يف 

اأقيم عر�س  اىل بريوت,  االأمريكي 

االأمريكية  االأ�سلحة  من  لنماذج 

اللبناين.  اجلي�س  اىل  املقّدمة 

الدفاع  وزير  العر�س,  ح�سر  وقد 

الواليات  و�سفرية  اجلي�س  وقائد 

العام  االأمريكية واملدير  املتحدة 

وعدد  الداخلي  االأمن  لقوى 

من ال�سخ�سيات.

للجي�س  العامة  االأركان  هيئة  رئي�س  برئا�سة  رفيع,  �سوري  ع�سكري  وفد  لبنان  زار 

قائد  لدعوة  تلبية  وذلك  العماد علي حبيب,  ال�سورية  العربية  امل�سلحة  والقوات 

اجلي�س اللبناين العماد جان قهوجي.

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2500 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
لبن������اني�����ة لي�رة   100.000 • للأف��������راد: 
لبناني�����ة لي�����رة   200.000 • للموؤ�س�سات: 
امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •

ة
ع

و
تن

مل
وا

ة 
ت

اب
ث

ال
ب 

وا
الأب

ىل ا
ة ا

ف
�سا

الإ
با

يف ثكناتنا

طبع من هذا العدد 63.000 ن�سخة

ال�سنة

اخلام�سة والع�سرون

العدد رقم 288

حزيران 2009 

ة
ع

و
تن

مل
وا

ة 
ت

اب
ث

ال
ب 

وا
الأب

ىل ا
ة ا

ف
�سا

الإ
با

انتخابات 2009

32

اجلي�ش

جملة �سهرية ت�سدر عن:

قيادة اجلي�س اللبناين

مديرية التوجيه

Issued by: 

The Lebanese Army

Directorate of Orientation 

16

53

6





وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل قائد العمليات 

اخلا�سة الأمريكية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني املحامي اليا�س 

املر، قائد العمليات اخلا�سة يف اجلي�س الأمريكي 

الأدمريال اإريك اأول�سن، يف ح�سور �سفرية الوليات 

املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون، 

وم�ساعد وزير الدفاع الأمريكي للعمليات اخلا�سة 

وحّل النزاع مايكل فيكرز، وامللحق الع�سكري 

الأمريكي يف لبنان جورج وزربي.

تناول البحث خالل اللقاء، �سبل تعزيز قدرات 

اجلي�س اللبناين وت�سليم امل�ساعدات املقررة له 

يف وقت قريب. 

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني املحامي اليا�س 

املر، وفداً من نقابة اأ�سحاب امل�ست�سفيات 

برئا�سة رئي�س النقابة �سليمان هارون. وعر�س 

الوفد مع الوزير املر، تعزيز التعاون بني الوزارة 

وامل�ست�سفيات، ومّت و�سع برنامج عمل لالإ�سراع 

يف تفعيل هذا التعاون.

... ووفداً من نقابة

اأ�سحاب امل�ست�سفيات
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ا�ستقباالت الوزير
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كلمة بايدن

حتّدث ال�سيد جوزيف بايدن م�سدداً على »�سرورة 

اأن يكون يف لبنان جي�س واحد و�سرطة واحدة حلماية 

البلد«، ولفت اىل »ت�سحيات اجلي�س اللبناين يف 

البارد �سد »فتح  اأيار 2007 يف معركته يف نهر 

اللبنانيني  الع�سكريني  بن�سال  منّوهاً  ال�سالم« 

يف ختام زيارة نائب الرئي�ش الأمريكي جوزف 

بايدن اىل بريوت، اأقيم يف الباحة اخلارجية 

ملطار رفيق احلريري الدويل عر�ش لنماذج 

من الأ�سلحة والأعتدة الع�سكرية الأمريكية 

املقّدمة اىل اجلي�ش اللبناين. وقد ح�سر 

العر�ش اىل بايدن، وزير الدفاع الوطني 

اليا�ش املر وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

و�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية مي�سيل 

�سي�سون واملدير العام لقوى الأمن الداخلي 

اللواء اأ�سرف ريفي وعدد من ال�سخ�سيات 

اللبنانية والأمريكية.

عر�ش لنماذج 

اأ�سلحة واأعتدة 

اأمريكية مقّدمة 

اىل اجلي�ش اللبناين

يف ختام زيارة بايدن

اىل لبنان
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الذين  وبال�سهداء  التنظيم،  ه��ذا  على  للق�ساء 

هذه  اإعتداءات  نتيجة  اجلي�س  �سفوف  �سقطوا يف 

الع�سابة«.

كما تطّرق نائب الرئي�س الأمريكي، اىل الهبات 

اىل  املتحدة  الوليات  قّدمتها  التي  والتقدميات 

املوؤ�س�سة الع�سكرية اللبنانية، معترباً »اأنها الأهم 

داعياً  البلد«،  يف  املوؤ�س�سات  جميع  بني  من 

بتلبية  متعهداً  دعمها،  اىل  اللبناين  »ال�سعب 

حاجات اجلي�س اللبناين«.

الوزير املر

»الإدارة  �سكر  املر  اليا�س  الوطني  الدفاع  وزير 

ال�سرعية  املوؤ�س�سات  دعمها  على  الأم��ريك��ي��ة 

اللبنانية وخ�سو�ساً اجلي�س، مثنياً على التزام الإدارة 

واأجهزته  وجي�سه  لبنان  دعم  اجلديدة  الأمريكية 

الأمنية الر�سمية«.

لأدافع  اأو  لأبّرر  هنا  »ل�ست  املر:  الوزير  واأ�ساف 

اأدافع  لبناين  وزير  فاأنا  الأمريكية،  ال�سيا�سة  عن 

عن دولتي وبلدتي وحكومتي، ولكن اأوؤكد اأن الإدارة 

الأمريكية لي�ست تاجرة �سالح، بل هي دولة، وعندما 

الدولة  قدرة  من  تتاأكد  اأن  يجب  موؤ�س�سة  ت�ساعد 

واجلي�س اللبناين على امل�سي بخطى �سليمة، وهذا 

الإرهاب  مكافحة  نتيجة  الأمريكية  لالإدارة  ثبت  ما 

والتزام اجلي�س القرار 1701...«.

كذلك، اأ�سار الوزير املر اىل »اأن الزيارة التي قام 

اأمريكياً  خطياً  التزاماً  اأثمرت  وا�سنطن،  اىل  بها 

اللبناين  اجلي�س  لت�سليح  �سنوات  اخلم�س  خطة 

وجتهيزه« واأن »امل�سروع يف مرحلته الأوىل يبلغ 

اأي  واأنها هبات ول يتّم دفع  410 ماليني دولر«، 

�سيء من اخلزينة اللبنانية، وهي تاأتي من الإدارة 

الأمريكية من دون قيد اأو �سرط، واأن بع�ض الأ�سلحة 

دفعات  يف  �سي�سل  الآخ��ر  والبع�س  موؤخراً  و�سل 

لحقاً.





زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر، 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، وجرى البحث يف التح�سريات اجلارية 

ل�سمان اأمن الإنتخابات النيابية وحرية املواطنني 

خالل العملية الإنتخابية، بالإ�سافة اىل اأمور اأخرى 

تتعلق باملوؤ�س�سة الع�سكرية.

وزير الدفاع 

الوطني وقائد 

اجلي�ش يبحثان 

التح�سري للإنتخابات 

النيابية

زار كل من قائد القوات امل�سلحة املاليزية اجلرنال عبد العزيز بن 

حاجي زينال، وقائد القوات امل�سلحة يف �سلطنة بروناي اجلرنال 

اأوانغ حلبي بن حاجي يو�سف، �سمن وفد م�سرتك، قيادة اجلي�س 

يف الريزة. وقد كان قائد اجلي�س العماد جان قهوجي يحيط به كبار 

�سباط القيادة يف ا�ستقبال الوفد ال�سيف لدى و�سوله اىل وزارة 

الدفاع الوطني، حيث قّدمت له الت�سريفات �سرية م�سرتكة من 

القوات اجلوية والبحرية وال�سرطة الع�سكرية، بالإ�سرتاك مع مفرزة 

من مو�سيقى اجلي�س.

ويف مكتب العماد قائد اجلي�س، عقد اإجتماع جرى خالله 

التداول بعالقات التعاون الع�سكري بني اجلي�س اللبناين وجي�سي 

البلدين ال�سديقني، و�سبل تفعيلها ل �سيما يف جمايل التدريب 

واللوج�ستية. كما تناول البحث مهمات وحدتي البلدين، العاملتني 

�سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان. وتال الإجتماع عر�س 

اإيجاز عن اجلي�س اللبناين ومهماته، ثم تبادل دروع تذكارية 

باملنا�سبة.

قائدا القوات امل�سلحة

يف ماليزيا وبروناي

زارا قائد اجلي�ش

حزيران

ا�ستقباالت القائد
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جان  العماد  اجلي�س  قائد  اإ�ستقبل 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 

بلغاريا ال�سيد فينلن لزاروف.

مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  اإ�ستقبل 

الدفاع  اأرك���ان  رئي�س  ال���ريزة،  يف 

البلجيكي الفريق �سارل هرني دلكور، 

يرافقه قائد القوات الربية البلجيكية 

البحث  وتناول  ت�ستلمانز.  اإدي  اللواء 

�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني 

اجلي�سني اللبناين والبلجيكي، و�سوؤوناً 

البلجيكية  ال��وح��دة  مبهمة  تتعلق 

العاملة يف اإطار قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.

العماد  اجلي�س  قائد  اإ�ستقبل 

الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي، 

كيليك،  �سريدار  ال�سيد  تركيا  �سفري 

وجرى البحث يف الأو�ساع العامة.

مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  اإ�ستقبل 

يف الريزة، القائمة باأعمال ال�سفارة 

بلينغ،  اإيرين  ال�سيدة  الأملانية 

العامة  الأو�ساع  يف  التداول  وجرى 

اىل  املقّدمة  الأملانية  وامل�ساعدات 

اجلي�س اللبناين.

قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي

ي�ستقبل

ال�سفري البلغاري

... ورئي�ش اأركان 

الدفاع البلجيكي

... وال�سفري الرتكي

... والقائمة باأعمال ال�سفارة الأملانية
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يف  اجلي�س،  قائد  العماد  اإ�ستقبل 

الأمم  قوات  قائد  الريزة،  يف  مكتبه 

اجلرنال  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة 

كالوديو غراتزيانو.

يف  اجلي�س،  قائد  العماد  اإ�ستقبل 

مكتب  م��دي��ر  ال����ريزة،  يف  مكتبه 

يف  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 

وتباحثا  زك��ي،  عبا�س  ال�سيد  لبنان 

يف ال�ساأن العام والو�سع الفل�سطيني 

ب�سكل خا�س.

اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، رئي�س مركز جنيف الدويل للعمليات 

الإن�سانية لنزع الألغام ال�سفري ا�ستيفان هو�سي 

على راأ�س وفد مرافق. وجرى خالل اللقاء 

التداول يف مو�سوع نزع الألغام التي خّلفها 

العدوان الإ�سرائيلي يف اجلنوب.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 

م�ساعد الأمني العام لالأمم املتحدة ل�سوؤون 

حفظ ال�سالم ال�سيد األن لو روي، يرافقه قائد 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان اجلرنال 

كالوديو غراتزيانو. وتناول البحث الأو�ساع العامة 

والتطورات امل�ستجدة يف منطقة اجلنوب.

... وقائد قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة

... ومدير مكتب 

منظمة التحرير 

الفل�سطينية

يف لبنان

... وال�سفري ا�ستيفان هو�سي

... وم�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة

ل�سوؤون حفظ ال�سلم
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مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  اإ�ستقبل 

يف الريزة، قا�سي التحقيق الع�سكري 

الأول القا�سي ر�سيد مزهر.

يف  قهوجي،  جان  العماد  اإ�ستقبل 

دنيز  القا�سية  ال���ريزة،  يف  مكتبه 

املعو�سي.

يف  اجلي�س،  قائد  العماد  اإ�ستقبل 

ق�ساة  من  وف��داً  ال��ريزة،  مكتبه يف 

العميد  برئا�سة  الع�سكرية  املحكمة 

الركن نزار خليل.

جان  العماد  اجلي�س  قائد  اإ�ستقبل 

الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي، 

القا�سي نبيل �ساري.

.. وقا�سي التحقيق 

الع�سكري الأول

ر�سيد مزهر

... والقا�سية

دنيز املعو�سي

... ووفداً من ق�ساة املحكمة الع�سكرية

... والقا�سي نبيل �ساري
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يف  قهوجي،  جان  العماد  اإ�ستقبل 

وزارة  عام  مدير  ال��ريزة،  يف  مكتبه 

املالية الدكتور اآلن بيفاين.

يف  اجلي�س،  قائد  العماد  اإ�ستقبل 

نقابة  من  وف��داً  ال��ريزة،  يف  مكتبه 

اأ�سحاب امل�ست�سفيات اخلا�سة برئا�سة 

النقيب �سليمان هارون.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، مدير عام �سركة MTG ال�سيد كلود 

با�سيل ووفداً مرافقاً.

اإ�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من نقابة اأطباء الأ�سنان برئا�سة النقيب 

الدكتور اأنطوان كرم. وتناول البحث تفعيل التعاون 

بني املوؤ�س�سة الع�سكرية واجل�سم الطبي اللبناين.

... ومدير عام وزارة 

املالية

... ووفداً من نقابة 

اأ�سحاب

امل�ست�سفيات اخلا�سة

MTG ومدير عام �سركة ...

... ووفداً من نقابة اأطباء الأ�سنان
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من  وفداً  الريزة،  مكتبه يف  قهوجي، يف  جان  العماد  اجلي�س  قائد  اإ�ستقبل 

م�سايخ دار الفتوى برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ عبد اللطيف دريان رئي�س املحاكم 

ال�سنية الذي اأعرب عن دعمه املوؤ�س�سة الع�سكرية.

املر�سلني  جمعية  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  اإ�ستقبل 

اللبنانيني للموارنة الأب ايلي ما�سي.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من راهبات 

الوردية يف جبيل الذي قّدم له درعاً 

تذكارياً عربون �سكر وتقدير. 

الوطنية  الهيئة  من  وف��داً  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  اإ�ستقبل 

لالإت�سالت �سم الأ�ستاذ كمال �سحادة، الدكتور عماد حب اهلل والدكتور باتريك 

عيد.

بلديات  اإحتاد  رئي�س  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اإ�ستقبل 

ب�سري ال�سيد نوفل ال�سدراوي.

... ورئي�ش جمعية املر�سلني اللبنانيني للموارنة

... ووفداً من راهبات 

الوردية

... ورئي�ش اإحتاد بلديات ب�سري

... ووفداً من م�سايخ دار الفتوى ... ووفداً من الهيئة الوطنية للإت�سالت
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اجلـانبـان اأّكــدا احلـــر�ص على        التعـاون ملا فيه خري البلدين

وفد ع�سكري �سوري برئا�سة رئي�ش هيئة الأركان زار لبنان

ا�ستقبال واإجتماع

اللبنانية  احل��دود  عند  ال�سوري  الوفد  ا�ستقبل 

املجل�س  ع�سو  امل�سنع،  حملة  يف  ال�سورية، 

الع�سكري اللواء الركن نبيل قرعة و�سباط قادة.ولدى 

و�سول الوفد اإىل وزارة الدفاع الوطني يف الريزة، 

اإ�ستقبله قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي وال�سباط 

الت�سريفات  له  قّدمت  حيث  القيادة،  يف  الكبار 

الالزمة �سرية م�سرتكة من القوات اجلوية والبحرية 

من  مفرزة  مع  بالإ�سرتاك  الع�سكرية،  وال�سرطة 

مو�سيقى اجلي�س. وقد عقد اجتماع بني القيادتني، 

ا�ستهله العماد قهوجي بكلمة رّحب فيها ب�سيادة 

العماد علي حبيب وبجميع اأع�ساء الوفد املرافق، 

كما توّجه اإىل اجلميع بال�سكر والإمتنان على تلبية 

دعوة قيادة اجلي�س اللبناين، ما يوؤكد اإرادة التوا�سل 

بني  والتن�سيق  الأخوة  عالقات  وتر�سيخ  والتعاون 

اجلي�سني ال�سقيقني على خمتلف الأ�سعدة.

كلمة العماد قهوجي

العماد قهوجي قال يف كلمته:

ال�سنوات  خ��الل  العربية  منطقتنا  »�سهدت 

عديدة،  وع�سكرية  �سيا�سية  اأح��داث��اً  املن�سرمة، 

اأن  يف  �سك  ول  وفل�سطني،  العراق  يف  وخ�سو�ساًَ 

على  باآخر  اأو  ب�سكل  انعك�ست  قد  الأح���داث،  تلك 

كل من لبنان و�سوريا، لكن �سمود هذين البلدين 

الأم��ور،  من  كانا  املخاطر،  وج��ه  يف  ومناعتهما 

ال�سعاب،  اأ�سهمت ب�سورة فّعالة يف تخّطي  التي 

والتخفيف من اأ�سرار الأزمات وتداعياتها.

بني  العالقة  بقيت  التحديات،  هذه  خ�سّم  ويف 

اجلي�سني اللبناين والعربي ال�سوري، منوذجاً ُيحتذى 

والوطنية،  القومية  واأبعادها  واأ�سالتها  يف عمقها 

القيادتني  وع��ي  على  �ساطعاً  دل��ي��الً  م�سّكلة 

امل�سرتكة،  وقناعتهما  املرحلة،  دقة  الع�سكريتني 

ال�سفوف،  ور���سّ  التعاون،  عرى  توثيق  بوجوب 

عمل  الذي  الإ�سرائيلي،  العدو  خمططات  ملواجهة 

الظروف  ا�ستغالل  على  ق��وة،  من  اأوت��ي  ما  بكل 

القائمة يف املنطقة، بغية ت�سديع وحدة املوقف 

وبالتايل  و�سوريا،  لبنان  بني  �سيما  ل  العربي، 

الإمعان اأكرث واأكرث، يف متّل�سه من موجبات ال�سالم 

اغت�سابه احلقوق  والعادل، وال�ستمرار يف  ال�سامل 

العربية.

لقد اأثبتت التجارب البعيدة والقريبة، اأن ا�ستقرار 

�سحيح.  والعك�س  �سوريا  على  باخلري  يعود  لبنان 

وانطالقاًَ من هذه احلقيقة، كان التعاون املثمر بني 

بالذكر،  واأخ�ّس  املجالت.  من  الكثري  يف  جي�سينا 

التعاون يف مكافحة الإرهاب، وت�سليم الفارين من 

والتن�سيق  الأمنية،  املعلومات  وتبادل  العدالة، 

بني الوحدات الع�سكرية على جانبي احلدود، ملنع 

هذا  ال�سرعي. ويف  غري  والت�سّلل  التهريب  اأعمال 

الإطار، اأعرّب عن �سعوري بالإطمئنان، جتاه توقيف 

اجلرمية  يف  ال�سالعني  اأح��د  ال�سورية،  ال�سلطات 

التي اأودت بحياة عدد من الع�سكريني، يف منطقة 

معه  والتحقيق  املن�سرم،  ال�سهر  خ��الل  البقاع 

القب�س  اإلقاء  اإىل  ال�سلطات، و�سولً  من قبل هذه 

اإىل اجلي�س  على باقي القتلة، وت�سليمهم جميعاً 

اإل  ي�سعني  ل  ذكرته،  ما  جانب  واإىل  اللبناين. 

التنويه بامل�ساعدات الع�سكرية التي قّدمها اجلي�س 

اللبناين،  اجلي�س  اإىل  ال�سقيق  ال�سوري  العربي 

خالل اأحداث نهر البارد، اإ�سافة اإىل موا�سلة تقدمي 

الدعم اللوج�ستي، وتعزيز التدريب امل�سرتك بني 

اجلانبني.

اإىل  اأخرى، تطلعي  اللقاء، لأوؤكد مرة  اأغتنم هذا 

خمتلف  يف  اخل��ربات  وتبادل  التعاون  من  مزيد 

للوقوف �سداً  واإىل ت�سافر جهودنا معاً،  امليادين، 

منيعاً يف وجه ما يخطط له العدو الإ�سرائيلي، من 

ال�سقيقني  بلدينا  �سالمة  تهّدد  وفنت،  موؤامرات 

و�سهالً  واأهالً  جم��ّدداً،  باجلميع  اأرّحب  و�سيادتهما. 

بكم �سيوفاً كراماً يف قيادة اجلي�س اللبناين، ويف 

وطنكم الثاين لبنان«.

كلمة العماد حبيب

بدوره رّد العماد حبيب بكلمة قال فيها:

عا�سمة  بريوت  يف  اليوم  نلتقي  اأن  »ي�سعدين 

املقاومة العربية القادرة على اإثبات الذات وك�سر 

بداية  الزمن  جدار  على  لتحفر  العاتية  العوا�سف 

ول  اأو تردد،  زمن عربي جديد ل مكان فيه خلوف 

اإذعان...  اأو  لهزمية  ذكر  ول  ا�ستكانة  اأو  لذل  وجود 

املعاناة،  رح��م  من  الن�سر  ا�ستيالد  عنوانه  زم��ن 

برئا�سة  رفيع،  �سوري  ع�سكري  وفد  لبنان  زار 

والقوات  للجي�ش  العامة  الأركان  هيئة  رئي�ش 

امل�سلحة العربية ال�سورية العماد علي حبيب، 

اللبناين  اجلي�ش  قائد  لدعوة  تلبية  وذل��ك 

العماد جان قهوجي.
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يحت�سن  �سعب  وت�سحيات  ال�سهداء  دماء  ووق��وده 

اأن  يوؤكد  جديد  عربي  زمن  واملقاومة...  اجلي�س 

حقائق اجلغرافيا والتاريخ التي تربط �سوريا بلبنان 

ع�سّية عن التهمي�س والتذويب... منيعة يف وجه 

من ل يريد اخلري لهذه الأمة، وهي ل تقت�سر على 

وحدة الرتاب واملاء والهواء بل متتد اإىل وحدة الدماء 

التي جتري يف العروق بني العائالت التي يعي�س 

بع�س اأفرادها يف �سوريا وبع�سهم الآخر يف لبنان... 

الأقرب  ال�سقيق  جانب  اإىل  وقفت  التي  و�سوريا 

تقدمي  يف  يوماً  تبخل  مل  حمنته  اأيام  يف  لبنان 

كل ما ميكن تقدميه للحفاظ على لبنان موّحداً حراً 

م�ستقالً...

جبلت  التي  الطاهرة  الذكية  ال�سورية  فالدماء 

بالرتاب اللبناين اأثمرت وقفاً لنزيف احلرب الأهلية 

دولة  بناء  و�ساهمت يف  اأتونها،  لبنان من  واإخراج 

للبنان  امل�سرق  الوجه  على  واحلفاظ  املوؤ�س�سات 

املنا�سبة  البيئة  هّياأت  وذاك  هذا  وقبل  ال�سقيق، 

على  اللبناين  اجلي�س  بناء  لإعادة  املالئم  واملناخ 

اأ�س�س ع�سرية متّكنه من القيام بواجبه يف الدفاع 

و�سيادته  وحريته  اأمنه  على  واحلفاظ  لبنان  عن 

وا�ستقالله... جي�س ع�سري لبناين ي�ستمد عقيدته 

من  النتماء  هذا  يفر�سه  وما  لوطنه،  انتمائه  من 

الت�سّدي بحزم لكل من يحاول اأن يعبث باأمن لبنان 

وا�ستقراره، جي�س يدعم املقاومة الوطنية اللبنانية 

ال�سعوب  اإرادة  اأن  القاطعة  بالدلئل  اأثبتت  التي 

اأقوى من كل اأ�سلحة الفتك والقتل والدمار، و�سوريا 

ووّفرت  ودعمتها  اللبنانية  املقاومة  رعت  التي 

كيد  ورد  ال�سمود  على  والقدرة  القوة  اأ�سباب  لها 

لبنان  اأن  نحورهم، هي على يقني  اإىل  املعتدين 

الوحيد  العدو  ومقاومة يدرك خطورة  وجي�ساً  �سعباً 

بالكيان الإرهابي الإ�سرائيلي الذي  امل�سرتك ممثالً 

ما يزال يحتل الأر�س اللبنانية وال�سورية، وينتهك 

القرارات الدولية كما ينتهك حرمة الأجواء اللبنانية، 

ويهّدد ويتّوعد با�ستهداف رموز املقاومة، ولكنه يف 

الوقت نف�سه يدرك اأنه م�سى الزمن الذي كان ينّفذ 

فيه مغامراته من دون ح�ساب، فلكل فعل رّد فعل، 

واملقاومة اللبنانية اليوم اأ�سد عوداً واأ�سلب عزمية 

واأكرث ح�سوراً وفعالية، واجلي�س اللبناين اليوم اأقدر 

على الدفاع عن لبنان وقطع الطريق على كل من 

يفكر بامل�سا�س باأمن لبنان اأر�ساً و�سعباً.

اإن �سوريا التي وقفت اىل جانب لبنان ال�سقيق 

يف املا�سي �ستبقى تقف اىل جانبه... متّد له يد 

العون والإخاء والتعاون يف مواجهة العدو امل�سرتك، 

ور�سم معامل امل�ستقبل وفق اإرادة اأبناء املنطقة ل 

�سوريا  حري�سون يف  اإننا  الأمة...  اأعداء  اإرادة  وفق 

اجلي�سني  بني  العالقات  متتني  على  احلر�س  كل 

ووجودنا  �ستى،  وامليادين  ال�سعد  على  ال�سقيقني 

العامة  القيادة  ع��زم  على  دليل  خري  هنا  اليوم 

العربية  اجلمهورية  امل�سلحة يف  والقوات  للجي�س 

ال�سورية على توثيق العالقة مع اجلي�س اللبناين، 

يف  م�ساعدة  من  تقدميه  ميكن  ما  كل  وتقدمي 

الدفاعية مبا ميكنه  كوادره، ورفع قدراته  تدريب 

من اأداء واجبه املقد�س يف الدفاع عن عروبة لبنان 

و�سيادته، كما اأن القيادة العامة لدينا حري�سة على 

ا�ستمرار التعاون والتن�سيق ومعاجلة جميع امل�سائل 

التي تتطّلب معاجلة وفق توجيهات قائدي البلدين 

�سيادة الرئي�س الفريق ب�سار الأ�سد وفخامة الرئي�س 

البلدين  خري  فيه  ملا  �سليمان،  مي�سال  العماد 

واجلي�سني ال�سقيقني.

نتمنى للبنان املزيد من التقّدم والتطّور ومتام 

الأمن والإ�ستقرار لياأخذ دوره احل�ساري والريادي يف 

لعلى ثقة  واإننا  العامل،  الهامة من  املنطقة  هذه 

احلب  تبادلنا  اللبناين  اجلي�س  قيادة  ب��اأن  تامة 

والتعاون واحلر�س على توطيد عالقات الأخوة، وما 

يف  والإمكانات  للجهود  تن�سيق  من  ذلك  يفر�سه 

على  واحلفاظ  امل�سرتكة  الأه��داف  حتقيق  �سبيل 

على  الطريق  وقطع  وا�ستقرارها،  املنطقة  اأمن 

املخططات امل�سبوهة التي ت�ستهدف اجلميع من 

دون اإ�ستثناء.

والقوات امل�سلحة يف  العامة للجي�س  القيادة  اإن 

لتوجيهات  وتنفيذاً  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 

كل  حري�سة  الأ�سد،  ب�سار  الفريق  الرئي�س  ال�سيد 

احلر�س على متتني اأوا�سر عالقات الأخوة وال�سداقة 

والتعاون مع اجلي�س اللبناين ملا فيه خري البلدين 

ال�سقيقني، ونحن حري�سون كل  وم�سلحة اجلي�سني 

كل  ومعاجلة  والبّناء،  املثمر  التعاون  على  احلر�س 

الق�سايا التي تتطّلب املعاجلة، كما اأننا م�ستعدون 

اللبناين  للجي�س  ممكنة  م�ساعدة  كل  لتقدمي 

وال�سعادة،  ال�سحة  جميعاً  لكم  اأمتنى  ال�سقيق. 

وجلي�سنا املزيد من التقّدم والتعاون املثمر ملا فيه 

خري وم�سلحة البلدين ال�سقيقني«. 

موا�سيع البحث

تناول الإجتماع املوا�سيع ذات الإهتمام امل�سرتك، 

ال�سوؤون  يف  اجلهود  لتعزيز  الالزمة  الآلية  وو�سع 

الأمنية واحلدودية، ل �سيما منها املتعلقة بتبادل 

اأعمال  املعلومات الأمنية ملكافحة الإرهاب، ومنع 

موا�سلة  على  التاأكيد  اىل  اأنواعها،  على  التهريب 

التدريب  جمالت  يف  التعاون  ومتابعة  اللقاءات 

م�سري  لك�سف  اجل��ه��ود  وتكثيف  واللوج�ستية، 

الع�سكريني املفقودين خالل ال�سنني املا�سية، يف 

اإطار اللجان امل�سّكلة لهذه الغاية.

درع  قهوجي  العماد  �سّلم  الإجتماع،  نهاية  ويف 

اجلي�س التذكاري اىل العماد حبيب عربون تقدير. 

ثم اأقيمت للوفد ال�سيف ماأدبة غداء تكرميية يف 

نادي ال�سباط يف الريزة.
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»اأمر اليوم«9

مبنا�سبة عيد 

املقاومة والتحرير

مبنا�سبة العيد التا�سع للمقاومة 

والتحرير، اأ�سدر قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي »اأمر اليوم« الرقم 9، 

الذي قال فيه اإن اأر�ش لبنان »لن 

تكون بعد اليوم عر�سة �سهلة 

لأطماع الآخرين، اأو �ساحة تع�سف 

بها رياح الفنت واملوؤامرات«.

العماد قهوجي توّجه بتحية اإكبار 

واإجلل اىل �سهداء الوطن الع�سكريني 

واملقاومني اللبنانيني، ودعا 

الع�سكريني اىل املزيد من اليقظة 

واجلهوزية الدائمة.

يف ما ياأتي ن�ش »اأمر اليوم«.

اأيها الع�سكريون

نتوّجه  والتحرير،  للمقاومة  التا�سع  العيد  يف 

بتحية اإكبار واإجالل اإىل �سهداء الوطن، الع�سكريني 

�سّطروا  الذين  اأول��ئ��ك  واملدنيني.  واملقاومني 

بت�سحياتهم اجل�سام، اأروع مالحم ال�سمود والبطولة، 

يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي الغا�سب، حتى اأثمرت 

دماوؤهم الزكية، حتريراً لالأر�س، وا�سرتجاعاً لل�سيادة 

النهائي  وحّقه  لبنان،  قوة  على  وتاأكيداً  الوطنية، 

يف ترابه ومياهه. فكان اأن قّدم هذا الوطن ال�سغري 

بحجمه، الكبري باإميان �سعبه، اأمثولة للعامل اأجمع، 

�سهلة  عر�سة  ال��ي��وم،  بعد  تكون  لن  اأر���س��ه  ب��اأن 

لأطماع الآخرين، اأو �ساحة تع�سف بها رياح الفنت 

واملوؤامرات من كّل جانب.

اأيها الع�سكريون

اعلموا اأن احلفاظ على اإجناز التحرير، يعترب من 

هذا  لأنه يف حتقيق  والتزاماتكم،  واجباتكم  اأوىل 

اأمانة  وحتفظون  بالق�سم،  ترّبون  النبيل،  الهدف 

العريق،  �سعبكم  اإرث  من  غالياً  وج��زءاً  ال�سهداء، 

الذي تعّمد بالدماء، وُخط باإرادة احلياة والنت�سار. 

ويف انت�ساركم بني اأهلكم ومواطنيكم على امتداد 

ودوركم  الطبيعي  موقعكم  حيث  اجلنوبية،  احلدود 

الأ�سا�سي، ومبوؤازرة من القوات الدولية، التي قدمت 

اإىل لبنان تنفيذاً للقرار 1701، لت�سّكل �سنداً لكم، 

ك  و�ساهداً على غطر�سة العدو، اإمنا توؤكدون التم�سّ

ا  بهذ

الإجن����از، 

على  والإ���س��رار 

التي  اأر�سنا  ا�سرتجاع 

الح��ت��الل، يف  قيد  ت���زال  ل 

الغجر،  بلدة  من  ال�سمايل  الق�سم 

ويف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا، و�سولً 

اإىل حتقيق ال�سيادة الناجزة، على كامل ترابنا 

الوطني.

اأيها الع�سكريون

يف هذا اليوم امل�سرق من تاريخ لبنان، اأدعوكم 

اإىل املزيد من اليقظة واجلهوزية الدائمة، لإحباط 

بتفكيك  وال�ستمرار  الإ�سرائيلي،  العدو  خمططات 

من  العميلة  اأ�سواكه  واقتالع  التخريبية،  �سبكاته 

ج�سم الوطن، من دون اأن تن�سوا اأّن العمالء ل ميّثلون 

اإل اأنف�سهم، �سواء يف الوطن اأو يف املجتمع اأو يف 

العائلة ال�سغرية، واأن انتماءهم الوحيد هو اخليانة، 

ودينهم هو املال الرخي�س.

قوة  بكّل  الت�سدي  اإىل  الداخل،  يف  اأدعوكم  كما 

ال�سلم  م�سرية  حماية  على  واملواظبة  لالإرهاب، 

على  املنّظمة  اجلرائم  مرتكبي  ومالحقة  الأهلي، 

العاجل،  القريب  يف  التام  وال�ستعداد  اأنواعها، 

للقيام مبهمة حفظ اأمن النتخابات النيابية، التي 

ت�سكل فر�سة للبنانيني، للتعبري عن خياراتهم يف 

لذا ت�سّلحوا بروح  والدميوقراطية.  مناخات احلرية 

واحلزم  الوعي  ومبنتهى  والن�سباط،  املناقبية 

�ستنجحون  باأنكم  كاملة،  ثقة  على  واإين  والتجرد، 

ال�ستحقاقات  خمتلف  يف  �سابقاً،  جنحتم  كما 

واملحطات الوطنية الكربى، و�ستثبتون مرة اأخرى، 

اأنكم اأهل للم�سوؤولية والواجب، وحماة اأوفياء للوطن 

واملواطن. 

�أر�ض لبنان لن تكون

عر�سة �سهلة للأطماع
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جوالت القائد

2
0
0
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قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  اأّك���د 

على  امللقاة  الكبرية  الأمنية  املهمات  اأن 

فيها  مبا  املرحلة،  هذه  يف  اجلي�ش  عاتق 

جتعل  لن  الإنتخابي،  للإ�ستحقاق  التح�سري 

الأ�سا�سية  وجهتها  عن  حتيد  اجلي�ش  بندقية 

باأن  متعهداً  الوطن،  حدود  عن  الدفاع  وهي 

اأن يخ�سعوا  املعتدين على اجلي�ش، ل بد من 

قريباً للعدالة.

�سياق  يف  اأتى  اجلي�ش،  قائد  العماد  كلم 

يف  الع�سكرية  الوحدات  خللها  تفّقد  جولت 

منطقة جنوب الليطاين واللواء اللوج�ستي.

جنوب الليطاين

تفّقد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي الوحدات 

الع�سكرية املنت�سرة يف منطقة جنوب الليطاين، 

التدابري  على  واطلع  مراكزها،  على  جال  حيث 

الوحدات  قادة  اىل  اجتمع  ثم  املتخذة،  امليدانية 

توجيهاته  واأعطى  مرجعيون  ثكنة  يف  و�سباطها 

الالزمة.

الأمنية  املهمات  »اأن  قهوجي،  العماد  واأك��د 

هذه  يف  اجلي�س  عاتق  على  امللقاة  الكبرية، 

املرحلة، مبا فيها التح�سري لالإ�ستحقاق الإنتخابي، 

وجهتها  ع��ن  حتيد  اجلي�س  بندقية  جتعل  ل��ن 

الوطن«،  ح���دود  ع��ن  ال��دف��اع  وه��ي  الأ�سا�سية 

الوطنية  ال�سيادة  مفهوم  تر�سيخ  »على  م�سدداً 

يف  اجلنوبيني  �سمود  ودع��م  بالأر�س  والت�سبث 

بني  الوثيق  بالتعاون  منّوهاً  وقراهم«،  بلداتهم 

لبنان،  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم  وقوات  اجلي�س 

تفّقد الوحدات

يف جنوب الليطاين

واللواء اللوج�ستي

العماد قهوجي:

بندقية اجلي�ش

لن حتيد

عن وجهتها 

الأ�سا�سية

اإعداد:

نينا عقل خليل
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اأكرث من �سعيد،  اأعطى ثماره املرجوة على  الذي 

هاً »ال�سكر للقوات الدولية اإزاء ما تقّدمه من  موّجّ

ملهمة  ت�سهيالً  وعمالنية  لوج�ستية  م�ساعدات 

اأهايل  معاملتها  ح�سن  اىل  بالإ�سافة  اجلي�س، 

الأمر  واإجتماعياً،  اإن�سان�ياً  ودعمه�م  املنطق�ة 

بني  املتبادلة  الثقة  تعزي�ز  يف  اأ�سه�م  ال��ذي 

اجلانبني«.

اليقظة  »اىل  الع�سكريني،  اجلي�س  قائد  ودع��ا 

والإ�ستعداد امليداين ملختلف  الكاملة،  واجلهوزية 

العدو  الدائمة ملا يقوم به  الإحتمالت، واملتابعة 

اإمتداد  على  ون�ساطات  خروقات  من  الإ�سرائيلي 

احلدود، والتي توؤ�سر اىل وجود نوايا مبيتة لديه، 

م�سدداً  ومقاومته«،  وجي�سه  ب�سعبه  لبنان  �سد 

على »توظيف كل الطاقات الوطنية لإحباطها«.

اللواء اللوج�ستي

يف وقت لحق، تفّقد العماد قائد اجلي�س اللواء 

اللوج�ستي يف كفر�سيما، حيث جال على خمتلف 

العمل  �سري  على  واطلع  والأق�سام،  املديريات 

فيها.

بال�سباط  اإجتماعه  لدى  اجلي�ض  قائد  �سدد  وقد 

والع�سكريني، على »اأهمية الدور الذي يناط بهذا 

اللواء كونه العمود الفقري للجي�س، ملا يقّدم من 

وهذا  امليدانية،  للقوى  وم�ساندة  لوج�ستي  دعم 

الع�سكرية  العمليات  اإنتهاء  عند  يتوقف  ل  الدور 

بل ي�ستمر ويت�ساعد لتاأمني م�ستلزمات املراحل 

الالحقة«.

»املزيد  الع�سكريني  من  قهوجي  العماد  وطلب 

من احلر�س للحفاظ على العتاد وبخا�سة املتقادم 

الإقت�سادية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  �سيما  ل  منه، 

الإ�ستعداد  كما  ال��ب��الد،  تعانيها  التي  ال�سعبة 

تزويدها  املرتقب  الع�سكرية  الأعتدة  ل�ستيعاب 

للمحافظة  القدرات  اجلي�س قريباً، وتوظيف هذه 

اجلي�س  مهمة  عليها  ترتكز  التي  الثوابت  على 

الإ�سرائيلية  الأطماع  الوطن بوجه  الدفاع عن  يف 

الأم��ن  وح��ف��ظ  الإره����اب  وم��واج��ه��ة  امل�ستمرة، 

والإ�ستقرار.

املعتدين  »باأن  متعهداً  قهوجي،  العماد  وختم 

على اجلي�س ل بد من اأن يخ�سعوا قريباً للعدالة«، 

داعياً الع�سكريني اىل »الإ�ستعداد الكامل لتطويع 

حتدي اإجراء الإنتخابات النيابية يف يوم واحد، وهذا 

ما يتطلب اأق�سى اجلهود ل�سمان حق املواطن يف 

التعبري عن راأيه خالل هذا الإ�ستحقاق«.
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اإعداد:

تريز من�سور

ن�ساطات القيادة
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كلمة العماد قهوجي

كلمته  اجلي�س  قائد  اإ�ستهل 

واعتزازه  �سروره  عن  بالإعراب 

ه اىل املكّرمني بتحية وفاء وتقدير  باللقاء، وتوّجّ

وقال:

وهبتم  اأن  بعد  بالتكرمي،  منكم  اأوىل  »َم��ن 

وبذلتم  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  عمركم  �سني 

ال�سرف  لنا  فكان  خدمتها،  يف  والنفي�س  الغايل 

�سلبة،  اأ�س�س  على  دعائمها  تثبيت  يف  الرفيع 

بف�سلكم  غدت  حتى  لبنة،  لبنة  مداميكها  واإعالء 

منارة  واحلاليني،  ال�سابقني  رفاقكم  وبف�سل 

ينهل  نقياً،  �سافياً  ومعيناً  الأجيال،  بها  تهتدي 

الوطني  الإنتماء  معاين  جميعاً،  اللبنانيون  منه 

اخلال�س، والإميان الرا�سخ بلبنان، واإرادة الت�سحية 

والعطاء يف �سبيله«.

واأ�ساف قائالً:

العديد  وق��ع  على  العام،  ه��ذا  لقاوؤنا  »ياأتي 

بالتعاون  اجلي�س  حّققها  التي  الإجن���ازات،  من 

من  بدءاً  الأمنية،  القوى  خمتلف  مع  والتن�سيق 

بع�س  ح�سلت يف  التي  الأليمة  الأحداث  تطويق 

عن  بالك�سف  م��روراً  والبقاع،  ال�سمال  مناطق 

الإرهابية التي ا�ستهدفت عنا�سر اجلي�س  ال�سبكة 

احلملة  اىل  و�سواحيها،  طرابل�س  مدينة  يف 

اأنواعها،  على  املنّظمة  اجلرائم  �سد  الوا�سعة 

والتخريب  �س  التج�سّ �سبكات  تفكيك  اىل  و�سولً 

املتعاملة مع العدو الإ�سرائيلي.

ظل  يف  املهمة،  الإجن��ازات  هذه  حتّققت  لقد 

اجلميع،  يدركها  التي  ال�سعبة  الداخلية  الأو�ساع 

واحتدام  حادة،  �سيا�سية  رافقها من جتاذبات  وما 

اأن اجلي�س،  يوؤكد  الذي  الأمر  والآراء.  املواقف  يف 

ودرء  الإ�ستقرار  ل�سون  الأوىل  ال�سمانة  يبقى 

املخاطر عن الوطن، واأن ل �سيء ينال من اإرادته 

الذي  اجلامع،  الوطني  بدوره  للقيام  وعزميته، 

يكفل حماية م�سرية ال�سلم الأهلي، واحلفاظ على 

الظروف  مطلق  يف  العليا،  الوطنية  امل�سلحة 

والأحوال.

على  العاجل  القريب  يف  مقبلة  ال��ب��الد  اإن 

ا�ستحقاق الإنتخابات النيابية، وقد قمنا بالتح�سري 

فيه  �ست�سارك  ال��ذي  الإ�ستحقاق،  لهذا  الكامل 

اأكد العماد جان قهوجي اأن ل �سيء ينال من 

اإرادة اجلي�ش وعزميته للقيام بدوره الوطني 

اجلامع، م�سرياً اىل جملة اإجنازات مهمة 

حّققها يف ظل الأو�ساع الداخلية ال�سعبة 

التي يدركها اجلميع.

موقف قائد اجلي�ش كان يف �سياق الكلمة 

التي األقاها خلل حفل تكرمي 

�ضباط عامني اأحيلوا على 

التقاعد.

الإحتفال الذي اأقيم يف 

مق�سف وزارة الدفاع - 

الريزة كان برعاية العماد 

قائد اجلي�ش وح�سوره، وقد 

ح�سر رئي�ش الأركان اللواء 

الركن �سوقي امل�سري وعدد 

من �ضباط القيادة واملحتفى 

بهم.

قيادة اجلي�ض كّرمت ال�سباط املحالني على التقاعد

العماد قهوجي:

ل �س��يء ين��ال م��ن اإرادة اجلي�ش 
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جتريبية،  متارين  واأجرينا  اجلي�س،  قوى  معظم 

للتاأكد من ح�سن تنفيذ اخلطة املو�سوعة، لتوفري 

املناطق  خمتلف  يف  الإنتخابية  العملية  اأم��ن 

اللبنانية، كما مّت تزويد قادة الوحدات الع�سكرية 

تق�سي  التي  ال��الزم��ة،  التوجيهات  و�سباطها 

بالبقاء على م�سافة واحدة من اجلميع، والتحّلي 

بالوعي وامل�سوؤولية والتجّرد، واحلزم يف التعامل 

مع املخّلني بالأمن«.

الأ�سا�سي  اجلهد  »اإن  قهوجي  العماد  واأو�سح 

للقيادة يف هذه املرحلة، يرتّكز حول اإعادة هيكلة 

وعتاداً  عديداً  القتالية،  قدراته  وتعزيز  اجلي�س 

املهمات  مبختلف  القيام  من  لتمكينه  وتدريباً، 

املنوطة به على اأكمل وجه. ولقد حّققنا خطوات 

الإمكانات  بالعتماد على  املجال،  مهمة يف هذا 

العديد  قّدمها  التي  امل�ساعدات  وعلى  الذاتية 

هذا  جانب  واىل  وال�سديقة.  ال�سقيقة  الدول  من 

حت�سني  على  تزال  ول  القيادة  عملت  الإهتمام، 

للع�سكريني،  والإجتماعية  احلياتية  الأو���س��اع 

الطبابة  م�ستوى  برفع  يتعلق  ما  يف  وخ�سو�ساً 

الع�سكرية، وتفعيل عمل جهاز الإ�سكان الع�سكري، 

ومتابعة مو�سوع فروقات �سل�سلة الرتب والرواتب 

النوادي  تطوير  اىل  اإ�سافة  املعنية،  اجلهات  مع 

املبنى  افتتاح  جرى  الإطار  هذا  ويف  الع�سكرية، 

اجلديد للنادي الع�سكري املركزي يف املنارة، الذي 

مّت ت�سييده وجتهيزه وفقاً للموا�سفات واملعايري 

املعمول بها يف اأرقى جيو�س العامل. ول �سك باأن 

ما حّققناه وعلى اأهميته يبقى متوا�سعاً، اإزاء ما 

�سبيل  يف  وت�سحية،  جهد  من  الع�سكري  يبذله 

املوؤ�س�سة والوطن«.

ه اىل املحتفى بهم بالقول: وتوّجّ

موؤ�س�سة  اىل  انتماوؤنا  واعتزازاً،  فخراً  »يكفينا 

الوطني  الإرث  ���س��اح��ب��ة  ال��ل��ب��ن��اين،  اجل��ي�����س 

عن  الدفاع  �سعلة  وحاملة  امل�سرق،  والع�سكري 

اأهمية  يقل  ل  دوركم  باأن  واعلموا  لبنان.  ر�سالة 

عن دور رفاقكم يف اخلدمة الفعلية، جلهة جت�سيد 

�سورته  واإظهار  العريقة،  وتقاليده  اجلي�س  قيم 

ارتباطكم  من  انطالقاً  املواطنني،  اأمام  النا�سعة 

طاقات  من  لديكم  وما  الأم،  مبوؤ�س�ستكم  الوثيق 

الوجه  ت�سّكلون  فاأنتم  �سادقة.  واإرادة  وخ��ربات 

الناب�س يف عروق املجتمع  للجي�س، ودمه  الآخر 

على  الإ�ستمرار  اىل  اليوم  اأدعوكم  لذا  امل��دين. 

عنه  تدافعون  له،  و�سهوداً  ر�سالً  عليه  داأبتم  ما 

وتن�سرون  ال�سجاع،  واملوقف  امل�سوؤولة  بالكلمة 

بني اأهلكم ويف حميطكم، روح املواطنية احلّقة، 

وكل ما تن�ساأمت عليه من قيم ع�سكرية واأخالقية 

واإن�سانية، فت�سهمون بذلك يف اإعالء �ساأن جي�سكم، 

ويف حت�سني وحدة الوطن واأمنه وا�ستقراره.

كعادته،  اجلي�س  يبقى  ب��اأن  اأعاهدكم  ختاماً، 

كاً بعقيدته وثوابته  وفّياً للر�سالة والَق�سم، متم�سّ

على  اأميناً  �سهدائه،  ت�سحيات  حافظاً  الوطنية، 

اإرث اأجياله«.

كلمة اللواء الركن املتقاعد

جورج الها�سم

الركن  اللواء  املكّرمني  ال�سباط  كلمة  واألقى 

املتقاعد جورج الها�سم الذي قال:

الوداع  يحملنا  مرة  كل  كما  اليوم،  نحن  »ها 

نعم  عمرنا،  احت�سنت  موؤ�س�سة  نوّدع  لقاء،  اىل 

مالأناه  العمر؟  ربيع  ال�سباب  األي�س  عمرنا،  كل 

اآمالً وطموحات، فاأزهر ت�سحيات واأينع عطاءات، 

اأودعناها خزانة جي�سنا، جوهرة يزداد بريقها على 

مّر ال�سنني.

ال�سرف  درب  واإي��اه��م  قطعنا  رف��اق��اً  ن���ودع 

والأ�سواك  ريا�ساً  الوعر  نحّول  والوفاء،  والت�سحية 

�سمخة  املفّدى  للبناننا  جي�سنا  ليبقى  رياحني، 

راأ�س.

ت�سحياتنا  �سهدت  التي  كلها  املطارح  ن��وّدع 

وروح  نوّدعها  وعرقنا،  دمائنا  من  طويالً  وارتوت 

البذل والعطاء ترفرف من فوقها«.

واأ�ساف قائالً:

زاخر  والقلب  فرحاً  دامعة  والعني  �سكراً،  »نقول 

ول مكان  والفخار،  باملجد  �سامخ  واجلبني  بالكرب، 

الثمينة  الذاكرة  لأنها  م�سى،  ما  على  للح�سرة 

عندما  وبخا�سة  م��ّره��ا،  حال  بعدما  وال��ذك��ري��ات 

الغالية  اجل��وه��رة  اأن  اىل  بالنا  ويهناأ  نطمئن 

القريب والبعيد  اأجمع  اأمينة،  مودعة لدى قيادة 

على حكمة قائدها ونزاهته وا�ستقامته، ومل تكد 

مت�سي اأ�سهر معدودة على ت�سّلمه ال�سعلة، حتى 

ملع اإ�سمه كال�سهب يف �سماء الوطن، وقد عنيت 

به قائد اجلي�س العماد جان قهوجي.

اأننا  للحظة  ن�سعر  مل  التقاعد،  على  باإحالتنا 

عي�س تطبع  هو طريقة  فاجلي�س  اجلي�س،  تركنا 

تفكرينا وعالقاتنا مع الآخرين، فُمثله هي مثلنا، 

وقيمه هي قيمنا، وما يفرحه يفرحنا وما يكّدره 

يكّدرنا.

حا�سرين  جميعاً  املتقاعدين  ال�سباط  با�سم 

على  العماد،  �سيدي  يا  بال�سكر  ه  اأتوّجّ وغائبني، 

جمدداً،  اللقاء  لنا  اأتاحت  التي  الكرمية  لفتتكم 

يف  تتعّود  مل  موؤ�س�سة  عن  غريباً  لي�س  وه��ذا 

والوفاء  اأجيالها،  اإرث  على  احلر�س  اإلّ  تاريخها 

لأبنائها املخل�سني.

الأم  املوؤ�س�سة  مع  دائماً  بالتوا�سل  نعاهدكم 

كلما دعا الواجب، واأن نكون يف املجتمع املدين 

خري ر�سل للجي�س، نن�سر مبادئه وقيمه يف كل اآن 

ومكان، فرنتقي به وي�سمو«.

يف ختام الإحتفال �سرب اجلميع نخب املنا�سبة 

وقطع قائد اجلي�س قالب احللوى متمنياً للجميع 

ال��دوؤوب  بالعمل  اإي��اه��م  واع��داً  مريحاً،  تقاعداً 

لتح�سني ظروف حياة املتقاعدين.

واإ�سراره على دوره الوطني اجلامع
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حزيران

ا�ستقباالت رئي�س االأركان
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رئي�ش الأركان ي�ستقبل 

قائد الفرقاطة الرتكية 

... ومدير اإدارة ال�سوؤون الع�سكرية 

يف اجلامعة العربية

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء 

الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، قائد الفرقاطة الرتكية 

Gemilik الكومندور توك، يرافقه 
قائد الطراد Bandirma الكومندور 

غاين. وجرى خالل اللقاء البحث يف 

التعاون بني اجلي�سني اللبناين والرتكي وبخا�سة يف املجال البحري.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، مدير اإدارة 

ال�سوؤون الع�سكرية يف اجلامعة العربية والأمني العام لالإحتاد العربي للريا�سة 

الع�سكرية الدكتور �سامي كا�سور، حيث جرى البحث يف التعاون بني اجلي�سني 

وجامعة الدول العربية على �سعيد املوؤمترات الع�سكرية والن�ساطات 

الريا�سية.

... والنائب ايلي عون

... والوزير وائل اأبو فاعور

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، 

النائب ايلي عون الذي اأثنى على دور املوؤ�س�سة 

الع�سكرية.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف 

مكتبه يف الريزة، الوزير وائل اأبو فاعور الذي 

اأعرب عن تقديره اجلي�س، مثنياً على جهوده 

املبذولة للحفاظ على م�سرية الأمن.



25

اجلي�ش - العدد رقم 288

... ومدير عام اأمن الدولة

... ووفداً من �ضباط

»دورة �سهداء لبنان«

يف  مكتبه  يف  الأرك���ان،  رئي�س  ا�ستقبل 

الريزة، مدير عام اأمن الدولة بالوكالة العميد 

اليا�س كعيكاتي.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من �سباط »دوررة 

�سهداء لبنان«، قّدم له درع الدورة.

... ووفداً من م�سايخ دار الفتوى

... ووفد موؤ�س�سة العرفان التوحيدية

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من م�سايخ دار الفتوى برئا�سة ف�سيلة 

ال�سيخ عبد اللطيف دريان رئي�س املحاكم ال�سنية، 

الذي اأعرب عن دعمه املوؤ�س�سة الع�سكرية، مثنياً 

على دورها يف حماية الوطن.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، 

وفد موؤ�س�سة العرفان التوحيدية، �سّم ال�سيخ اأحمد 

كوكا�س وال�سيخ راجح عبد اخلالق. وخالل اللقاء، اأكد 

الوفد دعمه املوؤ�س�سة الع�سكرية، ثم قّدم له دعوة 

خا�سة حل�سور ن�ساط خريي يف املوؤ�س�سة.
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جولة رئي�س االأركان
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رئي�ش الأركان يتفّقد 

الوحدات يف ال�سمال 

وميّثل القائد

يف حفل تكرميي

الع�سكرية  الوحدات  امل�سري،  �سوقي  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س  تفّقد 

دعا  حيث  البارد،  نهر  حميط  يف  وبخا�سة  ال�سمال،  منطقة  يف  املنت�سرة 

الع�سكريني اىل بذل اأق�سى اجلهود، لت�سهيل عودة اأهايل املخيم اىل منازلهم 

على  الإعمار  اإع��ادة  عملية  ومواكبة 

خمتلف ال�سعد.

واأكد اللواء الركن امل�سري يف �سياق 

اّتخذها  التي  التدابري  اأن  اجل��ول��ة، 

على  احل��ف��اظ  اىل  تهدف  اجلي�س، 

اأمن الأخوة الفل�سطينيني و�سالمتهم، 

والإ�سراع يف توفري الظروف الإن�سانية 

الالئقة بهم، بانتظار اإ�سرتجاع حقهم 

اأر�سهم  اىل  ب��ال��ع��ودة  امل�����س��روع، 

املغت�سبة يف فل�سطني.

العماد جان  قائد اجلي�س  الركن امل�سري ممثالً  اللواء  ويف وقت لحق ح�سر 

مالك  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  وال�سمال  طرابل�س  مفتي  اأقامه  حفالً  قهوجي، 

ال�سعار، تكرمياً ل�سباط اجلي�ض وقوى الأمن الداخلي، حيث اأ�ساد رئي�ض الأركان 

ل�سماحة  امل�سّرف  الوطني  باملوقف 

املفتي، الداعي اىل توحيد ال�سفوف، 

والتالقي  املحبة  ثقافة  وتعميم 

خ�سو�ساً  اجلميع،  ب��ني  والت�سامح 

يف  ح�سلت  التي  الأح��داث  اأثناء  يف 

منطقة ال�سمال.

ال�سعار،  املفتي  اأّك��د  جهته،  من 

واع��ت��زازه  باجلي�س  الكاملة  ثقته 

بدوره ال�سامن لوحدة لبنان، وم�سرية 

�سلمه الأهلي.
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حزيران

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

تقدير وتكرمي
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املوؤ�س�سة  يف  واإجنازاته  لت�سحياته  تقديراً 

قيادة  توليه  فرتة  خلل  خ�سو�ساً  الع�سكرية، 

 IPSP« اإدارة  جمل�ش  منح  بالنيابة،  اجلي�ش 

وال�سلم  للأمن  الدويل  الربملان   »- WONM
واملنظمة الدولية ال�سحية الطبيعية، رئي�ش 

�سهادة  امل�سري  �سوقي  الركن  اللواء  الأرك��ان 

اأقيم  احتفال  يف  دولية  فخرية  دك��ت��وراه 

يف   Regent Palace اأوتيل  يف  للمنا�سبة 

عاليه.

اإحتفال وكلمات

الوطني  بالن�سيد  الإحتفال  ب��داأ 

عريفة  كلمة  كانت  ثم  اللبناين، 

التي  �سعيد  اأبو  هال  الآن�سة  الإحتفال 

امل�سري  �سوقي  الركن  اللواء  اىل  بالكالم  توّجهت 

فيكرمنا  لتكرميك  ب��ك  ال��ي��وم  »جنتمع  قائلة: 

ح�سورك املهيب، واأجد نف�سي عاجزة عن التعريف 

بوجه  مارداً  وقف  الذي  البا�سل  الفار�س  واأنت  بك 

يف  بالوطن...  الرياح  ع�سفت  حني  التحديات 

من  والإج��الل  التكبري  كلمات  كل  تخجل  احلقيقة، 

هامة الرجال الرجال اأمثالك، وا�سمح يل اأن اأ�ستبدل 

الذاتية  �سريتك  يف  بالقراءة  املتوا�سعة  كلماتي 

التي ت�سعرين بعّزة اإبنة اجلبل - واأنت منه - اإبناً 

باراً التحم بن�ساله بكل اأجزاء الوطن. نفتخر بك اإبن 

اجلبل البار لأننا عهدناك مدر�سة يف التعايل عن 

الطائفية... وهذا  والتفرقة  واملذهبية  املناطقية 

الرجال  بالرجال  اإل  اجلبل مل ينتج ومل يفخر يوماً 

الذين اأعطوا الأجيال درو�ساً يف الوطنية«.

بداية الكلمات كانت مع رئي�س موؤ�س�سة ال�سيخ 

اأبو ح�سن عارف حالوي ال�سيخ الدكتور بهجت حالوي 

الذي قال: »اإنه ليوم جميد فعالً، اليوم الذي نلتقي 

فيه لنكّرم رجالً من رجالت الوطن العظام، وهو ما 

التكرمي  عظمة  واحلياة.  اخلدمة  معرتك  يف  يزال 

اأولهما  اأمران  اليوم، ينبع منه  الذي نحن ب�سدده 

التي  العريقة  املوؤ�س�سة  وثانيهما  املكّرم  �سخ�س 

ميّثل. فاملكّرم اللواء �سوقي امل�سري انت�سب اىل 

ال�سرف  قيم  من  حتمل  مبا  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

�سغل  اأنه  حتى  بها،  اآمن  التي  والوفاء  والت�سحية 

من�سبه  اىل  عاد  ثم  وكالة  اجلي�س  قيادة  من�سب 

التزامه  من  والرتب  املنا�سب  تغرّي  اأن  دون  من 

وقيمه �سيئاً.

التي �سّكلت درعاً  الع�سكرية  وثانيهما املوؤ�س�سة 

يف  وجنودها  �سباطها  فا�ستب�سل  العزيز  لوطننا 

الدفاع عن اأر�س الوطن«.

العماد  اجلمهورية  لرئي�س  القانوين  امل�ست�سار 

له  كانت  خوري  جوزف  املحامي  �سليمان  مي�سال 

اجلبل  ه��ذا  »اإن  فيها:  ق��ال  كلمة 

اأحلك  يف  الوطن  هذا  تاريخ  ح�سن 

ظروفه واأهم حمطاته. اإن هذا اجلبل 

منبت القيادات التي �سّطرت تاريخاً 

املواقف  ويف  البطولت  يف  جميداً 

للموؤ�س�سة  فهنيئاً  ال��وط��ن��ي��ة... 

بفخامة  ب��دءاً  باأبنائها  الع�سكرية 

رئي�س اجلمهورية اإبن هذه املوؤ�س�سة 

ويحر�س  وحدتها  على  ي��داأب  ال��ذي 

دورها  على  وي��راه��ن  �سونها  على 

يف حماية ال�سلم الأهلي... واليوم على راأ�س هذه 

املوؤ�س�سة قائد حكيم يتمّتع مبناقبية عالية ت�سهر 

ليكون  عنا�سره  وت��دري��ب  اجلي�س  تنظيم  على 

احل�سن املنيع يف وجه املوؤامرات كافة التي حتاك 

�سد هذا الوطن. حمى اهلل اجلي�س قيادة واأفراداً من 

عمالء الداخل واخلارج«.

خالد  الدكتور  القا�سي  التمييز  حمكمة  م�ست�سار 

حّمود عاد بالذاكرة اىل ما قبل ع�سرين �سنة عندما 

توىّل من�سب املدعي العام الع�سكري يف املحكمة 

لبنان  يف  اجلميع  اأن  »ل��و  متمنياً  الع�سكرية، 

مبا�سرته  وقبل  العام  ال�ساأن  يتوىّل  من  وخ�سو�ساً 

فيه  خ  لترت�سّ الع�سكرية  املناقبية  يتعّلم  العهد، 

معاين الوطنية وال�سرف والت�سحية والوفاء«.

ه اىل اللواء الركن امل�سري بالقول: وتوّجّ

لوطنك  حمباً  خلوقاً  ودوداً  اإن�ساناً  »عرفتك 

فيه  ترعرعت  ال���ذي  للجي�س  حبك  ول�سعبك، 

املزيد  تعطيه  تزال  وما  �سبابك  زهرة  واأعطيته 

ليحيا لبنان �سيداً حراً م�ستقالً«.

تبداأ  اأن  افتخر  مراد  وجدي  عاليه  بلدية  رئي�س 

الركن  اللواء  ال�سيف يف عاليه بتكرمي  مهرجانات 

الركن  باللواء  »تربطني  وق��ال:  امل�سري  �سوقي 

�سوقي امل�سري معرفة �سخ�سية و�سداقة اأعتز بها، 

فهو اإبن هذا اجلبل الأ�سّم. بف�سل حكمته وقيادته 

اإ�ستطاع اأن ينقذ لبنان من عدة اأزمات مررنا بها 

اىل جانب النا�س املحبني لوطنهم لبنان. فتكرمي 

اللواء الركن امل�سري هو تكرمي لكل لبنان«.

تكرمي يتجاوز ال�سخ�سية

املنبثقة  الطبيعية  ال�سحية  الدولية  املنظمة 

عن الربملان الدويل لالأمن وال�سالم اأرادت من خالل 

الأركان  الركن �سوقي امل�سري رئي�س  اللواء  تكرمي 

واملوؤ�س�سة  ال�سخ�س  تكرمي  اللبناين  اجلي�س  يف 

الدولية  املنظمة  �سفري  عليه  �سّدد  ما  هذا  معاً. 

دكتوراه فخرية

لرئي�ش الأركان اللواء 

الركن �سوقي امل�سري 

من املنّظمة الدولية 

لل�سحة الطبيعية 

والربملان الدويل

للأمن وال�سلم
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اجلمهورية  رئي�ش  ممثل  الإحتفال  ح�سر 

العميد الركن املتقاعد �سامل اأبو �ساهر، ممثل 

عمر  الدكتور  القا�سي  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش 

الناطور، ال�سيخ حم�سن اجلردي ممثلً �سماحة 

ممثل  ال��دروز،  املوحدين  طائفة  عقل  �سيخ 

�سو،  من�سور  عاليه  قائمقام  الداخلية  وزير 

اجلزمي،  حممد  الأ�ستاذ  ُعمان  �سلطنة  �سفري 

�سفري ال�سني العميد �سني يونغ، ممثل الوزير 

النائب  م�سرفية،  اأكرم  املحامي  اأر�سلن  طلل 

هرني  النائب  ال�سعد،  فوؤاد  النائب  دكا�ش،  بيار 

عام  النائب عبداهلل فرحات، ممثل مدير  حلو، 

�سعبان،  منري  العميد  الداخلي  الأم��ن  قوى 

مدير  ممثل  �سقرا  اأبو  اإح�سان  الركن  العميد 

العام  املفت�ش  ممثل  اجلي�ش،  يف  الإدارة  عام 

ممثل  �سّيا،  ريا�ش  الركن  العميد  اجلي�ش  يف 

العميد  للدفاع  الأعلى  املجل�ش  عام  اأم��ني 

نا�سر تقي الدين، العميد الركن ح�سني احلجار 

الركن  العميد  للعديد،  الأرك��ان  رئي�ش  نائب 

الع�سكري،  املجل�ش  �سر  اأمني  املعلم  �سادي 

فا�سل،  اإدمون  الركن  العميد  املخابرات  مدير 

�سليم  الرائد  الع�سكري  املجل�ش  ع�سو  ممثل 

الركن  العميد  التوجيه  مدير  �ساهر،  اأب��و 

الأمن  عام  مدير  ممثل  �سليمان،  حاج  �سالح 

املوؤ�س�سة  عام  اأمني  �سفا،  كمال  الرائد  العام 

مكارم،  ع�سام  الإجتماعية  للرعاية  الدرزية 

�سامي  ال�سيخ  اللبناين  الأحمر  ال�سليب  رئي�ش 

الدحداح، بالإ�سافة اىل فاعليات املنطقة.

يف  �سعيد  اأب��و  هيثم  الدكتور  الطبيعية  لل�سحة 

كلمته. ومما قاله: »ما جمعنا و�سيجمعنا بالأم�س 

نقول  امل�سلك، وحني  اجلي�س هو  مع  وغداً  واليوم 

جانب  اىل  الوقوف  اأي  الأداء،  به  نعني  امل�سلك 

وجميع  املنظمة  اأن  حيث  وامل��ح��روم،  املظلوم 

�سفاراتها تقف على م�سافة واحدة من كل التيارات 

ول  الدين  يف  تفّرق  ل  وال�سيا�سية.  الإجتماعية 

من  يقني  على  واإين  اجلميع،  اآراء  وحترتم  العرق 

خ اجلي�س  اأن اجلي�س يف هذا التوّجه اي�ساً. لقد ر�سّ

هذا املفهوم من خالل املمار�سات جلهة وقوفه مع 

احلق يف اأحلك الظروف التي مّرت بها البالد حني 

اآنذاك  العماد مي�سال �سليمان  الرئي�س  كان فخامة 

قائداً للجي�س وكان معه رئي�س الأركان املكّرم اللواء 

راية  بعدها  من  ليت�سّلم  امل�سري  �سوقي  الركن 

القيادة للموؤ�س�سة، فكان خري ال�سلف...«.

وتابع قائالً: »مهما قلنا يف هذه احل�سرة يبقى 

�سوقي  الركن  اللواء  ا�ستحق  فقد  قليالً.  الكالم 

الطبيعية  ال�سحية  الدولية  املنظمة  من  امل�سري 

هذا التكرمي مبنحه الدكتوراه الفخرية من اجلامعة 

الغد،  الطبية يف كندا فهو قدوة لرجال  الإن�سانية 

وركناً داعماً من اأركان الوطن...«. 

الربملان  ل�سفري  كانت  الأخ��رية  قبل  ما  الكلمة 

الدويل لالأمن وال�سالم الدكتور زهري العبيدي الذي 

اعترب اأن لهذا التكرمي عدة دللت ومما قاله: »اإننا 

هذا  اأن  نعترب  وال�سالم  لالأمن  الدويل  الربملان  يف 

د  لنج�سّ احلقيقية  املكّرم  �سخ�سية  يتجاوز  التكرمي 

بها تكرمي الإن�سان باإن�سانيته بل املواطن اللبناين 

ي�سمل  النبيل  املعنى  بهذا  فالتكرمي  بوطنيته، 

والأخالق  واملناقبية  والكرامة  والعزة  الإب��اء  اأه��ل 

احلميدة بل اإن اللواء الركن �سوقي امل�سري هو واحد 

التي  والع�سكرية  الإن�سانية  العائلة  اأفراد هذه  من 

نكّرمها اليوم«.

ن�سل  اي�ساً  التكرمي  هذا  دللت  »وم��ن  وتابع: 

احت�سنت  التي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تكرمي  اىل 

اللواء الركن ورعته واأظّلته وباركت جهوده، فبادلها 

الع�سكري  ال�سرف  بالتزام  والتربيك  الرعاية 

والدفاع عنه«.

اي�ساً  مبداه  ي�سل  التكرمي  هذا  »اإن  قائالً:  وختم 

واأر�سها  ب�سعبها  اللبنانية  ال��دول��ة  تكرمي  اىل 

عن  املدافع  اللبناين  اجلي�س  عرب  وموؤ�س�ساتها 

ب�سرف  املواطنني  بني  امل�سرتك  العي�س  مبادئ 

النظر عن ولءاتهم احلزبية والدينية...«.

كلمة اللواء الركن �سوقي امل�سري

الركن  اللواء  الأركان  لرئي�س  الكلمة  كانت  ختاماً 

�سوقي امل�سري الذي قال:

ال�سكر، اىل  بعميق  اأتوّجه  اأن  بداية  ا�سمحوا يل 

وال�سالم  لالأمن  ال��دويل  الربملان  جمل�س  من  كل 

املنظمة  واىل  العبيدي  زه��ري  بالدكتور  ممثالً 

يف  �سفريها  ب�سخ�س  الطبيعية،  ال�سحية  الدولية 

البادرة  اأبو �سعيد، على هذه  الدكتور هيثم  لبنان 

التي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وجتاه  جتاهي،  الكرمية 

كان يل �سرف تويل قيادتها  والتي  اليها،  اأنتمي 

قائد  اىل  ال�سعلة  توؤول  اأن  قبل  اإنتقالية،  لفرتة 

باملوؤ�س�سة  ال�سائر  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س 

نحو مزيد من التقدم، وال�ساهر دوماً على تطبيق 

ر�سالتها، وحتقيق اأهدافها الوطنية النبيلة.  

ويف الوقت الذي اأ�سعر فيه مبلء الفخر والإعتزاز، 

اأعتربها مبثابة م�سوؤولية  اإزاء ثقكم الغالية، التي 

اإ�سافية، اأت�سرف بها، اأوؤكد لكم باأن هذا التكرمي هو 

ولكم، ف�سانع اخلري هو  يف احلقيقة تكرمي منكم 

اإنه الزارع يف كل موا�سم  اأكرث من يدرك معانيه. 

العطاء، اإنه كال�سم�س ت�سرق على اجلميع، وتعطي 

النور للجميع، من دون مّنة ول ح�ساب.

اأيها احل�سور الكرمي

مل يعد بناء الأوطان يف ع�سرنا الراهن، يقت�سر 

على عمل املوؤ�س�سات الر�سمية فح�سب، اإمنا اأ�سبح 

املجتمع  ولهيئات  احلكومية  غ��ري  للمنظمات 

املدين، دورها الفاعل اي�ساً يف خدمة هذه الأوطان، 

املحلي  الإط��ار  دوره��ا  تعّدى  ذلك،  اأكرث من  بل  ل 

والإن�سان  باأ�سره،  العامل  لي�سمل خدمة  والإقليمي، 

بحد ذاته، يف عي�سه وا�ستقراره، يف اأمنه واأمانه، 

النظر عن  ويف �سالمته وكرامته وتطوّره، ب�سرف 

انتمائه الوطني والقومي والديني والإتني.

من  للعديد  ك��ان  فقد  لبنان،  �سعيد  على  اأم��ا 

املنظمات غري احلكومية الباع الطوىل يف تنفيذ 

الكثري من امل�ساريع ذات الطابع الأمني والإمنائي 

على ال�سواء، والتي اأ�سهمت ب�سورة فّعالة يف دفع 

م�سرية النهو�س والبناء يف البالد، ورفع اخلطر عن 

اأرواح املواطنني ومتكينهم من ا�ستغالل اأرزاقهم، 

اىل  ب��ادرت  التي  املنظمات  تلك  بالذكر  واأخ�س 

م�ساعفة م�سابي احلرب، و�ساركت يف عمليات نزع 

ومناطق  اجلنوب  من  العنقودية  والقنابل  الألغام 
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�سد  املتكررة  الإ�سرائيلية  الإعتداءات  بفعل  اأخرى، 

لبنان.

ويف ح�سرة املنظمة الدولية ال�سحية الطبيعية، 

التي ت�سّكل وجهاً م�سرقاً من وجوه املنظمات غري 

احلكومية، ل ي�سعني اإل التنويه بجهد هذه املنظمة 

يف العامل، كما يف لبنان حيث و�سعت يف طليعة 

من  وذلك  لالإن�سان،  �سليمة  �سحة  توفري  اأهدافها، 

خالل العودة اىل اجلذور، اأي اإىل الطبيعة التي اأنعم 

اهلل بخرياتها على بني الب�سر، ل�ستخال�س الأدوية 

منها، بعيداً عن كل اأ�سكال التزييف والت�سليل.

ول بد هنا من ذكر بع�س الن�ساطات التي قامت 

والتي  لبنان  الطبيعية يف  ال�سحية  املنظمة  بها 

�سملت:

- تنظيم املوؤمتر الدويل لل�سوؤون 

الإن�سانية للوقوف على اأهم امل�ساكل 

لبنان،  يف  والجتماعية  ال�سحية 

ال�سحية  املوؤ�س�سات  خالل  من  وذلك 

التي  والدولية  املحلية  والإن�سانية 

�ساركت يف املوؤمتر.

�سحية  ب��روت��وك��ولت  ت��وق��ي��ع   -

موؤ�س�سات  اأرب���ع  م��ع  واإن�����س��ان��ي��ة 

لبنانية، اثنتان منها لهما �سفة املنفعة العامة.

ذلك  �سحية ملا يف  توعية  تنظيم حما�سرات   -

من م�سلحة للفرد واملجتمع.

الطب  تنظيم  م�سروع  م�سودة  اقرتاح  و�سع   -

الدولية  املنظومة  �سمن  لبنان  يف  الطبيعي 

وزارة  اىل  تقدميه  اإىل  و�سي�سار  جاهزاً  )اأ�سبح 

ال�سحة اللبنانية وللجنة ال�سحية الربملانية(.

- اإنهاء ت�سميم خرائط املبنى العام يف مدينة 

واملنظمة  وال�سالم  لالأمن  الدويل  للربملان  عاليه، 

العام  املقر  ليكون  الطبيعية،  ال�سحية  الدولية 

لالإثنني معاً يف ال�سرق الأو�سط.

اأيها الأخوة الأعزاء

بالأمل،  النرّية  بالوجوه  العامر  اللقاء  هذا  يف 

والقلوب املتعط�سة للعطاء، ي�سّرين اأن اأعرّب باإ�سم 

قائد اجلي�س العماد قهوجي وباإ�سم قيادة اجلي�س، 

بني  وثيق  تعاون  اإىل  م�ستقبالً،  التطلع  عن 

�سمن  امل�ساعدة  تقدمي  واإىل  واملنظمة،  اجلي�س 

تفعيل  بغية  القيادة،  لهذه  املتاحة  المكانات 

دور املنظمة يف لبنان، واإ�سهاماً يف حتقيق حلم 

اللبنانيني بحياة هانئة و�سحة معافاة، على كامل 

رقعة الوطن ومن دون اأي متييز، كما يف امل�ساعدة 

قدر الإمكان، على تخطي الظروف املادية ال�سعبة، 

التي تفر�سها الأو�ساع ال�سحية للكثريين منهم.

ختاماً اأحّيي كل من اأ�سهم يف الإعداد لهذا احلفل 

رئي�س  اأحيي  كما  ح�سوره،  يف  و�سارك  التكرميي 

بلدية عاليه واأع�ساء البلدية جميعاً، على جهودهم 

املبذولة لإجناح هذا احلفل.

يداً  امل�سرية  متابعة  لكم  وعهدنا 

بيد وجنباً اإىل جنب، يف �سبيل وطن 

اآمن حر مزدهر«.

ت�سوير:

طلل عامر

الرقيب بلل �سالح

َمن هي املنظمة املكّرمة؟

اعتلى املن�سة كل من الدكتور هيثم اأبو �سعيد والدكتور زهري العبيدي 

والدكتور بهجت حالوي لتقدمي الدكتوراه الفخرية �سمن الأ�سول اجلامعية 

املّتبعة اىل اللواء الركن �سوقي امل�سري.

درعاً  ريفي  اأ�سرف  اللواء  الداخلي  الأمن  قوى  عام  مدير  منحه  كذلك 

العميد منري  الإحتفال  اإياه ممثله يف  �سّلمه  لعطاءاته  تقديراً  تكرميياً 

�سعبان.

اإن املنظمة الدولية ال�سحية الطبيعية هي 

منظمة عاملية منبثقة عن الربملان الدويل 

اإن�سانية  لالأمن وال�سالم. ل تبتغي هذه املنظمة الربح املادي فهي منظمة 

هدفها امل�ساعدات ال�سحية الإجتماعية والدرا�سية، اىل جانب هدفها الرئي�س 

التعليمية، كما تهدف  التقليدي �سمن اجلامعات واملراكز  وهو تعليم الطب 

اىل احلّد من الإعتداءات على الطب الطبيعي من قبل ممار�سي املهنة غري 

ال�سرعيني. 

مقر املنظمة الأم يف كندا وجميع �سفاراتها 

ومن �سمنها لبنان وال�سرق الأو�سط حيث هي 

ممثلة ب�سفريها الدكتور هيثم اأبو �سعيد )اإخت�سا�سي اأمرا�س قلب( وهي على 

م�سافة واحدة من جميع التيارات والأحزاب والإنتماءات ال�سيا�سية والدينية.

اإن املنظمة الدولية ال�سحية الطبيعية ممثلة يف 146 دولة يف العامل �سمن 

راية الربملان الدويل املمثل ب�سفريه يف لبنان النائب ال�سابق الدكتور زهري 

العبيدي وهي تعمل يف لبنان منذ العام 2006.

مرا�سم التكرمي
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حزيران

انتخابات 2009
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0
0

لبنان اقرتع9

للجي�ش مرة جديدة

مظلة الأمن للجميع

ه اللبنانيون  يف ال�سابع من حزيران 2009 توّجّ

اىل �سناديق القرتاع، ويف يوم واحد انتخبوا 

نواب الربملان اجلديد. كان لكل منهم خيارات 

عرّب عنها من خلل �سندوق القرتاع، غري اأن 

الثابت والأكيد اأن اجلميع اقرتعوا للجي�ش 

الذي خا�ش حتدي توفري الأمن يف يوم 

الإنتخابات الأطول يف تاريخ لبنان، وقد جنح 

بامتياز.

واإذا كانت لكل طرف قراءته اخلا�سة للإنتخابات 

وما رافقها ونتج عنها، فاإن الإجماع كان 

�ساطعاً حول تقدير اجلهود الإ�ستثنائية التي 

بذلتها املوؤ�س�سة الع�سكرية لتوّفر املظلة 

الأمنية و�سط العوا�سف ال�سيا�سية.

قبيل الإ�ستحقاق

توفري املظلة الأمنية كان ح�سيلة جهود �ساغتها 

الوحدات  ونّفذتها  اجلي�س  قيادة  و�سعتها  خطة 

مب�ستوى عاٍل من الن�سباط واملناقبية، وبالتن�سيق 

الأم��ن.  على  احلفاظ  املوجلة  الأج��ه��زة  �سائر  مع 

الإنتخابات يف  اإجراء  وبالنتيجة جتاوز لبنان حتدي 

يوم واحد و�سط اأجواء اأمنية مريحة و�سيطرة تامة 

على الإ�سكالت الب�سيطة التي ح�سلت من دون اأن 

ي�سمح لها بالتطّور.

التح�سري ملواكبة الإنتخابات وتوفري اإجرائها باأمان 

وتكّثف  ق�سرية.  غري  بفرتة  الإ�ستحقاق  قبل  بداأ 

قبيل املوعد، وظل قيد املتابعة حلظة بلحظة يوم 

ال�سابع من حزيران. ع�سية الإنتخابات كانت القيادة 

بدقة،  اأجُن��زت  قد  التح�سريات  كل  اأن  اىل  مرتاحة 

مزّودة  الوحدات  انت�سرت  املر�سومة  للخطة  ووفقاً 

اأوامر �سارمة ووا�سحة.

عقد  ال��ذي  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد 

املناطق  وق��ادة  القيادة  اأرك��ان  مع  عمل  اجتماع 

اىل  ودع��ا  توجيهاته  اأعطى  ال��ك��ربى،  وال��وح��دات 

اجلهوزية الكاملة للقيام باملهمة بعد اأن ا�ستكمل 

واللوج�ستية  الب�سرية  التح�سريات  اجلي�س خمتلف 

للتنفيذ. ويف الجتماع نف�سه، اأّكد العماد قهوجي 

الأعباء  حتّمل  منا  ي�ستاأهل  الإ�ستحقاق  هذا  »اأن 

امل�سنية، وبذل اأق�سى اجلهود، لتوفري اأمن املواطن 

يف النتقال اىل مراكز الإقرتاع، والتعبري عن خياره 

بحرية«، م�سّدداً على »الإن�سباط واملظهر الع�سكري 

والتعامل باحرتام مع املواطنني الذين نراهن على 

هم الوطني ووعيهم م�سوؤولياتهم«. كذلك �سّدد  ح�سّ

العماد قهوجي على »وجوب التدخل ب�سرعة وحزم 

ل�سبط اأي اإ�سكال ومنع تفاقمه، وعدم التهاون مع 

اأي حماولة لالإخالل بالأمن، وجتاوز النظام والقانون، 

والتي من �ساأنها الإ�ساءة اىل هيبة الدولة و�سورة 

الوطن احل�سارية«.

غرفة عمليات
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العماد  كان  الإنتخابات  ليوم  الباكر  ال�سباح  منذ 

حيث  القيادة،  عمليات  غرفة  يف  قهوجي  ج��ان 

تابع جمريات العملية الإنتخابية والتن�سيق القائم 

الر�سمية  والإدارات  الأمنية  والأجهزة  اجلي�س  بني 

العملية، وحلظة بلحظة تابع قائد  املعنية بهذه 

اأو�ساع  على  مطلعاً  املّتخذة  الإج���راءات  اجلي�س 

الوحدات الع�سكرية والتدابري امليدانية يف خمتلف 

الدقيقة  باملتابعة  ق�ست  التعليمات  املناطق. 

وال�سريعة لأي حادث وبعدم التهاون مع اأي خمالفة 

مهما كان حجمها، وعدم ال�سماح لأي كان با�ستغالل 

يف  الأم��ن  �سفو  لتعكري  املقرتعني  ح�سور  كثافة 

اأن  هذا الإ�ستحقاق املهم. وقد اعترب قائد اجلي�س 

والأجهزة  اأمام اجلي�ض  الإ�ستحقاق مبثابة حتٍد  هذا 

لإمتامه  اجلهود  اأق�سى  بذل  ا�ستحق  لذا  الأمنية، 

بنجاح...

كذلك تفّقد غرفة العمليات وزير الدفاع الوطني 

فيها،  العمل  �سري  على  اّطلع  حيث  املر،  اليا�س 

معرباً  والع�سكريني،  ال�سباط  جهود  على  واأثنى 

عن ارتياحه للتدابري الأمنية التي اتخذتها وحدات 

اجلي�س يف �سبيل اإجناح الإنتخابات النيابية.

قائد اجلي�ش يهنئ الع�سكريني

خمتلف  ��ه  وّجّ الإنتخابية،  العملية  انتهاء  مع 

الأمنية  والقوى  اجلي�س  لقيادة  ال�سكر  الفرقاء 

اأنحاء البالد كافة،  مقّدرين اجلهود التي بذلت يف 

الع�سكريني  العماد قائد اجلي�س تهانيه اىل  ووّجه 

منّوهاً بتحّملهم امل�سوؤولية بجدارة.

العماد  قال  وّجهها  التي  التهنئة  ويف ن�س 

قهوجي:

»اأيها الع�سكريون

اإج��راء  خ��الل  بنجاحكم  ال��ره��ان  ك�سبتم  لقد 

الإنتخابات النيابية على كامل الأرا�سي اللبنانية 

اليقظة  منكم  تطّلب  ما  وه��ذا  واح���د،  ي��وم  يف 

التي  ال�سعبة  الظروف  اإ�سافة اىل حتّمل  وال�سهر، 

للبذل  ا�ستعدادكم  كان  وقد  املهمة.  هذه  رافقت 

النق�س  عن  بالتعوي�س  كفيالً  ذلك  خالل  والعطاء 

الوا�سح يف عديدكم، ويف العتاد املتوافر لديكم، 

وقد �سهد املواطنون كافة لهذا النجاح، اإ�سافة اىل 

الأطراف املتناف�سني، كما نّوهت به اللجنة الدولية 

التي ح�سرت ملراقبة �سري العملية الإنتخابية.

ويف  الأمنية  الأجهزة  يف  لكم  رفاقاً  اأ�سكر  اإنني 

كل  ف��اآزر  جانبكم،  اىل  وقفوا  الر�سمية،  الإدارات 

بالتايل  واأح��ي��ي  الآخ����ر،  منكم 

اأبدوا  الذين  جميعاً  اللبنانيني 

كل جتاوب وتعاون مع الإجراءات 

القيادة  اّت��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 

ال��ي��وم  ذل����ك  يف 

امل�����س��ه��ود، مما 

باملخالفات  ح��دا 

اىل  واحل������وادث 

حتت  تبقى  اأن 

ويف  ال�سيطرة، 

املعاجلة،  حدود 

������س�����واء م��ن 

الوحدات  قبل 

اأو  الع�سكرية، 

هيئات  العقالء من 

الأهلي  املجتمع 

الوطن  اأرج�����اء  يف 

كافة«.
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حزيران

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

2
0
0

9

اأن  اأّكد وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املّر 

»املوؤ�س�سة الع�سكرية �ستبقى على م�سافة واحدة 

جلميع  احل��ّل  �سيبقى  اجلي�س  واأن  اجلميع  من 

ح�سوره  عقب  اأتى  املّر  الوزير  كالم  اللبنانيني«. 

فوج  يف  ال�ساربة  القوة  نّفذتها  حّية  م��ن��اورة 

بح�سور  رومية،  �سجن  يف  مقرها  يف  املغاوير 

مدير املخابرات العميد الركن ادمون فا�سل، نائب 

رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن عبد الرحمن 

�سامي  العقيد  ال�ساربة  القوة  رئي�س  �سحيتلي، 

حويك وعدد من ال�سباط.

واإجنازاتها  القوة  عن  وثائقي  فيلم  عر�س  بعد 

قتالية  جمموعات  اإن�ساء  يف  املتمثلة  واأهدافها 

الرهائن  وحترير  الإرهاب  ملحاربة  الإحرتاف  عالية 

اأثناء  يف  املباين  واإقتحام  املطلوبني  وتوقيف 

ل�ستعرا�ض  وال�سباط  املر  الوزير  اإنتقل  املعارك، 

وت�سّلق  اإقتحام  �سملت  التي  احل��ّي��ة  امل��ن��اورة 

املباين اإىل حترير رهائن وتوقيف مطلوبني.

فيها:  قال  باملنا�سبة  كلمة  املر  الوزير  والقى 

»اأحببت اأن اأقوم بهذه الزيارة للقوة ال�ساربة التي 

لأكرث  اللبناين  اجلي�س  جمموعات  اأهم  من  تعترب 

من �سبب:

ال�سخم  العمل  اأرى  اأن  يف  مني  رغبة   •
و�سباطها  باأفرادها  القوة  هذه  به  قامت  ال��ذي 

عليها،  ت�سرف  التي  اجلي�س  خمابرات  ومديرية 

ولهذا اأردت اأن اأهنئهم على كل اإجنازاتهم.

واجلي�ض  اجلي�ض  �سباط  اإىل  ر�سالة  • لإي�سال 
حربة  راأ���س  يعترب  الذي  بالذات  املوقع  هذا  يف 

مناورة للقوة ال�ساربة

يف املغاوير

الوزير املر:

اجلي�ش �سيبقى احلّل 

جلميع اللبنانيني
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مفاد  والدقيقة.  اخلا�سة  عملياته  كل  يف  اجلي�س 

قبله  واح��د،  يوم  هو  حزيران   7 اأن  الر�سالة  هذه 

بكل  النيابية  النتخابات  مرحلة  لبنان  �سيعي�س 

تفا�سيلها، لكن 8 حزيران هو يوم اآخر �سيعود فيه 

اللبنانيون كلهم اإىل حياتهم الطبيعية.

حمالت  الإعالم  يف  ن�سمع  اإننا  لكم  • لأقول 
املوؤ�س�سة  لكن  اجلهات،  كل  ترفعها  و�سعارات 

املوؤ�س�سة  لأنها  بذلك،  معنية  غري  الع�سكرية 

بقيت  التي  البلد  تاريخ  م��دى  على  الوحيدة 

على م�سافة واحدة من اجلميع«.

لهذه  واإح��رتام��اً  الأ�سا�س،  هذا  »على  واأ���س��اف، 

ال�سهداء،  م��ن  الكثري  ق��ّدم��ت  التي  املوؤ�س�سة 

الدم بعدما  التي جمعني بها  للموؤ�س�سة  واإحرتاماً 

اإن  لكم  اأقول  اأعوام،  ثالثة  منذ  لالإغتيال  تعّر�ست 

وحدة الدم ل يفّرقها من�سب اأو وظيفة اأو حمطة، 

لذلك مل اأتر�سح لالإنتخابات النيابية كي ل يقولوا 

نحو  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأجر  اأن  املمكن  من  اإنه 

خياري ال�سيا�سي مهما كان هذا اخليار، بالرغم من 

الثوابت التي تتمتع بها هذه املوؤ�س�سة«.

اأمام  نيابياً  اأرمي مقعداً  اأن  ال�سرف  وقال، »يل 

الت�سحيات التي قام بها اجلي�س، يف كل املراحل 

حادثة  اإىل  و�سولً  الأخري  الإ�سرائيلي  العدوان  منذ 

البقاع«.

وختم الوزير املر، »من هنا، اأوؤكد لكم اأن املوؤ�س�سة 

الع�سكرية �ستبقى على م�سافة واحدة من اجلميع، 

واأن اجلي�س �سيبقى احلل جلميع اللبنانيني يف 8 

حزيران، وحر�سنا ينبع من هذه القناعة«.

القوة  قائد  حويك  العقيد  قّدم  املناورة،  وبعد 

للوزير املر، درع القوة ال�ساربة، ثم دعي احل�سور 

اإىل حفل تبادل اأنخاب.

الفرن�سية  اجليو�س  عام  ى، مفت�س  من�سّ مي�سال  الطيار  الركن  اللواء  العام  املفت�س  اإ�ستقبل 

اجلرنال بانبو، وذلك ملنا�سبة زيارته لبنان يف مهمة تفتي�سية على الوحدات الع�سكرية التابعة 

يف  التباحث  مّت  اللقاء،  وخالل  لبنان.  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  يف  وامل�ساركة  لبالده 

موا�سيع تتعلق بعمل موؤ�س�ستي التفتي�س يف البلدين وطرق عمل كل منها. ويف اخلتام، مت 

تبادل الهدايا التذكارية.

املفت�ش العام ي�ستقبل نظريه الفرن�سي
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�سارك وفد من �سباط اجلي�ض اللبناين وخالل انتدابهم مبهمة غري درا�سية اإىل الإمارات 

العربية املتحدة، يف موؤمتر مواجهة التحديات اجلنائية على اأعتاب القرن الواحد والع�سرين، 

الذي نّظمته �سرطة دبي.

تخلل املوؤمتر اإلقاء حما�سرات من قبل اإخت�سا�سيني عامليني يف العلوم اجلنائية حول اأهم 

التطّورات العلمية يف هذا املجال.

وقد �سم الوفد اللبناين كالً من العقيد نبيل عبداهلل واملالزم الأول عامر احلجار من ال�سرطة 

�سّلم  املوؤمتر،  املخابرات. ويف ختام  الأول ح�سام عطوي من مديرية  واملالزم  الع�سكرية، 

اللبناين لنائبة قائد �سرطة دبي الدكتورة  ال�سباط امل�ساركون درعاً تقديرية من اجلي�ض 

فريدة ال�سملي.

الفرقاطة  املن�سرم،  ال�سهر  خالل  لبنان  زارت 

الرتكية »Gemlik« وعلى متنها طاقمها املوؤلف 

التي  الن�ساطات  اإطار  من 280 عن�سراً، وذلك يف 

ملنا�سبة  لبنان  يف  الرتكية  ال�سفارة  نّظمتها 

»الأ�سبوع الرتكي«. وقد ان�سم اإىل الفرقاطة لدى 

الطراد  ب��ريوت،  مرفاأ  يف  ر�سوها 

يف  العامل   »BANDIRMA«
اإطار القوة البحرية التابعة لقوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

وخالل الزيارة، زار قائدا املركبني 

رئ��ي�����س الأرك�����ان 

ال����ل����واء ال���رك���ن 

امل�سري  �سوقي 

يف الريزة، وم�سري 

اأع���م���ال ال��ق��وات 

العميد  البحرية 

ال���رك���ن ال��ب��ح��ري 

علي املعلم.

وق�����ت  ويف 

حفل  اأقيم  لح��ق، 

منت  على  فطور 

ح�سره  الفرقاطة 

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

علي  ال���ب���ح���ري 

من  وع��دد  املعلم 

وحفل  ال�����س��ب��اط، 

ال�سفري  اإقامة  مقر  يف  ا�ستقبال 

الرتكي ح�سره اإىل ال�سفري الرتكي 

وممثل العماد قائد اجلي�ض، �سباط 

مع عقيالتهم وعدد من املدعوين 

املدنيني.

قيادة  اأقامت  املركزي،  الع�سكري  النادي  ويف 

املركبني.  طاقم  �سرف  على  غداء  ماأدبة  اجلي�س 

الفرقة  اأحيتها  مو�سيقية  حفلة  اأقيمت  كما 

يف   »Gemlik« للفرقاطة  التابعة  املو�سيقية 

حملة برج ال�سباع يف طرابل�س.

�ضباط من اجلي�ش ي�ضاركون يف موؤمتر مواجهة التحديات اجلنائية يف دبي

الفرقاطة الرتكية »Gemlik« زارت لبنان ملنا�سبة »الأ�سبوع الرتكي«
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ملنا�سبة اإن�سمام ال�سفينة احلربية الأندوني�سية »Diponegoro« اإىل 

لبنان، عقدت  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم  لقوات  التابعة  البحرية  القوة 

عنوان  حتت  املوفنبيك  فندق  يف  درا�سية  حلقة  الأندوني�سية  ال�سفارة 

ح�سرها  لبنان«،  يف  ال�سالم  حفظ  مهمة  يف  الأندوني�سية  »امل�ساركة 

يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  وقائد  الأندوني�سي  ال�سفري 

لبنان اجلرنال كالوديو غراتزيانو وعدد من قادة و�سباط القوات املذكورة 

والعميد الركن هاين دياب من جهاز الإرتباط. العميد الركن دياب حتّدث 

قوات  وبني  اللبناين  اجلي�س  بني  القائم  »التعاون  متناولً  احللقة  خالل 

الأمم املتحدة املوؤقتة«.

وكانت واكبت ال�سفينة احلربية الأندوني�سية عند دخولها املياه الإقليمية 

اللبنانية، مراكب تابعة للقوات البحرية اللبنانية حيث تبادلت التحية 

معها، وبعد ر�سوها يف مرفاأ بريوت، اأقيم لها ا�ستقبال بح�سور ال�سفري 

الأندوني�سي والعميد الركن البحري علي املعلم ممثالً قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي، ووفد ال�سفارة الأندوني�سية و�سباط من اجلي�ض.

 Diponegoro ال�سفينة احلربية الأندوني�سية

تن�سم اإىل القوة البحرية

افتتحت يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان حلقة درا�سية حول مو�سوع 

مركز  من  اأمريكيني  مدّربني  باإ�سراف  الوطنية«  الع�سكرية  »الإ�سرتاتيجية 

.)NESA( »ال�سرق الأدنى وجنوب اآ�سيا للدرا�سات الإ�سرتاتيجية«

تناولت احللقة التي �سارك فيها �سباط من خمتلف اأجهزة اجلي�ض ووحداته 

وامل�سطلحات  املفاهيم  لبع�س  حتديدات  الأمنية،  الأج��ه��زة  بقية  وم��ن 

الأمن  با�سرتاتيجية  وعالقتها  الوطنية  الع�سكرية  بالإ�سرتاتيجية  املتعلقة 

كما  الإ�سرتاتيجي.  القرار  و�سنع  الع�سكري  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  الوطني، 

حيث  املكت�سبة،  املعارف  تر�سيخ  بهدف  اإفرتا�سياً  احللقة متريناً  ت�سمنت 

قام امل�ساركون و�سمن جمموعتي عمل باإعداد اإ�سرتاتيجية ع�سكرية للقدرات 

جرى عر�س  بعدها،  �سنوات.  خالل خم�س  اللبناين  اجلي�س  يحتاجها  قد  التي 

ومناق�سة عمل كل فريق.

توزيع  خالله  مّت  الكلية،  مبنى  اأقيم يف  تكرميي  بحفل  احللقة  واختتمت 

ال�سهادات على ال�سباط امل�ساركني يف هذه احللقة ويف احللقتني ال�سابقتني 

حول »اأ�ساليب التعليم احلديثة« و»ا�سرتاتيجية الأمن الوطني«، وذلك بح�سور 

العميد الركن علي احلاج �سليمان قائد الكلية ممثالً قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، عميد ال�س�وؤون الأكادميية يف مركز »NESA« الدكتور جون بيالرد، 

الدكتور �سامي  الذي �سّم  التدريب  الغاية، وفريق  لهذه  الذي ح�سر خ�سي�ساً 

حجار والربوف�سور دانييل كورف�ض وعدداً من �سباط الكلية واملتخرجني.

حلقة درا�سية يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان حول الإ�سرتاتيجية الع�سكرية الوطنية
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لالأعمال  اللبناين  امل��رك��ز  عقد 

امل�سّغر  الجتماع  بالألغام  املتعلقة 

الدعم  جمموعة  لأع�����س��اء  ال��ث��ال��ث 

الدويل للبنان يف جمال نزع الألغام 

غري  والذخائر  العنقودية  والقنابل 

املنفجرة، يف فندق كراون بالزا يف 

الدول املانحة  بريوت، ح�سره �سفراء 

احلكومية  غري  املنظمات  وممثلو 

وال�سركات الأجنبية العاملة يف جمال 

نزع الألغام والقنابل العنقودية.

اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

رّحب رئي�س املركز اللبناين لالأعمال 

حممد  العميد  ب��الأل��غ��ام  املتعلقة 

على  و�سكرهم  بامل�ساركني،  فهمي 

مل�ساعدة  يبذلونها  التي  اجل��ه��ود 

اجلي�س اللبناين يف تنفيذ الربنامج 

اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام. 

ال�سفرية  من  لكل  كلمة  كانت  كما 

مركز  ورئي�س  لبنان،  يف  الرنوجية 

الإن�سانية  للعمليات  الدويل  جنيف 

�ستيفان  ال�سفري  الأل���غ���ام  ل��ن��زع 

هو�سي.

�سباط  من  عدد  عر�ض  ذلك،  بعد 

املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز 

واإجنازاته  املركز  ن�ساطات  بالألغام 

العمليات  جم���ال  يف  وح��اج��ات��ه 

ومعاجلة  الأل��غ��ام،  لنزع  الإن�سانية 

غري  والذخائر  العنقودية  القنابل 

خماطرها  من  والتوعية  املنفجرة 

وم�ساعدة �سحاياها.

ك��ذل��ك، حت���ّدث ع��دد م��ن ممثلي 

وال�سركات  احلكومية  غري  املنّظمات 

الأجنبية حول عملهم يف هذا املجال 

املطلوب  التمويل  اإىل  لبنان،  يف 

لتفعيل العمل خالل الأعوام: 2009، 

2010، و2011.

العميد  �سكر  الإجتماع،  ختام  ويف 

وقّدم  جهودهم  على  احل�سور  فهمي 

دروعاً تذكارية وهدايا رمزية لرئي�س 

للعمليات  الدويل  جنيف  مركز  وفد 

ال�سفري  الأل��غ��ام  لنزع  الإن�سانية 

هو�سي واأع�سائه.

الإجتماع امل�سّغر الثالث لأع�ساء جمموعة الدعم 

الدويل للبنان يف جمال نزع الألغام والقنابل 

العنقودية والذخائر غري املنفجرة

للعمليات  ال���دويل  جنيف  م��رك��ز  رئي�س  زار 

هو�سي،  �ستيفان  ال�سفري  الألغام  لنزع  الإن�سانية 

املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام يرافقه 

مدير العمليات ال�سيد اإيان مانز فيلد وامل�ست�سار 

ال�سيد با�سكال رابيارد.

العميد  املركز  رئي�س  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان 

حممد فهمي الذي قّدم اإيجازاً حول م�سكلة الألغام 

املنفجرة  غ��ري  وال��ذخ��ائ��ز  العنقودية  والقنابل 

اخلطة  تنفيذ  يف  اجلي�س  قطعها  التي  واملراحل 

ال�سعوبات  عر�س  كما  ملعاجلتها،  الإ�سرتاتيجية 

الذي  والدعم  املركز  يواجهها  التي  والتحديات 

يحتاجه لبنان ل�ستكمال معاجلة هذه امل�سكلة.

وفد مركز جنيف الدويل 

للعمليات الإن�سانية لنزع 

الألغام زار املركز اللبناين 

للأعمال املتعلقة بالألغام
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ا�ستكمالً حلملة التحذير من خماطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر 

توزيع  عرب  حواجزه  على  اللبناين  اجلي�س  نّفذها  التي  املنفجرة  غري 

من�سورات ومل�سقات، اأطلق املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام، 

حلواىل  التوعية  برامج  على  تذكريية  حملة  املن�سرم،  اأيار  �سهر  وخالل 

300 من اأ�ساتذة املدار�س الر�سمية واخلا�سة، والذين �سبق لهم اأن تابعوا 

عدة دورات تدريبية يف هذا املجال. نّفذ احلملة نا�سطو جمعيات اللجنة 

اأق�سية: النبطية، �سور،  الوطنية للتوعية من خماطر الألغام، وذلك يف 

را�سيا،  الغربي،  البقاع  مرجعيون،  حا�سبيا،  جبيل،  بنت  جزين،  �سيدا، 

زحلة، ال�سوف وعاليه. وهي �سبقت اإطالق يوم للتوعية يف مدار�س هذه 

الأق�سية.

حملة تذكريية لأ�ساتذة املدار�ش ويوم للتوعية من خماطر الألغام
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�سدر عن قيادة اجلي�س - مديرية التوجيه البيان الآتي:

وفد  من  للعمليات،  اجلي�س  اأركان   - اجلي�س  قيادة  ت�سّلمت 

برئا�سة  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  يف  الإرتباط 

ق�سفها  التي  بالأهداف  خرائط   ،Colonel Daniel Vollot
العدو الإ�سرائيلي بالقنابل العنقودية، بوا�سطة اأ�سلحة الطريان 

وال�سواريخ واملدفعية، خالل عدوانه على لبنان يف متوز 2006. 

درا�ستها  اللبناين  اجلي�س  يف  املعنية  الوحدات  با�سرت  وقد 

لالأعمال  اللبناين  املركز  قبل  من  عمل  خطة  و�سع  اإىل  لي�سار  وتدقيقها، 

املتعلقة بالألغام وفوج الهند�سة، بالتعاون مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

تلك  فيها  توجد  التي  الأرا�سي  تنظيف  عمليات  ا�ستكمال  بغية  لبنان،  يف 

القنابل.

م
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لأل
ط ا
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�
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ت�سلم اجلي�س اللبناين هبة من جمهورية اأملانيا 

امل�سرتكة  القوة  ل�سالح  اأعتدة  قوامها  الإحتادية 

الت�سليم  عملية  ال�سمالية.  احلدود  و�سبط  ملراقبة 

جرت خالل حفل تكرميي اأقيم يف ثكنة بهجت غامن 

يف طرابل�س، ح�سره عن اجلانب الأملاين ال�سفرية 

الأملانية �ستيفكر اإيربيل ووفد مرافق، وعن اجلانب 

قائد  دروي�س  احلميد  عبد  الركن  العميد  اللبناين 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  ال�سمال  منطقة 

�سّلم  الإحتفال،  وخالل  ال�سباط.  من  ووفد  قهوجي 

اإيربيل كتاب �سكر  ال�سفرية  الركن دروي�س  العميد 

ودرعاً تذكارياً باإ�سم العماد قائد اجلي�س.

اأعتدة من جمهورية اأملانيا الإحتادية ل�سالح القوة امل�سرتكة ملراقبة و�سبط احلدود ال�سمالية
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تد�سني  اإحتفال  الليطاين،  جنوب  قطاع  يف  كفردونني،  بلدة  يف  اأقيم 

حمطة حمروقات مقّدمة هبة من الوحدة الإيطالية ل�سالح اجلي�س اللبناين.

ح�سر الإحتفال العميد الركن القيم لوي�س حنا نائب رئي�س الأركان للتجهيز 

العاملة يف  الإيطالية  الوحدة  العماد جان قهوجي، قائد  قائد اجلي�س  ممثالً 

وعدد  غوديو  فالفيانو  اجلرنال  لبنان  املوؤقتة يف  املتحدة  الأمم  قوات  اإطار 

والإيطاليني. اللبنانيني  ال�سباط  من 

وقد تال العميد الركن القيم حنا كتاب �سكر موّجه من العماد قائد اجلي�س 

اجلرنال  قائدها  اإىل  تذكارية  دروعاً  قّدم  كما  الإيطالية،  الوحدة  قيادة  اىل 

غوديو وعدد من �سباطها.

حمطة حمروقات هبة للجي�ش من الوحدة الإيطالية
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اأزيحت يف بلدة برقايل يف عكار، 

ل�سهداء  تذكاري  ن�سب  عن  ال�ستارة 

اليه  دعا  اإحتفال  يف  وذلك  اجلي�س، 

»اإحتاد �سباب برقايل«، ح�سره ممثل 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد 

على  عريجي  غ�سان  الركن  العميد 

و�سخ�سيات  ال�سباط،  من  وفد  راأ�ض 

واإجتماعية وعائالت �سهداء  �سيا�سية 

اجلي�س واأبناء البلدة.

غ�سان  الركن  العميد  األقى  ثم  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  احلفل  اإ�ستهل 

عريجي كلمة القيادة وقال فيها:

»�سرف رفيع اأولين اإياه قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، بتمثيله اليوم يف 

التذكاري ل�سهداء  الن�سب  ال�ستار، عن  باإزاحة  الأخوي، لنحتفل معاً  اللقاء  هذا 

بذلوا  الذين  ال�سجعان،  الرجال  من  النخبة  لهوؤلء  تكرمياً  اللبناين،  اجلي�س 

اأرواحهم رخي�سة على مذبح الوطن، ولتبقى ذكراهم العطرة، حية يف �سمائر 

ال�ساخمة،  اإحدى قالع عكار  العزيزة،  بلدة برقايل  اأهايل  رفاقهم ويف قلوب 

التي قّدمت كوكبة من خرية رجالها الأوفياء، قرابني طاهرة، يف معركة كرامة 

لبنان، معركة نهر البارد.

منذ اأن ارتدى بزته الع�سكرية لأول 

تراب  عن  دفاعاً  �سالحه  وحمل  مرة، 

يدرك  اللبناين  اجلندي  كان  الوطن، 

امل�سوؤوليات  وحجم  ر�سالته،  اأهمية 

يف  فان�سوى  عاتقه.  على  امللقاة 

�سفوف اجلي�س، را�سخ الإميان، قوي 

الإرادة، ومل يتاأخر حلظة عن مواجهة 

وعن  الغا�سب،  الإ�سرائيلي  العدو 

الت�سدي للعابثني بالأمن، ولالإرهاب 

خالل  الوطن،  ج�سم  اىل  ت�سّلل  الذي 

ا�ستطاع  حيث  الأخ���رية،  ال�سنوات 

ع�سكرييه،  ت�سحيات  بف�سل  اجلي�س 

املواطنني  والتفاف  �سهدائه  ودماء 

تنظيم  اأك��رب  على  الإنت�سار  حوله، 

وبالتايل  ل��ب��ن��ان،  ع��رف��ه  اإره��اب��ي 

اإ�ستطاع اجلي�س احلفاظ على الوحدة 

امل�سرتك  العي�س  و�سيغة  الوطنية، 

التي تعترب جوهر وجود الوطن، واأ�سا�س دميومته وا�ستقراره.

عهدنا ل�سهدائنا الأبرار، اأن نكون اأمناء على مبادئهم وقيمهم، وعهدنا لكم 

م، جّواداً باأغلى الت�سحيات، ذوداً عن  اأيها الأخوة، اأن ي�ستمر اجلي�س وفياً للَق�سَ

الأر�س و�سالمة ال�سعب.

وتق�دي�ر،  �سك�ر  بتحي�ة  اأتوّج�ه  قه�وج�ي،  ج�ان  العم�اد  اجلي��س  قائد  با�س�م 

الكرام،  بل�دة برقايل  اأه�ايل  واأع�س�اء، واىل  اإحت�اد �سب�اب برقايل رئي�ساً  اىل 

كما اأ�سكر كل من اأ�سهم يف اإقامة هذا الن�سب، و�س�ارك يف هذا احلف�ل املعب�ّر 

ع�ن الوف�اء ل�سه�داء اجلي�س، وع�ن الت�سامن م�ع املوؤ�س��سة الع�سكرية، متمنياً 

والتق�دم  ال�سم�و  دوام  للجميع 

والعط�اء.

وبعد كلمة با�سم عائالت ال�سهداء، 

األقى النائب ال�سابق طالل املرعبي 

�ستبقى  »عكار  اإن  فيها  قال  كلمة 

وفّية لعهودها، وفيها رجال يعطون 

بالغايل  وي�سّحون  مّنة  دون  م��ن 

على  احلفاظ  �سبيل  يف  والرخي�س 

اأمن الوطن ووحدته«.

ن�سب 

ل�سهداء 

اجلي�ش يف 

برقايل

باملراتب  امل�سّنفة  للوحدات  التقييم  نتائج  اجلي�س  قيادة  عّممت 

الثالث الأوىل على �سعيد اجلي�س خالل العام 2008، وقد �سّنف لواء 

احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول، تاله فوج مغاوير البحر يف املركز 

الثاين وفوج التدخل الرابع يف املركز الثالث.

نتائج التقييم لوحدات اجلي�ش للعام 2008
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اإحتفالت ووفود تهنئة يف املقرات الع�سكرية والثكن مبنا�سبة عيد املقاومة والتحرير

وزارة  مبنى  يف  ع�سكري  اإحتفال  اأقيم  والتحرير،  املقاومة  عيد  مبنا�سبة 

الدفاع الوطني يف الريزة، ح�سره رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري 

ممثالً قائد اجلي�س، وقادة املديريات والأجهزة والوحدات و�سباطها، واملوظفون 

املدنيون التابعون لها، حيث جرت مرا�سم رفع العلم وتالوة اأمر اليوم الذي 

وّجهه قائد اجلي�س اىل الع�سكريني.

والثكنات  املناطق  قيادات  يف  اإحتفالت  اأقيمت  نف�سه،  الإط��ار  ويف 

الع�سكرية.

املنت�سرة  الوحدات  مراكز  اجلي�س  قيادة  من  وفود  زارت  ذاتها،  وللمنا�سبة 

عمالنياً يف منطقة اجلنوب، وقّدمت التهاين با�سم قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي.

الع�سكرية،  اإطار تعريف الطالب باملوؤ�س�سة  يف 

�سليمان  مر�سد  والرائد  اأ�سعد خمول  العميد  األقى 

حما�سرة يف موؤ�س�سات املعهد العربي الرتبوية - 

ومهماته  اللبناين  باجلي�ض  عّرفت  البالط،  زقاق 

وارتباطه باملوؤ�س�سات وتدريباته.

ح�سني  الدكتور  املوؤ�س�سات  رئي�س  اللقاء  ح�سر 

يتيم وعدد كبري من الأ�ساتذة والطالب.

حما�سرة توجيهية 

تعريفاً

باجلي�ش ومهامه
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اأ�سدرت مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�س البيان الآتي:

نتيجة للتحقيق مع املدعو زياد احلم�سي، املوقوف بتهمة التعامل مع العدو الإ�سرائيلي، 

دهم عنا�سر من مديرية املخابرات يف اجلي�س املكان الذي ا�ستخدمه املوقوف لالإحتفاظ 

اإت�سال متطّورة وممّوهة �سمن  باأغرا�سه، يف منطقة �سعدنايل، ومّت العثور على و�سائل 

اأجهزة اأخرى، وجتهيزات اإلكرتونية خمتلفة، مبا فيها خازنة للمعلومات )USB(. و�سّلمت 

امل�سبوطات اىل اجلهات املخت�سة للتدقيق مبحتوياتها، وا�ستكمال التحقيق الالزم.

م�سادرة اأجهزة متطّورة يف �سعدنايل

اجلي�س  ق��ي��ادة  يف  التوجيه  مديرية  اأعلنت 

القانون  على  اخل��ارج��ني  مالحقة  اإط��ار  »يف  اأن��ه 

وبنتيجة  خمتلفة،  بجرائم  للعدالة  واملطلوبني 

مديرية  قبل  م��ن  واملتابعة  اجل��ه��ود  ت�سافر 

يف  اجلي�س  قوى  اأوقفت  اأي��ام،  لعدة  املخابرات 

لقيامهم  �سخ�ساً  ع�سر  اأربعة  ال�سمال  منطقة 

باملخدرات  والإجتار  ال�سالح،  بقوة  ال�سطو  باأعمال 

والدراجات  وال�سيارات  التجارية  املّحال  و�سرقة 

اإ�ستغالل املناخ  النارية، بحيث عمد بع�سهم اىل 

اللوائح،  ت�سكيل  على  والإعرتا�سات  الإنتخابي 

فاأقدموا على رمي القنابل يف بع�س 

ذعر  لإث��ارة  طرابل�س،  مدينة  اأحياء 

ال�سرقة.  اأعمال  وتغطية  املواطنني 

وقد �سبطت بحوزة املوقوفني كمية 

من الأ�سلحة، و50 كلغ من املخدرات 

منزلية  ومقتنيات  ون��ح��ا���س��ي��ات 

واأغرا�س خمتلفة.

الأ�سخا�س  اأح��د  اأوق���ف  البقاع،  منطقة  ويف 

الأرا�سي  اىل  اأج��ان��ب  تهريب  ج��رائ��م  لرتكابه 

اللبنانية، بحيث �سبط بحوزته واحد و�سبعون جواز 

�سفر �سودانياً.

وقد �سّلم جميع املوقوفني مع امل�سبوطات اىل 

املراجع املخت�سة، وبو�سر التحقيق.

حاز اجلندي حممد اأحمد ابراهيم من لواء 

اللغة  يف  تعليمية  اإجازة  الثاين  امل�ساة 

والعلوم  الآداب  كلية  واآدابها من  العربية 

الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

اإجازة 

تعليمية

يف اللغة

العربية

للجندي

حممد 

اإبراهيم

اأقامت جلنة حقوق املراأة اللبنانية اإحتفالً يف مركز توفيق طبارة يف ال�سنائع، ملنا�سبة الإعالن عن 

ل  دميقراطي  اإنتخاب  »قانون  عنوان  حتت  واخلا�سة  الر�سمية  الثانويات  يف  ال�سنوية  امل�سابقة  نتائج 

طائفي مدخل فعلي اىل الإ�سالح ال�سيا�سي والوطني العام«.

وتخلل الإحتفال اإلقاء كلمات من وحي املنا�سبة، كما وزعت جوائز 

على الفائزين والفائزات، حيث فازت نور اإبنة املقدم جنيب املقداد 

من ثانوية البنات الر�سمية يف بعلبك يف املرتبة اخلام�سة ونالت 

درعاً تقديرية.

جائزة لنور اإبنة املقدم جنيب املقداد

اجلي�ش يوقف ع�سابة �سطو و�سرقة واجتار باملخدرات

يف ال�سمال
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حزيران

ن�رشة توجيهية

2
0
0

9

املناخ ال�سيا�سي غري امل�ستقر

�سّكل بيئة �ساحلة لنفاذ العدو اىل الداخل

قيادة اجلي�ش:

العمالء يف نظر م�سّغليهم لي�سوا اإل خونة ل خري فيهم

حّيزاً  الإ�سرائيلي  العدو  ل�سالح  �س  التج�سّ �سبكات  مو�سوع  موؤخراً  احتل  لقد 

�سك  ول  وهو  وال�سعبية،  والإعالمية  ال�سيا�سية  الأو�ساط  اهتمام  من  مهماً 

مو�سوع متابعة الأجهزة الأمنية والع�سكرية التي حّققت يف جمال ك�سف هذه 

ال�سبكات وتفكيكها واعتقال اأفرادها، تقّدماً كبرياً، وهي ما تزال تعمل لإماطة 

اللثام عن ما تبّقى منها.

واإذا كان حجم الإخرتاق الإ�سرائيلي يبدو وا�سعاًً، اإل اأن عدم ك�سف هذه ال�سبكات 

وحما�سبتها وبقاءها تعبث خراباً يف جمتمعنا، كان �سي�ساعف من خطرها، كما 

كان �سيطلق اليد الإ�سرائيلية للعبث باأمننا وا�ستقرارنا ووحدتنا الداخلية.

لقد كان وا�سحاً اأن العدو الإ�سرائيلي لن ي�سكت على خ�سارته يف حرب متوز 

2006، وقبلها اندحاره مكرهاً يف اأيار العام 2000 عن اجلزء الأكرب من الأرا�سي 

اللبنانية املحتلة، لذلك جاء تركيزه، لتعوي�س خ�سائره املتتالية، على جتنيد 

العمالء يف حماولة لتحويل الهزمية اىل ن�سر، اأو على الأقل اىل خرق لل�ساحة 

جمتمع  وكاأنه  جمتمعنا  وُيظهر  اللبنانيني،  بني  ال�سقاق  فيزرع  اللبنانية، 

غري متما�سك، ومنق�سم على نف�سه حول اخليارات الوطنية الكربى، متاماً كما 

ح�سل عندما ا�ستهدف وحدات اجلي�س يف اإبان حرب متوز 2006، ويف ظنه اأن 

اجلي�س �سينق�سم حول جدوى املقاومة، لكن هذا الإ�ستهداف قد زاد اجلي�س قوة 

وحلمة، ووقف وقفة رجل واحد يدافع عن �سعبه يف وجه اآلة الدمار الإ�سرائيلية.  

اأمام  اأن املناخ ال�سيا�سي غري امل�ستقر ي�سّكل بيئة �ساحلة  ومما ل �سك فيه 

العدو للنفاذ اإىل الداخل، م�ستفيداً من التوترات ال�سيا�سية التي توؤدي اأحياناً 

اىل اإ�سطرابات اأمنية متفرقة، فيتحّول اجلهد الأكرب للقوى الع�سكرية والأمنية 

اىل تثبيت الإ�ستقرار الداخلي وواأد الفنت املتنقلة.

للت�سنج  امل�ساحب  الداخلي  الأمني  والتوتر  للعدو،  الع�سكرية  فالهزمية 

ال�سيا�سي، ي�سّكالن حوافز للعدو ملمار�سة عدوانه بطرق خمتلفة، اإل اأن هذه 

احلوافز ت�سبح عدمية اجلدوى اإذا مل يتوافر لها بع�س �سعاف النفو�س الذين 

يتم جتنيدهم عرب قنوات اأهمها:

املادية: حيث ي�ستغل العدو احلاجة املادية للبع�س، ويوهمه  • الإغراءات 
بالقدرة على �سد هذه احلاجة، فيندفع هذا البع�س اىل العمالة للتخل�س من 

ال�سائقة املالية، وهو واهم بالطبع، لأنه اإذا ح�سل على املال فاإنه يح�سل على 

جزء ي�سري منه، فبعد اأن يتاأكد العدو من عمالته وتوّرطه �ستتوقف الإغراءات 

دون  ومن  اأكرث  فيتورط  الإبتزاز،  وطاأة  حتت  العميل  ليقع  الي�سرية  املادية 

مقابل هذه املرة وتقفل يف وجهه كل اأبواب العودة اىل ال�سواب.

اجلن�سية: حيث يوؤدي العن�سر الن�سائي دوراً يف دفع البع�س  • الإغراءات 
اىل التورط يف عالقات م�سبوهة، وابتزازهم لحقاً بف�سح اأمرهم اإذا توانوا عن 

تقدمي املعلومات التي يريدها العدو.

ويف كال احلالني ل يح�سل العميل على اأية مكا�سب �سخ�سية، واإذا كانت هناك 

من مكا�سب فهي ل�سالح العدو، يحّققها على اأر�سنا. فال ميّيز يف القتل بني 

قرى  بني  والتدمري  الق�سف  يف  يفّرق  ول  الأخ��رى،  والعائالت  العميل  عائلة 

وبيوت اللبنانيني جميعاً، فبيوت اللبنانيني هي التي تدمر، واللبنانيون هم 

اللبنانية  وال�سيادة  ون�سائهم،  باأطفالهم  و�سبابهم،  ب�سيبهم  ُيقتلون  الذين 

هي التي ُتنتهك، والثقافة الوطنية هي التي مُت�ّس، والن�سيج الإجتماعي هو 

النهاية  وعميالً، ويف  الن�سيج خائناً  العدو يف هذا  الذي يتهدد عندما يزرع 

اأر�سنا التي احت�سنت رفات اآبائنا واأجدادنا ودماء �سهدائنا هي التي ُتدّن�س.

اأنه  �سحيح  العميل،  يجنيها  �سخ�سية  مكا�سب  احلديث عن  ل ميكن  ولذلك 

يبيع وطنه خلدمة العدو لكنه يف املقابل ل يجني �سيئاً بل على العك�س لن 

اإل �سلعة ا�سرتاها باأبخ�س الأثمان، ومهما قّدم  يكون بالن�سبة اىل هذا العدو 

ل خري يرجى منه لوطنه  اإل خائناً  العدو من خدمات فلن يكون بنظره  لهذا 

و�سعبه وحتى نف�سه.

وقد عّلمنا التاريخ القدمي واحلديث اأن العميل يحتقره جمّندوه رمبا اأكرث 

مما يحتقره �سعبه، فهو ال�سعيف الذي ي�سقط يف اأول فخ ُين�سب له، وهو 

لفتت قيادة اجلي�ش اىل اأن املناخ ال�سيا�سي غري امل�ستقر الذي عرفه لبنان يف فرتة من الفرتات، �سّكل بيئة 

�ساحلة اأمام العدو للنفاذ اىل الداخل.

هذا الكلم اأتى يف �سياق الن�سرة التوجيهية التي عّممتها القيادة على الع�سكريني. 
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اأول من ُيقتل عندما يتم الإ�ستغناء عن خدماته، اأو ُيرتك مل�سريه، متاماً كما 

ح�سل مع الذين تعاملوا مع الإحتالل يف ما كان ُيعرف بال�سريط احلدودي قبل 

الإن�سحاب الإ�سرائيلي يف اأيار من العام 2000.

اأيها الع�سكريون

الإ�سرائيلية  الع�سكرية  والقوة  �سغارها،  ل  النفو�س  كبار  ي�سنعه  الن�سر  اإن 

كلبنان،  �سغري  بلد  مبواجهة  اأهدافها  حتقيق  يف  ف�سلت  التي  الكبرية 

م�ستخدمة اأحدث الأ�سلحة، لن ت�ستطيع تعوي�س هذا الف�سل عن طريق �سغار 

النفو�س، لأ�سباب عديدة:

ل�ستطاع  كذلك  نكن  مل  ولو  الوطني،  وانتمائنا  باإرادتنا  اأقوياء  • اإننا 
فاإنه  ذل��ك  ي�ستطع  مل  ولأن���ه  و�سيادتنا،  وق��رارن��ا  بلدنا  اح��ت��الل  ال��ع��دو 

يحاول اإ�سعاف جبهتنا الداخلية، واخت�راق �سفوفنا عّله يعو�س ما عجزت عنه 

القوة الع�سكرية، وهو ل �سك �سيف�سل بف�سل وعيكم وولئكم املطلق للبنان، 

العدو من  له  ما يخطط  ووعيهم خلطورة  حولكم  اللبنانيني  التفاف  وبف�سل 

مكائد وموؤامرات.

لن  الأخرى،  الأمنية  املوؤ�س�سات  جانبها  واىل  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  • اإن 
زرعها  العدو  يحاول  التي  اجلرثومة  ه��ذه  اجتثاث  حتى  عني  لها  تغم�س 

يف بيئتنا، و�سنوا�سل العمل على تفكيك ما تبقى من ال�سبكات العميلة 

اأينما وجدت يف املجتمع اللبناين، وهذه املوؤ�س�سة ت�سع ن�سب اأعينها اأنها 

باأ�سره، ويف مقدمه عائالت  تلقى فيها تاأييد هذا املجتمع  تخو�س حرباً 

العمالء واملغّرر بهم و�سولً حتى حترير ما تبقى من نفو�س �سعيفة ونيلها 

العقاب املنا�سب، بالإرادة نف�سها التي يتم بها العمل لتحرير ما تبقى من 

اأر�س حمتلة، ولن تتهاون موؤ�س�ستكم يف ال�سرب بيد من حديد على كل من 

ت�سّول له نف�سه الت�سحية ب�سعبه وبلده ودماء �سهدائه.

يبداأ  لبنان  من  �سرب  كل  على  �سقطت  التي  للدماء  الوفاء  اإن   •
ولنكن  ووطننا،  اأنف�سنا  نحمي  فبذلك  املعادي،  اخلطر  �سد  الذات  بتح�سني 

على قدر تلك الدماء الزكية التي بذلها الع�سكريون واملواطنون يف مواجهة 

الغالية،  الدماء  تلك  من  بها  ينتقم  اأداة  له  نكون  ول  بها،  نفّرط  ول  العدو، 

فهو اأعجز عن القتال املبا�سر، وهو يعرف ذلك، ويعرف اي�ساً اأنه عندما حاول 

اأهبة الإ�ستعداد للت�سدي والدفاع  ودولة على  اأر�سنا وجد جي�ساً و�سعباً  اإحتالل 

عن الأر�س، ويعرف اي�ساً اأنه لي�س مبقدوره تكرار تلك التجربة لل�سبب نف�سه.

باأننا خطر  اإخرتاقنا فالأنه يدرك  اإذ يحاول  الوعي، فالعدو  اىل  اأخرياً  اأدعوكم 

ك�سفه  يتم  مل  لو  الوطن  وعلى  علينا  خطراً  يتحّول  الإخ��رتاق  وه��ذا  عليه، 

وح�سره، لكننا واثقون باأن موؤ�س�ستكم لديها من الثوابت الوطنية واملناعة ما 

يبقيها على الدوام ع�سّية على الإخرتاق وال�سامن الأ�سا�سي للوحدة الوطنية 

والإ�ستقرار العام.
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حزيران

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

كارل حداد

مناورة

2
0
0

ال �سالح ميكنه9

دخول لبنـان عبـر البحر

من�اورة بح�ري�ة م�س��رتكة بي�ن        الي�ونيف�ي�ل والق�وات البحري�ة

اللبناين،  واجلي�ش  اليونيفيل  قوات  بني  امل�سرتكة  التمارين  اإطار  يف 

�سفينة  اإقتحام  مناورة  البحرية  اليونيفيل  قوة  مع  بالإ�سرتاك  اللبناين  اجلي�ش  يف  البحرية  القوات  نّفذت 

م�سبوهة على ُبعد 15 كلم من ال�ساطئ اللبناين.

ح�سر املناورة قائد البحرية اللبنانية العميد الركن البحري علي املعلم، قائد اليونيفيل البحرية الأمريال 

البلجيكي جان - تيريي بينو، ال�سفري الإندوني�سي باغا�ش هاب�سورو وال�سكرتري الأول يف ال�سفارة البلجيكية 

اآندي دوناي، اىل عدد من �ضباط القوات البحرية ووفد من الإعالميني.

اإنطلق املناورة

وكلمات

البحر،  عر�س  يف  املناورة  ب��داأت 

الإندوني�سية  ال�سفينتني  من  بنداء 

»دي���ب���و ن���ي���غ���ورو« وال��ي��ون��ان��ي��ة 

»ابثيتو�س« اىل الفرقاطة البلجيكية 

اأّدت يف التمرين  »ليوبولد 1« التي 

دور �سفينة جتارية، لالإ�ستف�سار حول 

ت�ستجب  مل  الأخ��رية  لكن  حمولتها، 

اىل طلبهما باأن توقف �سريها. 

ال�سفينتان  اأح��اط��ت  اأن  فكان 

على  لإرغ��ام��ه��ا  ب��ال��ف��رق��اط��ة 

زورق��ان  اإنطلق  كما  التوقف. 

جانبها،  اىل  وتوقفا  باجتاهها 

حيث �سعد طاقمان من البحارة 

اأح��ده��م��ا اإن��دون��ي�����س��ي والآخ���ر 

وتوّليا  الفرقاطة،  منت  اىل  لبناين 

حمتوياتها  يف  والتدقيق  تفتي�سها 

غرفة  يف  الر�سمية  امللفات  ويف 

القيادة. وانتهت املناورة التي مّتت 

ل  اأنه  بالتاأكيد على  ب�سكل حمرتف، 

ميكن لأي �سالح اأن يدخل لبنان عرب 

البحر.

 يف حديثه اىل ال�سحافيني، اأو�سح 

الأمريال بينو اأن هذا التمرين يعك�س 

التعاون الوثيق واليومي مع البحرية 

اللبنانية، كما يظهر الإندماج الكامل 

ان�سمت  التي  الإندوني�سية  لل�سفينة 

حديثاً اىل قوات اليونيفيل البحرية.

اىل  البلجيكي  الأم���ريال  وت��ط��ّرق 

البحرية  القوات  التعاون بني  فعالية 

ثقته  م��وؤك��داً  اليونيفيل،  وق���وات 

التامة باأن اأي �سالح مل يدخل لبنان 

عرب البحر.

بدوره حتّدث العميد الركن البحري 

اليونيفيل  بني  التعاون  عن  املعلم 

اأن  اىل  م�سرياً  اللبنانية،  والبحرية 

م�سوؤولة  اللبنانية  البحرية  القوات 

التجارية  املالحة  حركة  تنظيم  عن 

وخ�سو�ساً  الدولية  القرارات  وتطبيق 

الإندوني�سية  ال�سفينة  اإن�سمت 

»ديبو نيغورو« اىل قوات اليونيفيل 

ال�سهر،  ح����واىل  م��ن��ذ  ال��ب��ح��ري��ة 

و�ستوا�سل مهامها �سمن هذه القوات 

ملدة �ستة اأ�سهر.

 110 من  ال�سفينة  طاقم  يتاألف 

اأفراد حتت اإمرة القائد البحري اأر�سياد 

عبداهلل.

�سالحها:

 40 م  م  اك��زو���س��ي��ت  ���س��اروخ   -

.Exocet MM40
 Mistral مي�سرتال  ���س��اروخ   -

موا�سفات ال�سفينة الإندوني�سية
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من�اورة بح�ري�ة م�س��رتكة بي�ن        الي�ونيف�ي�ل والق�وات البحري�ة

وقبل   .1701 ال��ق��رار 

املياه  جت��اري��ة  �سفينة  اأي  دخ���ول 

بغرفة  تت�سل  اللبنانية،  الإقليمية 

طالبة  امل�سرتكة  البحرية  العمليات 

متّر  وعندما  فتعطاه.  بذلك،  اإذن��اً 

الأمم  ملراقبة  اخلا�سع  بالقطاع 

اليونيفيل  ت�ستجوبها  امل��ت��ح��دة، 

باإحدى  ا�ستبهت  ما  واإذا  البحرية. 

البحرية  ال��ق��وات  تبّلغ  ال�سفن، 

البحر.  يف  تفتي�سها  فيتم  بالأمر، 

العمليات  لغرفة  رئي�ساً  وب�سفته 

العميد  يطلب  امل�سرتكة،  البحرية 

البحري  ال��رك��ن 

امل����ع����ل����م م��ن 

الأمنية  الأج��ه��زة 

عام  واأم��ن  جمارك  من  امل��رف��اأ،  يف 

اأن  علماً  جم��دداً،  تفتي�سها  وجي�س، 

اأجهزة  م��زّودة  املرافئ  يف  اجلمارك 

م�سح  على  تعمل  م�سح 

من  اأق���ل  يف  امل�ستوعب 

دقيقتني.

وخ���ت���م ق���ائ���د ال���ق���وات 

ب��ال��ت��اأك��ي��د على  ال��ب��ح��ري��ة 

عرب  ج��داً  �سعب  التهريب  اأن 

امل���راف���ئ ب�����س��ب��ب امل��راق��ب��ة 

منذ  اأنه  اىل  م�سرياً  ال�سديدة، 

البحرية،  اليونيفيل  اإن�����س��اء 

ومل  �سفينة   280 نحو  فت�سنا 

نعرث على �سيء.

م�ساد للجويات ق�سري املدى.

- مدفع Super Rapid 76 ملم.

- ر�سا�س Vector 20 ملم.

- طوربيد A244S اخلفيف الوزن.

والتعّقب  الإك��ت�����س��اف  ول��ت��اأم��ني 

الأبعاد  الثالثي  املراقبة  رادار  زّودت 

 HMSو ،Lirod MK2و ،MW08
.Kingklip

اإنذار  ونظام  مدجمة  من�سة  وتوّفر 

اأوتوماتيكي  اإدارة  ونظام   ،IPMS
والقدرة  املرونة  مدمج  ج�سر  ونظام 

العالية على املناورة.
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حزيران

اإعداد:

ندين البلعة

كارل حداد

يف ثكناتنا

2
0
0

9

ى التعب
 نن�س

هناك
 ..

.

يوا�سل فوج املغاوير تدريباته على الرغم 

من ان�سغاله باملهام العملنية. فتحقيق 

اأعلى درجات اجلهوزية وتطوير قدرات 

الع�سكريني من اأبرز اأولويات هذا الفوج.

ويف هذا ال�سياق تابعت �سريتا القتال اجلبلي 

دورة قتال يف املناطق اجلبلية املرتفعة 

واملغطاة بالثلوج.

امتدت هذه الدورة من 31 اآذار اىل 22 ني�سان 

املا�سي، اإ�ستفاد خللها الع�سكريون من خربات 

مدّربيهم الفرن�سيني واللبنانيني.

 يف تــــــــحدي 

�سريتا القتال اجلبلي 
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قائد الفوج

الركن  العقيد  املغاوير،  فوج  قائد 

ال��دورة يف  هذه  ي�سع  روكز،  �سامل 

اإطار الربوتوكول الثابت بني اجلي�س 

منذ  الفرن�سي،  واجلي�س  اللبناين 

اجلبلي  القتال  �سريتي  تاأ�سي�س 

العام 1998. فمنذ ذلك احلني تقام 

ال�ستاء،  يف  الأوىل  �سنوياً،  دورت��ان 

خاللهما  ويتم  ال�سيف،  والثانية يف 

اجلي�سني،  ب��ني  اخل����ربات  ت��ب��ادل 

والعمالنية،  القتالية  املهارات  ميلك  فاللبناين 

والفرن�سي خبري من الناحية التقنية والتدريب.

يقول  هذه،  ال�ستوية  للدورة  العامة  الأجواء  عن 

قائد الفوج:

ال�ستوية  الدورة  هي  ب�سددها  نحن  التي  الدورة 

خاللها  ا�سطر  اأ�سابيع،  اأرب��ع��ة  ا�ستمرت  وق��د 

لتنفيذ  التدريب  ميادين  مغادرة  اىل  املتدّربون 

مهمات عمالنية، اأهمها يف البقاع، اإذ ُكّلف الفوج 

على  الإعتداء  اأعقب  الذي  ال�ساذ  الو�سع  ب�سبط 

دورية للجي�س وا�ست�سهاد اأربعة ع�سكريني.

ونّفذنا  التدريب،  قطعنا  الفوج:  قائد  ويو�سح 

على  املتدّربون  ثابر  ثم  وم��ن  القيادة.  اأوام���ر 

اإنهاء  وا�ستطاعوا  وعزم  بجد  التدريبية  الن�ساطات 

دورتهم بنجاح. 

يف اأي حال يتميز فوج املغاوير بكثافة املهمات 

ذاتها  بحد  ت�سّكل  وهي  ينّفذها  التي  العمالنية 

تدريباً للعنا�سر وخربة لهم.

يتعّلم  التدريب  يف  ق��ال:  ���س��وؤال  على  ورداً 

وتاأدية املهمات داخل  التحرك  الع�سكريون كيفية 

فالتدريب  بكثافة،  الرمايات  وينّفذون  احل�سرية، 

هو العن�سر الأ�سا�سي للقتال.

خا�سة  ن�ساطات  املتدّربون  ميار�س  ذلك  اىل 

توجيهية.  درو�ساً  ويتابعون  البدنية،  باللياقة 

املعنوية  بال�سوابط  يتحّلى  اأن  يجب  فالع�سكري 

والأخالقية واأن يتعّلم كيف ي�سبط احلما�سة الزائدة 

اأحياناً  اليه  توؤدي  الذي  املتهّور  ال�سلوك  ويتالفى 

الثقة املفرطة بالنف�س.

مدير الدورة

اأبو �سرغم يقّدم  الرائد عّياد طّي  الدورة،  مدير 

لنا مزيداً من التفا�سيل، يقول:

مع  ال��ف��وج،  ح��اج��ات  ح�سب  ال���دورات  »ُتنّظم 

مبتدئني  دورة  اأولً  حم��ددة:  مب�ستويات  التقّيد 

اجلدد  للع�سكريني  �سة  خم�سّ  ،)Débutants(
 )Brevet دورة  يتبعها  الفوج  اىل  القادمني 

 )Brevetستاًء، و� skieur militaire( »BSM« 
�سيفاً.   Alpinisme militaire( »BAM«
 )Chef جمموعة  اآم���ر  دورات  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

.d׳équipe(
مع  عليه  رّكزنا  ما  وهو  القتايل،  ال�سّق  وياأتي 

الفريق الفرن�سي يف هذه الدورة، التي ت�سّمنت 

خا�سة  تقنيات  تتطّلب  تدريبية  جمموعات  عدة 

على الثلج.

- رئي�س فريق قتال جبلي �ستوي 

قتال،   ،)Chef d׳équipe Hiver(
هاون )mortier 81 mm(، قّنا�س، 

 )Débutant ski( مبتدئ  تزلج 

ومدّرب تزّلج.

اإخ��ت��ي��ار  ي��ت��م  ك��ي��ف   •
امل�ساركني يف هذه الدورات؟

- نختار امل�سرتكني ح�سب الدورات 

التي �سبق وخ�سعوا لها، والأ�سا�س اأن 

يتمّتعوا بلياقة بدنية عالية. فالتنقل يف اجلبال 

على  وق��درة  قوة  يتطّلب  ال�ستاء،  خالل  خ�سو�ساً 

التحّمل واملتابعة. واأ�سري هنا اىل اأنه ينت�سب اىل 

الفوج ع�سكريون جدد، عددهم الأخري و�سل اىل 35 

ع�سكرياً )يخ�سعون اىل دورة تزّلج مبتدئ(.

�سريتي  من  ع�سكريني   106 ال��دورة  يف  �سارك 

املنا�سب  امل�ستوى  يف  ك��ل  اجل��ب��ل��ي،  ال��ق��ت��ال 

اكت�ساب  على  يتم  الرتكيز  اأن  علماً  لقدراته، 

اجلميع املهارات ومتابعة كل الدورات بالتتابع.

املتدّرب  يكون  اأن  للم�ساركة  الأ�سا�سي  ال�سرط 

اأو   »BAM« اأ�سا�س  ولديه  �سابطاً  اأو  رتيباً 

»BSM« ليقوم بالدورات املتقدمة الأخرى.
الدورات؟ لهذه  اخلا�سعون  يتمّيز  • مباذا 
وقيادية  قتالية  م��ه��ارات  يكت�سبون  اإنهم   -

م�سوؤوليات  وحتّمل  جمموعات  قيادة  تخّولهم 

الإمرة. الفريق يجب اأن يتمّيز بامل�ستوى التقني 

لذلك  ليكون قدوة ملروؤو�سيه.  اجل�سدية  والقدرات 

يكونوا  اأن  ل  واملف�سّ النخب  من  امل�ساركني  نختار 

رتباء اأو �سباطاً لأنهم يخ�سعون لدورات خارجية يف 

املراحل املتقدمة.

واجهتموها  التي  ال�سعوبات  م��ا   •

العقيد ح�سيب عبدوالعقيد الركن �سامل روكز قائد فوج املغاوير

مدير الدورة الرائد عياد طي ابو �سرغم
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كمدّربني ومتدّربني؟

- بالن�سبة اىل املدّربني، مل يجدوا اأي �سعوبات. 

الفرن�سيني  مع  التعامل  كيفية  اإع��ت��ادوا  فقد 

حاجاتهم  وك��ل  الفوج(  قيادة  مع  )بالتن�سيق 

ن قبل قدومهم، من منامة وتغذية وتنقالت  توؤمَّ

وزيارات وعتاد...

اأما على �سعيد املتدّربني، فال�سعوبة الأبرز اأننا 

مفاجئة  عمالنية  مهمات  ننّفذ  لبناين،  كجي�س 

فالع�سكري قد يالقي �سعوبة  التدريبات.  تقاطع 

العمالنية.  ومهامه  تدريبه  بني  التن�سيق  يف 

لقد اخرتناهم من النخبة يتمّتعون بالقدرة على 

التاأقلم مع جميع املتغريات، ولكن ذلك ل مينع 

اإن�سحاب بع�س العنا�سر نتيجة اإ�سابات اأو حوادث، 

)مبعدل اأربعة اأو خم�سة اأفراد من اأ�سل 106(.

واأّدوا  املطلوب  كل  العنا�سر  نّفذ  ع��ام،  ب�سكل 

واّت�سفوا  مثابرين  فكانوا  ج��ّدي،  ب�سكل  ال��دورة 

بالإرادة والقدرة على التحّمل. 

التدريب تقنياً وعملياً

اجلبلي  القتال  �سرية  اآمر  خليل،  �سميح  الرائد 

فريق،  رئي�س  لدورة  خ�سع  العاقورة،  يف  الأوىل 

اأ�سرف على باقي الدورات. وانطالقاً من  ومن ثم 

خربته يف هذا املجال يقول: 

يتعّلم  التقنية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 

خمتلف  مواجهة  كيفية  العنا�سر 

اجلبال،  يف  تقع  قد  التي  احل��وادث 

كالإنهيار الثلجي، وكيفية البحث عن 

مفقودين...

اأما من الناحية العملية، فيتدربون 

ع��ل��ى: امل�����س��ي يف الإرت��ف��اع��ات، 

وهم  اجل��ب��ال  يف  وال��ق��ت��ال  التنقل 

فارق  مواجهة  عتادهم،  يحملون 

الطبيعية  والظروف  الأوك�سيجني  وقلة  الإرتفاع 

القا�سية كالعوا�سف اأو ال�سم�س احلادة.

ويو�سح الرائد خليل اأن دورة رئي�س فريق توؤهل 

اآمر جمموعة يف اجلبل، ي�ستطيع  العن�سر ليكون 

اأياً  وتخّطيها  تعرت�سه  التي  الظروف  كل  معاجلة 

الهدف  اىل  جمموعته  واإي�سال  �سعوبتها،  كانت 

املرجو.

خالل  الع�سكريون  يكت�سبها  التي  املهارات  من 

مرور  لت�سهيل  جبلي  ممر  تركيب  ال��دورة،  هذه 

الع�سكريني باأمان، وتركيب حبال ل�سحب امُل�ساب 

وقوع  حال  يف  للخطر  الآخرين  تعري�س  دون  من 

حادث.

يتم  اجلبال،  القتال يف  تقنيات  على  التدريب 

اآمر  متكني  منه  وال��ه��دف  �سغرية،  مبجموعات 

احل�سرية )يف معظم الأحيان يكون رتيباً ل يرافقه 

التاأقلم يف اجلبال والقيام مبناورات  �سابط( من 

مع ح�سريته، ما يعزز ثقته بنف�سه.

يف  املهمات  طبيعة  خليل  ال��رائ��د  وي�سرح 

اجلبال، من كمائن للعدو واإغارة على بقع بعيدة 

املراقبة،  الإ�ستطالع،  اىل  بالإ�سافة  لتدمريها، 

تاأمني احلماية والتغطية لعمل الوحدات ال�سديقة، 

مراقبة امل�سالك والدهم...

هناك نن�سى التعب

املهمات  طبيعة  عن  ناجمة  التدريبات  �سعوبة 

اجلبلية التي تتطّلب اللياقة البدنية العالية، كما 

يو�سح الرائد خليل، ويعر�س متريناً منوذجياً:

جرود  يف  اإره��اب��ي��ني  عنا�سر  متركز  نفرت�س 

عتادنا  اأخذ  الو�سع  هذا  يف  علينا  مثالً.  العاقورة 

الأرز  من  اإنطالقاً  التزّلج،  بطريقة  والتنّقل  كامالً 

نحو العاقورة )م�سافة 30 كلم اأو اأكرث(. هذا الأمر 

ي�سعرنا  املقابل،  يف  ولكن  بدنية،  قوة  يتطّلب 

اىل  للو�سول  والت�سميم  والإرادة  التحدي  بلذة 

الهدف، وهناك نن�سى تعبنا.

املدّربون الفرن�سيون

عن  فماذا  اللبنانيني،  املدّربني  ناحية  من  هذا 

وجهة نظر فريق التدريب الفرن�سي؟

ثمانية  من  الفرن�سي،  التدريب  فريق  يتاألف 

خمتلفة  اأماكن  يف  فرق  �ست  يدّربون  مدّربني 

)الأرز، عيون ال�سيمان، العاقورة، حري�سا، ...(.

جمموعة  م�سوؤول   ،Manuel Simon النقيب 

الع�سكريني  يف  ي���رى  الفرن�سية،  ال��ت��دري��ب 

اللبنانيني، القوة واملعرفة التامة بكيفية التاأقلم 

مع الطبيعة ويف اجلبال بكل عزم واإرادة.

امل�سكلة  اىل  املقابل  يف  وي�سري 

اجلي�س  ي��ع��ان��ي��ه��ا  ال��ت��ي  ذات���ه���ا 

التدريبات  يف  بالتقدم  الفرن�سي، 

�سنة بعد �سنة. فكل عام ينت�سب ما 

بني 25 و30٪ من العنا�سر اجلدد، ما 

من  البدء  ويتطلب  التقّدم  يعرقل 

ي�سمى  ما  وهذا  بالتدريبات.  جديد 

 Stage à 2« ب�سرعتني«  »مرحلة 

.»vitesses
بقوة   Simon النقيب  ي�سيد 

املدرب الفرن�سي النقيب مانويل �سيموناملدرب الفرن�سي النقيب هوفا�ش نيكول�ش

اآمر �سرية القتال اجلبلي الأوىل الرائد �سميح خليل
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وبالقيم  اللبنانيني،  الع�سكريني  ل��دى  الإرادة 

لدى  وال�سيافة  الإ�ستقبال  وح�سن  العائلية 

اللبنانيني عموماًَ، اآمالً خروج لبنان من اأزماته.

 ،Hovasse Nicolas من ناحيته ي�سري النقيب

يف  وال��ه��اون  اجل��ب��ال  يف  القتال  دورة  م�سوؤول 

اللياقة  على  تركز  التدريبات  اأن  اىل  اللقلوق، 

اجلبلي.  القتال  يف  اأهميتها  اىل  نظراً  البدنية، 

تنفيذ  حول  تكتيكية  دورة  الهاون فهي  دورة  اأما 

القطع وتركيبها، ورماية الهاون... وقد مّتت يف 

اأهمية   Nicolas النقيب  ويوؤكد  البقاع.  �سهل 

اىل  وي�سري  بنف�سه  اجلبلي  املقاتل  ثقة  تعزيز 

حت�سناً  ال��دورة،  هذه  خالل  كمدّربني  مل�سوا  اأنهم 

فتّمت  املتدّربني،  لدى  امل�ستويات  جميع  على 

املهمة بنجاح.

هو كفرن�سي، يكون للمرة الأوىل يف لبنان وقد 

تاأثر كباقي زمالئه بال�سعب اللبناين واأحب طبيعة 

لبنان وجباله الرائعة.

امللزم الأول هادي ح�سن

امللزم الول عطية ابو حيدر

امللزم الول جان داغر

امللزم ح�سن عمرية

ت�سديد

عنا�سر دورة قنا�ش



متدّربون

يرى املالزم الأول هادي ح�سن اأن »َمن ي�سارك يف 

هذه الدورة، ل يكفيه اأن يتمّتع باللياقة البدنية 

البديهة  ب�سرعة  يتمّتع  اأن  يجب  بل  فح�سب، 

فاأي خطاأ قد يكون مميتاً«. ويقول رفيقه  اي�ساً. 

على  عّرفتنا  الدورة  »هذه  عمرية:  ح�سن  املالزم 

اأ�سول القتال اجلبلي وتفا�سيله، وزادت من لياقتنا 

البدنية«. من ناحيته، يوؤكد املالزم الأول عطية اأبو 

حيدر اأن هذه الدورة كانت مهمة من ناحية تعزيز 

الراأي  وي�ساركه  امل�سوؤولية«؛  »حتّمل  على  القدرة 

كانت  »املناف�سة  م�سيفاً:  داغر  جان  الأول  املالزم 

اإحرتافاً  اأك�سبنا  ما  التدريبات،  اأ�سا�س  يف 

على م�ستوى الرماية والن�ساطات القتالية«.

الرمايات

مّت تدريب دورة القّنا�سة يف 

الأرز والقرنة ال�سوداء، واللقلوق 

الع�سكريون  تعّلم  والعاقورة. 

الرماية  ال���دورة  ه��ذه  خ��الل 

بال�»دراغدنوف«، ال�»12.7 

م��ل��م« وال�������»م16«، يف 

حقول يتم الو�سول اليها 

بوا�سطة الزلجات. وقد 

رماية  ع��ل��ى  ُدّرب�����وا 

يجب  حيث  النخبة 

من  الهدف  اإ�سابة 

الأوىل،  الطلقة 

ب��ي��ن��م��ا ي��ح��م��ل��ون 

عتادهم كامالً.

نّفذت جمموعتا القتال اجلبلي رمايات بالذخرية 

الطيبة، �سمن  - حقل  الأو�سط  البقاع  احلّية، يف 

برنامج �سمل اي�ساً تدريبات على القتال والتنّقل 

يف اجلبال و�سط اإطالق الر�سا�س، وكيفية مواجهة 

كمائن اأو عبوات...

فيها،  التنّقل  و�سعوبة  الوعرة  الأر���س  طبيعة 

العريف  لكن  املتدّربني،  لقدرات  حتدياً  مّثلت 
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عنا�سر دورة رماية

ي�سددون

وينطلقون

جمموعة قنا�سة
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»هذه  اأن  ي��رى  فجلون  نقول  الأول 

اأك�سبت  وال�سعوبات  التدريبات 

بالنف�س  الثقة  من  املزيد  العنا�سر 

واخلربة، خ�سو�ساً اأنها حتتاج اىل قوة 

ج�سدية ونف�سية وقدرة حتّمل«.

دورة التزّلج

فاريا،  يف  التزلج  متارين  ج��رت 

فيها  الرتكيز  مّت  والأرز.  واللقلوق 

وامل�سي  ال��ت��زّل��ج  تقنيات  ع��ل��ى 

اىل  بالإ�سافة  اجلبال.  يف  والقتال 

�سري  متارين 

القرنة  يف 

ال�سوداء ويف �سهر الق�سيب. 

احلركات  على  العنا�سر  تعريف  ومّت 

على  كالتوازن  التزلج  يف  البدائية 

الزلجات والتعامل مع العتاد اخلا�س 

بهذه الريا�سة.

الرقيب  ي�سرح  الإط��ار،  هذا  ويف 

جمموعة،  اآم��ر  وهو  ب�سراوي  �سربل 

اأن »بع�س العنا�سر جدي د ول ميلك 

من  فكان  التزّلج.  عن  فكرة  اأدن��ى 

ال�سعب عليهم التاأقلم مع الطبيعة 

اجلبلية ووعورة اأماكن التدريب«.

»العن�سر  اأن  يرى  كبة  حممد  املوؤهل  اأن  اإلّ 

وامل�سوؤولية،  والرتكيز  بالوعي  يّت�سف  ال��ذي 

ميكنه تخّطي كل هذه ال�سعوبات، حتى ولو كان 

مبتدئاً«.

الهاون

وحدة  فكل  اجلبال،  يف  اأ�سا�سي  �سالح  الهاون 

مقاتلة يف اجلبل يجب اأن متلك جمموعات هاون. 

دورة تزلج

ت�ضّلق وهبوط

تاأقلم مع الثلج



ثمانية  من  تتاألف  الهاون  ح�سرية  اأو  جمموعة 

 16 من  جمموعتني  دّرب��وا  والفرن�سيون  عنا�سر، 

عن�سراً على كل ما يخت�س بهذا ال�سالح من اإربا�س 

وتركيب وحت�سري وجتهيز للرمي وتوجيه للرماية.

تدريبات الهاون 81، مّتت يف العاقورة واللقلوق 

ويف بع�س اجلبال واجلرود املحيطة. متّرن خاللها 

الع�سكريون على حمل الهاون وامل�سي به، ورب�سه 

والرمي به، كما نّفذوا رمايات نهارية وليلية يف 

الرقيب  ويعترب  ال��ب��ق��اع. 

»ما  اأن  مكرزل  �سادي  الأول 

اأنها  املجموعة،  هذه  ميّيز 

حماية  ت��وؤّم��ن  ال��ت��ي  ه��ي 

باقي العنا�سر واملجموعات، 

القوة  اىل  حتتاج  وبالتايل 

اخلربة  واكت�ساب  والرتكيز 

الالزمة يف هذا املجال«.

يبقى  و

ف�����وج امل���غ���اوي�������ر، ب��ق��ي��ادت�����ه 

وع�س�كرييه، على اأمّت اإ�ست�ع��داد لأي 

ت�ستوجب  طارئة  عمالنية  مهم�ة 

تدّخله، وتب�قى التدريبات والدورات 

ال�سلب  الأ���س��������ا���س  املخ�تلف�ة 

ول�ستحق�اقه  الدائم�ة،  جلهوزي�ت�ه 

اجلي��س  ف�ي  النخب�ة  فوج  ت�س�مي�ة 

اللبناين.
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اطلق

تذخري

احداثيات
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حفل  جرى   )2009 ني�سان   22( ال��دورة  ختام  يف 

ت�سليم �سهادات للع�سكريني املتخّرجني.

اأقيم احلفل يف ثكنة الفوج برئا�سة العقيد الركن �سامل 

روكز قائد الفوج، الذي األقى باملنا�سبة كلمة �سّدد فيها 

على اأهمية موا�سلة التدريب والعمل على رفع اللياقة 

البدنية للعنا�سر اجلبليني ب�سكل خا�س، وللفوج ب�سكل 

من  الرغم  على  املتدّربني  بجهود  ن��ّوه  كما  ع��ام. 

املهمات العمالنية املتوا�سلة للفوج.

و�سكر اأخرياً العقيد الركن روكز، فريق التدريب الفرن�سي 

متمنياً اإ�ستمرار التعاون بني اجلي�سني.

وبعدها مّت تبادل الدروع والهدايا يف حفل كوكتيل يف 

نادي �سباط الفوج.

حفل التخّرج
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حزيران

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

ذكراهم خالدة

2
0
0

9

مبنا�سبة عيد ال�سهداء، كّرم فوج املغاوير �سهداءه 

اأقيم  اإحتفال  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  و�سهداء 

على ملعب ثكنة غ�سان رمان - رومية.

املغاوير  فوج  قائد  تراأ�سه  الذي  الإحتفال  تخّلل 

قائد  العماد  ممثلً  روك��ز  �سامل  الركن  العقيد 

اجلي�ش اإفتتاح حديقة �سهداء فوج املغاوير، وذلك 

بح�سور ذوي ال�سهداء ورفاق ال�سلح.

ممثل قائد اجلي�س:

حديقة زيتون تظّلل 

الذكريات وتخّلد الذكرى

ذويهم بح�سور  ال�سهداء  ك��ّرم  املغاوير  ف��وج 
كلمة القيادة

كلمة  األقى  روكز  �سامل  الركن  العقيد 

القيادة التي ا�ستهلها بالقول:

معاٍن  امل��غ��اوي��ر  ف��وج  يف  لل�سهادة 

تزّين  كلمة  لي�ست  فهي  ورم�����وز... 

اإعتزاز  اإح�سا�س  اإنها  بل  اخل��ط��اب��ات... 

لبنان...  ربيع  ُت��زه��ر  ك��رام��ة  وخ��م��رية 

عزماً  وتتحّول  وجراحكم  جراحنا  ُتبل�سم 

واإ�سراراً للم�سي قدماً يف م�سرية الكرامة 

الوطنية...

وقال:

اأعزاء  ن�ستذكر  اليوم  اأمامكم  اأقف 

عدة  يف  اإ�ست�سهدوا  اأب���ط���الً... 

الكرامة  م��ن  وم��واق��ع  حم��ط��ات 

لبنان  اأنقذت  الوطنية  والعزة 

و�سّرفت اجلي�س...

اآمنوا  اأت���وا..  لبنان  ك��ل  م��ن 

والعزة  والوحدة  الكرامة  بلبنان 

الأرا�سي  كل  على  فا�ست�سهدوا 

اجلنوبية  احل��دود  من  اللبنانية 

والبقاع  وال�سمال،  البارد  نهر  اىل 

الدولة  لأج���ل  والعا�سمة  واجل��ب��ل 

اأنقذوا  بدمائهم  والكرامة...  واجلي�س 

لبنان..

وخاطب ال�سهداء قائالً:

ترفرف  واأرواحكم  اأنتم  حيث  ترقدون 

الفوج  ه��ذا  ترعون  لبنان،  �سماء  ف��وق 

واجلي�س...

الأبطال  ال�سهداء  عائالت  اىل  وتوّجه 

و�سنداً  ج�سداً  خ�سرمت  واإن  فخرنا...  اأنتم  بالقول: 

على الأر�س... لكنكم ربحتم جمدهم يف ال�سماء... 

�سرف  دائماً  لنا  وفاء،  اأهل  املغاوير  مع�سر  نحن 

الوقوف بعزم وقوة اىل جانبكم... اإنه لفرح عظيم 

اأ�سرف من �سّحى يف �سبيل هذا  اأنتم  الوفاء لكم، 

الوطن...

رفاق  ي��ا  امل��غ��اوي��ر:  ف��وج  ع�سكريي  وخ��اط��ب 

ال�سهداء... يا َمن قاتلتم مع �سهدائكم يف �سبيل 

ل  اأعناقكم...  يف  رفاقكم  اأمانة  احل��ق...  اإحقاق 

تتوّرعوا يوماً عن القيام بواجبكم لتبقى اأرواحهم 

الأهايل:          »اهلل يحميكم« ممهورة بالدمع ووردة حمراء
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مطمئنة... واجبكم الثاين هو عائالتهم فاأنتم لهم 

فلتكن  منكم...  يحتاجونه  ما  بكل  الدائم  ال�سند 

ت�سحياتهم و�سجاعتهم مثالً لكم...

جراء  من  يعانون  زال��وا  ما  الذين  وللع�سكريني 

اإ�ساباتهم قال: اأنتم يف �سمرينا وقلوبنا... الفوج 

دعم  كل  منا  لكم  رفاقكم...  وع�سكريوه  فوجكم 

اأو يف  اأو يف قطع اجلي�س  الفوج  اأينما كنتم يف 

كرامتنا  من  هي  وعّزتكم  فكرامتكم  منازلكم... 

وكرامة جي�سنا...

وختم قائالً:

املغاوير...  فوج  �سهداء  حديقة   2009 اأي��ار   6

وال�سالم  القدا�سة  �سجرة  زي��ت��ون...  حديقة  اإنها 

والعطاء... هذه حديقتهم ومزارنا...

يف  متجذرة  بها،  مرتبطة  �ستبقى  اأ�سماوؤهم 

موقع  اأجمل  يف  �ستبقى  وجوههم  الفوج...  هذا 

غر�سات  �ستهيم بني  اأرواحهم  املغاوير،  فوج  يف 

الزيتون... نتكّرم باملرور قرب �سجراتهم، ن�سّفي 

نت�ساطر  اأفياءهم،  ن�ستظّل  بر�ساهم...  �سمرينا 

واأعيننا  اأعينكم  من  �سقطت  واإذا  ذكرياتهم... 

دمعة فلكي تروي تراب اأ�سجارهم... فتفتح ثمار 

قدا�سة وكرامة و�سرف... املجد والكرامة ل�سهدائنا 

الأبطال... عا�س اجلي�س... وعا�س لبنان.

حتية املغاوير وحتيات اأمهات

يف  قّدموها  ال�سهداء  لرفاقهم  املغاوير  حتية 

لوجه  وجهاً  وقتال  �سجال  ممّيز،  قتايل  عر�س 

حناجر  من  يحميكم«  و»اهلل  باحلبال...  وهبوط 

اأدماها فراق اأحباء.

والدة العريف ال�سهيد اإيلي العتّل الذي ا�ست�سهد 

العام  القليعات  يف 

جم��دداً  تعلن   ،1990

اعتزازها ب�سهادة اإبنها 

ل��ك��ن ح�����س��رة ال��ف��راق 

يف  مقيمة  فتئت  ما 

���س��ل��وع��ه��ا، ل��ي��ت��ه ما 

معّوقاً،  واإن  هنا  زال 

م��ب��ت��ورة اأع�����س��اوؤه... 

اأف��رح  مل  وردة  »ك���ان 

اإ�ستقت  عبريها،  ب�سّم 

تقاعد  ك����ث����رياً،  ل���ه 

ال�سلك  م��ن  اأ���س��ق��اوؤه 

ليته  موؤخراً،  الع�سكري 

اأمّت مثلهم م�سواره الع�سكري وتقاعد على غرارهم 

لن�ستذكره  اأخيه  وابنة  واأخته  اأنا  اأتينا  اليوم... 

رفاق  عيون  يف  و�سبابه  �سورته  ل��رنى  ال��ي��وم، 

املكافح يف  املندفع  ال�سباب  عيون  ال�سالح، يف 

�سبيل الوفاء للوطن، جئنا ن�ستذكره هنا، ونحن مل 

نن�سه يوماً ول غاب عن بالنا حلظة...«.

ال�سامي  م�سطفى  ال�سهيد  العريف  وال���دة 

اإخت�سرت  البارد،  نهر  معارك  خالل  ا�ست�سهد  الذي 

معاناة اأمهات وزوجات 

���س��ه��داء وع���رّبت عما 

اأهايل  نفو�س  يختلج 

يرون  حلظة  ال�سهداء 

تابعت  ال�سهيد.  رفاق 

قّدمه  ال���ذي  العر�س 

امل���غ���اوي���ر م��راف��ق��ة 

»اهلل  بعبارة  حركاتهم 

بالدموع  املغرورقتان  عيناها  وتولت  يحميكم«. 

الإف�ساح عما يف داخلها: لو كان الآن بني رفاقه... 

ال�سهيد  باإبني  »اأعتّز  تقول:  كلمة  ن�ساألها  واإذ 

حريته  وعن  لبنان  عن  دافع  بطل  هو  م�سطفى، 

كثرياً  اأعتّز  اأنا  بدمه،  وفداهم  املواطنني  وحمى 

ي�سكنه  اأن  اهلل  من  واأطلب  ال�سريفة  ب�سهادته 

جنة نعيمه ودار خلده واأ�ساأله اأن يجمعني به عما 

روحه  كلها...  اأيامي  فرحة  ُلقياه  ففرح  قريب، 
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معي دوماً، وهو ي�ساركني يوميات عذابي وحرقتي 

املنا�سبة  يف  لأ�سارك  اليوم  اأتيت  فرقاه،  على 

على الرغم من تدهور �سحتي اجل�سدية والنف�سية، 

مل  هم  لوعتي،  يعّزي  الغايل  رفاق  مع  فوجودي 

فيهم  واأ�سّم  با�ستمرار،  يزورونني  اأبداً،  ين�سوين 

روح الغايل واأتعزى باندفاعم واإقدامهم...

يوؤن�سون  واأولده  عري�ساً  دوم��اً  به  اأحلم  كنت 

روؤيته  بفرحة  حتى  اأح��َظ  مل  ولكني  وح�ستي، 

لتنق�سي  البارد  نهر  اأحداث  ننتظر  كنا  عري�ساً، 

وانتهت  خطيبته،  على  زف��اف��ه  يتم  حتى 

ُحمل  �سهيداً  عري�ساً  به  فرحنا  لكننا  املعارك 

عرو�سه  يحمل  اأن  ب��دل  رف��اق��ه  اأك���ّف  على 

وي�سق طريق ال�سعادة... يرحمه اهلل ويرحم 

جميع ال�سهداء، وليحِم املوؤ�س�سة الع�سكرية 

والقّيمني عليها...«.

اجلميع  وتوّجه  القتايل  العر�س  اإنتهى 

الركن  العقيد  اأزاح  حيث  احلديقة،  نحو 

التذكارية  اللوحة  ال�ستار عن  �سامل روكز 

ن�سب  على  ال��زه��ر  م��ن  اإكليالً  وو���س��ع 

ذكراهم  تخّلد  التي  احلديقة  ال�سهداء. 

جّهزها رفاقهم الذين عملوا مدة �سهر 

باأ�سماء  غر�سة   144 ل��زرع  تقريباً 

اللواء  باإ�سم  وغر�سة  الفوج،  �سهداء 

الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج.

اإ�سم  حتمل  لوحة  غر�سة  كل  حتت 

ال�سهيد وتاريخ ا�ست�سهاده، ووردة حمراء و�سعتها 

يد اأم اأو اأب اأو �سواهما من اأفراد العائلة.

ختاماً  م�سرتك  كوكتيل  حلفل  اجلميع  دعي  ثم 

لالإحتفال.
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حزيران

اإعداد:

الدكتور اأحمد َعّلو

عميد متقاعد

درا�سات واأبحاث

2
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 بني اأمواج التعاون

و�سواطئ النزاع

املحيط الهندي

فيها  الإن�سان  اأبحر  التي  املحيطات  اأقدم  من  الهندي  املحيط  يعترب 

اأكرب املحيطات  وا�ستخدمها، منذ حواىل 5000 �سنة تقريباً. وهو ثالث 

الأطل�سي،  واملحيط  الهادئ،  املحيط  بعد  الأر�سية،  الكرة  على �سطح 

ويغطي حواىل 20٪ من م�ساحة املاء على �سطح الأر�ش. وتبلغ م�ساحته 

مع البحار التابعة )البحر الأحمر واخلليج العربي وبحر العرب( حواىل 74 

مليون كلم2، )حتديداً 73.556 مليون كلم2(. 

كلم عن   2000 اأكرث من  التي تبعد  الدول  اأقدار كثري من  اإن  قيل  وقد 

�سواطئ املحيط الهندي ترتبط به.

اأهمية خا�سة يف  القدم،  الإن�سان منذ  ا�ستخدمه  الذي  فلهذا املحيط 

ح�سابات الدول امل�ساطئة له والبعيدة عنه. ومن اأ�سباب ذلك اأن مياهه 

حتت�سن 70٪ من حركة نقل الطاقة عرب البحار.

املوقع واأهميته اجلغرافية

من  اآ�سيا  ق��ارة  بني  ما  الهندي  املحيط  يقع 

ال�سمال وال�سرق، واملحيط الأطل�سي، وقارة اأفريقيا 

واملحيط  )اأ�سرتاليا(،  اأوقيانيا  وقارة  الغرب،  من 

املحيط  اجلنوب  من  ويحّده  ال�سرق،  من  الهادئ 

املتجمد اجلنوبي بعد اأن مّت اإقتطاع م�ساحات منه 

من   2000 العام  من  اعتباراً  املحيط  هذا  ل�سالح 

قبل »املنظمة الدولية الهيدروغرافية«.

اجلغرافية  الهندي  املحيط  موقع  اأهمية  تكمن 

اأفريقيا  بني  ما  التجاري  للتبادل  معرباً  كونه  يف 

واآ�سيا، وهذا ما جعله م�سرحاً للنزاعات، ومل تنجح 

اأي دولة يف ال�سيطرة عليه كامالً طوال فرتة تاريخه 

التا�سع ع�سر، عندما احتلت  الطويل وحتى القرن 

خ�سو�ساً  عليه  املطلة  البلدان  معظم  بريطانيا 

العربية  اجلزيرة  �سبه  و�سواحل  واأ�سرتاليا  الهند، 

وال�سواطئ الأفريقية.

اجلزر  من  مهماً  ع��دداً  الهندي  املحيط  وي�سم 

يف  مهماً  دوراً  تلعب  والتي  والكبرية  ال�سغرية 

جزر  مدغ�سقر،  جزيرة  اأهمها:  جيو�سرتاتيجيته 

موري�سيو�س،  املالديف،  �سي�سل،  ج��زر  القمر، 

جزر  اأن  كما  و�سوقطرة،  غار�سيا،  ودييغو  �سريالنكا 

اأندو�سيا تلعب دوراً مماً يف ر�سم حدوده ال�سرقية 

مع  كذلك  ال�سني،  وبحر  ال��ه��ادئ  املحيط  م��ع 

ال�سواطئ ال�سرتالية.

اأه��م  م��ن  ث��الث��اً  ي�سم  امل��ح��ي��ط  ه���ذا  اأن  ك��م��ا 

الإختناق«  »نقاط  ي�سمى  ما  اأو  املائية،  املعابر 

)Choke points( يف التجارة الدولية، والأهمية 
الإ�سرتاتيجية وهي م�سيق باب املندب نحو البحر 

الأحمر وقناة ال�سوي�س، م�سيق هرمز نحو اخلليج 

العربي وم�سيق مالقا ما بني اأندوني�سيا وماليزيا، 

وباجتاه بحر ال�سني اجلنوبي واملحيط الهادئ.

اأما ت�سمية هذا املحيط ب�»الهندي« فتعود اىل 

الق�سم  على  ت�سرف  الهندية  القارة  �سبه  ك��ون 

الأكرب من ق�سمه ال�سمايل، وتدخل فيه ب�سكل �سبه 

التي  احل�سارات  اأقدم  من  والهند  �سخمة،  جزيرة 

ا�ستخدمت هذا املحيط يف عالقاتها مع جريانها 

النهرين  بني  ما  وب��الد  ال�سرق،  من  ال�سينيني 

وم�سر والفينيقيني من جهة الغرب.

اإ�سمه يف اللغة ال�سن�سكريتية القدمية فهو  اأما 

»خالق  اأو  اجلواهر»  »اإل��ه  ومعناه:   Ratnakara
و�سانع اجلواهر«.

اأهمية املحيط اجليو�سرتاتيجية

 - اجل��ي��و  ال��ه��ن��دي  امل��ح��ي��ط  اأه��م��ي��ة  تت�سّكل 

عليه  املطلة  الدول  اأهمية  خالل  من  ا�سرتاتيجية 

املحيط  ي�ساطئ  ال�سمال:  فمن  جيوبوليتيكياً، 

اجلزيرة  �سبه  دول  الآتية:  الآ�سيوية  الدول  كل من 

واإي��ران  وم�سقط(  وال�سعودية  )اليمن  العربية 
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خارطة املحيط

املحيط النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط 

وماليزيا  وتايالند  وبنغالد�س  والهند  والباك�ستان 

اجلزر  وبع�س  اأو�سرتاليا  ال�سرق،  واأندوني�سيا. ومن 

دول  عليه  فتطل  الغرب  من  اأم��ا  الأندوني�سية، 

اأفريقيا ال�سرقية مثل ال�سومال وكينيا وموزامبيق 

ويت�سل  اأفريقيا،  وجنوب  ومدغ�سقر  وتانزانيا، 

باملحيط الأطل�سي. 

الإ�سرتاتيجية  اجل��زر  من  ع��دداً  ي�سم  اأن��ه  كما 

نقاطاً  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  وامل��ع��اب��ر  وامل�����س��ائ��ق 

جيو�سرتاتيجية مهمة ملوقعها الفّعال يف التاأثري 

ال�سفن  وحركة  البحري  والنقل  التجارة  حركة  على 

ال�سرق  من  وغ��از  ب��رتول  من  الطاقة  تنقل  التي 

الأق�سى،  ال�سرق  نحو  منه  اأو  الغرب،  نحو  الأو�سط 

ال�سني واليابان خ�سو�ساً، وت�سّكل حواىل 70٪ من 

حركة نقل الطاقة عرب البحار. كما اأن املحيط ي�سّكل 

ملختلف  البحرية  الأ�ساطيل  حلركة  م�سرحاً  اليوم 

تعمل  التي  الكربى  ال��دول  خ�سو�ساً  العامل  دول 

على حماية اأ�ساطيلها التجارية اأو تلك التي تنقل 

الطاقة، لذلك فاإن املحيط الهندي حتّول اليوم اىل 

لعدد  القومي  الأمن  حلماية  دولية  عاملية  �ساحة 

واأوروبا  اأمريكا  الغرب ويف مقدمها  كبري من دول 

ال�سني  وخ�سو�ساً  ال�سرقية  واآ�سيا  اأفريقيا  وحتى 

الدويل  التناف�س  وبحكم  اأنه  كما  واليابان،  والهند 

الغرب  اىل  و�سولها  وتاأمني  الطاقة  منابع  على 

وعلى  ال��دول  لهذه  �سخمة  اأ�ساطيل  وج��ود  فر�س 

الدول  وبع�س  الأمريكية  املتحدة  الوليات  راأ�سها 

ال�سني  اأ�ساطيل  اىل  بالإ�سافة  ورو�سيا،  الأوروبية 

والهند.

ل  واأهميته  اليوم  الهندي  املحيط  اأمن  اأن  كما 

ترتبط فح�سب بالدول امل�ساطئة اأو �ساحبة احلاجة 

اىل  حتى  بل  عربه،  املنقولة  الأولية  امل��واد  اىل 

نقل  يتم  والتي  ال�ساطئ  البعيدة عن  الدول  تلك 

الطاقة منها عرب خطوط الأنابيب التي ت�سب على 

كدول  الكيومرتات  اآلف  عنها  والبعيدة  �سواطئه 

وبع�س  وم�سر  ال�سودان،  اأو  مثالً  الو�سطى  اآ�سيا 

ال�سرقية. وهذا ما دفع بع�س  واآ�سيا  اأفريقيا  دول 

اأقدار  »اإن  القول  اىل  الإ�سرتاتيجيني  املحللني 
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العديد من الدول والتي تبعد اأكرث من 2000 كلم 

اأن  عن �سواطئ املحيط، ترتبط به«. كما اعتربوا 

مرافئ املحيط الآ�سيوية تعترب »نقاط اإخالء« 

طوارئ )Evacuation Points( لنفط 

بحر قزوين، اأو القوقاز.

الهندي  واملحيط 

ال�سيا�سيني،  املحللني  بع�س  ي��رى  كما  الكبري، 

ب�»القو�س  يعرف  م��ا  م��ع  جغرافياً  يتطابق 

يف  الكربى  ال�سحراء  من  املمتد  الإ�سالمي« 

اأفريقيا وحتى جزر اأندوني�سيا، كما اأن العرب 

القو�س  ه��ذا  �سمن  يقيمون  الذين 

القرون  وم��ن��ذ  ك��ان��وا، 

المرباطورية الهندية

املحيط النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط 
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خليج البنغال

70

اجلي�ش - العدد رقم 288

املحيط النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط 
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املحيط  ه��ذا  جابوا  وق��د  مهرة،  بّحارة  الو�سطى 

وا�ستخدموه يف نقل ب�سائعهم، ونقلوا عقيدتهم 

امل�ساطئة  الدول  معظم  يف  ون�سروها  )الإ�سالم( 

من اإيران اىل باك�ستان والهند وبنغالد�س وماليزيا 

وحتى اأندوني�سيا وال�سني.

كتب املوؤرخ »فيليب فرناندز - اأرم�ستو«: »كان 

حاكم مالقا يف اأندوني�سيا، كائناً من كان، مي�سك 

خالل  اإيطاليا،  يف  البندقية  مدينة  بعنق  بيديه 

جتارة  ات�ساع  على  دللة  ع�سر«:  اخلام�س  القرن 

كما  اآ�سيا؛  مع  الإيطالية،  امل��دن 

بي�سة  العامل  كان  »اإذا  اي�ساً:  قيل 

»املح«،  مبثابة  هو  هرمز  فم�سيق 

اأي �سفار البي�سة، لهذا العامل. وخالل 

البحرية  الطرق  اأن  ظهر  التاريخ، 

متتاز باأهمية اأكرب من الطرق الربية 

خ�سو�ساً يف ما يتعلق بالتجارة، ذلك 

اأن ال�سفن تنقل ب�ساعة اأكرث، بكلفة 

اأقل، وحتى اليوم، وعلى ال�رغم من 

وعمليات  الهائل،  التقني  التطور 

النقل  ف��اإن  والع�ومل�ة  اجل�وي،  والنقل  ال�سح�ن 

الب�حري، والتجارة عرب �سحن الب�سائع املختلفة يف 

م�ستوعبات كبرية يف ال�سفن ال�سخمة، تبقى هي 

الأكرث �سيوعاً وتوفرياً يف التجارة العاملية، وت�سّكل 

اأن حواىل 65٪ م�ن جتارة  حواىل 90٪ منها، كما 

البرتول تتم عرب البحر.

املحيط يف اجليوبولتيك

ينظر البع�س اىل املحيط الهندي، لي�س كمظهر 

فهو   ،)Idea( »كفكرة«،  بل  فح�سب،  جغرايف 

و�سيا�سات  الإ�سالم«  »عامل  مركزية  بني  ما  يوّحد 

لإر�ساء  وال�سني  الهند  و�سعود  الكونية،  الطاقة 

الهندي  فاملحيط  الأقطاب.  متعدد  عاملي  نظام 

اليوم ي�سيطر عليه »خليجان وا�سعان« هما: »بحر 

العرب«، و»خليج البنغال«، حيث يقع يف راأ�س كل 

باك�ستان،  هي  الأوىل  م�ستقرة،  غري  دولة  منهما 

اإنيهار  واأي  )ب��ورم��ا(.  اأو  ميامنار  هي  والثانية 

الأوىل  اجلوار،  دول  يف  مبا�سرة  �سيوؤثر  للدولتني 

املحيط النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط 
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اإتنيتني  جمموعتني  خالل  من  والهند،  اإي��ران  مع 

النظام  اإنهيار  اأما  و»ال�سنديني«،  »البلو�س«  هما 

اأو الدولة يف ميامنار ف�سيوؤثر يف ال�سراع ال�سيني 

الطاقة بينهما.  والتناف�س على منابع  الهندي   -

فال�سني ت�سيطر ب�سكل معني على �سيا�سات هذه 

اأنابيب  خط  مّد  اأو  قناة،  �سق  يف  وترغب  الدولة 

املرور  لتجّنب  البورمي  الربزخ  عرب  الطاقة  لنقل 

يف م�سيق مالقا توفرياً للوقت واملال، ومن هنا 

كان الإندفاع ال�سيني والهندي يف بناء اأ�ساطيلهما 

البحرية وتعزيزها حلماية اأمنهما القومي، وتاأمني 

ولي�س  املحيط  عرب  اأرا�سيهما،  اىل  املوارد  و�سول 

عرب الطرق الربية.

ال�سني وحتديات نقل الطاقة

بني  ما  ت�ساعفت  الطاقة  اىل  ال�سني  حاجة  اإن 

ال�15 �سنة  1995 و2005، و�سوف تت�ساعف خالل 

القادمة، كما يرى اخلرباء، وحتى العام 2020، ومن 

املتوقع اأن ت�ستورد 7.3 مليون برميل يومياً، اأي 

املتوقع،  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإنتاج  ن�سف 

اىل  الذاهبة  وم�ستقاته  النفط  من   ٪85 وحواىل 

ال�سني �ستمر عرب املحيط الهندي وم�سيق مالقا، 

»عقد  ا�سرتاتيجية  ال�سني  اعتمدت  فقد  ولذلك 

اللوؤلوؤ« )String of Pearls( يف املحيط الهندي، 

القواعد  من  �سل�سلة  اإقامة  على  تعتمد  والتي 

للمحيط،  ال�سمايل  ال�ساحل  طول  على  البحرية 

و�سمن حدود الدول ال�سديقة لها، مثل غوادار يف 

يف  املرور  حركة  مراقبة  ميكنها  ومنه  باك�ستان، 

الوقود  لتزود  حمطة  اأن�ساأت  كذلك  هرمز.  م�سيق 

اأقامت  اأنها  كما  ل�سريالنكا،  اجلنوبي  ال�ساحل  على 

قاعدة بحرية جتارية يف �سيتاكونغ يف بنغالد�س، 

وحمطات مراقبة يف بع�س جزر خليج البنغال. 

يف  احلالية  احلكومة  تدعم  ال�سني  ف��اإن  كذلك 

مبئات  لها  الع�سكرية  امل�ساعدات  وتقّدم  ميامنار 

البحرية وت�سق  القواعد  وتوؤهل  الدولرات،  ماليني 

الطرق، ومتد اأنابيب املياه، وهي تعمل على اإن�ساء 

�سبكة من الأنابيب لنقل النفط من خليج البنغال، 

اأرا�سي  يف  مبا�سرة  لت�سب  ميامنار  اأرا�سي  عرب 

ال�سني اجلنوبية الغربية يف اإقليم يونان.

اأ�سطول  لمتالك  ال�سني  دفعت  التحديات  هذه 

�سواء  يوم،  بعد  يوماً  عديده  يتزايد  حربي  بحري 

اأكان من الغوا�سات اأو حامالت الطائرات والطرادات 

البال�ستية،  العابرة  وال�سواريخ  املراقبة  واأجهزة 

يف  الثالث  املركز  حتتل  اليوم  ال�سني  يجعل  مما 

الوليات  كانت  واإن  البحري،  اأ�سطولها  بقوة  العامل 

املتحدة ل تعترب ال�سني خ�سماً اأو عدواً مبا�سراً فاإنها 

بداأت تقلق من تنامي قوة التنني ال�سيني، ولكن 

هناك من يخ�سى فعالً من القوة ال�سينية ال�ساعدة 

امل�سرح  اىل  وينتمي  لها،  لدوداً  مناف�ساً  ويعترب 

اأمواج  فوق  اأو  الرب،  على  نف�سه  اجليو�سرتاتيجي 

املحيط الهندي، اأق�سد بذلك: الهند.

الهند وحتديات اجليوبولتيك

م�ستهلكة  دولة  اأكرب  رابع  ت�سبح  اأن  الهند  تكاد 

ال�سني  املتحدة،  الوليات  بعد  العامل،  للطاقة يف 

 ٪33 بن�سبة  النفط  على  تعتمد  فهي  واليابان، 

من حاجتها اىل الطاقة، وت�ستورد حواىل 65٪ من 

منطقة  من  ياأتي  النفط  هذا  من  و٪90  اخل��ارج، 

املحيط النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط 
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ملزمة  فالهند  كذلك  الفار�سي،  العربي  اخلليج 

العام  �سيتجاوز  ل�سعب  هذه  الطاقة  موارد  تاأمني 

ال�سني  حتى  اأخرى  دولة  اأي  �سعب  بعدده   ،2030

مياه  على  نقله  يف  كذلك  تعتمد  وهي  نف�سها، 

وحتى  الأفريقية  ال�سواطئ  من  الهندي  املحيط 

�سواطئ الهند - ال�سينية، مروراً ب�سواطئ ال�سرق 

الأو�سط ودوله النفطية، وتقيم الهند من اأجل ذلك 

وقد  املنطقة،  هذه  دول  مع  العالقات  من  �سبكة 

�سواطئ  من  موؤثراً  جيو�سرتاتيجياً  لعباً  اأ�سبحت 

اأفريقيا واله�سبة الإيرانية وحتى تايالند، وهذا ما 

اليوم  تعترب  كربى  ع�سكرية  قوة  بناء  اىل  دفعها 

بداأت  اأنها  كما  العامل،  يف  والرابعة  الثالثة  بني 

الغوا�سات  من  �سخمة،  بحرية  تر�سانة  تكوين  يف 

ال�سواريخ  اىل  الطائرات  حامالت  اىل  النووية 

اإمدادات  وخطوط  اأمنها  حلماية  وذلك  البال�ستية، 

الطاقة لتاأمني اإ�ستمرار منوها الإقت�سادي، وعينها 

م�ستقبلي  وخ�سم  كمناف�س  ال�سني،  على  دائماً 

مياه  فوق  اأم  الآ�سيوي  الرب  على  ذلك  اأك��ان  �سواء 

الدول  باأ�ساطيل  ميتلئ  بداأ  الذي  الهندي  املحيط 

الكربى احلربية حلماية حركة النقل والتجارة الأكرث 

اإ�ستعداد  كثافة يف بحار العامل، كذلك للبقاء على 

تهّدد  قد  دولة  اأو  بقعة  اأي  يف  الع�سكري  للتدخل 

الأمنية  اأو  الإقت�سادية  ال��ك��ربى  ال���دول  م�سالح 

ر الع�سكري الأمريكي  والإ�سرتاتيجية، وكما قال املنظِّ

يوماً األفرد ماهان يف كتابه، »تاأثري القوة البحرية 

يف التاريخ«: »اإن ا�ستخدام القوة حلماية الأ�ساطيل 

التجارية كان العامل احلا�سم يف تاريخ العامل«. 

ا�ستوعبتا  قد  والهند  ال�سني  من  كالً  اأن  ويبدو 

جيداً درو�س ماهان، وكذلك تفعل بقية الدول ذات 

راأ�سها  وعلى  واأمريكا  اأوروب��ا  يف  الكربى  امل�سالح 

الوليات املتحدة الأمريكية، التي مل تغب اأ�ساطيلها 

العاملية  احلرب  بعد  ما  املحيط  مياه  عن  احلربية 

بعد  تعززت  والتي  الباردة،  احلرب  وخالل  الثانية، 

الثانية،  اخلليج  وحرب  ال�سوفياتي،  الإحتاد  �سقوط 

اإحتدام  بعد  ثم  العراق،  واحتالل  اأفغان�ستان  ثم 

اليوم، وهي متتلك قواعد  اإيران وحتى  الأزمة مع 

دييغو  كقاعدة  املحيط  يف  �سواء  �سخمة  ع�سكرية 

باك�ستان  اأو  اخلليج  دول  بع�س  يف  اأم  غار�سيا 

وغريها، وهي ت�سعى لإقامة حتالف قوى من الدول 

اإن�ساء  املحيط من خالل  اأمن  امل�سلحة يف  �ساحبة 

»ناتو هندي« )INDIAN NATO( وذلك بتكوين 

قوة بحرية �ساربة للتدخل �سد الإرهاب والتهريب 

يف  املزدهرة  القر�سنة  واأعمال  املخدرات  وجتارة 

والتي  ال�سومال  و�سواطئ  مالقا،  م�سيق  منطقة 

خارطة

التبادل

التجاري

ا�ساطيل حربية

يف املحيط

املحيط النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط  النزاع  و�سواطئ  التعاون  اأمواج  بني  الهندي...  املحيط 
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توؤثر على حركة التجارة العاملية.

تكون  اأن  اىل  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�سعى  كذلك 

الكوارث  القوة جاهزة للتدخل يف حال حدوث  هذه 

الطبيعية للقيام بالإنقاذ والإ�سعاف الإن�ساين، كما 

ت�سّبب مبقتل  والذي   2004 ت�سونامي  بعد  حدث 

اأكرث من 200 األف �سخ�س ما بني �سواحل اأندوني�سيا 

واآ�سيا اجلنوبية وحتى �سواحل اأفريقيا ال�سرقية.

وجودها  خالل  من  املتحدة  الوليات  تهدف  كما 

من  مقربة  على  البقاء  اىل  املحيط  يف  القوي 

والإم���داد،  النقل  خطوط  وت��اأم��ني  النفط  منابع 

املنا�سبة ل�ستمرار  اجليوبوليتيكية  البيئة  وحماية 

تهديد  اأي  قيام  منع  اأو  ل��ردع  وكذلك  تدفقه، 

اإ�سرتاتيجي لأمنها قد ينطلق من هذه ال�سواطئ.

ما بني رياح الهواج�ش الإقليمية

واأ�ساطيل امل�سالح الدولية

مع  يتحّول  الهندي  املحيط  اأن  تقّدم  يبدو مما 

مطلع القرن اجلديد اىل �ساحة تزدحم فيها �سفن 

العمالقة،  الطاقة  نقل  و�سفن  التجارية  ال�سحن 

التجارية ما بني ال�سني  كما تزداد فيها املناف�سة 

والهند من جهة، واحلاجة اىل ا�سترياد النفط والغاز 

بهذا  ويلحق  ثانية،  جهة  من  الأو�سط  ال�سرق  من 

ترغب  التي  العامل،  دول  لأكرث  احلربية  الأ�ساطيل 

يف حماية جتارتها وم�ساحلها فوق اأمواج املحيط، 

ويقابل ذلك �سراعات ونزاعات ل تهداأ على بع�س 

�سواطئ هذا املحيط، من اأفريقيا مروراً بجنوب اآ�سيا 

تعاون  اإقامة  يف  الرغبة  وبني  اأندوني�سيا.  وحتى 

دويل تقوده الوليات املتحدة حلماية حركة النقل 

فوق  واملوارد  امل�سالح  على  ال�سراع  وواقع  هذه، 

الأر�س وظهور حركات التحرر والتطرف، والتهريب 

والقر�سنة، يبدو اأن املحيط الهندي �سيكون م�سرحاً 

للتناف�س وال�سراع خالل مطلع القرن احلايل، ورمبا 

ي�ستمر ليعاي�س ع�سر النفط بكامله.

وهكذا فما بني رياح الهواج�س الإقليمية، و�سفن 

الدول  �سهوة  تزداد  واأ�ساطيلها،  الدولية  امل�سالح 

امل�ساطئة للمحيط الهندي اىل احلرية.
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اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

منذ  الغربية  الإ�ستعمارية  القوى  عملت  لقد 

طراز  �سياق  يف  ع�سر،  التا�سع  القرن  منت�سف 

اإن�ساء جيب  ال�سليبية«، على  جديد من »احلمالت 

اإ�ستيطاين يف فل�سطني للتخّل�س مما كان ي�سمى 

لتاأ�سي�س  واي�ساً  اليهودي«،  الب�سري  »الفائ�س 

امل�سالح   تخدم  متقّدمة  اإ�ستعمارية  ق��اع��دة 

الغربية وحتميها.

العظمى  ال��دول  اّدع��ت  الأه��داف  هذه  ولتغطية 

املن�سودة  القاعدة  هذه  اأن  بامل�سروع  املعنية 

اليهود  فيها  يحّقق  يهودية«  »دول���ة  �ستكون 

�سريعتهم  تعاليم  وي���وؤدون  القومية  هويتهم 

امل�سيحي   - اليهودي  ال��رتاث  من  جزء  هي  التي 

امل�سرتك، يف ظل م�ساعدات ل ح�سر لها يف �ستى 

املجالت ال�سيا�سية والع�سكرية والإقت�سادية.

تيودور  ال�سهيونية  احل��رك��ة  موؤ�س�س  اأن  اإل 

ومل  الكلمة،  معنى  بكل  علمانياً  كان  هرت�سل، 

يكن يكرتث بالعقيدة اليهودية، التي كان يتعّمد 

معظم  ���س��اأن  ذل��ك  يف  �ساأنه  تعاليمها،  خ��رق 

وايزمان  حاييم  مثل  الآخرين  ال�سهاينة  الزعماء 

وجابوتن�سكي ومو�سيه ه�س وبن غوريون و�سواهم. 

هرت�سل  فيه  عر�س  ال��ذي  الكتاب  عنوان  وك��ان 

روؤيته كل ما �سمي »امل�ساألة اليهودية« هو »دولة 

فرق  وثمة  اليهودية«.  »الدولة  ولي�س  اليهود« 

كبري بني امل�سطلحني. فدولة اليهود تعني مكان 

جتّمعهم ب�سرف النظر عمن ميار�س اأو ل ميار�س 

و�سروط  لأ�سول  وفقاً  اليهودية  الدينية  الطقو�ض 

وجد.  اإن  د�ستورها،  يف  وتكّر�سها  الدولة  تقّرها 

اأما الدولة اليهودية فهي دولة دينية بكل معنى 

اأفغان�ستان،  يف  طالبان  دولة  غرار  على  الكلمة 

وهي بالتايل ت�ستمد �سرعيتها من العهد القدمي 

ومن الرتاث اليهودي مبا فيه من اأ�ساطري ومزاعم 

وادعاءات.

انق�سمت  ال�سهيونية بدورها  اأن احلركة  ومعلوم 

هناك  فكان  البداية،  منذ  الإ�سكالية  ه��ذه  ح��ول 

دينية  حركة  هي  ال�سهيونية  اأن  على  اأ�سّر  من 

يهودية  دولة  جوهرها  ال�سهيونية يف  الدولة  واأن 

ويف  الدينية«  »ال�سهيونية  دعاة  ه��وؤلء  و�سّمي 

املقابل كان هناك من �سّموا باأن�سار »ال�سهيونية 

حركة  ال�سهيونية  يعتربون  مم��ن  الثقافية« 

اليهودي،  الدين  عن  تدافع  ل  علمانية  نه�سوية 

القومية.   هويتهم  وعن  عموماً  اليهود  عن  واإمنا 

مفهوم  حول  وتوّحدا  عادا  الإجتاهني  هذين  اأن  اإل 

ال�سعب اليهودي الواحد املتمّتع بالقدا�سة وباحلق 

اأر�س فل�سطني »اأر�س امليعاد«، من  املطلق يف 

والإ�ستعمارية.  الإ�ستيطانية  امل�سالح  منطلق 

ومع ذلك فاخلالفات بني الفريقني ا�ستمرت حتى 

يومنا هذا يف خمتلف جمالت املمار�سة العملية. 

قراراً  الإ�سرائيلي  الكني�ست  اتخذ   2003 والعام 

الدولة  يهودية  فكرة  تعميق  ب�سرورة  يق�سي 

اىل  جنباً  ال��ع��امل  دول  جممل  على  وتعميمها 

جنب مع حماولة اإنتزاع اإعرتاف فل�سطيني بهذا 

الواقع، يف اأثناء موؤمتر اأنابولي�س الذي اإنعقد يف 

اإ�سفاء ال�سرعية  نهاية العام 2007، وذلك بهدف 

على التطهري العرقي الذي مار�سته اإ�سرائيل �سد 

احلا�سر،  الوقت  ويف  �سابقاً  الفل�سطيني  ال�سعب 

خمططات  لتنفيذ  الأج��واء  تهيئة  اىل  بالإ�سافة 

ملاذا الإ�سرار على »الدولة         اليهودي�ة«؟



من  تبّقى  من  بحق  )الرتحيل(  »الرتان�سفري« 

العام  حدود  اأي  الأخ�سر  اخلط  داخل  الفل�سطينيني 

اليهودية« اىل  اإنتبه دعاة »الدولة  1967. وهكذا 

حقاً  يهودية  ال�سهيونية  الدولة  تكن  مل  اإذا  اأنه 

وحمكومة بال�سريعة اليهودية واأوامرها ونواهيها، 

فاإنها  ال�سخ�سية،  اأو  العامة  امل�سائل  يف  �سواء 

التاريخية ول يعود يحق  تفقد بالتايل �سرعيتها 

يف  اإ�سرائيل«  »اأر���س  ي�سمى  مبا  املطالبة  لها 

اأن  واحلقيقة  التوراتية.  لالأ�ساطري  وفقاً  فل�سطني 

عن  النظر  بغ�س  الدولة،  يهودية  على  الرتكيز 

ذريعة  ي�سّكل  اإمنا  الدينية،  واملمار�سة  التطبيق 

املمار�سة  تربير  منها  كثرية  لأه���داف  خبيثة 

العن�سرية اللئيمة �سد الأقلية العربية داخل اخلط 

امل�سردين  الفل�سطينيني  الالجئني  و�سد  الأخ�سر 

فل�سطني  يف  ���س��واء  املختلفة،  اأماكنهم  يف 

الدول  داخل  القريبة  املناطق  يف  اأو  التاريخية 

بذريعة  هم،  حيث  توطينهم  وتكري�س  العربية 

اليهودية«. وقد كان  املحافظة على نقاء »الدولة 

امليت   - �سارون  اآرييل  الأ�سبق  احلكومة  رئي�س 

�سريرياً - قد �سّدد على هذا امل�سطلح معترباً اأن 

حدود هذه الدولة متتد من البحر الأبي�س املتو�سط 

اأهايل  اأن  واأ�ساف  �سرقاً،  الأردن  نهر  وحتى  غرباً 

اىل  ُينقلوا  اأن  يجب  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة 

العراق حيث مُينحون اجلن�سية هناك وذلك تنفي�ساً 

ما  حيال  الإ�سرائيلي  الدميوغرايف  الهاج�س  عن 

ي�سمى »القنبلة الدميوغرافية«، من جراء التزايد 

الطبيعي املرتفع يف �سفوف العرب.

اخلارجية  وزير  مطالبات  اأتت  الإط��ار  هذا  ويف 

اإن �سعار »الدولة اليهودية« اإمنا هو �سعار ذرائعي عن�سري يرمي 

داخلها، مع طم�ش معامل  يهودي من  كل من هو غري  نفي  اىل 

للفل�سطينيني. فل وجود  املكّر�سة  الرا�سخة  ال�سرعية  كل احلقوق 

حلق العودة ول حلق التعوي�ش ول حلق الأر�ش والبيوت واملمتلكات 

الإعرتاف  اليهودية« يعني حتماً  املنهوبة... والإعرتاف ب�»الدولة 

بالقد�ش عا�سمة اأبدية لإ�سرائيل.

ثمة فرق كبري بني م�سطلحي »دولة اليهود« و»الدولة اليهودية«. 

فدولة اليهود تعني مكان جتّمعهم ب�سرف النظر عمن ميار�ش اأو 

اليهودية فهي  اأما الدولة  اليهودية.  ل ميار�ش الطقو�ش الدينية 

ت�ستمد  بالتايل  وهي  معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  دينية  دولة 

من  فيه  مبا  اليهودي  الرتاث  ومن  القدمي  العهد  من  �سرعيتها 

اأ�ساطري ومزاعم وادعاءات.

ملاذا الإ�سرار على »الدولة         اليهودي�ة«؟

ملبادلة  ليربمان  اأفيغدور  احل��ايل  الإ�سرائيلي 

الكتل  عليها  تقوم  التي  الفل�سطينية  الأرا�سي 

مع  الأخ�سر  اخلط  داخل  يف  الكربى  الإ�ستيطانية 

لت�سمل منطقتي  املقبلة«  الفل�سطينية  »الدولة 

احلكومات  اأن  العلم  مع  هذا  عارة،  ووادي  املثلث 

مل  عاماً   60 من  اأكرث  منذ  املتعاقبة  الإ�سرائيلية 

ت�ستطع جذب اأكرث من 40٪ من يهود العامل اىل 

فل�سطني املحتلة.

الدعاية  �سّللتهم  يهود  الكيان  داخل  ويوجد  كما 

اإ�سرائيل  تكون  باأن  يطالبون  ممن  ال�سهيونية، 

الدولة  هي  واإ�سرائيل  مواطنيها«.  لكل  »دول��ة 

يحاول  من  اىل  تنظر  التي  العامل  يف  الوحيدة 

اأمرا�سها العن�سرية املتاأ�سلة، نظرة  اإ�سفاءها من 

اليهود من  مواطنيها  كان من  لو  حتى  لدود  عدو 

الكثري  وح��ارب��ت  ط��ردت  وه��ي  والأب،  الأم  جهة 

على  عملوا  الذين  املتنّورين  اليهود  نخب  من 

�ساحاك  ي�سرائيل  اأمثال  من  ر�سدها  اىل  اإعادتها 

اأفنريي  اأوري  اىل  واآيف �سالمي واياله بابيه و�سولً 

لأن  و�سواهم،  اآلوين وموردخاي فعنونو  و�سولمني 

هوؤلء بح�سب قادة الدولة يحفرون قربها من دون 

اأن ي�سعروا.

باخت�سار ميكن القول اإن �سعار »الدولة اليهودية« 

نفي  اىل  يرمي  عن�سري  ذرائعي  �سعار  هو  اإمنا 

طم�س  مع  داخلها،  من  يهودي  غري  هو  من  كل 

املكّر�سة  الرا�سخة  ال�سرعية  احلقوق  كل  معامل 

حلق  ول  العودة  حلق  وج��ود  فال  للفل�سطينيني. 

واملمتلكات  والبيوت  الأر���س  حلق  ول  التعوي�س 

والقمع  الت�سريد  م�سكلة  حل  حلق  ول  املنهوبة 

اليهودية«  ب�»الدولة  الإعرتاف  واأن  كما  والإحتالل. 

اأبدية  عا�سمة  بالقد�س  الإع���رتاف  حتماً  يعني 

لإ�سرائيل، فال دولة يهودية من دون القد�س وذلك 

ن�سيتك  اإن  مييني  »فلتن�سني  ل�سعار  ت�سديقاً 

العامل عن كل  ر  اأن يكفِّ اأور�سليم«. كما ويعني  يا 

خطاياه باعرتافه باإ�سرائيل كاإمرباطورية يهودية 

مفّككة  فل�سطينية  دول��ة  جانب  اىل  �سافية، 

امل�ساحة  و�سيقة  ال�سالح  من  وجم��ّردة  وحما�سرة 

الت�سريد  ويتكّر�س  ال��ع��ودة  حق  معها  ينتفي 

والتوطني على ح�ساب الدول امل�سيفة.
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الربوف�سور

ول�سن رزق

حما�سراً يف

املدر�سة احلربية
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األقى الربوف�سور ول�سن رزق املحا�سر 

يف جامعة القدي�ش يو�سف - كلية 

الهند�سة وامل�ست�سار لدى الأمم املتحدة 

ووزارات ال�سحة والداخلية والبيئة يف 

لبنان، حما�سرة بعنوان »البيئة البحرية 

واملخاطر التي تهّدد ال�ساطئ اللبناين«، 

وذلك يف قاعة املحا�سرات يف املدر�سة 

احلربية بح�سور العميد الركن �سهيل 

حّماد ممثلً العماد قائد اجلي�ش وتلمذة 

ال�ضباط يف ال�ضنتني الثانية والثالثة.

املحاذير اخلطرية

رّكزت املحا�سرة على املحاذير املهمة واخلطرية 

التي تتعّلق مب�سروع ردم ال�ساطئ من منطقة نهر 

الكلب حتى نهر بريوت. 

املحا�سر  واأ�سار 

�سالمة  اأن  اىل 

البيئة واملواطن 

ل���ب���ن���ان  يف 

و�سع  يف  ت�سبح 

اإذا مل حتَظ  خطري 

التي  امل�����س��اري��ع 

م�ساحات  تتناول 

الأرا�سي  من  كبرية 

ال�����س��واط��ئ  اأو 

ق�سطها 

ال�����ك�����ايف م��ن 

هذه  بتاأثري  يتعلق  ما  يف  �سيما  ل  الدرا�سة، 

امل�ساريع على البيئة وعلى التوازن الربي والبحري. 

لتنمية  اأ�سا�ساً  �سّممت  التي  امل�ساريع  فهذه 

داهماً  الإن�سان فيها ت�سّكل خطراً  املناطق وخدمة 

ردم  م�سروع  )خ�سو�ساً  بيئته  وعلى  الإن�سان  على 

ال�ساطئ من ال�سبية حتى برج حمود والذي نّفذ منه 

حتى الآن الق�سم املمتد من ال�سبية حتى انطليا�س 

والذي يبلغ طوله حواىل ثالثة كيلومرتات(.

اأخذها  الواجب  النقاط  من  املحا�سر عدداً  وعر�ض 

اأن  اإذ  مفاعيلها،  عند  والتوقف  الإعتبار  بعني 

جتاهلها من املمكن اأن يوؤدي اىل كوارث بيئية غري 

حمدودة النطاق.

الإخلل بالتوازن البحري

البحري،  ب��ال��ت��وازن  الإخ���الل  ال��ك��وارث  ه��ذه  اأول 

توازن  وليد  احلا�سر هو  ب�سكله  اللبناين  فال�ساطئ 

ماليني  اليه  الو�سول  اإ�ستلزم  وال��رب  البحر  بني 

ال�سنني، ولكل منطقة من ال�ساطئ يف هذا املجال 

يخ�سع  تكوينها  اأن  اإذ  اخلا�سني،  وظروفها  و�سعها 

لعدد من العوامل املناخية واجليولوجية واجلغرافية 

وغريها. �ساطئ ال�سبية - انطليا�س - جل الديب 

�سل�سلة  التوازن  هذا  بنتيجة  مقطعه  اإتخذ  مثالً 

مرتاً   990 لغاية  البحر  �ساطئ  فمن  اإن��ح��دارات. 

مرتاً   990 ومن  باملئة   1.65 بن�سبة  هو  الإنحدار 

لغاية 1770 مرتاً، يبلغ ن�سبة 4.96 باملئة. وهذه 

ارتفاع  بني  باملئة   29.8 ت�سبح  الن�سبة 

1770 و2200 مرت.

نالحظ  بالقول:  واأو�سح 

يبداأ  الإنحدار  اإن 

يلبث  ل  ث��م  خفيفاً 

اىل  تدريجاً  ي���زداد  اأن 

كلم   2 بعد  من  يبلغ  اأن 

م���ق���داراً ك��ب��رياً، ك��ذل��ك الأم���ر 

تدريجاً.  ت��زداد  فهي  الأع��م��اق،  اىل  بالن�سبة 
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فعلى م�ستوى 990م هي 16.3م، و55م على ُبعد 

1770 حتى تبلغ 183م على ُبعد 2200م.

وعملية الردم اإذا مّتت يف هذه املنطقة �ستطال 

ح�سب املخطط املقّدر لها م�ساحة اإجمالية تقارب 

نهر  من  متتد  املربعة  الأمتار  من  ماليني  اأربعة 

بريوت حتى نهر الكلب بعر�س يف البحر متو�سطه 

500 مرت.

اإن هذه الكمية تبلغ من ال�سخامة حداً كبرياً ما 

 13 مبقدار  القعر  م�ستوى  اإنخفا�س  اىل  �سيوؤدي 

اأكرث  ال�ساطئ  خط  عند  البحر  عمق  لي�سبح  مرتاً، 

من 21 مرتاً ما من �ساأنه تخفي�س 

ع��ام��ل الأم���ان 

التوازين خلط ال�ساطئ. وثمة عوامل اأخرى ت�ساهم 

الطبقات  اإنحدار  هي:  العامل  هذا  تخفي�س  يف 

اجليولوجية باجتاه ال�سمال الغربي، وجود فوالق يف 

جتعل  والتي  بريوت  م�سارف  اىل  متتد  املنطقة 

عميق  بحري  واٍد  ووجود  للزلزل،  عر�سة  املنطقة 

يقع مبا�سرة جتاه املنطقة املنوي ردمها.

الق�ساء على احلياة البحرية

البحرية:  احلياة  الق�ساء على  الكوارث  ثاين هذه 

فاندثاراً،  تفككاً  ن�سهد  �سوف  البحر  لردم  نتيجة 

ال�ساطئ ما  البحرية على  للحياة  نهائياً  فانقرا�ساً 

ال�سيادون  بداأ  �ساملة  بحرية  بيئية  كارثة  يعني 

عدد  انقرا�س  عرب  بوادرها  يالحظون 

الأ�سماك  اأ�سناف  من 

وال�سالحف والأ�سداف. وبالتايل فنحن على م�سارف 

الذين يعتا�سون من  ال�سيادين  الق�ساء على مورد 

�سيد ال�سمك يف حميط هذه املنطقة.

ومن هذه الكوارث الق�ساء على املروج البحرية، 

واأع�ساب خ�سراء مهم  الأع�ساب من طحالب  فوجود 

املحيطة  املنطقة  ايكولوجية  اىل  بالن�سبة  ج��داً 

اإمت�سا�س  مميزاتها  م��ن  وال��ت��ي  بال�ساطئ، 

ال�سم�س  اأ�سعة  ت��اأث��ري  حت��ت  ال��ه��واء  اأوك�سيجني 

لت�ساعد  تختزنها،  التي  الكلوروفيل  مادة  بوا�سطة 

على تنقية املاء واجلو من النفايات م�سّكلة حمطة 

هذه  ال�ساحلية.   باملدن  حميطة  طبيعية  تكرير 

املروج البحرية اخل�سراء �سوف تختفي اإذا مّت تنفيذ 

ال�سواطئ وتختفي معها و�سائل حتافظ على  ردم 

الأجواء املوبوءة وارتفاع ن�سبة  نقاوة �سواحلنا من 

امللوثات وال�سموم.

ل بحر لغري املي�سورين

ال�ساطئ  على  الق�ساء  ت��ق��ّدم،  ما  اىل  ي�ساف 

الرملي الناجت عن اإختفاء ال�سواطئ الرملية وحرمان 

الطبقتني املتو�سطة والفقرية من فر�س الإ�ستجمام 

ملكاً  اأ�سبحت  الرملية  فال�سواطئ  ال�ساطئ،  على 

بتملك  لالأفراد  اللبناين  القانون  ي�سمح  اإذ  خا�ساً، 

ال�سواطئ، التي يقت�سر ارتيادها على املي�سورين 

القانون ي�سمح فوق  اأن هذا  اإ�سافة اىل  والأغنياء. 

التملك اخلا�س بتو�سيع املمتلكات عرب ردم البحر 

ما يزيد الو�سع �سوءاً... ل منا�س حلل م�ساكل لبنان 

البيئية اإل اإذا احرتمنا هذه الأخرية، فمهما تعّدينا 

على الطبيعة ومهما طال هذا التعدي ف�سياأتي يوم 

تنتقم فيه الطبيعة لنف�سها.
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الفو�سى التي اأحدثتها العوملة 

والليربالية �ستوؤدي اىل اإحياء دور الدولة

الدكتور كليب

حما�سراً يف كلية

فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان

»دور الدولة يف الإقت�ساد

على �سوء الأزمة املالية 

العاملية« كان عنوان املحا�سرة 

التي األقاها الدكتور كليب كليب 

اأمام طلب كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان.

تطور دور الدولة

وتدّخلها  الدولة  دور  تطّور  تاريخ  حما�سرته  يف  كليب  الدكتور  تناول 

بالإقت�ساد، حيث اأدى اإحتدام ال�سراع خالل القرنني الأخريين من الألفية 

الكلي  املارك�سي  والتيار  الالتدخلي  الليربايل  التيار  بني  الثانية 

الليربالية  الدولة  للدولة:  متعار�سني  قيام منوذجني  اىل  التدخل، 

التي تعتمد ال�سوق احلر املفتوح والدولة الكلية القدرة الناظمة 

لالإقت�ساد )بال �سوق( اأي الدولة الإ�سرتاكية يف ردائها ال�ستاليني.

التاأثري يف حقبة ما بعد احلرب  النظامان  واأ�ساف: »تبادل 

العاملية الثانية، فخرجت علينا دولة الرفاه من جهة ودولة 

لهذا  ميكن  وكان  ثانية.  جهة  من  الإ�سرتاكية  الإ�سالحات 

التاأثري املتبادل اأن ي�ستمر لول �سقوط النموذج الثاين 

الأخري من  الربع  الليربايل اجلديد يف  التيار  وانقالب 

القرن الع�سرين، على دولة الرفاه التي كانت منوذجاً 

غربياً بامتياز. 

لقد اعتربت الإيديولوجية الليربالية املفرطة، 

الباردة  احل��رب  نهاية  بعد  ا�ستحكمت  التي 

عدمية  الدولة  ال�سيوعي،  النموذج  وانهيار 

الإقت�سادية  احلياة  يف  للتدخل  الأهلية 

اأ�سبح  وهكذا  كافة.   احلياة  مناحي  ويف 

املميزة  ال�سمة  الدولة،  على  الإرت��داد 

احلرب  نهاية  منذ  احلا�سر  لزمننا 

�سقوط  ت�سوير  جرى  فقد  الباردة. 

البلدان  يف  التوتاليتارية  الدولة 

ال�سيوعية، وكاأنه �سقوط لفكرة 

واإلغاء  باملطلق  ذاتها  الدولة 

�سرعيتها.

الإ�ستباه  ح�سل  وه��ك��ذا 

ومنا�سبتها  ال��دول��ة  بفكرة 

بع�س  عن  والتخلي  جتاوزها  على  اأو  تقوي�سها  على  العمل  وجرى  العداء، 

اأو على التحول عنها  اأو�سع )العوملة(،  مظاهر �سيادتها حل�ساب فكرة كونية 

طائفية  اأو  عرقية  اإتنية  اإنتماءات  ذات  فئات  من  دونها  ما  اىل 

اأو غلبتها وال�سيطرة  اأو ع�سائرية، �سعت اىل الإنف�سال عن الدولة 

عليها. هذا بالإ�سافة اىل ظاهرة الإرهاب، التي تتعار�س متاماً مع 

فكرة الدولة وواقعها، فالإرهاب ل يعرتف باحلدود احلالية للدول«.

والتيارات  القوى  »وكاأمنا  بالقول:  نظره  وجهة  اأو�سح  كليب  الدكتور 

وتنافر  تباينها  على  كانت  الأخريين  العقدين  خالل  فاعلة  كانت  التي 

م�ساحلها، جُتمع ب�سكل �سمني على اإ�سعاف الدولة وتهمي�سها. ويف ذلك 

ت�ساوي يف احلد من قدر الدولة، ومنازعتها ال�سيادة وم�ساءلتها يف وظائفها 

الأ�سا�سية، والداعني اىل جتاوز �سلطة الدولة من متذرعني بتحقيق اجلدوى 

الإقت�سادية، واآخذين ب�سعار الليربالية وموؤيدين لفكرة العوملة، التي اأباحت 

اإ�ستبداد  اأو  عرقياً  تطهرياً  تعاين  جماعة  لن�سرة  دولة،  اأية  يف  التدخل  حق 

الداخل  الدولة من  الإنق�سا�س على  ال�ساعون اىل  حاكم... ي�ساف اىل هوؤلء، 

وال�سيطرة عليها«.

اندلعت منذ �سيف 2008،  التي  الراهنة  العاملية  املالية  الأزمة  »اإن  واأكد 

تاأمني  و�سركات  مل�سارف  تاأميم  بعمليات  القيام  اىل  الدول  بع�س  واإ�سراع 

رت بها الراأ�سمالية( اأحيتا الآمال  وغري ذلك، )خالفاً لالإيديولوجية التي ب�سّ

اإن  املوّجه،  الإقت�سادي  النظام  وعودة  الراأ�سمالية،  �سقوط  باإمكان 

لالإقت�ساد  والت�سيري  التوجيه  الكلي  ال�سيوعي  النظام  نقل  مل 

واملجتمع«.

وحتّدث الدكتور كليب عن التطورات الإقت�سادية املعا�سرة ول 

�سيما اإقت�ساد املعرفة يف جمال ثورة العلوم والتكنولوجيا...، 

اأوروبا الغربية هي جتربة حكم الو�سط، حيث  اأن جتربة  معترباً 

بني  الكامل  التناف�س  اإر�ساء  الإ�سكندنافية  ال��دول  ا�ستطاعت 

القطاعني العام واخلا�س.

الربع  عقالها يف  الراأ�سمالية من  اإنفالت  »اأن  اأخرياً  واأكد 

الأول من القرن الع�سرين، اأدى اىل اإنت�سار الفكر الإقت�سادي 

فو�سى  واإن  امل��ذك��ور،  القرن  من  الثالثينيات  يف  التدخلي 

الأ�سواق التي اأحدثتها العوملة والليربالية الإقت�سادية يف العقدين 

اإمنا على قاعدة  الإقت�ساد،  الدولة يف  اإحياء دور  اىل  الأخريين، �ستوؤدي حتماً 

التكامل والتناف�س الإيجابي مع القطاع اخلا�س«. 
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بدعوة من العماد املتقاعد 

اإبراهيم طّنو�ش رئي�ش رابطة 

قدماء القوى امل�سّلحة اللبنانية 

اأقيم حفل تكرمي للوزير الأ�سبق 

مي�سال اإّده ملنا�سبة تقليده »و�سام 

ال�سرف للإحتاد العربي و�سحايا 

احلرب«.

اأقيم احلفل يف املجّمع الع�سكري، 

تراأ�سه رئي�ش الأركان اللواء الركن 

�سوقي امل�سري ممثلً العماد 

قائد اجلي�ش وح�سره نواب رئي�ش 

الأركان واللواء الركن نبيل قرعة 

ع�سو املجل�ش الع�سكري وعدد 

كبري من ال�ضباط، اىل ح�ضد من 

ال�ضباط املتقاعدين واأع�ضاء الهيئة 

التنفيذية للرابطة.

ترحيب وكلمات

العميد  األقى  بداية 

الركن املتقاعد يو�سف 

فيها  رّحب  كلمة  روكز 

األقى  ث��م  ب��احل�����س��ور 

ال���ع���م���اد امل��ت��ق��اع��د 

كلمة  طّنو�س  ابراهيم 

ب�»دولة  اإي��اه  وا�سفاً  املكّرم  ب�سخ�س  فيها  اأ�ساد 

وخّف�ستم  الفكر  قّبة  عّليتم  باأمة،  ورج��ل  برجل 

الرثوة  وبذلتم  العمر  واأفنيتم  التوا�سع  جبني 

لتعميم ال�سلم الأهلي يف اأرجاء الوطن«.

العماد  ت��ن��اول  كما 

امل��ت��ق��اع��د ط��ّن��و���س 

اإجن���������ازات امل���ك���ّرم 

»لقد  ب��ال��ق��ول،  اإّده 

خا�سة  وك��ال��ة  اأن�����س��اأت 

ُت���ع���ن���ى ب�����اإع�����ادة 

للمنت�سرين  اجلن�سية 

اأ�سل  من  املتحّدرين 

اإعادة  اأجل  من  لبناين 

لل�سيغة  ال����ت����وازن 

الفريدة...  اللبنانية 

مغرتب  كل  ولتمكني 

هويته  ا�ستعادة  م��ن 

وامل�ساركة  الأ���س��ل��ي��ة 

باحلياة ال�سيا�سية«.

بالقول:  كلمته  طّنو�س  املتقاعد  العماد  وختم 

اإزال��ة  �سبيل  يف  امل�ستمرة  جلهودكم  »تقديراً 

العوائق من درب ال�سلم الأهلي... اإقرتحت هيئتنا 

التنفيذية على الإحتاد العربي للمحاربني القدماء 

يف  العربية  الدول  جلامعة  التابع  احلرب  و�سحايا 

معاليكم  منح  الكويت،  يف  موؤمتره  اإنعقاد  اأثناء 

املوؤمتر  فقرر  جلهودكم،  تقديراً  ال�سريف  الو�سام 

املوافقة  عربية  دولة  وع�سرين  واحداً  ي�سّم  الذي 

القيام  رابطتنا  وكّلف  اإقرتاحنا  على  بالإجماع 

فخور  واأنا  الو�سام،  هذا  معاليكم  بتقليد  مقامه 

بتنفيذ هذا التكليف«.

و�سام ال�سرف وكلمة املحتفى به

الوزير  طّنو�س  املتقاعد  العماد  قّلد  الأثر  على 

الأ�سبق اإّده و�سام ال�سرف »لالإحتاد العربي و�سحايا 

احلرب«. وكانت للمحتفى به الكلمة الآتي ن�سها:

�سعادة اجلرنال

اأيها احلفل الكرمي

اأكون اىل  اأن  ي�سّرفني وي�سعدين �سعادة غامرة 

رئي�س  من  كرمية  لدعوة  تلبية  وبينكم  جانبكم 

واأع�ساء  اللبنانية  امل�سلحة  القوى  قدماء  رابطة 

بالتحية  اأت��وّج��ه  اإذ  واإنني  التنفيذية.  هيئتها 

الطيبة اىل جميع اأع�ساء رابطتكم امليمونة، اأعرب 

لكم جميعاً، اأ�سحاب الدعوة وال�سيوف الأعزاء، عن 

الذي  الو�سام  اعتزازي بهذا  تاأثري وخال�س  عميق 

قّلدمتوين، »و�سام الإحتاد العربي و�سحايا احلرب«، 

والكرامة،  الفرو�سية  قيم  من  اليه  يرمز  ما  بكل 

والنبل الإن�ساين يف ا�ستذكار �سحايا احلروب، ومن 

اأجل اأن تتوّقف احلروب، وي�سود ال�سالم.

خالل  ومن  خاللكم،  من  اأحّيي  اأن  يل  وا�سمحوا 

اللبناين  اللبنانية، جي�سنا  القوى امل�سلحة  قدماء 

البا�سل، قيادة و�سباطاً ورتباء وجنوداً. اإنه اجلي�س 

الذي مل يبخل بالت�سحية على مذبح لبنان، ذوداً 

تعّقب  ويف  املحتل،  مواجهة  ويف  ا�ستقالله  عن 

ع�سابات الإرهاب، دفاعاً عن الكيان والدولة، وعن 

نظامنا الدميقراطي.

اإنه اجلي�س الذي نعتّز به اأميا اإعتزاز. وهو الذي 

يتمّيز من بني الكثري مما يتمّيز به، باأنه يعرف 

ال�سيا�سية،  التجاذبات  عن  بنف�سه  يناأى  كيف 

والأه��واء  والتناحرات  ال�سيا�سية،  والإ�سطفافات 

الفئوية، جي�س لبنان هذا، هو اجلي�س الوحيد يف 

الإنقالبات  نزعة  ت��راوده  مل  الذي  العربي  عاملنا 

احلكم  على  الإ���س��ت��ي��الء  �سهوة  ول  الع�سكرية، 

وال�سلطة.

اإنه اجلي�س املن�سرف اىل الدفاع عن اأمن �سعبه، 

مواطنيه،  وحرية  اأر�سه،  عن  دولته،  �سيادة  وعن 

وا�ستقرار جمتمعه.

على  داأب  اإمن��ا  ه��ذه  الوطنية  اجلي�س  مناعة 

مي�سال  العماد  الرئي�س  فخامة  وتعّهدها  رعايتها 

كان  التي  الت�سع  �سنواته  امتداد  على  �سليمان 

تعلمون  كما   - وهي  اجلي�س.  لهذا  قائداً  اأم�ساها 

رابطة قدماء

القوى امل�سّلحة 

اللبنانية تكّرم 

الوزير اإّده
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اأحلك ال�سنوات واأ�سد الأزمات التي ع�سفت  - من 

يف  حا�سماً  كبرياً  القائد  هذا  ف�سل  وكان  بلبنان. 

احلقبة  تلك  وظلمات  ���س��رور  م��ن  لبنان  اإن��ق��اذ 

احل��اف��ل��ة ب��الغ��ت��ي��الت وامل��خ��اط��ر والإه���ت���زازات 

املتناحرة،  والفئوية  ال�سيا�سية  وال��ن��زاع��ات 

متوز  واجتياح  امل�ستمر  الإ�سرائيلي  وال��ع��دوان 

2006، والعمليات الإرهابية �سد اجلي�س، ل �سيما 

خالل  من  لبنان  اأنقذ  اأجل،  البارد.  نهر  يف خميم 

املحافظة على جي�سه وحدة مرتا�سة، وقفت �سداً 

منيعاً بوجه تغلغل ال�سيا�سة اىل �سفوفها. ونبذت 

�سفوفه،  ا�ستدراج  حم��اولت  كل  قاطعة،  ب�سورة 

كبري  الف�سل  املتناحرة.  والأه��واء  الإنحيازات  اىل 

اإمنا  هذا  التاريخي  اإجن��ازه  لأن  القائد  لهذا  حقاً 

املراحل،  واأخطر  امل�ساعب  اأ�سد  قلب  يف  اإجرتحه 

ولي�س يف الفرتات العادية من حياة 

الوطن. فعظيم التقدير والإكبار لهذا 

القائد الرئي�س. وكبري التحية وفائق 

اىل  اليوم  بهما  ه  نتوّجّ الإع��ت��زاز، 

 La grande( جي�سنا ال�سامت الأكرب

جان  العماد  قائده  واىل   )muette
�سجاعة  بكل  يتابع  ال��ذي  قهوجي 

وحزم احلر�س على هذا الإجناز ومّده 

باملزيد واملزيد من اأ�سباب القوة واملنعة، ليظل 

وجه  يف  الأم�سى  الأول  اللبناين  ال�سالح  جي�سنا 

�سّتى اأنواع التفرقة والفنت والعوا�سف واملغامرات 

وكل اأ�سكال العدوان على �سعبنا واأر�سنا.

هذه  اأج��ل  م��ن  يقاتل  ال��ذي  جي�سنا  ه��و  ذل��ك 

الق�سايا. جي�س عنده ق�سية ي�سّحي من اأجلها، يف 

وقت راحت تتحول فيه العديد العديد من جيو�س 

اأ�سباه املوظفني  اأكربها، اىل جمع من  العامل بل 

املتعي�سني كي ل اأقول املرتزقة، ل ق�سية عندهم 

يوؤمنون بها، ول حوافز وطنية يقاتلون من اأجلها، 

وبدل قيم ال�سجاعة والب�سالة والفداء، راحت ت�سود 

الإ�ستهالكي،  املجتمع  »قيم«  اجليو�س  هذه  يف 

اأي قتيل يف  بال  باحلروب  ي�سمى  ترّوج ملا  التي 

.)Guerre à zéro mort( سفوف اجلي�س�

يهوى  ل��ب��ن��ان   يف  اأح����د  ل 

اأ�سكال  كل  خرِبنا  وق��د  احل��رب. 

حروب  يف  والعنف،  التدمري 

حروب  ويف  الداخلية  الإقتتال 

لكن  اخلارج.  من  علينا  ُفر�ست 

حول  يلتفون  الذين  اللبنانيني 

ويحت�سنونه،  املقدام  جي�سهم 

ول  ه��وان��اً  ول  ذلً  يقبلون  ل 

كانت غالية غالية  احتاللً مهما 

حريتهم  على  احل��ف��اظ  اأث��م��ان 

وا�ستقرارهم و�سيادة وطنهم.

األ بورك لنا بقواتنا النظامية 

امل�سلحة.

األ بورك للبنانيني جي�سهم الذي ي�سّحي، ويبذل 

الغايل قبل الرخي�س، كي يجّنب مواطنيه ماآ�سي 

احلروب والدمار والعنف.

اأيها الأ�سدقاء

اإنني ل�سديد الإعتزاز بهذه البادرة النبيلة التي 

كرمتموين بها، واإنه لف�سل علّي كبري.

و�سكراً لكم.

كلمة اللواء الركن امل�سري

ممثل قائد اجلي�س اللواء الركن �سوقي امل�سري 

اإده جتاه  الوزير  كالم  اأثنى فيها على  كلمة  األقى 

اجلي�س. واأكد ا�ستمرار اجلي�س يف اأداء مهامه ويف 

مي�سال  العماد  يد  من  انتقل  الذي  امل�سعل  حمل 

اىل  للجمهورية  رئي�ساً  اأ�سبح  بعدما  �سليمان 

التي  امل�سرية  يكمل  ال��ذي  قهوجي  جان  العماد 

اأر�ساها العماد �سليمان.

الغايل  لتقدمي  م�ستعد  اجلي�س  اأن  على  و�سّدد 

تاأدية  يف  ا�ستمراره  موؤكداً  للوطن،  والنفي�س 

ا�ستكمال  واجباته يف مواجهة املخاطر. ودعا اىل 

بدوره.  القيام  من  ليتمّكن  للجي�س  امل�ساعدات 

احتفاًء  حلوى  قالب  بقطع  التكرمي  حفل  واختتم 

باملنا�سبة.
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حزيران

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

ذكرى واحتفال

2
0
0

9

ملنا�سبة الذكرى ال�150 لتاأ�سي�سه، اأحيت »جلنة تكرمي رّواد ال�سرق« بالتعاون مع بلدية �سن الفيل وبرعاية 

وزير ال�سحة العامة الدكتور حممد جواد خليفة ممثلً بالدكتور بهيج عربيد، حفلً لتكرمي ال�سليب الأحمر 

اللبناين.

وحّل  �سكر  اأبولو  الرائد  يعاونه  حّرو  جورج  العقيد  بقيادة  اللبناين  اجلي�ش  مو�سيقى  الإحتفال  يف  �ساركت 

الفنان نقول الأ�سطا �سيفاً.

ح�سر الإحتفال الذي اأقيم يف حديقة حر�ش تابت - �سن الفيل املحامي اأنطوان ري�سا، النائب غ�سان خميرب، 

الداخلي  الأمن  قوى  عام  مدير  كيوان، ممثل  حنا  العميد  اجلي�ش  قائد  حكيم، ممثل  حبيب  ال�سابق  النائب 

الرائد بطر�ش الها�سم، ممثل مدير عام اأمن الدولة النقيب نبيل اأيوب، ممثل مدير عام الأمن العام امللزم 

وثقافة  واأدب  دين  ورجال  بلديات وخماتري  روؤ�ساء  اىل  ال�سايف،  وديع  الكبري  الفنان  قزي،  اأنطونيو�ش  الأول 

واملحتفى بهم.

تكّرم ال�سليب الأحمر اللبناين

يف الذكرى ال�150

لنطلق ر�سالته

رّواد ال�سرق
الن�سيد الوطني وترحيب

قّدمته  اللبناين  الوطني  بالن�سيد  الإحتفال  بداأ 

عّريفة  األقت  ثم  واإن�ساداً،  اجلي�س عزفاً  مو�سيقى 

الإحتفال الدكتورة جناة نعيمة نا�سيف كلمة قالت 

الن�سيد  اللبناين بعزف  فيها: حني يقوم اجلي�س 

د له واحداً  د واملن�سَ الوطني، يغدو الن�سيد واملن�سِ

ل ينف�سم:

�سالة  بل  ُيعزف،  ن�سيداً  لي�ست  للوطن  »كلنا 

املوؤمنني بالوطن«.

اأنطوان  اللجنة  لرئي�س  كانت  الرتحيب  كلمة 

الراحة  الذين ل يعرفون  نّوه باجلنود  الذي  عطوي 

ل ليالً ول نهاراً، ل يف ال�سلم ول يف احلرب، ل عدو 

لهم اإل املوت واجلرح واملر�س، واإن اأ�سابك ب�سظايا 

�سالحه، اأطابوا جرحك واأطابوا قلوب اأحبائك.
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كلمة اللجنة

التي  عابد  مفيدة  الدكتورة  األقتها  اللجنة  كلمة 

ا�ستهّلتها باأبيات من ال�سعر عرّبت فيها خري تعبري 

عن ر�سالة ال�سليب الأحمر:

اأنا�ٌس �سّحوا يف حلك الليايل

لنجدة غريهم يف اأي حاِل

�سباٌب �سّمموا اإعطاء در�ضٍ

بت�سحي�ٍة ونب�ٍل واعت�داِل

لإنق�اذ اجلريح لكم تفانوا

وكم جالوا ب�ساحات القتاِل

ومنهم َمن ق�سى نحباً ولكْن

َمْت فوق الأعايل عزميتهم �سَ

�سليٌب اأحمٌر اأ�سح�ى بحٍق

مث�الً للن�س�اِل وللكم�اِل

اأيا اأبط��ال اأمتنا غدومت

رم�وزاً للتف�اين وللمث��اِل

اأيا رّب الُعلى بارْك �سليباً

تعانق يف العطاء مع الهالِل

رئي�ش بلدية �سن الفيل

كحالة  نبيل  الفيل  �سن  بلدية  رئي�س  األقى  ثم 

كلمة اإفتخر فيها اأن يكون تكرمي جمعية ال�سليب 

الأحمر يف رحاب بلديته ومما قاله:

لبنان من جنوبه  اأرا�سي  اأو �سرب من  زاوية  »اأية 

ب�سمات  فيه  توجد  ل  و�ساحله  و�سماله  بقاعه  اىل 

وكم  واملتطّوعني،  وامل�سعفني  العاملني  ه��وؤلء 

من م�ساب ومتاأمل ما وجد بقربه �سواهم فاأ�سبح 

مديناً لهم بحياته. نعم، اإنها ر�سالة وعمل اإن�ساين 

وتوا�سعاً يف  نبالً  الأكرث  العمل  اإنه  بل  ل  بامتياز، 

اآن معاً«.

واأ�ساف: »يجب اأن ل نن�سى يف تكرمي ال�سليب 

الأحمر اللبناين، ما قّدمته هذه اجلمعية من �سهداء 

كان  وقد  الإن�سانية،  ر�سالتهم  تاأديتهم  اأثناء  يف 

واحلرب  باخلري  ال�سر  يواجهون  اأنهم  الوحيد  ذنبهم 

مذبح  على  اأنف�سهم  وينذرون  يغامرون  بال�سلم، 

ال�سهادة لإنقاذ حياة اإن�سان بحاجة اىل م�ساعدة«.

نقابة املمر�سني واملمر�سات

كلمة نقابة املمر�سات واملمر�سني األقتها نائبة 

قالت:  التي  قازان  يا�سني  رميا  الدكتورة  النقيبة 

الأحمر  ال�سليب  برز  الأزم��ات،  هذه  كل  و�سط   ...«

الإن�سانية  بخدماته  الفّعال،  بح�سوره  اللبناين 

ومب�سعفيه الذين �سّحوا وما زالوا ي�سّحون كل يوم 

وثانياً  بالإن�سان  اأولً  اإميانهم  اأجل  من  بحياتهم 

بوطنهم لبنان. ففي هذا اليوم العظيم ل ي�سعنا 

اإل �سكرهم وتقديرهم على عطاءاتهم اجلّمة وعلى 

جوهر اإن�سانيتهم، لأنهم حا�سرون نف�ساً وج�سداً يف 

كل عمل يقومون به«.

واأ�س�افت: »ه�ذه ال�سف�ات وغي�رها تنطبق على 

مب�ادئ مهن�ة التمري�س، وال�سدف�ة الأجم�ل الي�وم 

التي اأّكدت هذه املط�ابق�ة هي الإحتف�ال بال�تاريخ 

ومب�رور  )ة(  للمم�ر�س  الع�املي  بالي�وم  نف�س�ه 

الأحمر،  ال�سليب  حركة  اإط�الق  على  �سنة   150

خدمة  يف  والتفاين  العطاء  عنوانهم�ا  منا�سبتان 

الإن�سان«.

نقيب اأ�سحاب امل�ست�سفيات اخلا�سة 

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  اأ�سحاب  نقيب  األقى  ثم 

فيها  حت��ّدث  كلمة  ه���ارون  �سليمان  املهند�س 

وتطّرق  وموؤ�س�سه  الأح��م��ر  ال�سليب  ن�ساأة  عن 

الوحدة،  احلركة،  عليها  قامت  التي  الأ�س�س  اىل 

واآخر،  اإن�سان  بني  التمييز  عدم  الطوعية،  احلياد، 

الإ�ستقاللية، الإن�سانية وحركة جامعة.

اندفاعهم  العنا�سر على  ويف اخلتام �سكر جميع 

وعدم تاأثرهم باجلو ال�سيا�سي والطائفي يف البلد.

نقيب الأطباء



89

اجلي�ش - العدد رقم 288

اأفتيمو�س  ج�ورج  الدكتور  الأطباء  نق�يب  كلم��ة 

)لوجود  ح��داد  ج�و  الدكتور  عنه  بالنيابة  األق�اها 

النقيب خارج البالد( ومما جاء فيها:

وف�وق  اعتب�ار  اأي  ف�وق  م�در�سة  هي  »نعم، 

اإجماعاً  كّر�س  العظيم  عطاءها  لأن  اعتب��ار؛  ك��ل 

اأثبت�ت يف هذا الع���سر املنح��رف  عليها، ولأنه��ا 

املتجّرد  العطاء  قي��م  والأن�انيات،  املاديات  يف 

واملندفع يف التطّوع الذي ل يع�رف ح�دوداً، ولأنها 

ملتزمة يف الإن�ساني��ة ولالإن�س��ان م�ن دون النظ�ر 

اىل ِعرقه اأو جن�سيته اأو معتقده اأو اآرائه ال�سيا�سي�ة 

اأو م�ساعره اأو �سمعته«.

واأ�ساف:

ال�سلي��ب  م��در�س�ة  »اإن 

على  اأثبت��ت  الأحم���ر 

ل  ال�سني���ن،  م��������ّر 

زم���ن  يف  ���س��ي��م��ا 

اللب�ن��اني��ة  احل��رب 

املثل  اأنه��ا  ال�س���وداء، 

الأول  والع�����زاء  الأعلى 

زال���وا  م��ا  لل��ذي��ن 

بال��قي������م  يوؤم�ن��ون 

الإن�����������س�������ان���ي�����������ة 

والروح�انية واخللقية«.

ال�سيخ �سامي 

الدحداح

�سامي  ال�سيخ  الأحمر  ال�سليب  رئي�س  األقى  ثم 

اأولئك  »اإنهم  فيها:  قال  موؤثرة  كلمة  الدحداح 

هم  كثريون  اأنف�سهم...  اإل  ي�سبهون  ل  الذين 

اإنهم  املاآ�سي...  مع  باملقارنة  وقليلون  ع��دداً... 

هم يف �سدقهم ويف عطائهم ويف اإقدامهم ويف 

تطّوعهم ويف اإن�سانيتهم... يعطون للحياة نفحة 

يكتبون  العامل...  هذا  يف  نظريها  قّل  اإن�سانية 

باأعمالهم تاريخاً يف �سناعة احلياة وع�سق 

برفقة  العمل  اأرادوا  هم  والإق��دام،  اخلري، 

دائماً  يتطّلع  ونظرهم  ال�سمت، 

الو�سول  هدفهم  الإن�سان،  نحو 

حمايته  �سبيل  يف  املتاأمل  اىل 

ف�سّج  كرامته،  و�سون  وخدمته 

كان  واإذا  الإن�سانية،  وق��ع  على  عملهم 

عيوناً  واأن  بد  فال  لهوؤلء  حليفاً  ال�سمت 

ترقبهم من بعيد فتالقيهم وحتييهم«.

يف  اليوم  احلا�سرون  اأنتم  الأحبة  »اأيها  واأ�ساف: 
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هذا التكرمي ومنّظميه، اأنتم من تلك العيون التي 

ومتطّوعيه  اللبناين  الأحمر  ال�سليب  همة  راأت 

فالقته وحّيته فكان هذا الإحتفال التكرميي املمّيز، 

واإن هذا لهو بالن�سبة الينا فعل كبري يدفعنا اأكرث 

اىل العمل ويحّفز املتطّوعني وميّيزهم، ولكن واإن 

كنا نفخر مبا نفعل اإل اأننا اأبداً ل نفاخر«. 

راعي الإحتفال

خليفة  جواد  حممد  الوزير  الإحتفال  راعي  كلمة 

قاله:  ومما  عربيد  بهيج  الدكتور  ممثله  األقاها 

بعد  الدويل  الأحمر  ال�سليب  نكّرم جمعية  »عندما 

الأحمر  وال�سليب  اإن�سائها  على  �سنة   150 مرور 

فاإننا  اإن�سائه،  على  �سنة   63 مرور  بعد  اللبناين 

و�سابات  و�سباباً  ون�ساًء  رج��الً  احلقيقة  يف  نكّرم 

لكل  اأخ��اً  بالإن�سان  اآمنوا  اأنا�س  خا�س،  نوع  من 

اإن�سان ل فرق يف اللون والِعرق واملعتقد واملوقع 

الإجتماعي«.

ال�سليب  تاريخ  يف  العظماء  »اأ�ستاأذن  واأ�ساف: 

لبنان  يف  جمعيتنا  عن  لأحت��ّدث  ال��دويل  الأحمر 

 .1945 �سنة  اىل  تاأ�سي�سها  تاريخ  يعود  والتي 

بتاريخها  العظيمة  اجلمعية  ه��ذه  عن  لنتحدث 

الوطن  تاريخ  من  ج��زءاً  اأ�سبحت  حتى  وتطّورها 

عن  اأي�ساً  ولنتحدث  منه.  امل�سرقة  ال�سور  واإحدى 

والتي  اللبناين  الأحمر  ال�سليب  جمعية  عطاءات 

ال�ساحات  و�سيدة  الوطن  م�ساحة  على  اأ�سبحت 

واللحظات ال�سعبة من تاريخنا.

كبار  �سيدات  �سورة  اأب��داً  ين�سوا  لن  اللبنانيون 

وال�سيدة  اجلمعية  موؤ�س�سة  فريج«  دو  ك�»ماركيز 

املحرتمة األك�سندرا عي�سى اخلوري ورفيقاتها وكل 

الرجال  اىل  اإدارة اجلمعية و�سولً  َمن تعاقب على 

ليون  �سليم  والعميد  حروق  جورج  العميد  اأمثال 

وال�سيخ �سامي الدحداح. واللبنانيون لن ين�سوا اأبداً 

�سباب و�سابات ال�سليب الأحمر من وحدات الإ�سعاف 

اإغاثة  طلبات  يلّبون  وهم  كتانة  جورج  وقائدهم 

اأماكن عملهم ومواقع  اأو  املواطنني يف منازلهم 

احلوادث والكوارث التي ت�سيبهم.

اأبداً �سورة �سباب و�سابات  اللبنانيون  لن ين�سى 

الوطني  واجبهم  ي���وؤّدون  وه��م  الأح��م��ر  ال�سليب 

�سقط  حتى  للخطر  حياتهم  ويعّر�سون  والإن�ساين 

تكّبدهم  اىل  اإ�سافة  واجل��رح��ى،  ال�سهداء  منهم 

خ�سائر كبرية يف اآليات العمل خالل حرب اإ�سرائيل 

على لبنان العام 2006 وما �سبقها من حروب يف 

ببلدنا  ع�سفت  التي  واحلروب  و1996،   1982 ال� 

حرب  اآخرها  وكان   .1989 حتى   1975 العام  منذ 

نهر البارد التي كان فيها اي�ساً �سريبة دم دفعها 

ال�سليب الأحمر وهو يحاول اإنقاذ من ميكن اإنقاذه 

من مواطنني لبنانيني وفل�سطينيني.

اإننا نرّدد ما يقوله النا�س وما نحن مقتنعون به 

من اأن هذه اجلمعية الوطنية اللبنانية، جنحت يف 

كل الإمتحانات التي خا�ستها منذ تاأ�سي�سها...«. 

جمموعة  اجلي�س  مو�سيقى  قّدمت  اخلتام،  ويف 

اأغاٍن وطنية رافقها يف اإن�ساد بع�سها الفنان نقول 

يتجّرح  و»مهما  حبابنا«  »طّلوا  كاأغنية  الأ�سطا 

يتعّمر  راجع  و»راج��ع  بلدنا« 

ل����ب����ن����ان«. 

وت��خ��ل��ل احل��ف��ل 

رئي�س  اىل  التكرمي  درع  تقدمي 

الدحداح،  �سامي  ال�سيخ  اللبناين  الأحمر  ال�سليب 

وهو الدرع الثاين من جلنة تكرمي رّواد ال�سرق اىل 

ولكل  �سنوات  ع�سر  خالل  الأحمر  ال�سليب 

من الدرعني منا�سبة وق�سة.
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نادي ال�سرق حلوار احل�سارات 

وبلدية �سن الفيل

كّرما الفنان الكبري

وديع ال�صايف

نبيل كحالة

رئي�س بلدية �سن الفيل نبيل كحالة األقى كلمة 

جاء فيها:

»الكالم على الفنان الكبري املكّرم الدكتور وديع 

ال�سايف ل يفي ما يكّنه اللبنانيون والعرب والعامل 

الفن  اأعطى  ال��ذي  للرجل  وتقدير  اإح���رتام  من 

والثقافة على مدى عقود من الزمن وارتبط اإ�سمه 

بلبنان الإبداع. اإنطلق كال�سهم من نيحا ال�سوفية 

ليغزو  الأغنية  عامل  يف  عالياً  حّلق  اأن  لبث  وما 

�سوته الهادر اآذان ال�سرق والغرب وي�سبح عمالقاً. 

واأ�سبحت  ال�سايف  ودي��ع  اأطربها  واأجيال  اأجيال 

اأغنياته وخ�سو�ساً الوطنية منها ن�سيداً يرتدد على 

منا�سبة  باأ�سره.  العامل  اأ�سداوؤه  وتغزو  ل�سان  كل 

اليوم ب�سيطة قيا�ساً مبا ي�ستحقه الفنان الكرمي. 

�ستها �ستبقى  ولعل وعدنا لك، اأن املدر�سة التي اأ�سّ

منارة ت�سيء طريق الفن والثقافة والإبداع«.

برعاية  الفيل  �سن  يف  ح�سوركم  »اإن  واأ�ساف: 

ال�سرح  ه��ذا  على  ت��ع��ّودت  التي  الثقافة  وزارة 

فمع  �سدرنا.  على  و�سام  هو  البلدي  الثقايف 

واحلا�سرين  احل�سارات  حلوار  ال�سرق  ونادي  الوزارة 

واأن  الكبري، عمراً طويالً  اأيها املبدع  نتمنى لكم، 

وتبقى  ومثالً،  قدوة  ومدر�ستك  م�سريتك  تبقى 

الإهمال  يطفئها  ل  م�ساءة  حملتها  التي  ال�سعلة 

والن�سيان«.

مي�سال جحا

ال�ساعر الدكتور مي�سال جحا كانت له ق�سيدة جاء 

فيها: 

»�سبحان من نعمة الإبداع اأعطاك

وعر�س مملكة الف�ساء غناك

حل��وار  ال�سرق  »ن���ادي  ك��ّرم 

مع  بالتعاون  احل�����س��ارات« 

الفنان  الفيل  �سن  بلدية 

يف  ال�سايف  ودي��ع  الدكتور 

املركز  يف  اأق��ي��م  اإح��ت��ف��ال 

التابع  الريا�سي  الثقايف 

وزارة  ب��رع��اي��ة  للبلدية، 

مبديرها  ممثلة  الثقافة 

حلبلب،  عمر  الدكتور  العام 

وح�سر الإحتفال �سفريا م�سر اأحمد فوؤاد البديوي، واإ�سبانيا خوان كارلو�ش 

غافو، والعميد الركن مي�سال نحا�ش ممثلً وزير الدفاع الوطني اليا�ش 

الأمن  قوى  مو�سيقى  وقائد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  وقائد  املر 

بارود،  زياد  والبلديات  الداخلية  وزير  ممثلً  مراد  زياد  الرائد  الداخلي 

اىل ممثلني لوزيري الزراعة اليا�ش �سكاف وال�سوؤون الإجتماعية الدكتور ماريو عون والفنان 

عون،  مي�سال  العماد  النائب  والإ�سلح«  التغيري  »تكتل  رئي�ش  ممثلً  منذر  عبده  املر�سح 

الربازيل  فيدلر،  اندريا�ش  الإقت�سادي  للتعاون  الأول  ال�سكرتري  اأملانيا  �سفارات:  وممثلي 

القائم بالأعمال روبريتو ميديرو�ش، ال�سني امللحق الع�سكري اجلرنال �سني يونغ، ال�سعودية 

رئي�ش ال�سوؤون الإعلمية نبيل اأحمد، نقيب ال�سحافة الأ�ستاذ حممد البعلبكي، م�ساعد قائد 

مو�سيقى قوى الأمن الداخلي النقيب اأنطوان طعمة ممثلً املدير العام لقوى الأمن الداخلي 

اللواء الركن وفيق  اأ�سرف ريفي، النقيب ع�سام �سوايا ممثلً املدير العام للأمن العام  اللواء 

جزيني، العقيد بيار �سعب ممثلً مدير املخابرات يف اجلي�ش العميد الركن ادمون فا�سل، 

قن�سل ملدوفيا ايلي ن�سار، املمثل املقيم لل�سندوق الكويتي للتنمية الإقت�سادية العربية 

القا�سي  الأب  �سليبا،  املطران جورج  مارلني حداد،  املنت  قائمقام  �سادقي،  الدكتور حممد 

واملخاتري،  البلديات  روؤ�ساء  من  كبري  وعدد  جنيم،  بول�ش  غي  املطران  ممثلً  خليل  ناجي 

ورئي�سة »جتمع �سيدات الأعمال اللبنانيات« ال�سيدة ليلى كرامي، رئي�سة »اجلمعية اللبنانية 

وفنية  وفكرية  ثقافية  ووجوه  الفنان  وعائلة  مكاري،  دورا  الآن�سة  التاأهيل«  واإعادة  للتاأهيل 

وح�سد من املهتمني.

اأهم  لل�ساعرة ماجدة داغر، ثم عر�ش فيلم وثائقي عن  اإفتتاحاً، فتقدمي  الوطني  الن�سيد 

املحطات الفنية يف م�سرية وديع ال�سايف.
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وديع يا ال�سايف الأوتار حنجرة تك�سر املا�س مذ 

بانت ثناياك

طيب  و�ساع  قمماً  اأر�سلتها  اإن  ب��الأوف  فكيف 

الليايل من حناياك

ال�سما  راح  �سغلت  قد  ال�سحر  اأي  �سوتك  �سالل 

فمن بالكون حاكاكا

املالئك  حتى  عاجزة  مغناك  عن  الرو�س  بالبل 

جتثو عند مغناكا«.

رفيق روحانا

باملكّرم  روحانا  رفيق  ال�ساعر  اإحتفى  ب��دوره 

�سعراً، ومما قاله:

يهدر تقول بعلبك، ومادو

ال�ست عواميد و�سابعن

�سوتو اللي بعدو �سابعن

بهاك الأوف املن �سدى بالدو

�سوتك م�س بهالكون

يوّعي حلم اإن�سان

ت لهون

وامل�س هون

ميّجدو لبنان

ايلي ال�سرغاين

واأل����ق����ى رئ��ي�����س 

حلوار  ال�سرق  »ن��ادي 

ايلي  احل�������س���ارات« 

كلمة  ال�������س���رغ���اين 

م�ستهلها  يف  رّح��ب 

باحل�سور، وقال: »نحن 

حوار  قلب  يف  اليوم 

احل�سارات التي رفعها نغم واأّداها �سوت ل اأروع ول 

اأجمل. نحن يف ح�سرة وديع ال�سايف. هل نكّرمه 

املكّرمني،  نحن  واهلل  ل  بيننا؟  بوجوده  نتكّرم  اأو 

نف�سها  عن  تعلن  ُت�ساء.  ول  ت�سيء   فال�سم�س 

عندما  عنها.  يعلن  َمن  اىل  حاجة  يف  ولي�ست 

نقول وديع ال�سايف ل �سرورة لإ�سافة �سفات مهما 

كانت عظيمة«.

بداأ  احل�����س��ارات  حل���وار  ال�سرق  »ن���ادي  وخ��ت��م: 

و�سيكمل طريقه. العلماء كثريون يف هذا ال�سرق 

ونحن اأوفياء«.

كرمية وديع ال�سايف

ال�سايف  ودي��ع  لكرمية  كانت  الأخ���رية  الكلمة 

ال�سيدة مارلني فرن�سي�س حداد التي قالت: »وديع 

ال�سايف الوالد مل يعِط قلبه وعمره وحياته وفنه 

العطاء  يف  اأغدق  قد  بكليتها،  ذاته  بل  فح�سب، 

ال�سدور  اأثلج  الدموع،  واأذرف  الألباب  �سحر  حتى 

واأفرح القلوب. هو بكل فخر واعتزاز الوالد والدكتور 

اإرواء  ودكتور يف  وغناء  نغم وحلن  دكتور  والفنان. 

الأ�سيل  ال��راق��ي  الفن  اىل  العط�سى  النفو�س 

والوطنية املثالية«.

واأ�سافت:

»لقد اأعطى وديع ال�سايف ومل ي�ستبِق �سيئاً من 

جبال  تهّز  رائعة  فولكلورية  ومواويل  غزلية  اأغاٍن 

لبنان ال�ساخمة لتزيدها �سموخاً. وعلى ل�سان وديع 

اأكرمه ويكرمه من  اأقول: م�سكور كل من  ال�سايف 

�سعب لبنان الأ�سيل وغريه من �سعوب، وهو بدوره 

اهلل  اأكرم  اأكرمه  ومن  الآن،  يكرمه  من  �سلفاً  اأكرم 

ولبنان والفن معاً«.

للمحتفى  تقديرية  درع  تقدمي  مّت  بعدها 

حلوار  ال�سرق  ون��ادي  الفيل  �سن  بلدية  باإ�سم  به 

احل�سارات، واي�ساً من منتجات خان ال�سابون قّدم 

ال�سابون  من  تقديرياً  درع��اً  ح�سون  بدر  ال�سيد 

للدكتور وديع ال�سايف.

خان  منتجات  م��ن  رم��زي��ة  ه��داي��ا  ق��ّدم��ت  كما 

ومواويل  اأغاٍن  يت�سّمن   CDو للح�سور،  ال�سابون 

للمحتفى به.

اىل  ال�سايف  ودي��ع  الأ�ستاذ  تقّدم  اخلتام  يف 

الإحتفال  على  القّيمني  �سكر  حيث  املن�سة 

وفاء  الأوىل  ال�سيدة  بال�سكر  وخ�ّس  ومنّظميه، 

واملطران  ال�سنيورة  فوؤاد  الرئي�س  ودولة  �سليمان 

واإر�سالهم  اهتمامهم  على  دروي�س  يوحنا  ع�سام 

جميع  �سكر  كما  باملنا�سبة،  تهنئة  بطاقات 

احلا�سرين وامل�ساركني وكّرم احل�سور مبّوال مبا�سرة 

من على املن�سة.

ويف نهاية احلفل �سرب اجلميع نخب املحتفى 

به ومتنوا له ال�سحة وطول العمر.
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حزيران

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

لقاء حول كتاب

2
0
0

9
ترحيب وكلمات

كلمة  كانت  الوطني،  الن�سيد  بعد 

ترحيب من الإعالمية رميا جنم، ومما 

قالته: »�سابٌط ميدانه فرو�سية �سعر، 

يرمح فيه فر�سه وم�ساء �سيفه، كاأن 

عا�سق،  تنهدات  الفر�س  حمحمة 

وم�ساء ال�سيف هدير برق. ُقل: برٌق 

يفّجر الرعد هطل كلمات... �سالم لك، 

يا �ساللً هادراً حمبة ووطنية و�سفاء، 

ل�سرير قلمك رّنة �سليل �سيفك واأنت 

فر�سان  من  وفار�ٌس  املغوار،  ال�ساعر 

لبنان...«.

ثم كانت كلمة موؤثرة لالأ�ستاذ �سهيل 

مطر، اإ�ستهلها بفعل اإعرتاف واإعتذار: 

»اأعرتف اأمامكم اأنني اأغار من عبداهلل 

واكيم. اأُعطيُت القلم، فاأُعطَي 

اأُعطيُت  وال�سيف،  القلم 

والدم،  احلرب  فاأُعطَي  احلرب 

فاأُعطَي  الف�سحى،  اأُعطيُت 

اأُعطيُت  والف�سحى.  العامية 

مقعداً يف جامعة، يف منطقة من 

جامعة  يف  مقعداً  فاأُعطَي  لبنان، 

فيها،  هو  وعميٌد  الوطن  كل  الوطن، 

وحتية  اجلي�س  باإ�سم  الآت��ي  ومبارٌك 

العماد  الإحتفال  هذا  لراعي  تقدير 

جان قهوجي.

ل  عبداهلل  فالأن  الإعتذار،  فعل  اأما 

ُير�سق اإل بوردة من جرود لبنان، فيما 

اأنا اأ�ستعرُي، بلغتي الف�سحى هذه حبة 

بها،  اأر�سقه  �سحراوية،  عربية  متر، 

ولن..  جترح  اأو  توجع  ل  كي  مدارياً 

ف�ساحموين«.

»هوؤلء  قائالً:  مطر  الأ�ستاذ  واأ�ساف 

تنظروا  ل  الفداء،  بدم  املقّد�سون، 

الكتف،  على  املعلقة  جنومهم  اىل 

النجوم  اىل  وان��ظ��روا  ع��ّروه��م  ب��ل 

على  الغدر،  بر�سا�سات  املر�سومة، 

جراح  اإنها  النرّية،  الطرية  الأج�ساد 

لقاء حول »هدير ال�سعر« 

للعميد الركن املتقاعد 

عبداهلل واكيم

برعاية قائد 

اجلي�ش العماد 

جان قهوجي 

ممثلً بالعميد 

الركن �سربل برق 

قائد منطقة 

البقاع الع�سكرية، 

وملنا�سبة اإعلن 

»بريوت عا�سمة 

عاملية للكتاب« 

اأقيم لقاء ثقايف 

حول كتاب »هدير 

ال�سعر« للعميد 

الركن املتقاعد 

عبداهلل واكيم، 

وذلك بح�سور العديد من 

الفعاليات ال�سيا�سية والع�سكرية 

والروحية واملدنية ونخبة من 

كبار ال�سعراء واأهل الفكر والقلم 

ورفاق ال�سلح والأ�سدقاء... وذلك 

على م�سرح مدر�سة �سيدة 

الر�سل - نيو رو�سة.

�سارك يف اللقاء كل من: الدكتور 

�سهيل مطر مدير العلقات 

العامة يف جامعة �سيدة 

اللويزة، الدكتورة اإلهام كّلب 

الب�ضاط، وال�ضاعر الدكتور مي�ضال 

جحا، وقد اأدارت اللقاء الإعلمية 

رميا جنم بّجاين.

العميد الركن املتقاعد

عبداهلل واكيم

يوّقع كتابه

وي�سّلمه

اىل ممثل

قائد اجلي�س

عقيلة واكيم حمت�سنة 

»هدير ال�سعر«

امل�ساركون يف اللقاء
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كلمته  اأنهى  ثم  والكرامة«.  الكربياء 

ال�سعراء،  اإنتخاب  اىل  ال�ساعر  بدعوة 

املثقفني، الرجال املو�سومني باحلب 

واخليال.

الب�ساط،  ك���اّلب  اإل��ه��ام  ال��دك��ت��ورة 

يف  غا�ست  امل��ع��ه��ودة،  بب�سمتها 

بتلميذها  م�سيدة  الكتاب  فحوى 

واكيم،  عبداهلل  الركن  العميد  ال�ساعر 

متوقفة اأمام ثالث ميزات تن�سح من 

�سعره:

الطبيعة  جتليات  العاطفة،  دق��ة 

اللحظات  و�سياغة  الأر����س،  ووح��ي 

وت�سيف:  خاطفة.  �سور  يف  الهاربة 

اأو  ع�سكري  �ساعر  كتاب  اأم��ام  »نحن 

الثمالة  حتى  يعرف  �ساعر  ع�سكري 

معنى الأمل العميق واحلزن ال�سامت، 

يعرف  كما  يهادن،  ل  ال��ذي  وامل��وت 

له  ت�سفق  ال��ذي  الإنت�سار  معنى 

والإنتظار  ال�سرب  ومعنى  القلوب، 

وال�سعف  القوة  حلظات  وا�ستلهام 

احلقيقي  واحلب  والع�سق  والقدا�سة 

بالقول:  وتنهي  ول��رتاب��ه«.  للوطن 

فخري  ل��ع��ب��داهلل،  اأق����ول  اأن  »اأود 

ذهني  على  يلح  اإذ  ب��ه  واع��ت��زازي 

الوقع املو�سيقي، والعاطفة النقية، 

ك�سبكة  ب�سال�ستها  ترمي  و�ساعرية 

زرقاء يف بحر ال�سعر، ت�سطاد جنوماً 

متعن يف ن�سرها على الكون برهافة 

واإلفة وحب«.

األقى  جحا  مي�سال  الدكتور  ال�ساعر 

»عبداهلل  بعنوان:  بالعامية  ق�سيدة 

واكيم عميد الوفاء«، ومما جاء فيها:

يا هالركن والق�سر

اأرزة و�سندياين

وم�سومع باإميان

دع�سة ح�سانك حفر

خّيال لبناين

و�ساعر من الفر�سان

عّبي اخلوابي �سعر

ديّف الوحي بالتلج

خّلي القوايف نار

بيدر فكارك �سحر

والزهر عندك مرج

�سي فّتح و�سي زرار

يا �سيف يربي ال�سخر

يا اإبن جي�س الأرز

والت�سحية وال�سرف

جمدك لأر�سك ذخر

لبنان توّرخ بعّز

ملهم جنوم وَقَطف

»هيك عرفت لبنان«

لل�ساعر  كلمة  ك��ان��ت  اخل��ت��ام  يف 

رّحب  واكيم،  عبداهلل  الركن  العميد 

جان  العماد  الإحتفال  براعي  فيها 

واملقدام،  اخللوق  ال�سابط  قهوجي 

والذي كان لل�ساعر ال�سرف اأن يكون من 

و�سكرهم  باحل�سور  رّحب  كما  دورته، 

ه  وتوّجّ ال�سعر«  حّلى  »وجودكن  قائالً: 

اىل الفنان الكبري وديع ال�سايف قائالً:

يا كبرينا يا اأرز وحكاية

يا �سوت جايي من �سموخ جبال

يا كبرينا يا ن�سر يا راية

فّيي جمد عا جبني هالأجيال

»هيك  بعنوان:  ق�سيدة  األقى  ثم 

عرفت لبنان«

بلحظة �سعادة

�سّرفو حبابي

تا نلتقي

ويت�سّفحو كتابي

وتا ال�سعر يهدر

متل �سي بركان

ويهدا حال

وقمار عا بوابي

وتا العطر يغمر

عطر بني�سان

يفوح ال�سذا

من طّلة �سحابي

وتا انحني قّدام

يللي كان

م�سدر وحي

وبفيتو رابي

جّنة عدن

هيك عرفت لبنان

ما يف دين

اأغلى من ترابي

يا هالأر�س

ملزّنرا بع�سكر

ومتّوجي

باملجد والعنرب

اأرزك ِعلي

عا جبال من �سّوان

وبريق جمال

عالّدين متخرت

انطل القمر

عا�سوار هالوديان

بيفر�س دهب

عا مرجك الأخ�سر

وكلما عا غ�سنك

زّهر الرمان

ُبرعم اريجو

عالهدا بيكرب

وكلما بعد

وتغّرب الإن�سان

عالبعد قلبو 

بيوجعو اكرت

لبنان اأول

ما اإلك تاين

�سايفك موجوع

بتعاين...

بتبكي دمع

عا �سعبك املقهور

لعاي�س كاإنو

بدين تاين

م�سّكر عا حالو

بع�سر كّلو نور

ونا�سي لقالو

فكر جرباين...

يا �سعب

بيكفي �سقا وبخور

ما يف حدا

بيعطيك جماين

تاريخ جمدك

لالأبد حمفور

عي�س املجد...

تا تكون لبناين.

ال�سعر«  »هدير  اأن  بال�سارة  يجدر 

لبنانية  ق�سائ�د  يت�سّم�ن  كتاب 

)176 �سفحة( كتب�ت باللغة املحكية 

وال��وط��ن  وال��ق��دي�����س��ني  لل�سهداء 

واجلي�س واجلمال واحل�ب. وردت حتت 

»اأر�س  بالبال«،  »بت�سلكن  عناوين: 

ورجال«،  وطن  »حكاية  قدي�سني«، 

»مل�سة جمال«، و»ندرتك يا قلبي«.

ب���ع���رف���ك م�����ن ����س���ن���ني ����س���اب���ط ح��رب��ج��ي

ومل��������ا ك����ن����ت ت�����ن�����زل ع����ل����ى امل�����ي�����دان

مل���ت���ل���ك ب����ط����ل �����س����الح����و م�����ن ال���������س����ّوان

ي���������ا ب�����ي�����م�����ح�����ي ك���������ل ي�����ل�����ل�����ي ك������ان

اجل���ي�������س خل���دم���ت���و ج���ي�������س ك����ّل����و ع���ن���ف���وان

ج�����ام�����ع ف����ك����ر خ���������اّلق وخ�����ّط�����ه م���ربجم���ي

اخل���������س����م ل����ب����وج����ك ك�����ل زمل�������و م��ك��رب��ج��ي

جم�������ّرد م����ا مي�����رق ع����ا ����س���ف���وف م���دّج���ج���ي

ي����ا ب����ي����رتك امل�����ه�����زوم ب���ح���ال���ه م�����س��ّن��ج��ي

ي�����س��م��خ ُع������ال ب�������س���م���وخ ج������ان ال��ق��ه��وج��ي

باأبيات  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  واكيم  عبداهلل  املتقاعد  الركن  العميد  خ�ّس 

موؤثرة حمفورة على درع قّدمه ملمثله عربون وفاء وتقدير:
عربون وفاء
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حزيران

اإعداد:

تريز من�سور

اأ�سماء المعة

2
0
0

9

منزل مقابل 

قلعة بعلبك

جعبته 

امل�سهدية 

تختزن �سم�س 

ال�سهل وترابه

ري�سة تر�سد 

حتّولت اللون 

وجتّليات ال�سوء

يعالج اللون وير�سم بري�سة مبدع، موا�سيعه الطبيعة واملراأة 

باألوانها  ال�سم�ش  الذي منحته حلظة غروب  اإبن بعلبك  والإن�سان. 

الكيميائية  التحّولت  فرادي�ش  متاهات  يف  الغو�ش  متعة  الزهرية، 

التحّولت  هذه  ترّنح  يف  الكامنة  املو�سيقية  النوتات  عن  ك�سف  للون، 

وت�سّدعها، يف حرارتها وبرودتها، رّقتها وكثافتها، �سفائها وارباكاتها املتوترة. اإنه الر�سام القدير الدكتور 

نزار �ساهر، الذي اأبدع يف تناول املنظر الطبيعي والبورتريه واللوحات اجلدارية ذات 

املغزى العميق، متميزاً بنقاء الروؤية وو�سوح العلقات اللونية وحب الوطن.

اأعماله املمّيزة موجودة يف �سلب املقتنيات اخلا�سة والر�سمية يف لبنان، وكذلك 

الفنون«  اأكادميية  و»متحف  الر�سمي  الرو�سي  الأرميتاج«  »متحف  جمموعة  يف 

يف �سانت بطر�سبورغ - رو�سيا، و»مكتبة الكرملني« يف مو�سكو، و»متحف الفن 

احلديث« يف الكويت.

ولدة الألوان

الثاين  ت�سرين   6 يف  �ساهر  ن��زار  الر�سام  ولد 

الأو�سط، يف  البقاع  كفردان يف  1951 يف قرية 

اأبوين  ومن  اأولد،  ثمانية  من  موؤلفة  عائلة  كنف 

فا�سلني ال�سيد حم�سن �ساهر )موظف يف امل�ستل 

)ربة  رباح  �سفيقة  وال�سيدة  كفردان(   - الزراعي 

الكربياء  اأبنائه  نفو�س  يف  الوالد  زرع  رمنزل(. 
ه

�سا
ر 

زا
ن
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حّثهم  وكم  النا�س.  كل  واح��رتام  والوفاء  وال�سدق 

الدائم  التح�سيل والدرا�سة والثقافة والإطالع  على 

احلنان  فزّودتهم  الوالدة  اأم��ا  الإنتماء...  و�سدق 

واأحاطتهم بعطفها.

تفّتحت عينا الفتى على الفن وهو يف الرابعة 

وهو  والده  �سديق  ي�ساهد  كان  عندما  عمره،  من 

توّزعها  كانت  التي  الكرتون،  �سفائح  ي�ستخدم 

�سفحاتها  على  لري�سم  الزراعية،  الأ�سمدة  �سركة 

ال�سمراء، اأزهار ال�سو�سن والزنبق والقرنفل و�سحن 

الفاكهة...

يف  اأث��ارت  الزراعي«  »امل�ستل  يف  املزروعات 

اليوم،  ت�ساوؤلت مل يزل يبحث عنها حتى  نف�سه 

ول �سيما درا�سة اللون الأخ�سر وم�ستقاته وحتّولته 

حتت ال�سوء، كذلك لون ال�سماء الزرقاء ولون الرتاب 

الأفاعي  وحتى  الطيور،  ول��ون  الإح��م��رار،  ال�سديد 

الداكن،  والليل  بالأبي�س،  املطلّية  الطني  وبيوت 

وجرابه  الغنم  وراعي  بالنجوم،  عة  املر�سّ وال�سماء 

حمل  العوجاء...  وع�ساه  الق�سرية  وقامته  وحذائه 

التي  الب�سرية،  جعبته  ويف  ذاكرته  يف  ذلك  كل 

ا�ستقرت فيها اي�ساً م�سهدية حبات الربد ت�سرب 

اأرجوانياً  تراباً  »فتنزف«  جترحها  حتى  اجل��دران 

بعد  تلمع  الأر���س  فوق  ناعمة  طبقة  وتت�سّكل 

ده�سته  اأثار  طبيعي  ت�سكيل  ال�سم�س...  �سطوع 

معدنية  برقاقة  الناعمة  الطبقة  يزيل  وجعله 

اإياها  يديه، مطّوعاً  يقّلبها بني  ويروح  ب�سيطة، 

الأر�ش

لأعماله  ت��ق��دي��راً 

ال��راق��ي، حاز  وف��ن��ه 

�ساهر  ن��زار  الفنان 

و�سهادات  الأو�سمة 

ال���ت���ق���دي���ر الآت�����ي 

ذكرها:

ال�سرف  و���س��ام   -

لالإ�سهام  امل��ك��ّر���س 

ال�سداقة  تعزيز  يف 

اللبنانية - الرو�سية - 2005.

اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   -

الفنية  للعطاءات  تقديراً  الف�سي 

يف جمال الر�سم - 2004.

ت��ق��دي��راً  ���س��رف  دك���ت���وراه   -

اأكادميية   - الفنية  ل���الإجن���ازات 

 - بطر�سبورغ  �سانت   - الفنون 

رو�سيا - 2003.

تقديراً  ال�����س��رف  ���س��ه��ادة   -

الن�ساطات  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

على  �سنة   300 مب��رور  املتعلقة 

 - بطر�سبورغ  مدينة  تاأ�سي�س 

رو�سيا - 2003.

- �سهادة تقدير بينايل ال�سارقة 

- دبي - 1995.
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م�ستعيناً بزيت الزيتون، من دون معرفة م�سبقة 

الت�ساقه  عّلمه  هكذا  واملائية.  الزيتية  بالألوان 

بالطبيعة كيف يتعامل مع الألوان وكيف يفهمها 

وكيف يطّوعها يف عمله الفني يف ما بعد... 

يدفعه  كان  ما  طفولته،  يف  املدر�سة  يحب  مل 

اىل جتّنب ح�سور احل�س�س التي مل يكن يرغب بها، 

واإخفاء حذائه خلف خّزان املياه، الذي كان كثرياً ما 

اتخذه خمباأ له، وملواد الر�سم اي�ساً...

لأمه، يعّد  يف املقابل كان مندفعاً خلدمة جده 

له فحم الرنجيلة، يجمعه ويطحنه بوا�سطة احلجارة 

وي�سيف اليه بع�س الزيت، عّله يكون مادة جميلة 

للر�سم.

ونّفذها  عن جمالت  منقولة  الر�سوم  بع�س  اأجنز 

على الكرتون واملوزانيت والقما�س »اخلام«، منها: 

م�سرية«،  »فالحة  النا�سر«،  عبد  للرئي�س  »وجه 

»طائر اجلنة«، »مرمي والطفل ي�سوع«...

املوؤدي  ال��زاروب  كان  العا�سرة،  �سن  بلوغه  مع 

ملعب  وحده  ي�سّكل  البيت  اىل 

الطفولة، حيث كان الولد ال�سقي ماجد 

ه باهتمام خا�س، اإذ يتلف بحذائه املطاطي  يخ�سّ

ما كان ير�سمه على حائط الزاروب باأحجار الكل�س، 

التي كانت ت�ستعملها الوالدة يف حت�سري املربيات 

التي  الطبا�سري  وببقايا  خا�س،  ب�سكل  واليقطني 

كان يواظب على جمعها من املدر�سة.

زيتية يف  لوحة  اأول  وتعّرف على  الأي��ام،  مرت 

لوحة  بعلبك،  اخلطيب يف  الفنان حممد  حمرتف 

الزيتية  الأل���وان  اكت�سافه  يف  بالغ  اأث��ر  لها  ك��ان 

والقما�س والفر�ساة...

يف  وّظفها  لوالدته  يوؤديها  كان  التي  اخلدمات 

يف  اخل�سار  لبائعي  احلياتية  امل�ساهدات  اإط��ار 

قام  اأن  بنتيجتها  فكان  ال�سّيق،  ال�سعبي  ال�سوق 

ببع�س حماولت الت�سوير، التي تب�دو فيها احلياة 

يوماً  قدماه  قادته  اأن  اىل  حركاتها،  متداخلة يف 

م�سارف  اىل  ال�ستينيات،  مطلع  يف  الأي��ام  من 

ير�سم  راقبه  اأملاني�اً.  فن�اناً  �ساهد  حيث  القلعة، 

باألوان  بعلبك  قلعة  جد�ار 

»ال�سنغني« م�ستعين�اً بقلم 

فعاد  �سائل،  على  يحت�وي 

اىل البيت م�ستعي�ناً باأقرب 

قما�س  قطعة 

مثل  ل���ري����س���م 

بلونه  احلائط  ذاك 

التي  التجارب  ومن  �ساهمت يف ت�سكيل الزهري. 

»وعيه اللوين« وحتديد جمرى حياته الفنية، حياكة 

»تلل« من مقتنيات متحف الرميتاج

لوحة يف 

الأرميتاج

الثلج
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تقديراً مل�سريته الفنية ومببادرة من 

اإقامة  اىل  دعي  بغدانوف،  اأ.  الربوف�سور 

قاعة   - الفنون  اأكادميية  يف  خا�س  معر�س 

الكبري، حيث  وقعه  املعر�س  لهذا  وكان  خريف 2003،  رو�سيا يف   - بطر�سبورغ  �سانت  رافائيل 

اقتنى متحف الأرميتاج العاملي لوحة بعنوان »تالل«، ومنح �ساهر للمنا�سبة دكتوراه �سرف من 

اأكادميية الفنون - �سانت بطر�سبورغ، ويكون بذلك اللبناين والعربي الأول، الذي تعر�س لوحته يف 

هذا املتحف العاملي. ويف هذا الإطار اتخذ جمل�س الوزراء اللبناين بتاريخ 6 ت�سرين الأول 2005، 

قراراً يق�سي باإ�سدار طابع بريدي تذكاري )بلوك( للوحة »تالل« التي اقتناها متحف الأرميتاج، 

ون�سر القرار يف اجلريدة الر�سمية يف العدد 11 تاريخ 23 �سباط 2006. ومن جهة اأخرى وبناء على 

اقرتاح دولة رئي�س جمل�س الوزراء رفيق احلريري، فقد منحه فخامة رئي�س اجلمهورية العماد اإميل 

حلود و�سام الإ�ستحقاق اللبناين الف�سي، مبوجب املر�سوم الرقم 12179 تاريخ 27 اآذار 2004، وذلك 

اأقيم يف ق�سر الأوني�سكو. وبتاريخ 21 ني�سان 2004 كّرمته ال�سيدة عفاف �سادر خالل  خالل حفل 

حفل اأقيم يف غالريي »�سادر للفن والثقافة« بح�سور معايل وزير الثقافة غازي العري�سي، وال�سفري 

الرو�سي اآنذاك وممثلي اأكادميية الفنون - �سانت بطر�سبورغ. كما حاز تقدير قيادة اجلي�س اللبناين، 

تاأ�سي�س  ذكرى  ملنا�سبة  �سوريا،  يف  تقام  كانت  التي  امل�سرتكة  املعار�س  يف  مل�ساركته 

اجلي�سني اللبناين وال�سوري.







ال�سوف وتن�سيق الألوان ل�سنع 

وما  والقفازات،  وال�سال  الكنزة 

اىل ذلك. كان ح�سه الفني يراكم 

م�ستنتجاً  واخلربات  الإنطباعات 

واأخرى  تتنا�سق  األواناً  هناك  اأن 

خالف ذلك...

التح�ضيل العلمي وخطوط 

الألوان

تقنع  ول  تكفي  ل  املوهبة 

الذهاب  عليه  كان  لذلك  الأهل، 

علومه  تلقى  امل��در���س��ة.  اىل 

»امل��در���س��ة  الإب��ت��دائ��ي��ة يف 

حيث  بعلبك  يف  احل��دي��ث��ة« 

ان��ت��ق��ل��ت ال��ع��ائ��ل��ة. وم���ن ثم 

بريوت  العا�سمة  اىل  انتقل 

)العام 1965(، وتنّقل يف عدة 

مدار�س منها املدر�سة الر�سمية يف فرن ال�سباك، 

اىل ثانوية راأ�س النبع احلديثة الر�سمية. مل تكن 

املدار�س التي تنّقل بينها يف بريوت و�سواحيها، 

اأن  اليه. وترامى اىل م�سمعه  توّفر له ما يطمح 

اأ�سعد رّنو،  اأكادميية للفنون يديرها الفنان  هناك 

�سّر باخلرب والتحق ب�سفوف العمال، لتاأمني ق�سط 

الأكادميية، لكن اإ�سرار الأهل على متابعة درا�سته 

الثانوية بّدد اأحالمه.

واملجالت  ال�سحف  يف  ال��ر���س��وم 

الأخبار  اليو�سف،  وروز  )امل�����س��ّور 

والأه������رام(، ك��ان��ت حت��ّر���س��ه على 

على  يتجا�سر  اأن  دون  من  تقليدها 

فعل ذلك اإل نادراً.

اأما اجلو ال�سيا�سي اآنذاك الذي كان م�سحوناً بالولء 

لإ�سرائيل،  وبالعداء  النا�سر،  عبد  جمال  للرئي�س 

»القاهر«  امل�سرية  ال�سواريخ  باأ�سماء  وال�ساج 

»الر�ش« 

من مقتنيات

متحف الفن احلديث يف الكويت

الر�ش الدافئة

»تناغم«

من مقتنيات

متحف البحاث العلمية

اأكادميية الفنون يف رو�سيا
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و»الظافر« و»النا�سر«، فقد 

عنه  ع��رّب  مو�سوعاً  �سّكل 

بكل ما لديه من مواد.

يف ما بعد تركت الأ�سجار 

الرمادية  وال�سماء  ال�سفراء 

بو�سوح  ب�سماتها  احلزينة 

يف اأعمال نزار �ساهر.

احلديثة«  »الر�سالة  جملة 

لن�سر  الأول  املنرب  كانت 

ب��ع�����س م��ن ر���س��وم��ه يف 

 1 بتاريخ  ال�سادر  عددها 

حزيران 1965، ومنها ر�سم 

لالأمري ب�سري ال�سهابي...

اىل الإحتاد ال�سوفياتي

الإحت������اد  اىل  ت����وّج����ه 

ت�سرين   6 يف  ال�سوفياتي 

كانت  حيث   ،1976 الأول 

اأوج  يف  اللبنانية  احل��رب 

الأكرب  الأخ  تو�سية  كانت  �سفره  وقبل  بداياتها. 

اىل  الإنت�ساب  يف  توّفق  مل  اإذا  »ن��زار  ع��دن��ان: 

اأكادميية الفنون، فال تعد خائباً، اإنت�سب اىل كلية 

كلية  اأو  وغ�سان  هاين  باأخويك  اأ�سوة  الهند�سة، 

الطب مع اأخيك نبيل وخالك رامز اأو...«.

فاأجابه: »اأ�سبح ر�ساماً اأو اأعود، لن اأمتهن مهنة 

اأخرى...«.

اأهمية  واأدرك  امل�سوؤولية،  بثقل  �سعر  حينها 

دون  من  خالّقة  موهبة  من  ما  اأن��ه 

يف  مديره  قول  م�ستذكراً  ثقافة، 

اأحا�سي�سك،  »كل  احلديثة  املدر�سة 

لن�سرة  تكفي  ل  م�ساعرك  ك��ل 

الن�سور... كل جوارحك، كل اأحقادك 

ل تكفي لهزمية الظالم...«.

التحق  ل��ي��ن��ي��ن��غ��راد  يف 

معهد   - الفنون  باأكادميية 

تابع  اأن  بعد   ،1977 العام  ريبني 

تاريخ  يف  امل��واد  وبع�س  الرو�سية  اللغة  درا�سة 

الدرا�سة  ونتيجة  »البوليتكنيك«.  معهد  يف  الفن 

حاز �سهادة املاج�ستري يف الر�سم والت�سوير، وكانت 

»ماأ�ساة لبنان مو�سوع لوحته. بعد ذلك حاز �سهادة 

الدكتوراه يف فل�سفة البحث الفني، متناولً املنظر 

الطبيعي يف الدول العربية، مما �ساهم م�ساهمة 

يف  املعا�سرة  امل�سارات  وفهم  اإدراك  يف  كبرية 

الفن الت�سكيلي لتلك املنطقة.

بالثقافة  املوهبة  �سقل  ب�سرورة  منه  اإمياناً 

واملعرفة اإغناء ملخّيلته، مل يوّفر الدكتور نزار �ساهر 

فر�سة اإل وزار فيها املتاحف الرو�سية العريقة يف 

لينينغراد، وخ�سو�ساً متحف »الأرميتاج« و»املتحف 

الهامة  الكبري واملكانة  الغنى  اىل  الرو�سي« نظراً 

العامل،  متاحف  ب��ني  بهما  يتمتعان  اللذين 

الكربى  واحل��دائ��ق  وامل�سارح،  املكتبات  وكذلك 

املزدانة بالتماثيل، ومنازل كبار الأدباء والفنانني 

وال�سعراء، اىل متابعة الأم�سيات الثقافية والتعّرف 

ومل  الأدب.  وت��ذّوق  الفل�سفية  النظريات  على 

على  التعّرف  يغفل 

الذي  وه��و  الكال�سيكية،  املو�سيقى 

الكمان...  اآل��ة  على  العزف  بتعّلم  دائ��م��اً  رغ��ب 

ويوغو�سالفيا  واإيطاليا  باري�س  اىل  زياراته  اأما 

وت�سيكو�سلوفاكيا وهنغاريا واليابان وهونغ كونغ، 

اطلع  حيث  نف�سه،  يف  البالغ  اأثرها  لها  فكان 

الكتب  اقتناء  الدول وحر�س على  على فنون هذه 

املخت�سة مبتاحفها، التي يعتربها ثروة ل ت�ساهى.

  

العودة واكت�ساف الطبيعة من جديد

احلنني اىل الوطن الأحب اىل قلبه، انت�سر على 

بغدانوف،  اأ.  اأ�ستاذه  اليه  به  تقّدم  الذي  العر�س 

ال�سوفياتي،  الإحت��اد  يف  البقاء  على  فيه  يحّثه 

فنون  م��ادة  تدري�س  يف  كم�ساعد  به  لي�ستعني 

ال�سرق العربي.

اأول  واأن�ساأ   ،1987 �سيف  يف  الوطن  اىل  عاد 

اجل�سم  اىل  وان�سم  متنني.  قرية  يف  له  حمرتف 

اجلامعة   - اجلميلة  الفنون  معهد  يف  التعليمي 

اأقام الدكتور نزار �ساهر العديد من املعار�س 

داخل لبنان وخارجه:

 - الثقايف  القرين  مهرجان   - الفنون  قاعة   -

الكويت - 2007.

- حمرتف الفنان جورج خرياهلل - املتني - جبل 

لبنان - 2007.

- �سالة كوكب الإكت�ساف - بريوت - 2006.

- املركز الثقايف الرو�سي - بريوت - 2004.

- �سالة رافاييل - اأكادميية الفنون الرو�سية - �سانت 

بطر�سبورغ - رو�سيا - 2003.

- غالريي رو�سان - جدة - اململكة العربية ال�سعودية 

.2003 -

- غالريي غرافيتي - �ستورا - البقاع - 2002.

- املوؤ�س�سة العربية للثقافة والفنون - بريوت - 2000.

 - اللبنانية  اجلامعة   - الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية   -

البقاع - 1990.

- اأوتيل باملريا - بعلبك - 1990.

 - ال�سوفياتي  الإحت��اد   - لينينغراد   - الفنون  اأكادميية   -

.1986

اإ�سافة اىل العديد من املعار�س اجلماعية يف لبنان وخارجه.

معار�ش خا�سة
ب�سمات الزمان
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منح  كما  اليوم(،  لغاية  يزل  )ومل  اللبنانية 

والفنون يف  الآثار  ق�سم  اىل  وقته  من  بع�ساً 

كلية الآداب - البقاع العام 1990، وهو م�ست�سار 

يف الأكادميية اللبنانية للفنون )Alba( - جامعة 

»طيبة  جتربة  له  كانت   1993 والعام  البلمند. 

يقول،  كما  مرارتها،  من  الرغم  على  امل��ذاق« 

اجلميلة  الفنون  معهد  اإدارة  يف  كانت  التجربة 

اإذ  طويالً؛  ت�ستمر  لكنها مل  اللبنانية  اجلامعة   -

اأن�ساأ  ثم  ومن   ،1995 العام  با�ستقالته  تقدم 

الثقافة  عا�سمة  ب��ريوت  يف  ل��ه  اآخ��ر  حم��رتف��اً 

والندوات والغالرييات وامل�سارح.

اىل  ن��زار  ان�سرف  رو�سيا،  من  عودته  منذ 

اليه،  بالن�سبة  واحلياة  الأم  وهي  الطبيعة، 

اخلالق  عظمة  واكت�سف  جديد  من  اكت�سفها 

اأوحى له مبجموعة  وقدرته. اخلريف احلزين، 

 1990 العام  مّكنته  الر�سوم،  من  كبرية 

الآداب  كلية  يف  معار�س  ثالثة  اإقامة  من 

واملركز  بعلبك   - باملريا  اأوتيل  البقاع،   -

الثقايف ال�سوفياتي - بريوت. ويف مطلع 

دانيا هنداوي  بال�سيدة  الت�سعينيات تزوج 

ورزقا فرح )15 عاماً(.

ال�سفافية وال�ساعرية

له  ك��ان��ت  ال���ذي  ���س��اه��ر،  ن���زار  ل��وح��ات  تتمّيز 

الألوان،  حماولت �سعرية واأدبية، بالدقة يف مزج 

يرّكز  اإنه  ال�سعرية.  وبالنزعة  بال�سفافية  وكذلك 

اللونية  الأبعاد  وعلى  امل�سهد،  الغنائية يف  على 

والنورانية وال�سوئية.

نزار �ساهر فنان من طراز اإن�ساين فريد، مهموم 

اأينما  وامل�ست�سعفني  املهّم�سني،  عامل  باإن�سان 

ُوجدوا.

ت�سكيلها  يحاول  بالأر�س،  وا�سح  اإهتمام  لديه 

ل  واإن�سانية  روحية  واأب��ع��اد  اإحداثيات  خ��الل  من 

الأمل  عن  تعرّب  الألوان  كانت  لذا  مادية،  جغرافية 

داخل  نف�سه  الفنان  يح�سر  اأن  وامل�ستقبل.يرف�س 

مدر�سة اأو تيار فني معنّي، كي ل يتحول الإنتماء 

اىل �سجن لالإبداع.

الوقت هو الأحب اىل قلبه، ويتمنى لو يتوقف 

الزمن، لأنه يحتاج اىل الوقت لكي ينتج وير�سم 

ويعرّب بري�سته عما تعجز احلياة عن التعبري عنه.

فجعل  الأر���س،  رحم  خرج من  فنان  �ساهر،  نزار 

ال�سهل ملعباً لطفولته.

عمق  يف  ت���وّغ���ل  م��ب��دع 

ر�سم  اأغوارها،  الطبيعة، �سرب 

معاملها، غا�س يف األوانها، 

لي�سل اىل هدفه الإن�ساين 

النبيل. وهو ما زال يرّدد 

لن  الأج��م�����ل  »اللوح�ة 

واأجمل  اأب��داً«،  تر�س�م 

تلك  يبقى  اإب��ح��ار 

لوحة  امل�سافة بني 

واأخرى«.

اأعمال  تنت�سر 

الفنية  �ساهر  نزار 

يف العديد من دول 

تعر�س  اإذ  ال��ع��امل 

لوحات له يف متحف 

رو�سيا،  الأرم��ي��ت��اج، 

الأبحاث  متحف  ويف 

الفنون  اأكادميية  يف 

الفن  ومتحف  الرو�سية 

احلديث - الكويت.

وك������ذل������ك ���س��م��ن 

جم����م����وع����ات خ��ا���س��ة 

رو���س��ي��ا،  ل��ب��ن��ان،  يف: 

كندا،  اأم��ريك��ا،  فرن�سا، 

دبي،  ال�سعودية،  �سوريا، 

هنغاريا، البحرين، الكويت 

واملغرب.

»قرية«

من مقتنيات مكتبة رئي�ش 

رو�سيا الحتادية يف مو�سكو اأعماله

يف العامل

اىل اأين؟
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9
مفكر نه�س������وي حمرتف اأديب اإ�سحاق

 )1884 - 1856( اإ�سحاق  اأديب  عا�ش 

القرن  من  الثاين  الن�سف  يف 

عليه  اأُطلق  ما  اأو  ع�سر،  التا�سع 

»ع�سر النه�سة العربية«. ف�ساهم 

به،  واأّث��ر  ال�سرح،  هذا  بناء  يف 

الكافية  الفر�سة  الثلثني عاماً، فلم تتح له  اأن يناهز  ولكنه مات قبل 

لإغناء مفاهيمه النظرية �سيا�سياً واإجتماعياً، اأو دفع م�سروعه النه�سوي 

اىل حدوده الق�سوى. والأب�سع من ذلك اأن جزءاً كبرياً من موؤلفاته اإختفى 

املناوئ  مبوقفه  تتعلق  لأ�سباب  بقليل  وفاته  عقب  عمداً  اأُخفي  اأو 

اإ�سحاق  عوين  اأخوه  جمعه  ما  وبقي  لبنان،  يف  الكاثوليكية  للكني�سة 

و�سديقه جرج�ش ميخائيل نحا�ش. ومل ي�سدر له �سوى كتابني: »الأعمال 

ال�سيا�سية والإجتماعية«، و»الدرر«.

عرّب اأديب اإ�سحاق يف كتاباته عن الواقع الذي يعي�سه امل�سرق العربي 

م�ستخدماً مفاهيم ع�سر التنوير والثورة الفرن�سية، ومقولته كاحلرية 

الإ�ستبداد  ناقداً  ال�سامل،  بالإ�سلح  ونادى  والأمة،  والوطن  وامل�ساواة 

للإن�سان  واأّكد �سرورة احلرية وملزمتها  الأ�سا�سية.  ال�سرق  اآفة  واعتربه 

م�ستلهماً احلرية الليربالية يف القرن الثامن ع�سر. وعلى كرثة ما ُكِتب 

عن الفكر العربي احلديث، وعن ع�سر النه�سة، مل تفَرد درا�سات خا�سة 

باأديب اإ�سحاق، اأو باإ�سهاماته الفكرية والأدبية، واكتفي باإ�سارات حوله، ل 

ترقى اىل م�ستوى اإنتاجه الر�سني، وطروحاته الرائدة.

رحلة العمر الق�سرية

وتلقى  دم�سق  يف  اللبناين  اإ�سحاق  اأديب  ولد 

بريوت  اىل  عاد  ثم  مدار�سها،  اإح��دى  يف  العلوم 

فا�ستغل كاتباً يف ديوان املك�س )اجلمرك(.

يف  الإن�س�اء  وتوىل  العم�ل،  اإعت�زل  ذل�ك  بعد 

»التقدم«.  فجري�دة  الفنون«  »ث��م��رات  جريدة 

�سليم  مع  و�ساهم  الإ�سكندرية  اىل  اإنتقل  ثم 

العربية،  الرواي�ات  بع�س  متثيل  يف  النقا�س 

وم�ن الإ�سكندرية توّجه اىل القاهرة حيث تع�ّرف 

روح  اليه  فت�سّربت  الأفغاين،  الدين  جمال  على 

ثم   ،)1877( »م�سر«  ج��ري��دة  واأ���س��در  ال��ث��ورة 

»التج��ارة«  جريدة  فاأ�سدر  الإ�سكندرية  اىل  عاد 

اأقفلت  وق��د  النقا�س.  �سليم  م��ع  ب��الإ���س��رتاك 

اىل  اإ�سح�اق  اأدي��ب  فرحل  اجلريدتني،  احلكوم�ة 

باري�س )1880( حيث اأ�سدر جريدة عربية �سّم�اها 

فعاد  ال�س�ل  بداء  اأ�سي�ب  اأن  اىل  القاهرة«  »م�س�ر 

لديوان  ناظراً  ُجِعل  حي�ث  فالق�اهرة،  بي�روت  اىل 

الرتجمة والإن�ساء، ثم كاتباً مبجل�س الن�واب.

عاد اىل بريوت،  اأحمد عرابي  ثورة  ن�سبت  وملا 

وتويف يف قرية احلدث بلبنان.

العوامل املوؤثرة يف فكر اإ�سحاق

قامت  التي  والتنكيل  القمع  اإج��راءات  �ساهمت 

وتعليق  الوطنيني،  �سد  العثمانية  الدولة  بها 

والقومي،  ال�سيا�سي  الوعي  جتذير  يف  الد�ستور، 

اىل ممار�سة  والتنظري  الفكر  نطاق  وحتويله من 

والثقافية  ال�سيا�سية  اجلمعيات  خالل  من  واقعية 

احلرة  ال�سحافة  ظل  يف  عملت  وال�سرية،  العلنية 

والأحزاب الوطنية. واأدى اأديب اإ�سحاق دوراً ريادياً 

يف كل ذلك، وكان ع�سواً فاعالً يف جمعية »زهرة 

الآداب« يف لبنان، ويف م�سر كان اأقرب املقّربني 

الأفغاين، وخا�س غمار  الدين  ال�سيخ جمال  حللقة 

الوقت،  ذلك  يف  وال�سيا�سية  الفكرية  املعارك 

كاملوقف من الإمتيازات الأجنبية، وق�سية ال�سورى 

والدميقراطية، والإ�سالح ال�سيا�سي. 

م�سادر فكرية

وخارجية،  حملية  م�سادر  عدة  من  اإ�سحاق  نهل 

اىل  متنافرة  تبدو  التي  امل�سادر  تلك  من  وكّون 

حد ما، مرّكباً فكرياً من�سجماً مع روؤيته الليربالية 

�سغلت  التي  وال�سيا�سية،  الإجتماعية  للق�سايا 

وبداية  والنه�سة  الإ�سالح  ع�سر  ع�سره،  مثقفي 

متّثل  ق�سية  و�سّكلت  العثمانية،  الدولة  اإنهيار 

الفكرية  املنظومة  يف  ودجمها  العربية  القيم 

العربية الإ�سالمية اإحدى مع�سالت ذلك الع�سر واأهم 

الإقتبا�س  طبيعة  جهة  من  الفكرية،  اإ�سكالياته 

الإجتماعي  البناء  تعري�س  دون  من  وم�ستواه 

التقليدي لهزات و�سدمات ثقافية، تفقده توازنه 

والأ�سالة  بالتفّرد  وهمي  ت�سور  على  املرتكز 

والتفوق، ملجّرد اإمتالكه اللغة العربية. 

اإ�سحاق:  منها  نهل  التي  العربية  امل�سادر  ومن 

اإبن خلدون حيث �سّكلت مقّدمته اأداة اأ�سا�سية يف 

ع�سر.  واقع  مقاربة  على  و�ساعدته  فكره  تكوين 

قراءة  كانت  خلدون  لإبن  اإ�سحاق  ق��راءة  اأن  علماً 

الدين  خري  من  ا�ستقى  كما  وتاريخية،  نقدية 

التون�سي ودوره الإ�سالحي، فاأخذ منه فكرة الإ�سالح 

الأفغاين،  الدين  جمال  الثالث  امل�سدر  ال�سامل. 

وتعّد طروحاته من اأهم املوؤثرات يف حياة اإ�سحاق 

لالأديب  الأفغاين  حدد  فقد  وال�سخ�سية،  الفكرية 

الفكرية  واهتماماته  اإجتاهاته  ال�ساب  اللبناين 

والأدبية  اللغوية  جتربته  واأن�سج  وال�سيا�سية، 



109

اجلي�ش - العدد رقم 288

مفكر نه�س������وي حمرتف

اإ�سحاق  لزم  التي  ال��ف��رتة  وتعد  وال�سحافية، 

ثراًء.  واأكرثها  حياته  فرتات  اأهم  فيها  الأفغاين 

اىل ذلك فقد تعّرف اإ�سحاق على فل�سفة التنوير 

الفرن�سية، فرتجم الروايات وامل�سرحيات عن اللغة 

العربية. وعندما �سافر اىل فرن�سا  الفرن�سية اىل 

اإ�ستغل وجوده هناك ملتابعة التطورات ال�سيا�سية 

والثقافية والإجتماعية، وتعّرف على بع�س رجالت 

الدولة يف فرن�سا، وداوم مدة يف املكتبة الوطنية 

يقراأ بع�س خمطوطاتها العربية القدمية.

و�سطية اإ�سحاق

الفجائي  التغيري  يرف�س  ليربالياً  اإ�سحاق  كان 

من  اإ�سالحياً  موقفاً  واتخذ  والعنف،  والطفرات 

فقد  ع�سره،  يف  املطروحة  والق�سايا  الأح���داث 

ففي  العاملية.  الثورية  واحلركات  الثورة  ناه�س 

معر�س نقده لتلك الإجتاهات الراديكالية الثورية 

يقول: »تدرجوا يف مراتب الكمال لتبلغوا نقطة 

الإعتدال، فتنتع�سوا بعد ال�سقوط ويرتفع �ساأنكم 

الذين  �سادته  اأن  الغرب  ويعلم  الهبوط،  بعد 

يعدهم الآن عبيداً مل يفقدوا ف�سالة املجد العظيم 

وف�سالة الدم القدمي، فاإذا فعلتم واتخذمت الإعتدال 

الأزمان،  حوادث  ترهبكم  فال  غاية  والكمال  �سبيالً 

فاإنها مل حتدث اإل لتكون ممّهدة ل�سبيلكم متّممة 

وجودها  فاإن  العقبات،  تخالفوا  ول  و�سولكم،  لعّلة 

فاقطعوا  التدرج،  وجوب  على  دليل  امل�سالك  يف 

بال�سرب والثبات، ول تهنوا اإن لقيتم جهالً وعنتاً«.

الذي  الليربايل  اإ�سحاق للمذهب  هكذا ي�سنت�سر 

والإ�سرتاكية،  الراديكالية  لإجتاهات  مناق�ساً  يراه 

وبا�سطاً يف الوقت نف�سه مبادئ املذهب الليربايل 

واحلريات ال�سيا�سية والإجتماعية التي يوّفرها هذا 

الكال�سيكية املتمثلة يف  املذهب ح�سب امل�سادر 

فل�سفة التنوير والثورة الفرن�سية الكربى.  

الأخلق وال�سيا�سة

ال�سيا�سة  الأخالق من  اإ�سحاق  اأديب  ي�ستبعد  مل 

نزيهة  �سيا�سية  ملمار�سة  اأولياً  �سرطاً  عّدها  بل 

ورداً  الفرن�سي،  التنوير  بفال�سفة  اإ�سوة  وفا�سلة، 

الأر�ستقراطية  الطبقات  �سمعة  ت��ده��ور  على 

فقد  ال�سيا�سية،  ممار�ساتها  وف�ساد  والإقطاعية، 

كانت الطبقة الربجوازية الأوروبية كطبقة �ساعدة 

يف الع�سر احلديث، كما عرّب عنها فال�سفة التنوير 

 - التاريخية  وتطلعاتها  اأهدافها  �ساغوا  الذين 

والطاقات  ال�سعبية  الطبقات  كل  بح�سد  معنية 

ول  ال��ك��ربى.  مهامها  لتحقيق  معها  الفكرية 

يكتفي اإ�سحاق بربط ال�سيا�سة بالأخالق، بل يقدم 

الرباهني املنطقية والواقعية على ذلك. ويف هذا 

ال�سدد ي�سري ه�سام �سرابي يف كتابه »املثقفون 

ال����ع����رب وال����غ����رب« 

كتابات  »يف  ق��ائ��الً: 

اأول  ن��الح��ظ  اإ���س��ح��اق 

لكنها  اأخالقية،  �سيغ 

على  ظلت  ذل��ك  م��ع 

ومع  املجّرد،  ال�سعيد 

كان  ال�سيا�سة  علم  اأن 

املبادئ  م��ن  ي�ستمد 

كان  ف��اإن��ه  العقالنية، 

وثيقاً  اإهتماماً  مهتماً 

مل�ساألة الف�سيلة«.

ول����الأخ����الق اأوا����س���ر 

ال�سيا�سة،  مع  وثيقة 

ذلك اأن  الف�سائل غاية 

علم الأخالق، ويعتربها 

اإ�سحاق �سمانة احلريات 

ال�سيا�سية من الإنزلق 

بالفو�سى والإنتهاز.

حول حترير املراأة

عانت املراأة ال�سرقية 

واملراأة العربية  عموماً 

اإ�سطهاداً  خ�سو�ساً 

الرجل  م��ن  م��رّك��ب��اً، 

الأو�ساع  ومن  الذكوري،  املجتمع  يف  املهيمن 

والعالقات الإجتماعية التي تنظر اىل املراأة نظرة 

اىل  الدعوة  يف  رائداً  اإ�سحاق  اأديب  وكان  دونية. 

حترير املراأة واإن�سافها ورفع م�ستواها الإجتماعي 

بذلك  ا�ستبق  وقد  بالرجل،  وم�ساواتها  والثقايف 

دعوة حترير املراأة التي اأطلقها قا�سم اأمني، مكرراً 

مواقف ال�سيخ حممد عبده.

العربي  الفكر  يف  العرب  الباحثون  ثّمن  وقد 

احلديث دعوة اإ�سحاق اىل حترير املراأة، واعتربوه 

نادوا مب�س�اواتها  الذين  املراأة  اأن�س�ار  يف طليع�ة 

مع الرجل قبل اأن يفط�ن لذلك اأحد من معا�س�ريه، 

اأمثال  بع�ده،  جاءوا  ملن  الطريق  �س�ّق  من  واأول 

�سع�راوي ومي  البادية وهدى  وباحثة  اأمني  قا�سم 

زيادة وجرجي زيدان وحمم�د جميل بيهم وغريهم. 

وال�سيا�سة: الأخلق  • يف 
للنف�س  زاجر  باأدب  اإل  للدولة،  قوام  ول  لالأمة،  قيام  ل   ...«

عمومية  وتربية  النظام،  حتفظ  حافلة  واأخ���الق  �سوء،  عن 

ر معها نفوذ الأحكام والأدب. وح�سن الطباع والرتبية من  يتي�سّ

ال�سيا�سة  وعلم  فهو  ال�سيا�سة،  لوازم  ومن  الأخالق،  علم  فروع 

متالزمان«.

الإ�سلح: • يف 
معنوي  اأحدهما  اإحداثه،  يف  ي�ساعدان  �سببان  حّر  عمل  لكل 

التي  القوة  وهو  مادي  والآخ��ر  الفعل،  حتّدد  التي  الإرادة  وهو 

تنّفذه، فعندما اأ�سري اىل هدف يجب اأولً اأن اأريد الذهاب اليه، 

واأن تاأخذين قدماي اليه ثانياً، ولئن اأراد م�سلول الرك�س وكان 

رجل ر�سيق ل يريد، فكالهما يبقى يف احلالتني مكانه.

املراأة: حتّرر  • يف 
اىل  فرفعها  الرجل،  غري  ولكنها  للرجل،  م�ساوية  امل��راأة 

املقام الذي ت�ستحق ل يكون مبماثلة الرجل، فاإن ذلك مف�سد 

لطبيعتها، واإمنا يح�سل باإمنائها وتقدميها با�ستمرار من جهة 

اأنها اإمراأة بحيث توجد امل�ساواة مع الفارق.

و»الأعمال  »ال��درر«  هما:  كتابان  اإ�سحاق  لأدي��ب  بداية  �سدر 

ال�سيا�سية والإجتماعية«. و�سدر له كتاب ثالث هو »تراجم م�سر 

هما:  ترجمهما  قد  كان  كتابان  له  �سدر  كما  الع�سر«،  هذا  يف 

رواية »اأندروماك«، ورواية »�سارملان«.

من اأقواله

موؤلفاته
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ح�������ت�������ى ت������ع������م������ر ي����������ا ل�����ب�����ن�����ان

وت���������ع���������م ب�����������������الدي الأف��������������������راح

اآم���������������������������ال اجل��������م��������ه��������وري��������ة

������������س�����������ع�����������ارو ال�������وط�������ن�������ي�������ة

ح�������������ي�������������ادو م���������������س�������وؤول�������ي�������ة

ب�����������ال�����������وح�����������دة امل�������������س������ريي������ة

����������س���������م���������ان اجل��������م��������ه��������وري��������ة

ع�������ال�������وط�������ن دامي�����������������اً ������س�����ه�����ران

ك����������ّر�����������س ع���������م���������رو وح������ي������ات������و

ال�����������س�����ل�����م الأه���������ل���������ي اأه��������داف��������و

اأم���������������������������ان اجل��������م��������ه��������وري��������ة

اأر������������س�����������ي زّه������������������رت ع������م������ران

رج�������ع�������ت ر��������س�������ال�������ة ب����ه����ال����ك����ون

ع����������������������زة اجل����������م����������ه����������وري����������ة

وي�������ن�������م�������ا وط�������������ن الإن�����������������س��������ان

وت������ه������ن������ا اأر�����������س����������ي ب��������الأم��������ان

ال�����رئ�����ي�����������س م����ي���������س����ال ����س���ل���ي���م���ان

ب��������ت��������وّح��������د ب�����������ني الإخ���������������������وان

ب����ي����ج����م����ع م��������ا ب��������ني الأدي����������������ان

ب����ي����ح����م����ي ال��������رتب��������ة وال������ك������ي������ان

ال�����رئ�����ي�����������س م����ي���������س����ال ����س���ل���ي���م���ان

ق������ل������ب������و ب���������ال���������راي���������ة ������س�����ع�����الن

ي����ب����ع����د ع�������ن اأر���������س��������ي ال�������ع�������دوان

م��������ب��������داأ را���������س��������خ ب�������ال�������وج�������دان

ال�����رئ�����ي�����������س م����ي���������س����ال ����س���ل���ي���م���ان

��������س�������ّوت ف������رح������ة وي���������ن م�������ا ك�����ان

ح�����������������س��������ارة ف�������ك�������ر واإمي�����������������ان

ال�����رئ�����ي�����������س م����ي���������س����ال ����س���ل���ي���م���ان

ك�������ل ال�����������دين ي�������ا ري�����ت�����ه�����ا م���ل���ك���ي

ك����ن����ا ن���ب���ي���ع ال�������س���ح���ك ع���امل���ك�������س���وف

ك����ن����ا ن���ب���ي���ع ال�������س���ح���ك ع���امل���ك�������س���وف

ون������ح������ّن ع���امل�������س���ك���ني وامل����ل����ه����وف

ل���ل�������س���ي���ف ك����ن����ا ن����ف����ت����ح الب����������واب

�����س����ّف����ى ع���ل���ي���ن���ا ي��������ربم ال����������دولب

ي������ا ري��������ت ف�����ّي�����ي ح�����ّق�����ق الأح����������الم

والأزلم الأن���������������س�������اب  وح�������������ارب 

م������ا ك����ن����ت م���ن���ه���ا ث����ان����ي����ة ب�����س��ك��ي

وال�����ي�����وم ����س���رن���ا ن�������س���رتي ال�����س��ح��ك��ي

ون�����ع�����ام�����ل امل�����ح�����ت�����اج ب����امل����ع����روف

ون���ت���ق���ا����س���م اخل������ب������زات ب���ال�������س���رك���ي

وي�����ام�����ا ح�����س��ب��ن��ا ل����ل����ظ����روف ح�����س��اب

و�����س����رن����ا ع���ل���ى الأط����������الل ع�����م ن��ب��ك��ي

وع�������نّي ع����ا ذوق�������ي ب���ه���ال���وط���ن ح���ّك���ام

واب�����ن�����ي ب������اإي������دي دول���������ة ال����ق����ان����ون

وع�������ن ك�����ل خ����اي����ن ب����ال����وط����ن اإح����ك����ي

من ربع قرن مفرفك »بالأرز«

قائد موقع »مدر�سة تعليم«

تالميذ عندك بالوفا وبالعز

م�س رح ن�سدق

َنْعَيك »التعميم«

نحنا على دروب الوغى رفقه

و�سم�س البطولة نكرت

دموع الغياب

يا رب جّمعنا

بعد فرقه

ورّجع ال�سمل ورّد هالأ�سحاب

بكرا العميد بو رعد رح يرقى

�سوب »النجوم« ويخلد

با�سمو الكتاب

عرفنا الأ�سالة فيك والأخالْق

عرفنا بطل مقدام ما بيلنْي

وكنت بدروب الأرز يا عمالْق

تر�سد نقا الثلجات عا �سننْي

ر الآفاْق وخلف البيا�س تك�سِّ

وتكتب جمد للرو�س

عالأرز العتيْق

اإ�سمك عر�س

في�س ال�سهامة عالوراْق

ترابك غال الرحمة

ومرجان وعقيْق

وجهك �سيا من عنفوان بالدنا

رمز الإبا بتبقى

بجواهرنا العتاْق

اىل روح املغفور له العميد موري�س اأبو رعد

املقدم توفيق 

نعيم يزبك



من الوالد اىل ولده ال�سهيد

ي�����ا اب����ن����ي ي�����ا خ����ال����د ي�����ا ف�����ار������س ال���ف���ر����س���ان

ال���������دين ب���ت�������س���ل���ح ت����وب����ه����ا ال�������س������ود ب���������اآذار

ال����ب����ار ل���ل���ع���ل���ي  ال�����ر������س�����ى  ع����ن����ا  يف  ن���ح���ن���ا 

امل����خ����ت����ار ب����ك����ت����اب����ن����ا  ع�����ن�����ا  يف  ن����ح����ن����ا 

ع�����ن�����ا ط������ف������ال ب�����ع�����ده�����م ب����ال����ع����م����ر زغ�������ار

ق����ال����ت ل���ي���ا م�������س���ت���اق���ة ال������و وي������ن ب����اب����ا ����س���ار

وزوج�����������ة ����س���ه���ي���د ب����ك����ري ه�����زه�����ا الإع�����������س�����ار

ن���ه���ار ول  ب���ال���ه���ا  ع�����ن  اب���ن���ه���ا  راح  م�����ا  وام 

ب���ال���دار ق��ل��ت��ه��ا  ايل  ك��ل��م��ت��ي  ع����ا  ب���ع���دين  وان������ا 

م���ت���ل م�����ا خ����ال����د ا����س���ت�������س���ه���د ع�����ا خ�����ط ال���ن���ار

ي��������ا ع��������ز ب�������اق�������ي ع��������ا م����������دى الأزم���������������ان 

ن���ي�������س���ان ول  اآذار  ل  ع����ن����ا  م������ا  ون����ح����ن����ا 

والإمي���������������ان ال�����������س�����رب  ع�����ن�����ا  يف  ن�����ح�����ن�����ا 

م�����ك�����ت�����وب ه�����ي�����ك م���������س����ي����ئ����ة ال�����رح�����م�����ن

ب���ح���اج���ة ب���ع���ده���م ل���ل���دف���ى واحل�������ب وال���ت���ح���ن���ان

ع����ط���������س����ان وال���������������دو  غ�������م�������رة  ل  وداين 

ورغ�������م م�������س���اب���ه���ا ع����م����رت ب����ال����وف����ا ال���ب���ن���ي���ان

الح����������زان دم�����ع�����ة  خ�����ده�����ا  ع������ن  ج�����ّف�����ت  ول 

���س��ل��ي��م��ان ال����ق����ائ����د  زارين  ب����ال����ت����ع����ازي  مل�����ا 

وف�����را������س وداين  ان�������ا  م���رنخ�������س���ل���ك  ه���ي���ك���ي 

ي����ا اب���ن���ي ي����ا خ���ال���د م����ن وق�����ت م����ا ت��رك��ت��ن��ي

ول��������ول ح���رم���ت���ن���ي م�����ن ط���ل���ة ال��������وج احل���ل���و

����س���و ب����ق����ول ل���������ولدك ال���ع���ل���ي���ك ب��ي�����س��األ��و

ب���������س ق���ل���ت���ل���ه���م امل�������������س������وار م����ط����ّول����و

وك������ل م����ا ال���ه���ات���ف ي������رن وب�������دي ق������ول ال���و

ت�����س��غ��ل��و ل  ب����ال����ك����م  م����ام����ا  ي�����ا  وق���ل���ت���ل���ي 

وي�������ن امل����ن����ي����ح ب���ن�������س���ر ت���������ارك م��ع��ق��ل��و

تكحلو وع����ي����وين  م��ن��ي��ح  ب��ق��ي��ت  ري���ت���ك  ي����ا 

ي����ا ري����ت����ك ب���ق���ي���ت م���ن���ي���ح وه����ّم����ك اح��م��ل��و

امل���ل���و ب�������س���وت���ي  ق���ل���ك  رح  ح������ال  ك�����ل  ع�����ا 

ي����ا ج��ي�����س��ن��ا ي����ا ����س���اح���ب ال�������س���ي���ت اجل��م��ي��ل

اع����ط����ي����ت ام�����ث�����ول�����ة وف�������ا ل����ك����ل ال���ب�������س���ر

وج����ي���������س����ن����ا ب����ي����ك����ل ع�����رك�����ات�����و ان���ت�������س���ر

ق���������ّدم دم�������ا وم�������ا ه�������اب وي���������الت اخل���ط���ر

ج���ي�������س���ن���ا ب����ل����ب����ن����ان م������������راآة ال�������س���م���ري

ع����ن����دو ف�������س���اي���ل زاي���������دي وع�����ن�����دو ج���ه���اد

اجل���ي�������س ح����ام����ي ح������دودن������ا وف����خ����ر ال���ب���الد

ج���ي�������س���ن���ا ب����ح����ب ال������وط������ن ع�����ن�����دو ع���ن���اد

ال�سهيد م�����وت  ع����ا  ب��ت��ه��ت��ز  ال�����س��م��ا  ���س��ف��ت 

ح���ت���ى ال����ك����واك����ب واق�����ف�����ي ق���ب���ال���و ع��ب��ي��د

اجل���ي�������س ب���ي���ح���ب ال�����وط�����ن خم���ل�������س ع��ن��ي��د

اجل���ي�������س ح�����ر و�����س����اح����ب ال����������راأي ال�������س���دي���د

م����ت����ل ال�������س���م���ع ع������ا م����ذب����ح����ك ذوب���ت���ن���ي

حرمتني م���ا  ب��ط��ل  ي���ا  اح�����س��ا���س��ك  ط��ي��ب  م���ن 

م������ا ج����اوب����ت����ه����م لأن����������ك م������ا ج���اوب���ت���ن���ي

م�����ن ح���ي���ث ان������و ب���رج���ع���ت���ك م�����ا وع���دت���ن���ي

كلمتني ع���ن���دم���ا  مم���ات���ك  ب�����س��اع��ة  ب���ت���ذك���ر 

ف����ي����ي ان��������ا م����ن����ي����ح وب������ح������ايل م��ع��ت��ن��ي

مي�������ا ك����ل����م����ة وق����ل����ت����ه����ا ت�������ا ري���ح���ت���ن���ي

ب���ط���ل���ت���ك ك������ل م������ا ال�������س���ب���ح ���س��ب��ح��ت��ن��ي

ح��م��ل��ت��ن��ي اجل�����ب�����ل  م������ن  اك�������رب  ح����م����ل  ول 

م�����س ب�����س ك��رم��ت��ن��ي وان�����ت ع���ا ق��ي��د احل��ي��اة

ب������ني الأح�������ب�������ة م������رك������زك ع��������ايل ج��ل��ي��ل

و�����س����ّل����ي����ت راف��������ع را������س�����ك وح�������ر ون���ب���ي���ل

وج����ي���������س����ن����ا م�������ع ق����ل����ت����و م������ّن������و ق���ل���ي���ل

وب����ي���������س����ّل ن���������س����رو خ����ال����د مل����ل����ي����ون ج��ي��ل

ج���ي�������س���ن���ا م�������غ�������وار �����س����ن����دي����د وق�����دي�����ر

ج���ي�������س���ن���ا ع�������رف�������ان ت�����ق�����ري�����ر امل�������س���ري

ج���ي�������س���ن���ا ب����ال����ف����ع����ل م������ا ف����ي����ل����و ن��ظ��ري

ق�����ات�����ل حل����ت����ى ي���������س����ون ل����ب����ن����ان ال���ك���ب���ري

وال�����ن�����ج�����وم ب����رتق���������س ب�����اأع�����ل�����ى ال���ف���ل���ك

وك���������ل ج������ن������دي ع�����ن�����دن�����ا م�����ت�����ل امل����ل����ك

���س��ل��ك م������ا  م��������رة  احل��������ق  درب  ع������ا  اإل 

اجل���ي�������س ق������وة وف����خ����ر ي����ا م����واط����ن ال�������ك...

فوؤاد مر�ساد

والد الرائد ال�سهيد خالد مر�ساد
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وك���������������ل ع������ي������ل������ت������ن������ا ف���������������دا ل�����ب�����ن�����ان

ح����ت����ى مب����م����ات����ك ي������ا ب����ط����ل ك���رم���ت���ن���ي

من الوالدة اىل 

ولدها ال�سهيد

يا جي�سنا

دنيا مر�ساد

والدة الرائد

ال�سهيد خالد مر�ساد

ال�ساعر

جان معلويل



نام وتهّنى جايي فّيق حمبني

�����س����ه����ي����د ل�����ب�����ن�����ان ل��������ك امل����ج����دملجد الوطن

روح���������ك اأ��������س�������اءت ط�����ري�����ق ال���غ���د

ق�����������س�����م�����اً م��������ن رف��������اق��������ك وع�����د

��������س�������رت ب�������ع�������زم ������س�����ل�����ب وج�����د

اإ�����س����م����ك ع���ط���ر الأر�����������س وال�������س���م���اء

دم�����������ك رم�����������ز لأن��������ب��������ل ع����ط����اء

ح����ف����ظ ال����ع����ل����م و�������س������دق ال��������ولء

ن����ل����ت ال���������س����ه����ادة ب��������روح ال����ف����داء

�سليم �سلهوب

اىل روح الرائد ال�سهيد طوين خليل �سمعان

113
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�سنني ع���ا  ال��ث��ل��ج  ع���رف���ت  مّل����ا 

ومّل�����ا ع���رف���ت ال������ورد ب��ك��وان��ني

ج��ي��ت ع���ا ت���رب���ل ل��ك��ل��ه��ا حمبني

مقفولني ب�����واب  دق  ب��ل�����س��ت 

ق��ل��ي ي���ا اإب���ن���ي اإن����ت ب���دك مني

ق���ل���ت ج����اي����ي ف����ّي����ق حم��ب��ني

ق��ل��ي ي��ا اإب��ن��ي رج���اع ح��اج��ي دق

منفردين ق��ب��ور  ���س��وب  مت�سيت 

ع�����زي�����ت الأه������������ل وب���ك���ي���ت

ج������ان ي�����ا م���ب���ك���ر ال���ت���وق���ي���ت

جيت ما  كل  تربل  اأر���س  عا  معّود 

وه��ل��ق م��ا زال����ك ي��ا ج���ان غفيت

ي�������ا �����س����ه����ي����د مب������ج������دك ت����غ����ّن����ى

حت���ّن���ى دم������ك  يف  ال���ع���ل���م  ق���م���ا����س 

غ�����ف�����ي ع�����ي�����ون�����ك ن���������ام وت����ه����ّن����ى

ع��ن��ا م������ن  ������س�����ار  �����س����و  خ�������ربك  رح 

ت������ا م������ا ي�������س���ل���و ق����ل����ب����ك م���ع���ّن���ى

ع���م���ل���و م����ث����ل م�����ا ك����ن����ت ت���ت���م���ّن���ى

وامل�������ج�������رم ال�����ع�����ا روح����������ك جت���ّن���ى

ه�����ال�����ك�����ان ب������الإ�������س������الم ي���ت���ك���ّن���ى

مل�����ا اع�����ت�����دت ع�����ا ج���ي�������س م���وط���ّن���ا

ب���اجل���ي�������س ط�������وين واأح������م������د وح����ّن����ا

و�����س����و ب����خ����ربك ع����ن ب���ي���ك امل���ف���ج���وع

دم����وع ع��ل��ي��ك  ت������ذرف  ع����م  اإم  وع�����م 

م���ظ���ب���وط م����وت����ك ح���ق���ق امل�������س���روع

وم���ظ���ب���وط ع����ا ���س��ف��ح��ة جم����د م��ط��ب��وع

ب�������س ال���ب���ك���ي ع����الأه����ل م�������س مم��ن��وع

ح���ي���ث ال�����دم�����ع ب�����ريّي�����ح امل����وج����وع

ب��ي�����س��ري ك��ت��ل��ة ج���م���ر ت���ك���وي ���س��ل��وع

ط������وين ال�������س���ب الأ�����س����ق����ر امل����رب����وع

م��ق��ط��وع الأرز  م����ن  ال����ك����اأن����و  م���ث���ل 

ي����ا وج������ه ب������در وع������م ي�������س���وي رب����وع

ي����ا ج���ب���ني ع������ايل ����س���ام���خ وم����رف����وع

ي����ا ك����ف اأك�������رم م����ن ���س��خ��ا ال��ي��ن��ب��وع

ح�������س���ورك، ع��ل��ي��ك ب��ي�����س��ه��د امل��ج��م��وع

ك����ن����ت م����ع����ن����ا ب���ق���ل���ب���ن���ا م��������زروع

وال����ي����وم ����س���رن���ا ع����م ن�������س���وي ���س��م��وع

ون�����������زور ق��������ربك ك������ل م������ا م���ن���ج���وع

وم�����ا ب����ني ت��ب��ق��ى ب��ع��ي��ن��ن��ا م��ق�����س��وع

ل��������الأرز ق���ل���ن���ا ب�������س���وت���ن���ا امل�����س��م��وع

ب���ت���ب���ق���ى اأن��������ت رب�����ح�����ان م��ن��ه��ن��ي��ك

ي�����ا ذك������ر خ����ال����د ع�����ا م������دى الإي��������ام

واأخ�������ب�������ار م����وت����ك غ����ط����ت الإع��������الم

م����ن ح���ي���ث ب���ع���د ال����غ����در والإج����������رام

رف������اق������ك الأب��������ط��������ال ي������ا م����ق����دام

وت�����ا م����ا خ���ي���ال���ك ت�����س��ك��ن��و الأوه��������ام

ب���ال���ن�������س���ر ب����ع����دك ح���ق���ق���و الأح��������الم

الإع�����������دام ح���ب���ل���ة  ب���ع���ن���ق���و  زردو 

خ�����ّري�����ج زم��������رة ب���ت���ع���ب���د الأ�����س����ن����ام

ت����ا ف������وق را�����س����و ت���ن���ّك�������س الأع�������الم

م�����ن ه���ي���ك زم�������رة ح�������ررو الإ������س�����الم

وع�������ن اإخ������ت������ك وخ�����ي�����ني ب���امل���ه���ج���ر

ت������ا ������س�����ار ل�������ون ع���ي���ون���ه���ا اأح����م����ر

وخ����������الك ب����ع����ي����ون ال������وط������ن ت��ك��رب

اأ���س��ف��ر اإ����س���م���ك ي����ا ط�����وين يف ح�����رف 

يتفجر ب���ال���ع���ني  ال����دم����ع  ������س�����روري 

ومل���������ا ع����ل����ي����ه ال������ع������ني ت���ت�������س���ك���ر

مي���ك���ن ع�����ا ك�����رت ال�������س���غ���ط ت��ت��ك�����س��ر

ه���ال���ك���ان غ�����س��ن��و م���ط���رب���ن واأخ�������س���ر

ج��وه��ر م����ن  م���ق���ل���وع  ����س���خ���ر  م����ن  اأو 

ح�����ت�����ى ب�������ن�������ورو ي������ل������ون امل���ن���ظ���ر

ي��������ا ك�����ب�����ري ل�����ك�����ن م��������ا ب���ي���ت���ك���رب

ي�����ا ل���������س����ان ري�����ح�����ة ك���ل���م���ت���و ع��ن��رب

امل���ح�������س���ر زي��������ن  حم�������س���ر  ك������ل  يف 

ن�����س��وف��ك ون�����س��م��ع ����س���وت���ك ون�����س��ك��ر

وح��������ول ر�����س����م����ك ل���ل�������س���ب���ح ن�����س��ه��ر

ت�����ا ن����ع����ود ن���غ���ن���ى ب���ع���د م�����ا ن��ف��ق��ر

وم������ا ب�����ني ع���ن���ا ت���غ���ي���ب ب��امل��ظ��ه��ر

ي�سقيك ال����ع����ِرق  م����ن  ال�����س��ه��ي��د  مل����ا 

ون����ح����ن م����رنب����ح ق�����د م�����ا م��ن��خ�����س��ر

ب�����دوب ث��ل��ج وب��ي��خ��ل��ق ن��ب��وع��ا

ب��ي��ن��ط��ر ���س��ه��ر ن������ّوار ت���ا ي��وع��ا

ب��و���س ال�����س��ج��رة وب�����ارك ف��روع��ا

موجوعا بنهدات  علّي  ال�سدى  رد 

ت���دق���ت���ك ع���ل���ب���اب م�����س��م��وع��ا

جمموعا ه����ون  ���س��داق��ة  و���س��ل��ة 

بيوعا م��ا  بغفيه  اأن��ا  اللي  اجلفن 

ح������ّدن دم������وع الأه�������ل م���زروع���ا

ح����د ال���ق���رب ورك����ع����ت ع��رك��اب��ي

راب��ي بفيتك  ي��ل��ي  ال��ب��ي��ت  م��ن 

ا�سحابي ع���ز  وت��ب��ق��ى  ���س��وف��ك 

ح�سابي وت��غ��ري  امل��ا���س��ي  و���س��اع 

تربل اأر����س  ع��ا  اإج���ي  ع��ل��ّي  ي�سعب  ���س��ار 

وم������ا �����س����وف وج������ك ب�����ني اأح���ب���اب���ي

اىل روح املقدم جان حاطوم

العريف جورج عبدو عبدو

فوج املدرعات الثاين

املوؤهل الأول املتقاعد 

علي اللهيب





الغيم  اىل  اأرحتل  اإين  ال�ساعر:  يقول   •

ويقول  املطر،  دم��وع  من  الق�سائد  لأقطف 

ال�سنابل  لأقطف  احلقول  اىل  اأرحتل  اإين  الفلح: 

من �سوء ال�سم�ش.

امل�سانع  اىل  اأرحت��ل  اإين  العامل:  يقول   •

لأقطف من �سواد دخانها بيا�س الأرغفة احلالل.

حمراب  اىل  اأرحتل  اإين  القا�سي:  يقول   •

والأدل��ة  العدل  باإ�سم  احلكم  لأ�سدر  العدالة 

والقرائن ال�سحيحة.

اجلامعة  اىل  اأرحت��ل  اإين  الطالب:  يقول   •

لأقطف كنوز املعرفة، واأكت�سف مناهل الثقافة.

بال�سنارة  نرحتل  ال�سيادون:  يقول   •

لناأتي  البحار  اأعماق  اىل  وال��زوارق  وال�سبكات 

بلآلئ الأ�سماك واأ�سماك اللآلئ.

اخلندق  اىل  اأرحتل  اإين  الع�سكري:  يقول   •

�سد  القتالية  بالعقيدة  الن�سر  لأ�سنع  الأم��ام��ي 

اأعداء الوطن.

وال�ساهرين  العاملني  يوميات  من  ذلك،  • كل 

للبنان  اأعطينا  ماذا  والقائلني:  وطنهم،  لأجل 

ولي�ش ماذا اأخذنا من لبنان.

واملمار�سة  التفكري  يف  اخلالّقة  الرمزية   •

ومكّونات  الوطنية،  خ�سائ�س  من  هي  والعالقات 

الوطني،  التما�سك  ومرتكزات  ال�سالح،  املواطن 

م�سلحة  خ��الل  م��ن  اأنف�سهم  اجلميع  ي��رى  بحيث 

تكليف  هي  امل�سوؤولية  اأن  اأ�سا�س  وعلى  وطنهم، 

وطني، ولي�ست ت�سريفاً وظيفياً.

�سوت  يعلو  ال��ب��ّن��اء،  التخاطب  يف   •

الواقع  ويتغّلب  الإنفعال،  �سوت  على  العقل 

وتظهر  والإب��ه��ام،  التخّيل  على  وامل�ساهدات 

ي�سبح  وحينئٍذ،  التلفيق،  ويخبو  احلقائق، 

كنقي�ش  والدليل،  الربهان  يف  اإبداعاً  التخاطب 

للإدعاء واإختلق املزاعم يف الأقوال.

واأن  الكالم،  �سيد  املنطق  اأن  املعادلة،  • يف 
البالغة روح الكالم.

اإطارها  يف  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  تنتظم  وه��ك��ذا، 

الغائية  التعاوين واحلواري والدميقراطي، بعيداً عن 

التي  املطامع  وع��ن  الآخ��ر،  تلغي  والتي  الذاتية 

ت�سادر املطامح امل�سروعة يف هذه العالقات، وتوؤدي 

النظام  واإ�سابة  لالأفراد،  املعنوية  البنية  خلخلة  اىل 

الإجتماعي بالتفكك.

والأ�سا�س،  ال�سقف  هو  العام،  ال�سالح  يبقى  ولذا، 

للنهو�س بالوطن يف املجالت كافة. 
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حزيران

بقلم:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة

2
0
0
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قائد اآمن بلبنان وعمل ب�سمت

�ساً اأوجاع وطنه وهواج�ش جي�سه متح�سّ

ماأمت مهيب يف وداع العماد �سعيد

رئي�ش الأركان يف كلمة قيادة اجلي�ش:

�سّيع العماد املتقاعد حّنا �سعيد قائد اجلي�س الأ�سبق يف ماأمت مهيب اأقيم 

يف كني�سة القلب الأقد�س - بدارو بح�سور رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي 

امل�سري على راأ�ض وفد من كبار ال�سباط القادة، وذوي الفقيد وحمبيه.
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امل�سري  الركن  اللواء 

العماد  كلمة  األ��ق��ى 

م�سيداً  اجلي�س  قائد 

الوطن،  تراب  من  �سرب  كل  وبني  »بينه  كان  الذي  الكبري  الراحل  مباآثر 

حكاية وفاء وتالحم وم�سري...«.

قال اللواء الركن �سوقي امل�سري:

اأن يرحل عن هذه احلياة  للجي�س، �ساء القدر  نوّدع اليوم قائداً �سابقاً 

الدنيا اىل جوار ربه، حيث الطماأنينة وال�سكينة، واحلياة الأبدية اخلالدة. 

اآمن بوطنه، وطناً نهائياً �سيداً م�ستقالً، حتى بات بينه وبني كل  قائداً 

اآمن مبوؤ�س�سته  كما  وفاء وتالحم وم�سري،  الوطن، حكاية  تراب  �سرب من 

وبدورها النبيل يف الدفاع عن لبنان، و�سون وحدته وحت�سينه يف وجه 

تطوير  م�سار  يف  الآخر  تلو  الإجناز  حقق  اأن  فكان  والتحديات.  املخاطر 

املوؤ�س�سة واحلفاظ على متا�سكها، وجت�سيد اأهدافها الوطنية، مبا ميليه 

عليه التزام الر�سالة والوفاء للق�سم، حتى جعل �سعار اجلي�س يزهر فوق 

يف  كتفيه  على  ت�سيء  والفخار  بالعز  املكّللة  والنجوم  العامر،  جبينه 

كل اجتاه.

انكّبوا  الذي�ن  املخل��س�ني  الق�ادة  من  كان  �سعي�د  حنا  العم��اد 

وهواج�س  وطنهم  اأوج�اع  وحت�س��ّ�سوا  ب�سمت،  العمل  على 

الكثي��رة  وال�سع��اب  الأح��داث  الرغم من  لكنه على  جي�سهم، 

املتك�ررة  الإ�س�رائيلي�ة  الإعت�داءات  وخ�س�و�ساً  لبنان،  عرفه���ا  التي 

ته�ن  مل  الداخل،  يف  وهن�اك  هنا  ع�سفت  التي  والفت�ن  اأر�سه،  على 

اإنقاذ  على  وجهد  جدّية  بكل  فان�س�ّب  عزمي�ته،  تك��ّل  ومل  يوماً  اإرادته 

�سائر  بني  يحتذى  مثالً  ليك�ون  ودوره،  اجلي���س  موقع  وتع��زيز  الوطن 

ب�سم�ات  وحدات�ه،  واأرج���اء  قيادت�ه  عرين  تارك��اً يف  الدولة،  موؤ�س�سات 

املوؤ�س�ساتي  العمل  بع��ده يف جمال  لالأجيال من  ِعربة  ت�سك�ّل  م�س�رقة 

اأداء الواجب  والإ�ستقامة والنزاهة، والتجّرد، ونكران الذات، والتفاين يف 

الع�سكري.

وبعد اأن تناول املحطات الأ�سا�سية يف م�سرية العماد املتقاعد �سعيد، 

ختم بالقول:

املوؤ�س�سة  اأبناء  وبا�سم  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم 

الفقيد، واىل رفاقه  اأتوّجه اىل عائلة  واأفراداً،  ورتباء  الع�سكرية �سباطاً 

يتغّمد  اأن  اهلل  �سائالً  واملوا�ساة،  والتعزية  الت�سامن  باأعمق  واأ�سدقائه، 

روحه الطاهرة بوا�سع رحمته، واأن ميّن على الأهل والأحبة بطول البقاء 

وجميل ال�سرب وال�سلوان.

رفع  �سالة  اأقيمت  حيث  القليعة  بلدته  اىل  ُنقل  الفقيد  جثمان 

البخور لراحة نف�سه يف كني�سة مار جرج�س، بح�سور قائد منطقة 

اجلنوب الع�سكرية العميد الركن مارون خري�س على راأ�س وفد 

من كبار ال�سباط. 
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بتاريخ  تويف  الذي  �سعيد  حّنا  املتقاعد  العماد  اجلي�س  قيادة  نعت 

.2009/5/21

- من مواليد العام 1923 - القليعة - ق�ساء مرجعيون.

- تطّوع يف املدر�سة احلربية يف حم�س ب�سفة تلميذ �سابط اعتباراً 

من 1942/12/1.

- رقي لرتبة مالزم اعتباراً من 1944/12/1، وتدّرج يف الرتقية حتى 

رتبة عماد اعتباراً من 1975/9/10.

- حائز:

الف�سية. اللبناين  الإ�ستحقاق  • ميدالية 
التذكارية. فل�سطني  • ميدالية 

فار�س. درجة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
ال�سعف. ذو  الف�سي  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
�سابط. درجة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 

بالأقدمية. كومندور  درجة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
كومندور. رتبة  من  الفرن�سي  الوطني  الإ�ستحقاق  • و�سام 

اأوىل. درجة  املذّهب  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 
اأكرب. �سابط  رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 

برونزية. جنمة  مع  احلرب  • و�سام 
الفيلق. على  • تنويه 

اللواء. على  • تنويه 
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

املنطقة. قائد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولد واحد.

املعطي  عبد  املعاون  اجلي�س  قيادة  نعت 

علي دياب الذي تويف بتاريخ 2009/5/2.

بلدة   -  1979/7/11 م��وال��ي��د  م��ن   -

الزلوطية - ق�ساء �سور، حمافظة اجلنوب.

بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

.1998/1/5

- من عداد فوج املدفعية الأول.

- حائز:

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

�سبع  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مرات.

الرتباء. مدر�سة  قائد  • تهنئة 
الفوج. قائد  • تهنئة 

- عازب.

العماد املتقاعد حّنا �سعيد

املعاون عبد املعطي علي دياب
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الركن  العميد  اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

تويف  الذي  جنيم  يو�سف  جان  املتقاعد 

بتاريخ 2009/5/22.

- من مواليد العام 1941 - كفرتيه - 

ق�ساء ك�سروان.

ب�سفة  احلربية  املدر�سة  يف  تطّوع   -

تلميذ �سابط اعتباراً من 1961/10/1.

- رق���ي ل��رت��ب��ة م���الزم اع��ت��ب��اراً من 

حتى  الرتقية  يف  وت��دّرج   ،1964/9/1

رتبة عميد ركن اعتباراً من 1991/1/1.

- حائز:

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام   •

فار�س.

من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الثالثة.

الثانية. الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 
احلرب. • و�سام 

�سابط. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 

من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الأوىل.

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

من  الع�سكري  التقدير  و���س��ام   •
الدرجة الف�سية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام   •
كومندور.

ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرات.

 12 اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مرة.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
�سالح. قائد  • تهنئة 

احلربية. املدر�سة  قائد  • تهنئة 
الداخل  - تابع عدة دورات درا�سية يف 

واخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

نعت قيادة اجلي�س العريف يو�سف جري�س 

الربقا�سي الذي تويف بتاريخ 2009/4/25.

دير  بلدة   ،1984/1/20 مواليد  من   -

الأحمر - ق�ساء بعلبك - حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

.2004/5/10

- من عداد فوج املغاوير.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

- عازب.

العميد الركن املتقاعد يو�سف جان جنيم

العريف يو�سف جري�ش الربقا�سي







تكرث يف الوقت الراهن الدرا�ضات التي تتناول �ضغوط 

العمل، وتاأثرياتها على ال�سحة والإنتاج والتوا�سل 

الإجتماعي. وباعتبار اأن املوؤ�س�سات الع�سكرية عموماً 

هي واجهة التفاعل الب�سري واملهني والإجتماعي، 

والأمكنة الأكرث عر�ضة لل�ضغوط امل�ضتجدة وغري 

املتوقعة، اأبدى بع�ش هذه الدرا�سات اإهتماماً وا�سعاً 

بتفا�ضيل �ضغوط احلياة الع�ضكرية، بدءاً مب�ضّبباتها 

وانعكا�ساتها على الأفراد، و�سولً اىل تقييم �سلبياتها 

واإيجابياتها، وو�سائل التكّيف معها.

كيف يقّيم الإخت�سا�سيون النف�سيون حياة الع�سكريني، 

واأي اأ�ض�ش يعتمدون لتحويل �ضغوط هذه احلياة 

ل�سالح التفاعل الوظيفي؟
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اخلوف من املجهول

يف  الفرن�سيني  ال�سباط  اأحد  اأعّدها  درا�سة  يف 

الفرن�سية،  ال�سوربون  جامعة  يف  �سه  تخ�سّ اأثناء 

وحتديداً يف جمال »تنمية ال�سخ�سية لتحّمل الأمل 

للحياة  حتليل   ،)Sophrologie( وال�سغوط«، 

اأفكار  ت�سّو�س  اأعباء  من  يتخّللها  وما  الع�سكرية، 

وترّكز  التحّمل.  على  قدراتهم  وت�سعف  العنا�سر 

يعي�سه  ال��ذي  ال��الواع��ي  ال�سراع  على  الدرا�سة 

اأو  املجهول،  من  خوفه  منطلق  من  الع�سكري 

الأ�سا�سي  امل�سدر  وتعتربه  الطارئة،  امل�ستجدات 

اأن  كما  باملخاطر،  املليئة  حياته  يف  لل�سغوط 

الأعباء  تراكم  العتبار  من  ت�سقط  ل  الدرا�سة 

اليومية الروتينية املختلفة.

اأهم م�ضادر ال�ضغوط يف احلياة الع�ضكرية

اإ�سافة اىل ال�سعور الدائم بخطر املوت، والقلق 

تلحظ  متوقعة،  غري  اأح��داث  مواجهة  احتمال  من 

وتخ�ض  العمل،  رتابة  �سغوط  خطورة  الدرا�سة 

التي  »اخل��ط��ورة«  اأم��ا  ال��ط��وارئ.  خدمات  بالذكر 

حتيطها الدرا�سة بالإهتمام، فال تنبع من ال�سغوط 

الأفراد  تكّيف  اإمكانات  نق�س  من  بل  ذاتها،  بحد 

معها. وهو ما يت�سّبب برّدات فعل �سلبية تعرقل 

والفراغ  بامللل  ال�سعور  واأهمها:  العمل  �سري 

امل�سوؤولية.  من  الهروب  اىل  وامليل  والإح��ب��اط، 
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الب�سري يف  التوا�سل  وتدخل يف احل�سبان م�سكلة 

ظل الرتاتبية الوظيفية، وما ت�سّببه من �سراعات 

داخلية خانقة.

ال�سغوط  م�سادر  اأهم  كاأحد  العمل  اإدم��ان  ويربز 

الظهور  حب  اأهمها:  لدوافع  الع�سكرية  احلياة  يف 

اإ�سافة  املنا�سب،  وارتقاء  الكمال  وراء  وال�سعي 

ل�سورة  وثابت  مرتفع  مب�ستوى  الإحتفاظ  اىل 

الذات. وقد ينجم عن هذا التوّجه اأعرا�س �سريرية 

والعاطفي،  والعقلي  اجل�سدي  بالإرهاق  تتجّلى 

وهي اأعرا�س توؤثر يف �سري العالقات املهنية، وقد 

تفرغها من الطابع الإن�ساين. وت�سّكل الظروف غري 

جبهات  على  وخ�سو�ساً  الق�سوة،  البالغة  املتوقعة 

النفو�س  يف  يخّلف  �ساغطاً  رئي�ساً  �سبباً  القتال 

اآثار �سدمات ت�ستدعي �سرعة العالج. وهذا يح�سل 

عندما تطغى هذه الظروف على قدرات التكّيف، 

الغرائزية  الفعل  ردات  برجمة  التوجيه عن  ويعجز 

يف اإطار الإيجابية والفكر العقالين.

كيف تتم الربجمة يف هذا الإطار؟

الفرن�سيني  النف�سيني  الأطباء  اأحد  اأّكد  ما  ح�سب 

الثكنات  يف  ال�سغوط«  »اإدارة  يف  امل�ساركني 

وخطوط املواجهة، فاإن كلمة »�سغوط« اأو »�سرت�ض« 

العلمي  املفهوم  عن  موؤخراً  خرجت  قد   )Stress(

ال�سوّي واتخذت مفهوماً خاطئاً، حّملها الكثري من 

فاملغالون  املعا�سرة.  النف�سية  الإ�سطرابات  اأوزار 

�سوى  اليوم  يرون  ل  ال�سغوط،  م�ساوئ  و�سف  يف 

بها  ترتبط  ل  ال�سلبيات  هذه  اأن  علماً  �سلبياتها، 

اإيجابياتها.  روؤية  الأفراد عن  ارتباطها بعجز  بقدر 

الفورية«  »اليقظة  على  ال�سوء  النظرية  وت�سلط 

ال�سعبة،  ال��ظ��روف  يف  ال�سغوط  تفرزها  التي 

املعتمدة  الإيجابية  العوامل  اأب��رز  اأحد  وتعتربها 

القواعد  اي�ساً  النظرية  وتر�سي  العنا�سر.  لتدريب 

لتحّمل  ال�سابة  العقول  املقرتحة لربجمة  الرئي�سة 

طة،  ال�سغوط، والتعامل معها كحوافز يومية من�سّ

ال�سمل،  وجتمع  التحّدي،  ب��روح  ال�سحن  توؤمن 

خ املبادئ الع�سكرية. وتر�سّ

ال��ي��ه��ا، يقرتح  امل�����س��ار  ال���ربجم���ة  ولإجن�����اح 

الإخت�سا�سيون ت�سمينها مل�سات من اأر�س الواقع. 

لإ�سراك  بالغة  اأهمية  يولون  الأ�سا�س،  هذا  وعلى 

التقارير  و�سع  يف  ال�سغوط  املعانني  الأف���راد 

والنظريات امل�ستمدة من جتاربهم ال�سخ�سية. وهو 

ما يتيح الإ�ستفادة منها يف و�سع اأ�س�س التدريب، 

ومقارنتها  للتحليل،  اإخ�ساعها  بعد  وخ�سو�ساً 

بالنماذج التجريبية لعلم النف�س العيادي.

احلقل  هذا  يف  الدرا�سات  تويل  ثانية  جهة  من 

والتعّرف  ال�سغوط  للتدقيق مب�سادر  بالغة  اأهمية 

طاقاته،  بح�سب  كل  معها،  الأف��راد  تفاعل  على 

وفق  التاأقلم  اآليات  حتديد  يف  ي�سهم  الذي  الأمر 

الأ�سواء  ت�سّلط  ذلك،  ولتحقيق  الواقع.  متطلبات 

على تداعيات ال�سغوط لدر�ض م�سمونها، وتدريب 

الأفراد على التكّيف معها. 

تداعيات ال�ضغوط واأ�ضاليب التكّيف

تداعيات  فاإن  النف�سيني،  الإخت�سا�سيني  ح�سب 

ال�سغوط قد تتمّثل عموماً باأعرا�ض �سريرية وا�سحة 

وخمتلفة، منها البيولوجي، ومنها العاطفي.

دقات  تت�سارع  قد  البيولوجي،  امل�ستوى  على 

على  اأم��ا  وتت�سّخم.  الع�سالت  وتت�سّنج  القلب 

تام،  اإن�سعاق  يح�سل  فقد  العاطفي،  امل�ستوى 

يجدر  وهنا  احلركّية.  للوظائف  مفاجئ  تعّطل  اأو 

الأطباء  يدرجه  الذي  الفوري«  ه  »التنّبّ اأن  بالإ�سارة 

يّتخذ  قد  الإيجابية،  املوؤثرات  اإطار  النف�سيون يف 

اإجتاهاً معاك�ساً، ويتحّول اىل م�سكلة بالغة اخلطورة. 

فعندما يتعّر�س الإن�سان خلطر ما، من الطبيعي 

ال�سدمة  عنف  لكن  واحل��ذر.  باليقظة  يواجهه  اأن 

ب�سكل  اخلطر  م�سدر  نحو  اليقظة  هذه  يوّجه  قد 

�سريع ومبالغ فيه. ومبعنى اآخر فهو قد يت�سّبب 

بت�سخيم روؤية الدماغ لتداعيات املوقف، ويحدث 

رّدات فعل غري عقالنية تتمّثل بالهيجان  بالتايل 

املفاجئ وفقدان ال�سيطرة على النف�س. ول ين�سى 
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اخلوف،  نتيجة  الهروب  فعل  رّدة  الإخت�سا�سيون 

وهي رّدة فعل بالغة اخلطورة كونها معدية، وقد 

تطاول الفرقة العمالنية باأفرادها كافة. 

يعمل  ال�سغوط،  مع  التكّيف  عملية  لتفعيل 

ال�سلبية  التاأثريات  خف�س  على  الإخت�سا�سيون 

امل�سار اليها بطرق اأهمها:

طاقات  • تعبئة 

حمتوى  مقّدمها  ويف  الذهنية،  الع�سكريني 

»الذاكرة الفورية«، و»خمزون الذاكرة«.

الفكر  تفعيل  بهدف  الإدراك  حتفيز   •
العقالين.

املتكّيف.  الإجتماعي  ال�سلوك  تفعيل   •
ال�سلوك  بناء  على  ت�سديد  ال�سياق  ه��ذا  ويف 

الغري  م���ع  ال��ع��الق��ة  ت��ك��ام��ل  لأن  ال��ع��الئ��ق��ي، 

الظروف  ومواجهة  التكّيف  على  ي�ساعد 

124

اجلي�ش - العدد رقم 288



125

اجلي�ش - العدد رقم 288

ال�ساغطة.

التي  امل�سلكية  التن�سئة  على  الرتكيز   •
الذي  الأم��ر  والتعا�سد،  التعاون  مفاهيم  تر�سي 

ال��ق��ائ��د م��ن منطلق  الإل��ت��ف��اف ح���ول  ي��وؤم��ن 

الفعل  رّدات  بوحي  وع��م��الً  بالعقيدة،  الإمي���ان 

العمالنية املربجمة.

من  املعانني  الأفراد  اىل  الإ�ستماع  • اأهمية 

ومتابعة  دائمة  تن�سئة  اإيجاد  بهدف  ال�سغوط، 

نف�سية للع�سكريني الأكرث عر�سة للمخاطر.

واإر�ساء  بالقرار  الإم�ساك  على  التدريب   •
يف  فاملبالغة  وال����رتّدد.  ال��ت��ه��ّور  ب��ني  ال��ت��وازن 

اأم��ا  امل��وق��ف،  م��ع  ال��ت��اأق��ل��م  ي�سعف  ال��ت��ه��ّور 

يت�سّبب  فقد  القرار  اتخاذ  يف  البطء  اأو  ال��رتّدد، 

التاأثريات غري امل�ستحبة،  ال�سيطرة على  بفقدان 

اأو تغيريها ل�سالح املهام املطلوبة.

الوقت  يف  جت��ري  امل��ب��ادئ،  ه��ذه  من  اإنطالقاً 

يف  ال�����س��غ��وط«  »اإدارة  ح��ول  درا���س��ات  احل��ا���س��ر 

املوؤ�س�سات الع�سكرية الأوروبية و�سواها، وذلك من 

خالل و�سائل عملية وقادرة على تقدمي امل�ساعدة 

وبهذا  الع�سكريني.  اليها من  للمحتاجني  الفورية 

يتمّكن امل�سوؤولون الع�سكريون من ال�سيطرة على 

التوازن  اإر�ساء  ومن  ال�ساغطة،  الأح��وال  تداعيات 

هذه  يحّول  ما  وهو  واإيجابياتها،  �سلبياتها  بني 

الفعل  ب��ردات  منّبهة  م��وؤث��رات  اىل  التداعيات 

العقالنية، وحمّفزة لتخاذ اأ�سعب القرارات واأكرثها 

�سوابية يف اأحلك الظروف.
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ل الباحث اللبناين ال�ساب ايلي ديب حد�سيتي اىل اإكت�ساف جديد  تو�سّ

خلل  من  وذلك  والعنق،  الراأ�ش  منطقتي  يف  ال�سرطان  داء  ملعاجلة 

تخفي�ش ن�سبة الربوتيني hsp27 اىل جانب العلج بالأ�سعة. الإكت�ساف 

نال الرباءة الر�سمية من املنظمة العاملية مللكية احلقوق الفكرية يف 

اآذار املا�سي، وهو جنح يف جتاربه الأولية على الفئران، ويبقى اأن تتاأكد 

على الإن�سان، ليعطي الطب �سلحاً جديداً يف مواجهة املر�ش اخلبيث.

الأنطوين  املعهد  من  تخّرج  البقاعية.  نيحا  منطقة  من  حد�سيتي 

اإختبارية، وتابع درا�سته  بكالوريا علوم  حائزاً 

اللبنانية  اجلامعة  يف  العلوم  كلية  يف 

احلياتية  الكيمياء  يف  اإج��ازة  على  ليح�سل 

)Biochimie(. توّجه بعدها اىل فرن�سا لإمتام 
 Master en العليا حيث ح�سل على  درا�ساته 

biochimie ليبداأ بالتايل التح�سري لأطروحته 
 Laboratoire de فرن�سي  خمترب  يف  �سنوات  اأربع  ا�ستغرقت  التي 

radio - biologie cellulaire et moléculaire التابع للمركز الطبي 
 .Centre Hospitalier Universitaire de Lyon )CHU( اجلامعي

 Professeur Claire حد�سيتي  الدكتور  اأطروحة  على  اأ�سرفت  وقد 

الأول  اعتباراً من ت�سرين  �سنوات  اأربع  Rodriguez La Frasse خلل 
.2004

الباحث اللبناين املكب على جتاربه حتدث اىل »اجلي�ش« عن اكت�سافه.

اإيلي حد�سيتي 

يف لئحة الأ�سماء 

اللبنانية

امل�سّعة عاملياً

نال براءة اإكت�ساف جديد لعلج �سرطان الراأ�ش والعنق

من البداية

على  عملُت  حيث  املخترب  يف  قال:  بداية 

�سرطان  �سرطان:  نوَعي  على  يعملون  اأطروحتي، 

مع  يتجاوب  الأول  والعنق.  الراأ�س  و�سرطان  الدم 

العالج بالأ�سعة، على عك�س الثاين. من هنا كانت 

حماولة اإيجاد الفرق بني النوعني وال�سبب الأ�سا�سي 

الذي يوؤدي اىل مثل هذه النتائج. ومن املعروف 

ال�سرطانية توجد بروتينات  اأن داخل اخلاليا  علمياً 

بينها  من  عالج.  اأي  �سد  حلمايتها  تعمل  عديدة 

بدوره  املعروف   hsp27�ال على  العمل  اخرتنا 

الأ�سا�سي يف مقاومة العالج الذي يوؤدي اىل قتل 

املر�س  انت�سار  اىل  وبالتايل  ال�سرطانية  اخللية 

ومنّوه.

من  النوع  هذا  وجود  من  التاأكد  على  عملنا 

النتيجة:  فكانت  ال�سرطان  نوَعي  يف  الربوتيني 

الراأ�س  �سرطان  كبرية يف  بكميات   hsp27�وجودال

كانت  وهذه  الدم.  �سرطان  يف  وانعدامه  والعنق، 

اأول خطوة يف بداية الإكت�ساف.

الربوتيني  هذا  كمية  تخفي�س  بعدها  حاولنا 

لإظهار مدى جتاوب اخلاليا مع هذا العالج. اإ�ستعملنا 

حم�ساً نووياً م�ساداً )ADN - anti - sens( لعمل 

ال�hsp27، وهو ما يوقف فرزها يف اخلاليا. كانت 

لثالثة  معزولة  خاليا  على  اأوىل،  كمرحلة  التجربة 

اأنواع �سرطان: الراأ�س والعنق، الدماغ والربو�ستات. 

لنا اىل نتيجة اإيجابية يف جميع احلالت،  وقد تو�سّ

العالج، بالإ�سافة  اأن هذه الطريقة يف  وا�ستنتجنا 

اىل عالج الأ�سعة، ممكن اأن توؤدي اىل موت اخلاليا 

ال�سرطانية.

 

املرحلة الثانية

على  عملنا  النتيجة،  هذه  بعد  قائالً:  واأ�ساف 

فكان  الفئران،  على  ذاتها  الإ�سرتاتيجية  تطبيق 

املرة  ويف  للدرا�سة.  الأ�سا�سي  الأول  الربوتوكول 

الثانية كانت النتائج اأف�سل:

من  عدد  لدى  والعنق  الراأ�س  �سرطان  زرعنا 

الفئران، لأن ن�سبة هذا النوع عالية وعالجه دقيق 

مب�ساعفات  املري�ض  توّرط  اآثار  من  له  ملا  جداً 

التنف�س...(.  ال�سوت،  )اأوتار  وعملية  جتميلية 

ق�سمنا فئران التجربة اىل فئات:
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فئة ل تتلقى العالج، واأخرى تتلقى عالج الأ�سعة 

مع  الأ�سعة  عالج  تتلقى  الثالثة  والفئة  فقط، 

اإ�سرتاتيجية تخفي�س hsp27 فكانت النتيجة اأننا 

لنا لإزالة 70٪ من الورم، وتاأخري منو املر�س  تو�سّ

مقارنة مع العّينات التي ل تتلقى عالجاً.

واأو�سح قائالً:

ال�سرطانية،  اخللية  ي�سعف  الذي  العالج  هذا 

اأ�سرع  ب�سكل  الأ�سعة  عالج  مع  تتجاوب  يجعلها 

وذلك من دون اأي اآثار جانبية �سلبية على الأع�ساء 

عملياً  يعني  ما  والكبد...(.  )كالدماغ  احليوية 

تقلي�س جل�سات الأ�سعة التي يخ�سع لها امل�ساب 

على  ال�سلبية  اآثارها  من  احلّد  وبالتايل  باملر�س، 

اخلاليا ال�سليمة غري ال�سرطانية يف ج�سمه.

ل م�ستع�سي على العلم

لأبحاثه  جمالً  ال�سرطان  مر�س  اختياره  عن 

البحث والعلم  الرغم من �سعوبته، قال: يف  على 

لإيجاد  دائماً  ن�سعى  م�ستع�سياً،  �سيء  ل  والدرا�سة 

احللول. ففي كل نتيجة هناك عقدة �سغرية ونحن 

مل  ولو  حتى  البحث،  ويف  وحلها.  اإيجادها  نحاول 

اإذا مل تنجح  نتيجة،  ذلك  ُيعترب  نتيجة  ن�سل اىل 

الطريقة التي اعتمدناها، نحاول اأخرى.

وما �ساعدين اي�ساً على املتابعة وعدم الرتاجع، 

هو م�ستوى العمل املمتاز يف املخترب الذي عملُت 

واملعنوي  التقني  الدعم  اإيجاد  ا�ستطعت  اإذ  فيه. 

اىل  للتو�سل  وزاد حما�ستي  �سجعني  ما  الالزمني، 

نتائج اإيجابية.

خلل  واجهتها  التي  ال�سعوبات  ما   •
مراحل الإكت�ساف؟

من  �سنوات  اأربع  نتيجة  كان  اليه  لنا  تو�سّ ما   -

تنجح  ل  التي  اخلاليا،  على  نعمل  كنا  اإذ  العمل، 

مرحلة  �سعوبة،  والأكرث  دائماً.  عليها  التجارب 

التجارب على الفئران، التي تاأخذ وقتاً طويالً. بدءاً 

بزراعة املر�س وانتظار منّوه اىل حجم معني لبدء 

العالج، والتحاليل التي جُترى بعد العالج. وكل ذلك 

يحتاج اىل وقت للتنفيذ.

يف  دائماً  نكون  التجارب،  فرتة  خالل  وبالطبع 

�سوق ملعرفة النتائج ومدى جناح اإ�سرتاتيجيتنا.

براءة الإكت�ساف

املنظمة  من  علمي  اإكت�ساف  براءة  • نلَت 
باإ�سمك  الفكرية  احلقوق  مللكية  العاملية 

الأطروحة.   على  امل�سرفة  الربوف�سور  وباإ�سم 

كيف مّت ذلك وما كان �سعورك لدى اإحرازه؟

- قّدمنا النتائج الأولية للبحث يف 5 اآذار 2007 

مللكية  العاملية  املنظمة  من  ر�سمياً  وُقبلت 

�سروري  الأوىل  النتائج  )ت�سجيل  الفكرية  احلقوق 

اآخر(.  اأحد  مع  الفكرة  اإزدواجية  عدم  من  للتاأكد 

بعدها تابعنا العمل واأر�سلنا نتائج الدرا�سة الثانية 

جرى  الذي  التطوير  وقّدمنا  الأوىل  لنتائج  تاأكيداً 

اآذار   5 يف  ر�سمياً  الإكت�ساف  فُقبل  العالج،  على 

2009 بعد التاأّكد من دقة النتائج و�سحتها.

خاللها  اندجمت  عديدة  مبراحل  مّر  الإجناز  هذا 

وكلما  واخلوف.  واحلما�سة  ال�سوق  بني  م�ساعري 

نتيجة  اىل  اأ�سل  كنت 

ال�سعادة  كانت  معينة، 

اأزداد  وكنت  تعرتيني 

فاأ�سل  لأتابع  حما�سة 

املرجّوة  النتائج  اىل 

والنجاح الرائع.

م�ساريع م�ستقبلية

براءة  بعد  • ماذا 
الإكت�ساف؟

 23 يف  تخّرجت   -

اإكمال  اآمالً  لبنان  اىل  وعدت   2009 الثاين  كانون 

اأخرى.  م�ساريع  جانب  اىل  وطني،  يف  م�سروعي 

ولكن الأهم هو متابعة تطبيق العالج بالتن�سيق 

مع املخترب يف فرن�سا، ومع ال�سركة الكندية التي 

.hsp27�زّودتنا احلم�س النووي امل�ساد لل

قيد  زالت  ما  التي  امل�ساريع  من  الكثري  لدي 

اإيجاد  �سمنها  اأحاول  الإطار،  هذا  يف  الدرا�سة 

امل�سروع  ملتابعة  لبناين  خمترب  مع  التن�سيق 

ولإفادة اللبنانيني والعامل. فبعد مرحلة الإكت�ساف، 

الكثري من املراحل والدرا�سات للو�سول اىل  هناك 

تطبيق العالج على الإن�سان.

نحاول قدر امل�ستطاع النجاح يف هذا امل�سروع، 

اىل  لبنانية  جامعات  يف  بالتعليم  اأفكر  كما 

على مر�س  يرتكز  الذي  الرئي�س  اإهتمامي  جانب 

ال�سرطان.

حد�سيتي والإعلم

للب�سرية،  عظيم  اإكت�ساف  اىل  لت  • تو�سّ
ملاذا مل تظهر بعد يف الإعلم؟

الأمريكية  العلمية  املجلة  يف  الدرا�سة  ُتن�سر   -

Molecular Therapy، هذا كبداية، وقد ظهرُت 
يف بع�س و�سائل الإعالم، لكنني اأوّد الت�سديد على 

لنا اليه ما زال قيد الإختبار  اأن الإكت�ساف الذي تو�سّ

على الفئران ومل ُيطّبق بعد على الإن�سان. فالعالج 

ما زال يف مراحله الأولية ويحتاج اىل وقت لُيطّبق 

بالإ�سافة  هذا  واأكيدة،  نهائية  النتائج  وت�سبح 

بتناول  بروتوكول معنّي يف ما يتعلق  اىل وجود 

الإكت�ساف يف الإعالم.

كلمة اىل ال�سباب

ال�سباب  اىل  توّجهها  التي  الكلمة  • ما 
اللبناين؟

�سادفت  وقد  املهجر،  يف  جتربتي  يل  كانت   -

ميلكون  الذين  اللبنانيني  ال�سباب  من  الكثري 

اأن  »حرام«  املجالت.  كل  يف  والقدرات  الطموح 

الأ�سا�سية  الب�سرية  املوارد  هذه  كل  لبنان  ي�سّيع 

لنمّوه وبقائه بت�سديرها اىل اخلارج.

الأ�سا�سي لهجرة هوؤلء هو  ال�سبب  اأن  الع�لم  مع 

فاإنني  واملعنوي  املادي  الدعم  اىل  افتق�ارهم 

اأدعوهم للع�ودة اىل وطن�نا، ولو اأن الأمر فيه من 

ال�سعوبات واملخاط�رة، ولكن با�ست�طاع�تنا التاأث�ري 

اإيجابي�اً ليتحّول لبن�ان اىل وط�ن اآمن وحا�س�ن لنا.

يف املقابل اأوّجه اي�ساً نداًء اىل الدولة التي هي 

امل�سوؤول الأول عن دعم ال�سباب اللبناين واإبداعه، 

ليعودوا  الت�سهيالت  لهم  تقدم  اأن  واجبها  ومن 

يف  الإبداعية  وم�ساريعهم  بطاقاتهم  وي�ساهموا 

نه�سة لبنان.

للجي�س  واإجالل  تقدير  ب�»حتية  حد�سيتي  وختم 

اللبناين، الذي هو وحده حامي الوطن و�سبابه«.
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حزيران

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

فنون زخرفية

2
0
0

9

هرب  ليلى  اخلّلقة  الفنانة  يد  اأبدعت 

واأ�سلوبها  املمّيز  طابعها  لها  جداريات 

اإحتفاء،  مو�سع  باأعمالها  ف��اإذا  اخلا�ش، 

و�سهادة ملا تختزنه نف�سها من جمال.

والتوا�سل  الداخلية  الهند�سة  اأ�ستاذة 

خيطان  يغزل  اأن  للنول  تركت  الب�سري 

اىل  ط��ارت  �ساحرة،  ج��داري��ات  ال�سوف 

خمتلف اأنحاء العامل كب�ضاط الريح...

هرب  ليلى  من�سوجات  من  من�سوجة  لكل 

قيمتها الفنية والروحية والثقافية، فهي 

وليدة خيال اإمراأة �سغوفة باملاآثر واحِلكم 

يف  م�سارها  يطيع  بالنول  فاإذا  وال�سعر، 

�سناعة حتف كونية زّينت ق�سوراً يف عدد 

من بلدان العامل.

كلمات

من جدتها

ر�سمت م�سار حياتها

ن�سيج حمبة وحكاية عطاء

الدكتورة ليلى هرب

م�سار متنّوع

بريوت  يف  النور  هرب  اليا�س  ليلى  اأب�سرت 

�سنة 1945، اأنهت درو�سها الثانوية يف مدر�سة 

وحازت  املارونيات.  املقد�سة  العائلة  راهبات 

الدرا�سة دبلوم درا�سات  بعد خم�س �سنوات من 

الزخرفية  والفنون  الداخلية  الهند�سة  يف  عليا 

من معهد الفنون اجلميلة - اجلامعة اللبنانية.

غادرت لبنان اىل باري�س مبنحة من اجلامعة 

العليا  الوطنية  املدر�سة  ودخلت  اللبنانية 

بعد  وح�سلت   )ENSAD( الزخرفية  للفنون 

ثالث �سنوات درا�سية على دبلوم التخ�س�س يف 

التوا�سل الب�سري.

بتدري�س  كّلفت  لبنان،  اىل  عودتها  بعد 

يف  الب�سري  والتوا�سل  الداخلية  الهند�سة 

معهد الفنون اجلميلة - اجلامعة اللبنانية، كما 

انتدبتها اجلامعة اللبنانية �سنة 1979 لتدري�س 

 - القد�س  الروح  جامعة  يف  الداخلية  الهند�سة 

الك�سليك، ملدة اأربع �سنوات.

ال��ع��ام��ني 2001  ال��واق��ع��ة ب��ني  ال��ف��رتة  يف 

رئي�سة  متتاليتني  ملرتني  انتخبت  و2006 
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والفنون  ال��داخ��ل��ي��ة  الهند�سة  لق�سم 

اجلميلة  الفنون  معهد  يف  الزخرفية، 

)اجلامعة اللبنانية( والعام 2007 عّينت 

رئي�سة لق�سم الفنون الإعالنية والتوا�سل 

الب�سري )يف اجلامعة نف�سها(.

م��زاول��ة  ع��ن  تنقطع  اأن  دون  م��ن 

اجلميلة،  الفنون  معهد  يف  التدري�س 

ممار�سة  يف  ه��رب  ل��ي��ل��ى  ا���س��ت��م��رت 

على  ت�سهد  كما  كمهند�سة.  مهنتها 

�سّممتها  التي  العديدة  امل�ساريع  ذلك 

لبنان  يف  تنفيذها  على  واأ���س��رف��ت 

واخلارج، ومن بينها املن�سة التي احتفل 

الثاين  بول�س  يوحنا  البابا  قدا�سة  فيها 

بها  قام  التي  الزيارة  اأثناء  بقدا�سه يف 

اىل لبنان العام 1997. 

وممار�سة  التدري�س  اىل  بالإ�سافة 

هرب  ليلى  قامت  الهند�سية  مهنتها 

اللبناين،  البيت  هند�سة  حول:  باأبحاث 

وتقنية  ال�سرقية،  اجل��داري��ة  ت��اري��خ 

.)Kilim( »املن�سوجة اجلدارية »كيليم

الإقت�سادية  ال��ل��ج��ن��ة  ن�����س��رت  وق���د 

والإجتماعية لغربي اآ�سيا )الأمم املتحدة 

بتقنية  املتعّلق  البحث   )ESCWA
»الكيليم« )Kilim(، ون�سرت عدة كتب 

مدر�سية البحث املتعّلق بهند�سة البيت 

اللبناين.

النول دفرت تاأملت

اكت�سبتها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��رب��ة  خ�����س��ب 

ذاكرتها  يف  تركته  ال��ذي  والإن��ط��ب��اع 

طفلة  تزال  ما  كانت  يوم  �سمعتها  التي  احلكاية 

من جدتها، دفعا ليلى هرب اىل البحث عن الكلمة 

التي فيما لو ترجمت اىل اأية لغة كان، اأوحت اىل 

القارئ بحقيقة تعنيه.

هكذا دخلت املن�سوجة عامل ليلى، وزنة اأعطتها 

يف  را�سخة  وظلت  ال�سغر  �سن  يف  جدتها  اإياها 

�ساحرة  جداريات  و�سارت  اأثمرت  اأن  اىل  ذاكرتها، 

املخطوطة  الكلمة  �سّر  يف  تاأخذنا  الريح  كب�ساط 

املبدعة  لهذه  اأ�سبح  نول  على  ال�سوف،  بخيط 

الأقوال  اأجمل  �سفحاته  على  تكتب  تاأمالت،  دفرت 

ال�سريفة واملاأثورة.

فهي  حلفيدتها  اجلدة  روتها  التي  احلكاية  اأما 

حكاية الأمري الذي اختار مهنة احلياكة كي ي�ستعيد 

مغزاها  خُلّ�س  والتي  احلرب،  خ�سر  بعدما  مملكته 

باملثل ال�سعبي القائل: »اللي باإيدو �سنعة، باإيدو 

قلعة«. وظّل املثل يحفر يف تربة الفتاة اىل اأن 

الوقت لأن يرتفع يف جمموعة مده�سة من  حان 

مئة و�ست وثالثني من�سوجة، ت�ستحق اأن يكون لها 

متحف، لو مل تتوّزع يف اأنحاء العامل.

من  النول  فكرة  ول��دت  بداية،  �سيء  لكل  ولأن 

اأبحاث قامت بها ليلى هرب يف اجلامعة اللبنانية، 

فجّهزت له حمرتفاً حلياكة اجلداريات، وا�ستقدمت 

واأدخلت  »الكيليم«،  تقنية  يف  اإخت�سا�سيني 

ال�سوف  وا�ستخدمت  النول  التعديالت على  بع�س 

املعروف بجودته.

اليها  توحي  البال  يف  جدتها  وفكرة  ذلك  كل 

بتقنية  اإمن���ا  »الكيليم«  ن��وع  م��ن  مبن�سوجة 

حمتواها.  اخلط  يكون  فيها،  عقدة  ل  خمتلفة،  

من اخلط الفار�سي، اىل الرقعي، حتى و�سلت اىل 

وذات  الهند�سي  اأو  املوّرق  والكويف  الكويف  اخلط 

ال�سعبة. ومل ترتدد...  بالرغم من قواعده  الزوايا 

على مدى �سنتني والفكرة تنمو يف روحها �سغفاً 

وهياماً، تعّلمت اخلط واأتقنت هند�ساته، و�سارت 

تتعّرف على اأ�سرار الأحرف، وتكت�سف باختباراتها 

والواو  كالكاف  الأح��رف  بع�س  يف  طواعية  الأوىل 

والياء، و�سعوبة يف اأخرى كالراء مثالً التي ي�سعب 

املحبة
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فكان  الوفري  احل�ساد  اأم��ا  بها.  التالعب 

 1994 العامني  بني  الواقعة  الفرتة  يف 

 106 توقيع  من  متّكنت  حيث  و2006 

بني  توّزعت  فريدة(  )قطعة  جداريات 

جامعي التحف الفنية يف لبنان، فرن�سا، 

اأمريكا،  انكلرتا،  الفاتيكان،  اإيطاليا، 

مراك�س،  ال�سعودية،  م�سر،  اإ�سبانيا، 

الكويت، والإمارات العربية. العام 1996 

حازت جائزة الإبتكار يف الفنون احلرفية 

الدار   - واألك�سو  ا�سي�سكو  منظمتي  من 

البي�ساء - املغرب.

اإحياء تراث لبناين

الإعتبار الأول الذي دفع ليلى هرب اىل 

الكثري  الذي يتطلب  العمل  القيام بهذا 

والنفقات،  والوقت  والعناء  اجلهد  من 

طموحها لي�س يف اإيجاد جمال عمل جديد 

الذين  وللحرفيني  اللبنانيني  للفنانني 

الفنانني  ت�ساميم  تنفيذ  �سيتولون 

لبناين  ت��راث  اإح��ي��اء  يف  ب��ل  فح�سب، 

والفاكهة  بعقلني  بلدات  يف  ون�ساأ  ُولد 

وما  وجونيه،  �سباب  وبيت  وعيدمون 

املنازل  بع�س  يف  حمفوظة  اآثاره  تزال 

احلرفيني  بع�س  يزال  ما  كما  اللبنانية 

يعمل على اإبقائه قيد احلياة.

م�سدر  اأن  فهو  الثاين  الإعتبار  اأم��ا 

اإيحائها كان الكتابة العربية مبا ت�ستمل 

عليه حروفها من اإمكانات ت�سكيلية ومن 

دللت ورموز مثرية لالإعجاب. ن�سري على 

اأفادت  ما  اىل  احل�سر  ل  املثال  �سبيل 

واىل  واملغربية  والفار�سية  الكوفية  الكتابة  منه 

التذكري،  وميم  التاأنيث  نون  حرفا:  اليه  ي�سري  ما 

واىل ما جعل من حريف النون والباء، اللذين اإذا ما 

�سيئاً  باأن  اأي فعل جعاله يعني  وردا يف م�ستهل 

م�سترتاً قد ظهر.

يف ا�ستيحاء اللغة العربية كما يف اعتماد حياكة 

اجلداريات اإحياء للرتاث اللبناين، ون�سج مل�ساحات 

العربية  اللغة  واأن  خ�سو�ساً  الفنانة،  بح�سب  تالٍق 

وجهني  ت�سّكالن  اللغتني  وكال  الآرامية  اإبنة  هي 

من اللغة والكتابة الفينيقية. »اللغة العربية هي 

اأية  اىل  اللبنانيون  فيها  يتالقى  التي  املحطة 

طائفة اإنتموا« تقول هرب.

د روحانية ال�سرق اأ�سلوب خا�ش يج�سّ

املبدعة  الفنانة  اعتمدته  ال���ذي  لالأ�سلوب 

الدكتورة ليلى هرب طابعه اخلا�س، لي�س من ناحية 

اإدراج الكلمات العربية على خلفية جدارية اأو من 

والإن�سجام  التوازن  لإ�سفاء  الألوان  ا�ستخدام  ناحية 

من  بل  اجل��داري��ة،  اأج��زاء  خمتلف  على  والتناغم 

ناحية ترتيب عبارات الآيات واحِلَكْم بال�سيغة التي 

التوقف  دون  من  ما مب�سمونها  درجة  اىل  توحي 

الفنانة  اأن  اىل  ي�سري  ما  ذلك  قراءتها. ويف  عند 

لالأ�ساليب  م�سايرة  العربي  احل��رف  ت�ستخدم  مل 

العامل  اأق��ط��ار  معظم  يف  ال�سائدة  التجريدية 

اإن عرّبت عند بع�س الفنانني التجريديني  والتي 

 2008 وال��ع��ام   1995 العام  بني 

يف  ه��رب  ليلى  ال��ف��ن��ان��ة  ���س��ارك��ت 

ع�سرات املعار�س، حيث عر�ست يف 

و�سارع  الفن  ودرج  الربغوت  �سوق 

)ال�سالة  ال�سياحة  ووزارة  احلمراء، 

بريوت...  دي  والفوروم  الزجاجية( 

كما عر�ست اأعمالها خارج لبنان يف  ة
ئي

نا
وث

ة 
ني

ف
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ار
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اآية الكر�سي
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اأ�سبوع  وال�سعودية و�سمن  البحرين، 

لبنان يف كان واأماكن اأخرى.

العماد  هرب  الفنانة  باأعمال  ونّوه 

للجي�س،  قائداً  كان  يوم  حلود  اإميل 

الفاتيكان،  يف  العامة  والأم��ان��ة 

ورئي�س  م��ط��ر،  بول�س  وامل��ط��ران 

ومدير املركز الكاثوليكي لالإعالم.

اأجنزت املهند�سة ليلى هرب العديد من امل�ساريع الهند�سية، فقد ر�سمت 

عدة كنائ�س منها: مار اأنطونيو�س - بيت �سباب و�سيدة البحر، و�سيدة البري 

و�سيدة املعونات. كذلك من اأعمالها الهند�سية اإعادة تاأهيل مبنى تلفزيون 

لبنان - احلازمية، وتعاونية احلرف يف لبنان، وم�ست�سفى �سان �سارل ومتحفي 

الطوباوي يعقوب الكبو�سي والبطريرك اليا�س احلويك.

م�ساريع هند�سية

لي�ش الغنى ال�سيء



املتاأمل، تبقى  نقله اىل  الأ�سيلني عما يتمّنون 

فالزخرفة  اآخرين.  عند  الزخرفة  �سروب  من  �سرباً 

ودغدغت  ف�سوليته  واأث��ارت  املتاأّمل  لفتت  واإن 

ي  احل�سّ التوا�سل  توثيق  عن  عاجزة  تبقى  ب�سره 

املولد للوجود بينه وبني الفنان.

�سحيح اأنها ا�ستخدمت اخلط الكويف يف تاأليف 

بالتقليد  تكتفي  اأن  عن  عو�ساً  اأنها  غري  ر�سومها 

اآف��اق  فتح  يف  ن�سطت  اخل��ط،  لهذا  ال�سطحي 

جديدة  اإمكانات  واختالق  الفني  لالإبداع  ف�سيحة 

يف ت�سميم اجلدارية وتنفيذها وتناغم الإيقاعات 

اخلطية واللونية داخل وحدة ت�سكيلية توؤمن �سكون 

الأعلى  نحو  اإنطالقها  متنع  اأن  دون  من  اجلدارية 

وجت�سيدها دعوة ال�سرق الروحية.

فنانة ت�ستحق التكرمي

باإن�ساء  جناحها  يف  تكمن  ل  هرب  ليلى  اأهمية 

حمرتف حلياكة اجلداريات فح�سب، بل يف الطابع 

واخل�سو�سية والنفحة الروحية والفنية التي تتمّيز 

بها اإبداعاتها.

الفنون  معهد  من  تكرمي  حمّط  كانت  هنا  من 

�سدور  مبنا�سبة  اللبنانية  اجلامعة  يف  اجلميلة 

»الكيليم«  اجلدارية  املن�سوجة  حول  الثالثة  كتبها 

الإحتفال  وك��ان  الأوني�سكو.  ق�سر  م�سرح  على 

الدكتور  اللبنانية  اجلامعة  رئي�س  وح�سور  برعاية 

زهري �سكر، وممثلة وزيرة الرتبية والتعليم العايل 

الأ�سبق  اجلي�س  قائد  ال�سنيورة،  �سلوى  الدكتورة 

اجلي�س  قائد  ممثل  طنو�س،  ابراهيم  العماد 

ن�سور،  �سمري  الركن  العقيد  قهوجي  جان  العماد 

�سليمان  حاج  �سالح  الركن  العميد  التوجيه  مدير 

والأدبية  والثقافية  الر�سمية  الفاعليات  وعدد من 

واأ�سدقاء املحتفى بها.

وقد ت�سّمن برنامج الإحتفال عر�س فيلم وثائقي 

الكاتبة  عن املن�سوجة اجلدارية وكلمات لكل من: 

اأبو  ج��وزف  الربوف�سور  من�سى،  مي  وال�سحافية 

الدكتور ها�سم  الفنون اجلميلة  رزق، عميد معهد 

الأيوبي، الأ�ستاذ عادل خليفة )عن رابطة الأ�ساتذة 

اجلامعة  رئي�س  الإحتفال  راع��ي  املتفّرغني(، 

بها.  للمحتفى  اخلتام  وكلمة  �سكر  زهري  الدكتور 

وقد قّدم الإحتفال الفنان وال�ساعر جان ق�سي�س.

الأمة
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حزيران

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بو مارون

مهن ومعار�س

2
0
0

9
من�سة اجلي�ش ت�ستقطب املزيد من ال�سباب

معر�ش املهن الرابع يف اجلامعة اللبنانية الدولية

�سيفاً  اجلي�ش  ح��ّل 

املهن  معر�ش  على 

اأقامته  الذي  الرابع 

اللبنانية  اجلامعة 

لطلبها  ال��دول��ي��ة 

يوم  يف حرمها، يف 

طويل اإفتتحه �سباحاً وزير العمل حممد فني�ش، من خلل 

كلمة األقاها للمنا�سبة بعد اأن اإ�ستقبله اأمين دحروج مدير 

مكتب الإعلن والعلقات العامة يف اجلامعة بكلمة ترحيب 

�سكر فيها ح�سوره اىل اجلامعة يف هذا اليوم املمّيز.

الكتاب اخلام�س  الثقافية يف طرابل�س - لبنان، »معر�س  الرابطة  نّظمت 

والثالثني« يف معر�س ر�سيد كرامي الدويل )طرابل�س بني 29 ني�سان و10 

اأيار 2009(.

اآلف مرت مربع تقريباً، و�سّم نحو مئة  اإمتد املعر�س على م�ساحة ع�سرة 

جناح. و�سارك فيه عار�سون من ال�سمال وبريوت ومن خارج لبنان اي�ساً فكان 

الن�سر  ُدور  الأردنية... واىل  الثقافة  واآخر لوزارة  هناك جناح لدولة فل�سطني 

موؤ�س�سات  املعر�س  يف  �ساركت  الرتبوية،  واملعاهد  واجلامعات  واملكتبات، 

ثقافية، وو�سائل اإعالم وتخللته معار�س فنية.

اأربع  اىل  بالإ�سافة  يومي  ثقايف  برنامج  ُنّظم  املعر�س،  هام�س  وعلى 

كتب  واإطالق  وتوقيع  و�سعرية  فنية  واأم�سيات  وندوات  حما�سرة  وع�سرين 

جديدة.

الإقبال بح�سب القّيمني ترّكز على الكتب الدينية وال�سيا�سية، وكتب الطبخ 

وكتب الأطفال. وقد ناهز عدد الزوار حواىل اخلم�سني األف زائر.

ال�سغوط  ب�سبب  املعر�ض  هذا  يعانيها  التي  ال�سعوبات  من  الرغم  وعلى 

الإقت�سادية والإجتماعية واإيجاد �سبل التمويل، اإل اأنه يبقى املعر�س الوحيد 

الذي ُينّظم يف املنطقة، واأهاليها ينتظرونه �سنوياً.

ندين البلعة

50 األف زائر ارتادوا معر�ش الكتاب اخلام�ش والثلثني يف طرابل�ش

كلمات وجولت

خاللها  ع��رّب  كلمة  فني�س  حممد  الوزير  األقى 

يجمع  »ال��ذي  املعر�س  هذا  برعاية  �سروره  عن 

خريجي  وب��ني  اخلا�سة  وال�سركات  املوؤ�س�سات 

اجلامعة يف خمتلف اإخت�سا�ساتهم، لأنهم ال�سبيل 

حيث  ومناهجه،  وبراجمه  التعليم  لتطوير  الأجنح 

بات �سرورة اإقت�سادية وتنموية اأن يتم مثل هذا 

الرتابط بني �سوق العمل وخمرجات التعليم«.

وم�ستواها  باجلامع�ة  فن�ي�س  الوزير  واأ�س�اد 

»باأن  ج��ازم��اً  والتوجيهية  التعليمية  وخطتها 

مثل  تر�سمه  تكنولوجية  علمية  لنه�سة  املدخل 

التي  ال��ع��الق��ة  ه���ذه 

العلمي  البحث  توّجه 

اأ�سحاب  وت�سّجع  النا�س  خدمة  يف  نتائجه  لت�سع 

وبلورة  اإكت�سافهم  على  وت�ساعد  امل��واه��ب 

منتج  اإقت�ساد  بناء  يحتاجه  ما  وهذا  طاقاتهم؛ 

البطالة  من  ويحّد  العمل  فر�س  يوّلد  وحقيقي 

ويقّلل من الفقر ويحفظ قيمة العلم واأهله«.

الأ�ستاذ  برفقة  فني�س  الوزير  ج��ال  ذل��ك  بعد 

الأكادميي  املدير  طربيه  علي  والدكتور  دحروج 

يف اجلامعة على 70 من�سة ملختلف املوؤ�س�سات 

يف  ال��ط��الب  اإنت�سر  وال��ت��ي  اخلا�سة  وال�سركات 

اأرجائها.

من  الأوف���ر  احل�سة  اجلي�س  ملن�سة  ك��ان  وق��د 

عن  ا�ستف�سروا  الذين  وال�سابات  ال�سباب  حما�سة 

ومدر�سة  احلربية  املدر�سة  اىل  الإنت�ساب  �سروط 

الع�سكرية  الإخت�سا�سات  اىل  وتعّرفوا  الرتباء، 

املوؤ�س�سة  توجهات  عن  ا�ستو�سحوا  كما  كافة، 

وتطلعاتها. الع�سكرية 
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اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام بالإ�ستئناف

حزيران

2
0
0

9

ة بالآداب والأخلق العامة ملا تهدف اليه من ح�ّش على  تعترب جرائم الدعارة من اجلرائم املا�سّ

العامة، واعتداًء على قدا�سة ج�سم  الوقت نف�سه اعتداًء على احلرية  الفجور. وهي ت�سّكل يف 

فر�ش  من  وتقّلل  للح�سمة،  املنافية  الأفعال  ومن  والأخلق  ال�سرف  على  اعتداء  وهي  الإن�سان، 

�سرعية،  غري  واأمومة  طفولة  تفر�ش  وقد  املجتمع،  يف  العائلي  بالإ�ستقرار  ومت�ّش  الزواج، 

ة باأمن املجتمع، خ�سو�ساً عندما ُترتكب بت�سهيل وتغطية من الآباء اأو  لذلك فهي جرمية ما�سّ

الأ�سقاء اأو الأزواج اأو الأقارب، ممن يجدر بهم اأن يكونوا قدوة لغريهم يف احرتام املبادئ الدينية 

والأخلقية والإجتماعية. وي�سار يف هذا ال�سياق اىل انت�سار ظاهرة الزواج ال�سوري باأجنبيات حيث 

ي�سهل الزوج الدعارة ال�سرية لزوجته مع اآخرين لقاء احل�سول على مبالغ مالية.

منوذج

ت�سهد العديد من الدول يف العامل وجود �سبكات 

وترويجها  وت�سهيلها  الدعارة  لتعاطي  منّظمة 

بق�سد جتميع الرثوات الطائلة بو�سائل غري اأخالقية، 

فتن�سر الفتيات يف الطرقات ويف ال�ساحات العامة 

اللبناين  الق�ساء  على  ُعِر�ست  وقد  املارة.  لإغواء 

العديد من ق�سايا الدعارة املماثلة، ل �سيما تلك 

الواقعة قرب املرابع الليلية والأوتيالت وبداخلها، 

اأو تلك التي ُترتكب يف مراكز التدليك الفيزيائي 

التي تنت�سر اإعالناتها يف ال�سحف.

ومن مناذج الدعارة، احلادثة الآتية: كان �سخ�س 

اإحداهن  الأوتيالت ف�ساهد  اأحد  ب�سيارته قرب  ماراً 

على  معها  واتفق  توقف  الطريق،  جانب  على 

لبنانية،  ل��رية  األ���ف  خم�سني  ل��ق��اء  جمامعتها 

خا�س  �ساليه  اىل  ا�سطحبته  حيث  معه  ف�سعدت 

بها، وبو�سولهما، وبعدما بداأت بنزع ثيابها رف�س 

�سعراً  ا�سرتطت  اأنها  بحجة  معها  اجلن�س  ممار�سة 

ال�ساليه  من  خ��رج  ومل��ا  عليه،  اتفقا  مما  اأعلى 

فوجئ بزوجها ومعه �سخ�سان اآخران قاموا بالعتداء 

عليه بال�سرب لأنه مل ميار�س اجلن�س مع املراأة 

ومل يدفع لها املبلغ املتفق عليه معها. وبعد 

الزوجة  اأن تلك  التحقيقات وال�ستق�ساءات، تبني 

ويقوم  الطرقات،  على  للرجال  الكمائن  تن�سب 

مع  انتقالها  اإث��ر  فيتبعها  مبراقبتها  زوج��ه��ا 

اأحدهم اىل ال�ساليه، فاإذا تراجع الزبون عن رغبته 

من  مبلغ  بدفع  الزوج  يلزمه  معها  باملمار�سة 

املال. وهذا ي�سّكل جرمية الدعارة وجرمية اعتماد 

الزوج يف ك�سب معي�سته على دعارة زوجته بعد اأن 

�سّهل لها ممار�سة هذه الدعارة، واجلرميتان ن�ست 

عليهما املادتان 523 و527 من قانون العقوبات 

اللبناين.

تعريف جرمية الدعارة

مل يعّرف القانون اللبناين جرمية الدعارة تعريفاً 

وا�سحاً و�سريحاً على الرغم من جترميها واملعاقبة 

من   530 حتى   523 من  امل��واد  مبقت�سى  عليها 

قانون العقوبات. اإل اأنه ميكن من خالل هذه املواد 

تعريف الدعارة باأنها اإقامة عالقات جن�سية �سرية 

غري �سرعية لقاء احل�سول على مبالغ مالية؛ اأي اأن 

يكون الهدف من تلك املمار�سة اجلن�سية ال�سرية 

هو الك�سب املادي.

ويعاقب القانون اللبناين على تعاطي الدعارة، 

وعلى ت�سهيلها، وعلى احل�ّس عليها، وعلى الإكراه 

التهديد  اأو  العنف  اأو  اخل��داع  با�ستعمال  عليها 

وعلى  الإك��راه،  و�سائل  من  ذلك  غري  اأو  النفوذ  اأو 

اعتمادها و�سيلة لك�سب املعي�سة...

كل  تعاقب  العقوبات  قانون  من   523 فاملادة 

من تعاطى الدعارة ال�سرية اأو �سّهلها باحلب�س من 

�سهر اىل �سنة وبالغرامة من 50 األفاً اىل خم�سماية 

ذاته  القانون  األف لرية. وتعاقب املادة 524 من 

عن  تنق�س  ل  وبغرامة  الأقل  على  �سنة  باحلب�س 

مئتي األف لرية من اأقدم اإر�ساًء لأهواء الغري على 

اإغواء اأو اجتذاب اأو اإبعاد اإمراأة اأو فتاة دون احلادية 

والع�سرين من عمرها ولو بر�ساها، اأو اإمراأة اأو فتاة 

يف احلادية والع�سرين من العمر با�ستعمال اخلداع 

اأو غري ذلك  النفوذ  اأو �سرف  التهديد  اأو  العنف  اأو 

عقوبات  املادة 525  وتعاقب  الإكراه.  و�سائل  من 

من  وبالغرامة  �سنتني  اىل  �سهرين  من  باحلب�س 

اأقدم با�ستعماله  األف لرية من  األفاً اىل 500   50

الو�سائل املذكورة يف املادة ال�سابقة على ا�ستبقاء 

�سخ�س رغماً عنه ولو ب�سبب دين له عليه يف بيت 

الفجور اأو اأكرهه على تعاطي الدعارة.

على  العقوبات  قانون  من   526 امل��ادة  ون�ست 

اأنه من اعتاد اأن ي�سّهل بق�سد الك�سب اإغواء العامة 

على ارتكاب الفجور مع الغري، ومن ا�ستعمل اإحدى 

من  و3   2 الفقرتني  يف  اليها  امل�سار  الو�سائل 

يعاقب  الفجور  اىل  النا�س  ل�ستجالب   209 املادة 

باحلب�س من �سهر اىل �سنة وبالغرامة من ع�سرين 

املادة 527  األف لرية. كما ن�ست  اىل مئتي  األفاً 

نحن والقانون
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يتعاطى  ل  امرئ  كل  اأنه  على  ذاته  القانون  من 

اأو  معي�سته  ك�سب  يف  فاعتمد  بالفعل  مهنة 

بع�سها على دعارة الغري، عوقب باحلب�س من �ستة 

اىل  األفاً  ع�سرين  من  وبغرامة  �سنتني  اىل  اأ�سهر 

مئتي األف لرية.

عنا�سر جرمية الدعارة

هي:  عنا�سر  ثالثة  على  الدعارة  جرمية  تقوم 

يكون  اأن  ال�سري،  باجلماع  املتمّثل  املادي  الفعل 

والق�سد  امل��ادي،  الك�سب  هو  الدعارة  من  الهدف 

اجلرمي.

ال�سري: باجلماع  املتمّثل  املادي  • الفعل 
ُيق�سد باجلماع ال�سري الت�سال اجلن�سي بني رجل 

وامراأة، اإت�سالً �سرياً وغري م�سروع.

وي�ستوجب اجلماع املتمّثل بالت�سال اجلن�سي اأن 

يكون طرفاه رجل وامراأة. فال تت�سور جرمية الدعارة 

اإذا كان الطرفني من جن�س واحد، كما لو كانا رجلني 

اأو اإمراأتني، حيث يكون الفعل من الأفعال اجلرمية 

املخالفة لالأخالق والآداب العامة التي تعاقب على 

املجامعة خالفاًَ للطبيعة باحلب�س حتى �سنة واحدة 

�سنداً للمادة 534 عقوبات.

الرجل  بني  واجلماع  اجلن�سي  الإت�سال  كان  واإذا 

الركن املادي جلرمية  فال يتحقق  واملراأة م�سروعاً 

الذي  الزواج  الدعارة، كما هو احلال يف ظل نظام 

يعرتف للزوج باحلق يف الإت�سال بزوجته، ويفر�س 

على املراأة الإلتزام بقبوله. �سرط اأن ل يكون ذلك 

الزواج �سورياً بق�سد تغطية وت�سهيل دعارة الزوجة 

مع الزبائن بعلم ومعرفة ذلك الزوج.

وتوجب �سرعية الإت�سال اجلن�سي واجلماع يف ظل 

للقوانني  وفقاً  الزواج �سرعياً  اأن يكون هذا  الزواج 

اأو فا�سداً  باطالً  الزواج  كان  اإذا  اأما  الإجراء.  املرعية 

ال�سلة  تلك  عن  ال�سرعية  ال�سفة  ينفي  ل  فهو 

بني طرفيه، حتى واإن كان الطرفان يجهالن �سبب 

البطالن اأو الف�ساد من دون اأن يتوافر لدى اأحدهما 

الرجل  اإذ ل ميكن تو�سيف عالقة  الق�سد اجلرمي؛ 

باملراأة هنا بعالقة زنى ول بتعاطي الدعارة لنتفاء 

الركن املعنوي املتمّثل بالق�سد اجلرمي وفق ما 

�سياأتي تف�سيله لحقاً.

هو  الدعارة  فعل  من  الهدف  يكون  • اأن 
الك�سب املادي:

ن�ست املادة 526 من قانون العقوبات على اأنه 

العامة  اإغواء  الك�سب  بق�سد  ي�سّهل  اأن  اعتاد  من 

على ارتكاب الفجور مع الغري، ومن ا�ستعمل اإحدى 

الو�سائل امل�سار اليها يف الفقرتني 2 و3 من املادة 

209 ل�ستجالب النا�س اىل الفجور، يعاقب باحلب�س 

من �سهر اىل �سنة وبالغرامة من ع�سرين األفاً اىل 

اأنه  األف لرية. كما ن�ست املادة 527 على  مئتي 

يف  فاعتمد  بالفعل  مهنة  يتعاطى  ل  امرئ  كل 

ك�سب معي�سته اأو بع�سها على دعارة الغري، عوقب 

باحلب�س من �ستة ا�سهر اىل �سنتني وبغرامة من 

ع�سرين األفاً اىل مئتي األف لرية.

اأن تكون الدعارة بق�سد الك�سب  وبالتايل، يجب 

املادي، اأي اأن يكون الهدف من اجلماع واملمار�سة 

يعتمده  م��ادي  لقاء  على  احل�سول  هو  اجلن�سية 

اجلاين �سبيالً يف مهنته لك�سب معي�سته.

اأن عمل املراأة التي  وقد اعترب الق�ساء اللبناين 

للزبائن  الفتيات  تاأمني  عرب  دع��ارة  �سبكة  تدير 

نقدية،  مبالغ  لقاء  اجلن�سية  املمار�سة  بهدف 

وتعمد اىل تعاطي الدعارة وت�سهيلها لأخريات يف 

لقاء  اأخرى  اأماكن  اأو يف  الزبائن  منازل  اأو  منزلها 

املال، ي�سّكل جنحة الدعارة املن�سو�س عليها يف 

املادة 523 من قانون العقوبات واأن فعلها جلهة 

عليها  املن�سو�س  اجلنحة  ي�سّكل  الدعارة  ت�سهيل 

يف املادة 527 من قانون العقوبات. 

الدعارة: جرمية  يف  اجلرمي  • الق�سد 
العمدية  اجل��رائ��م  م��ن  ال��دع��ارة  جرمية  تعترب 

يتمّثل  وهو  اجلرمي،  الق�سد  وجود  تتطّلب  التي 

بان�سراف الإرادة اىل ارتكاب الفعل والعلم بارتكاب 

الك�سب  بهدف  اجلن�سية  وال�سلة  ال�سري  اجلماع 

املادي.

العلم  عن�سري  على  اجل��رم��ي  الق�سد  وي��ق��وم 

الفعل  ويعترب  والإرادة. 

اإرادي  فعل  ب��اأن��ه  ال��دع��ارة  جرمية  يف  اجل��رم��ي 

بطبيعته، لأنه ي�سدر عن رغبة وي�ستهدف اإ�سباع 

�سهوة لقاء مقابل مايل؛ اأي يقت�سي اأن تتوافر يف 

جرمية الدعارة الق�سد اخلا�س املتمّثل يف الهدف 

من ارتكاب تلك اجلرمية، وهو احل�سول على املال. 

فال  اخلا�س،  اجلرمي  الق�سد  هذا  يتوافر  اإذا مل  اأما 

تتوافر كافة عنا�سر جرمية الدعارة، ولكن قد نكون 

اأمام جرمية اأخرى، كجرمية الزنى اأو جرمية ارتكاب 

اإذا  للح�سمة  م��ن��اٍف  فعل 

اجلرمية  عنا�سرها  توافرت 

والقانونية.

عقوبات جرائم الدعارة

تعترب جرمية الدعارة يف 

بالعقوبات  عليها  يعاقب  جنحة  اللبناين  القانون 

الآتية:

- احلب�س من �سهر اىل �سنة وبالغرامة من 50 

األفاً اىل خم�سماية األف لرية على كل من يتعاطى 

الدعارة ال�سرية اأو  ي�سّهلها )املادة 523 عقوبات(.

- احلب�س �سنة على الأقل وبغرامة ل تنق�س عن 

مئتي األف لرية من اأقدم اإر�ساًء لأهواء الغري على 

اإغواء اأو اجتذاب اأو اإبعاد اإمراأة اأو فتاة دون احلادية 

والع�سرين من عمرها ولو بر�ساها، اأو اإمراأة اأو فتاة 

يف احلادية والع�سرين من العمر با�ستعمال اخلداع 

اأو غري ذلك  النفوذ  اأو �سرف  التهديد  اأو  العنف  اأو 

من و�سائل الإكراه )املادة 524 عقوبات(.

- احلب�س من �سهرين اىل �سنتني وبالغرامة من 

اأقدم با�ستعماله  األف لرية من  األفاً اىل 500   50

الو�سائل املذكورة يف املادة ال�سابقة على ا�ستبقاء 

�سخ�س رغماً عنه ولو ب�سبب دين له عليه يف بيت 

الفجور اأو اأكرهه على تعاطي الدعارة )املادة 525 

عقوبات(. 

من  وبالغرامة  �سنة  اىل  �سهر  من  احلب�س   -

اعتاد  من  لكل  لرية  األف  مئتي  اىل  األفاً  ع�سرين 

اأن ي�سّهل بق�سد الك�سب اإغواء العامة على ارتكاب 

الو�سائل  اإح��دى  ا�ستعمل  ومن  الغري،  مع  الفجور 

العلنية ل�ستجالب النا�س اىل الفجور )املادة 526 

عقوبات(.

جرائم الدعارة يف الق�انون اللبناين
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جرائم الدعارة يف الق�انون اللبناين

نحن والقانون

اأ�سهر اىل �سنتني وبغرامة  - احلب�س من �ستة 

األف لرية لكل امرئ  األفاً اىل مئتي  من ع�سرين 

ك�سب  يف  فاعتمد  بالفعل  مهنة  يتعاطى  ل 

معي�سته اأو بع�سها على دعارة الغري )املادة 527 

عقوبات(.

من  اجلنحة  مرتكبي  بحق  الإ���س��الح  تدابري   -

اإذا  تاأديبي  معهد  يف  الو�سع  خال  ما  القا�سرين 

كانت املدعى عليها قا�سرة مل تتم الثامنة ع�سرة 

من عمرها اعتادت تعاطي 

 535 )امل������ادة  ال���دع���ارة 

عقوبات(.

وم����ن ت��ل��ك ال��ت��داب��ري 

الإ�سالحية: و�سع احلدث يف 

اإخ�ساعه  اأو  الإ�سالح،  معهد 

للمراقبة من قبل املندوب الإجتماعي، اأو ت�سليمه 

اىل والديه اأو اأحدهما اأو اىل و�سيه ال�سرعي اأو اىل 

اأ�سرته، وغريها من التدابري الإ�سالحية املن�سو�س 

املخالفني  الأح���داث  حماية  ق��ان��ون  يف  عليها 

 2002/422 الرقم  للخطر  واملعّر�سني  للقانون 

تاريخ 2002/6/6.

ت�سديد العقوبة يف جرائم الدعارة

�سّهلوا  الذين  املجرمون  كان  اإذا  العقوبة  ت�سّدد 

ال�سرعيني  الأ�سول  من  الدعارة  جرمية  ارتكاب 

�سخ�س  كل  اأو  الأ�سهار،  اأحد  اأو  ال�سرعيني  غري  اأو 

ميار�س على املراأة �سلطة �سرعية اأو فعلية اأو اأحد 

موظفاً  املجرم  كان  اإذا  اأو  الأ�سخا�س،  اأولئك  خدم 

اأو عامالً  اإ�ستخدام  اأو كان يدير مكتب  اأو رجل دين 

اأو  ال�سلطة  اإ�ستعمال  م�سيئاً  الفعل  فارتكب  فيه 

)املادة  وظيفته  من  ي�ستمّدها  التي  الت�سهيالت 

قانون  م��ن   506 امل���ادة  على  معطوفة   529

العقوبات(.

وباحلرية  ال��ب��الد،  م��ن  ب��الإخ��راج  احلكم  وميكن 

املن�سو�س  اجلنح  اإح��دى  يف  احلكم  عند  املراقبة 

باإقفال  اي�ساً  ويق�سي  الدعارة،  جرائم  يف  عليها 

املحل )املادة 530 عقوبات(.

الإطار فر�س تدبري  الأحكام يف هذا  ومن مناذج 

»احلرية املراقبة« بحق املدعى عليها ووجوب اأن 

الآداب  حماية  مكتب  مبراجعة  �سهرين  كل  تقوم 

للوقوف  العامة  اجلنائية  املباحث  لق�سم  التابع 

على حالها وللتثبت من �سالحها وعدم معاودتها 

رئي�س  اىل  مذكرة  وت�سطري  ال��دع��ارة،  ممار�سة 

كل  تقريراً  املحكمة  لإي���داع  امل��ذك��ور  املكتب 

�سهرين عن �سرية املدعى عليها يت�سمن حتقيقاً 

وا�ستق�ساًء عن مدى التزامها عدم معاودة طريق 

الدعارة ال�سرية.

 • املراجع:

1- جنايات جبل لبنان، قرار رقم 2004/566،  

تاريخ 2004/10/28.

تاريخ  اجلزائي يف املنت،  املنفرد  القا�سي   -2

2004/1/26، جملة العدل.

  ،2001/71 رقم  قرار  لبنان،  جبل  جنايات   -3

تاريخ 2001/1/22.

4- جنايات جبل لبنان، قرار رقم 2002/278،  

تاريخ 2002/4/29.

تاريخ  اجلزائي يف املنت،  املنفرد  القا�سي   -5

2004/1/26، جملة العدل.

ال�سروع يف اجلرمية اأو املحاولة اجلرمية، وفقاً للمادة 200 من 

بداأت  جناية  اللبناين، هي كل حماولة لرتكاب  العقوبات  قانون 

باأفعال ترمي مبا�سرة اىل اقرتافها، اإذا مل يحل دون اإمتامها �سوى 

ظروف خارجة عن اإرادة الفاعل. ون�ست املادة 202 عقوبات على 

اأنه ل يعاقب على املحاولة يف اجلنحة وعلى اجلنحة اخلائبة اإل يف 

احلالت التي ين�س عليها القانون �سراحة. وقد ن�ست املادة 528 من 

قانون العقوبات على اأنه يعاقب على املحاولة املن�سو�س عليها يف 

املواد من 523 اىل 525.

الدعارة  ارتكاب جنحة  اأو حماولة يف  �سروعاً  لذلك يعترب  وتطبيقاً 

كل فعل من اأفعال الدعارة املن�سو�س عليها يف املواد من 523 اىل 

525 عقوبات. وتفرت�س املحاولة اجلرمية اأو ال�سروع اجلرمي، اأنه قد 

اأعقب البدء يف التنفيذ عدم اإمتام جرمية الدعارة لظروف خارجة عن 

اإرادة الفاعل، كاكت�ساف الأمر من رجال ال�سرطة اأو من اجلريان اأو من الغري، مما حال دون اجلماع 

واملمار�سة اجلن�سية ال�سرية اأو دون دفع املقابل املادي عنها.

ال�سروع 

يف ارتكاب 

جرمية 

الدعارة 

اأو حماولة 

ارتكابها







149

اجلي�ش - العدد رقم 288

حزيران

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ريا�سية

2
0
0

9

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ممثالً بالعميد الركن ح�سن اأيوب، نّظم نادي اجلزيرة الريا�سي 

دورة »اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج« بال�سباحة، وذلك يف امل�سبح الع�سكري املركزي وحتت اإ�سراف 

الإحتاد اللبناين للعبة.

ايلي فرن�سوا احلاج، رئي�س نادي اجلزيرة طارق  ال�سهيد  الدورة كل من: ممثل عائلة  ح�سر مباريات 

الرائد  العرب، ممثل املدير العام لقوى الأمن الداخلي املقدم ح�سني خ�سفة، ممثل قائد فوج الإطفاء 

عبد الرحمن البابا، ممثل املركز العايل للريا�سة الع�سكرية العقيد ح�سان ر�ستم، رئي�س النادي الريا�سي 

ه�سام اجلارودي وعدد من ال�سخ�سيات والفعاليات، وحمبي لعبة 

ال�سباحة.

من  ثلة  عزفته  اللبناين  الوطني  بالن�سيد  الإحتفال  اإ�ستهل 

ال�سيد  اجلزيرة  ن��ادي  �سر  اأم��ني  األقى  ثم  اجلي�س،  مو�سيقى 

لرعايته  قهوجي  جان  العماد  فيها  �سكر  كلمة  اأرن��اوؤوط  حممود 

هذا ال�سباق، وعّدد ماآثر ال�سهيد يف الت�سحية يف �سبيل الوطن.

العميد الركن ح�سن اأيوب اأعلن باإ�سم العماد قائد اجلي�س بدء 

الدورة التي �ساركت فيها نواد اإحتادية وفرق اجلي�س وقوى الأمن 

الداخلي وفوج الإطفاء.

ويف النتيجة النهائية، وّزع كبار احل�سور امليداليات والهدايا 

فاتول  مكرم  اجلي�س  قائد  العماد  كاأ�سي  ونال  الفائزين.  على 

اأف�سل توقيت يف  ونادين كامل من نادي اجلزيرة لتحقيقهما 

امل�سابقات.

دورة »اللواء الركن ال�سهيد

فرن�سوا احلاج« بال�سباحة

كاأ�ش العماد قائد اجلي�ش ملكرم 

فاتول ونادين كامل من اجلزيرة
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ماراتون  ب��ريوت  جمعية  نّظمت 

 »HSBC earth Race 09« سباق�

حتت �سعار »الأر�س عم تربم �سدنا« 

ال�سباب  وزارات  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 

العايل  والتعليم  والبيئة  والريا�سة 

للجميع  للريا�سة  الإي��ط��ايل  والإحت���اد 

.»UISP«
�سارك يف ال�سباق 7 اآلف عداء وعداءة 

على  ت��وّزع��وا  واأج��ان��ب  وع��رب  لبنانيون 

ال�سباقات الثالثة مل�سافات 21 كلم و5 و1.5 كلم، 

�سارع  يف  والو�سول  الإنطالق  نقطتا  كانت  حيث 

الدكتور وفيق �سنو يف منطقة الفنادق.

ال�سيدة  ماراتون  بريوت  جمعية  رئي�سة  اأعطت 

�سخ�سيات  ح�سور  يف  الإنطالق  اإ�سارة  اخلليل  مي 

ال�سيدة  بريطانيا  �سفرية  تقّدمتها  ر�سمية 

فرن�سي�س غاي التي حلت ثالثة يف �سباق ن�سف 

لقوى  العام  املدير  وممثل  لل�سيدات،  املاراتون 

الأمن الداخلي املقدم ح�سني خ�سفة، ممثل املركز 

ر�ستم،  ح�سان  العقيد  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

 »HSBC« رئي�س جمل�س اإدارة البنك الربيطاين

ماريكورت  دي  فرن�سوا  ال�سيد  امل��ارات��ون  راع��ي 

ومدير العالقات العامة بول غراهام، رئي�س الإحتاد 

من  ووفد  �سهاب  عبداهلل  القوى  لألعاب  اللبناين 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

يف  احلكام  من  جهاز  ال�سباقات  على  واأ�سرف 

العايل  واملركز  القوى  لألعاب  اللبناين  الإحت��اد 

�سباق  لقب  لبنان  اأحرز  وقد  الع�سكرية.  للريا�سة 

الرجال  لفئتي  كلم   21 مل�سافة  املاراتون  ن�سف 

وال�سيدات حيث حّل العداء داوود م�سطفى اأولً كما 

حّلت العداءة األغا طراد يف املركز نف�سه.

ويف �سباق ال�5 كلم اأحرز الرقيب زياد عون املركز 

الأول يف فئة الذكور م�سجالً توقيت 15.48 د.

م�ساركة  �سهادات  للفائزين  قّدمت  اخلتام  ويف 

لأ�سجار  بذور  وّزعت  كما  لبنان،  اأرز  من  و�ستالت 

احلرجية  ال���رثوة  جمعية  م��ن  م��ق��ّدم��ة  حرجية 

والتنمية.

وهنا النتائج الفنية:

كلم:  21 املاراتون  ن�سف  • �سباق 
- الرجال:

- الأول: داوود م�سطفى بتوقيت 1.12.30 �س.

بتوقيت  تيغيفن  نيغاتو  الأثيوبي  الثاين:   -

1.13.05 �س.

بتوقيت  �سخيور  ن��وري  ال��ع��راق��ي  الثالث:   -

1.13.50 �س.

- ال�سيدات:

- الأوىل: األغا طراد بتوقيت 1.36.53 �س.

- الثانية: ميلي�سا رزق بتوقيت 1.37.19 �س.

- الثالثة: ال�سفرية الربيطانية فرن�سي�س غاي 

بتوقيت 1.37.50 �س.

كلم:  5 • �سباق 
- الذكور، فئة 13 - 14 �سنة:

- الأول: مكرم �ساهني بتوقيت 18.41 د.

- الثاين: ميخائيل ب�سو�س بتوقيت 19.55 د.

- الثالث: �سرييل ن�سر بتوقيت 20.08 د.

- فئة 15 - 17 �سنة:

- الأول: حمزة جواد بتوقيت 15.53 د.

- الثاين: حممد ك�ساب بتوقيت 18.11 د.

- الثالث: حبيب حامت بتوقيت 18.15 د.

- الإناث، فئة 13 - 14 �سنة:

- الأوىل: جويل فغايل بتوقيت 20.48 د.

- الثانية: ميالين فريحة بتوقيت 24.36 د. 

- الثالثة: لورا مينا بتوقيت 25.35 د. 

- فئة 15 - 17 �سنة:

- الأوىل: �سارة عوايل بتوقيت 20.29 د.

- الثانية: اأ�سيل ب�سمة بتوقيت 21.37 د. 

- الثالثة: نور خليل بتوقيت 21.59 د.

كلم:  1.5 • �سباق 
- الذكور، فئة 7 - 8 �سنوات:

- الأول: عبا�س �سفي الدين بتوقيت 6.05 د.

- الثاين: �سموئيل وايت بتوقيت 6.58 د.

- الثالث: الك�سندر حبيقة بتوقيت 7.32 د.

- فئة 9 - 10 �سنوات:

- الأول: خ�سر خ�سر بتوقيت 5.56 د.

- الثاين: ح�سن �سلهوب بتوقيت 6.21 د.

بتوقيت  ناجي  ح�سن  الثالث:   -

6.39 د.

- فئة 11 - 12 �سنة:

- الأول: �سعد زعرت بتوقيت 6.04 د.

بتوقيت  توملين�سون  جاك  الثاين:   -

6.08 د.

- الثالث: علي اأيوب بتوقيت 6.17 د.

- الإناث، فئة 7 - 8 �سنوات:

- الأوىل: اإيوان عطية بتوقيت 7.48 د.

- الثانية: كاتيا �سلوم بتوقيت 8.21 د. 

- الثالثة: ديانا مازح بتوقيت 8.34 د. 

- فئة 9 - 10 �سنوات:

- الأوىل: غيا متريك بتوقيت 7.12 د.

- الثانية: هبة زعرت بتوقيت 7.52 د. 

- الثالثة: جينيفر فغايل بتوقيت 8.02 د.

- فئة 11 - 12 �سنة:

- الأوىل: كورين فريحة بتوقيت 6.09 د.

- الثانية: نور مالعب بتوقيت 6.13 د. 

- الثالثة: لني دوغان بتوقيت 6.15 د.

وجاءت نتائج الع�سكريني يف ال�سباق على النحو 

الآتي:

كلم:  21.1 • �سباق 
- فئة 17 - 34 �سنة، رجال:

لواء امل�ساة اخلام�س،  الرقيب مالك ن�سر من   -

الثاين.

- العريف حممد العجمي من لواء امل�ساة الثاين، 

الرابع.

الأول،  امل�ساة  ل��واء  من  عوا�سة  بالل  اجلندي   -

اخلام�س.

- فئة 35 - 39 �سنة، رجال:

- الرقيب مهدي �سبلي من فوج مغاوير البحر، 

الثالث.

كلم:  5 • �سباق 
- الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الأول.

اللوج�ستي،  اللواء  من  م�سري  ح�سن  الرقيب   -

الثالث.

- اجلندي علي �سويدان من لواء امل�ساة ال�سابع، 

الرابع.

»الأر�س عم تربم �سدنا« 2009 

بطل  طراد  واألغا  م�سطفى  داوود 

ن�سف املاراتون مل�سافة 21 كلم
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للعام  القوى  األعاب  يف  اجلي�س  بطولة  �سمن 

»اأ«  املجموعة  من  الثاين  اللقاء  اأقيم  احل��ايل، 

وثكنة  البلدي  ب��ريوت  ملعبي  على  جرى  وال��ذي 

من  اعتباراً  وذلك  كفر�سيما،  يف  الأ�سطا  يو�سف 

2009/5/12 ولغاية 14 منه.

ت�سنيف  يف  الآت��ي  النحو  على  ج��اءت  النتائج 

الأفراد:

حديد: كرة  • رمي 
- العريف بدري عبيد من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الأول.

الثاين  امل�ساة  لواء  من  �سامل  �سائر  الرقيب   -

ع�سر، الثاين.

احلر�س  ل���واء  م��ن  اخلطيب  حممد  الرقيب   -

اجلمهوري، الثالث.

رمح: • رمي 
احلر�س  ل���واء  م��ن  احل�سن  ط��ال��ب  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الأول.

- الرقيب اأحمد العلي من لواء امل�ساة اخلام�س، 

الثاين.

- مروان ال�سلح من لواء امل�ساة التا�سع، الثالث. 

عاٍل: • وثب 
اللوج�ستي،  اللواء  من  غ�سن  تركي  العريف   -

الأول.

- اجلندي علي الديراين من لواء امل�ساة احلادي 

ع�سر، الثاين.

احلر�س  ل���واء  م��ن  غ�سن  ع�����س��ام  -ال��ع��ري��ف 

اجلمهوري، الثالث. 

مرت:  200 • �سباق 
احلر�س  ل���واء  م��ن  �سعيب  حم��م��د  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الأول.

- الرقيب الأول علي اأيوب من اللواء اللوج�ستي، 

الثاين.

احلر�س  ل���واء  م��ن  ال��زع��ب��ي  ع��ل��ي  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الثالث. 

مرت:  800 • �سباق 
- اجلندي ع�سمت غريزي من اللواء احلادي ع�سر، 

الأول.

- الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الثاين.

- العريف حممد مو�سى يون�س من لواء امل�ساة 

اخلام�س، الثالث. 

مرت:  3000 • �سباق 
- العريف حممد العجمي من لواء امل�ساة الثاين، 

الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  ع��وا���س��ة  ح�سني  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الثاين.

- اجلندي عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري،  

الثالث. 

ويف ت�سنيف الفرق، جاءت النتائج كما ياأتي:

- لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- اللواء اللوج�ستي، الثاين.

- لواء امل�ساة احلادي ع�سر، الثالث.

نتائج اللقاء الثاين للمجموعة »اأ« 

لبطولة اجلي�ش يف األعاب القوى
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لعبة  يف  لبنان  بطولة  اجلي�س  فريق  اأح���رز 

بتاريخ  اأقيمت  التي  الأوىل،  للدرجة  املالكمة 

لالإحتاد  التابعة  املالكمة  قاعة  يف   ،2009/5/17

اللبناين يف املدينة الريا�سية، ومب�ساركة ثمانية 

اأندية. وقد جاءت النتائج على ال�سكل الآتي:

كلغ: الرقيب الأول �سادي طوبيا من   57 • وزن 
فوج التدخل الثالث، الثاين.

من  �ساهني  وائل  العريف  كلغ:   60 وزن   •
املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، الأول.

- الرقيب حكمت �سعد من فوج املغاوير، الثالث.

كلغ: اجلندي اأحمد عثمان من فوج   64 • وزن 
املدرعات الأول، الأول.

من  طحان  عبا�س  املعاون  كلغ:   65 وزن   •
اللواء الثاين ع�سر، الثاين.

كلغ: الرقيب الأول اأحمد النابو�س   69 • وزن 
من فوج التدخل الثالث، الأول.

املغاوير،  ف��وج  من  نا�سيف  ح�سن  الرقيب   -

الثالث.

من  �سلوم  جن��د  العريف  كلغ:   75 وزن   •
مديرية املخابرات، الأول.

كلغ: العريف فرا�س البتلوين من   81 • وزن 
لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

من  ها�سم  نبيل  العريف  كلغ:   91 وزن   •
املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، الأول.

- املجّند بالل نا�سر من اللواء التا�سع، الثالث.

الأول �سعادة  الرقيب  كلغ:   91 فوق  وزن   •
املعلوف من فوج التدخل الأول، الأول.

العايل  امل��رك��ز  م��ن  ابراهيم  عقل  الرقيب   -

للريا�سة الع�سكرية، الثالث.

اجلي�ش بطل لبنان يف امللكمة

�سارك فريق اجلي�س يف دورة �سحيفة »ال�سفري« 

اللبناين  الإحتاد  اأقامها  التي  للم�سارعة  اخلام�سة 

قاعة  يف   2009/5/17 بتاريخ  وذل��ك  للعبة، 

الريا�سية.  املدينة  يف  الريا�سية  الأن�سطة  وحدة 

وقد حّقق الع�سكريون املراكز الأوىل يف امل�سارعة 

النتائج  الرومانية وامل�سارعة احلرة. ويف ما يلي 

الفنية للع�سكريني الذين حلوا يف املركز الأول:

رومانية: • م�سارعة 
�سعيد  املمّددة خدماته  املجّند  كلغ:   60 - وزن 

ال�سامي من لواء امل�ساة الثاين.

فوج  من  نظام  اأحمد  اجلندي  كلغ:   66 وزن   -

املغاوير.

- وزن 74 كلغ: العريف كمال اخلطيب من اللواء 

ال�سابع.

اللواء  من  جعفر  وائل  اجلندي  كلغ:   84 وزن   -

الأول.

خدماته  املمّددة  املجّند  كلغ:   84 فوق  وزن   -

عبد علي �سم�س من اللواء التا�سع.

قلفوين من  اأبو  ب�سار  العريف  كلغ:   96 وزن   -

اللواء الثامن.

- وزن 120 كلغ: العريف جوزف عي�سى من فوج 

املدفعية الثاين.

حرة: • م�سارعة 
- وزن 66 كلغ: الرقيب حممد الغو�س من فوج 

التدخل الرابع.

- وزن 74 كلغ: العريف كمال اخلطيب من اللواء 

ال�سابع.

اأحمد قميحة من فوج  العريف  - وزن 84 كلغ: 

املدرعات الثاين.

اجلي�ش يتاألق يف دورة »ال�سفري« اخلام�سة للم�سارعة



ل�سيف  العربية  الأندية  بطولة  لبنان يف  �سارك 

اللبناين  اجلي�س  من  م�سرتك  بفريق  املبارزة 

ونادي املون ل�سال. البطولة اأقيمت يف اجلمهورية 

العربية ال�سورية اعتباراً من 2009/4/24 ولغاية 

املركز  يف  اللبناين  املنتخب  وح��ّل  منه.   25

الكويت،  م�سر،  دول:  من  نادياً   14 ال�ساد�س بني 

فل�سطني،  قطر،  العراق،  اجلزائر،  تون�س،  الأردن، 

فيكتور  العريف  حّل  كما  والإمارات.  لبنان  �سوريا، 

م�ساركاً،   42 بني  الفردية  الت�سفيات  يف  التا�سع  املركز  يف  فيا�س 

والعريف جورج فيا�س يف املركز الع�سرين.

اأحرز العريف فيكتور فيا�س لقب بطولة لبنان ب�سالح ال�سي�س التي نّظمها 

الإحتاد اللبناين للعبة بتاريخ 2009/5/16 يف نادي »مون ل�سال« - عني 

�سعادة، بفوزه يف املباراة النهائية على بطل لبنان ال�سابق فادي طنو�س، 

وجاءت نتائج الع�سكريني امل�ساركني على النحو الآتي:

- العريف فيكتور فيا�س من فوج التدخل الثاين، الأول.

- العريف جورج فيا�س من لواء الدعم، الثاين.

- املعاون حممود علي اأحمد من لواء امل�ساة الثامن، الثالث.

ويف اخلتام، قّدم رئي�س الإحتاد زياد ال�سويري والأع�ساء، الكوؤو�س وامليداليات 

للفائزين.

ريا�سي   300 جانب  اىل  اجلي�س  فريق  ���س��ارك 

الدكوانة   - ب��ادي  غولدن  ن��ادي  كاأ�س  يف  وريا�سية 

والعار�سة،  واملعدة  ال�سواعد  يف  الرابعة  ال�سنوية 

التي نّظمتها اللجنة الفنية لل�سالح الأبي�س وجمعية 

مون  نادي  يف  الدكوانة   - الريا�سية  بادي  الغولدن 

ل�سال - عني �سعادة، وذلك بتاريخ 2009/4/26.

النتيجة  ويف 

لرتتيب  النهائية 

الأن�����دي�����ة، ح��ّل 

اجلي�س  ف��ري��ق 

الغولدن  ون���ادي 

املركز  يف  ب��ادي 

وف��ري��ق  الأول، 

ق�������وى الأم�������ن 

ال����داخ����ل����ي يف 

املركز الثالث.

العريف فيكتور فيا�ش بطل لبنان يف �سلح ال�سي�ش

بطولة 

الأندية 

العربية 

يف �سيف 

املبارزة

كاأ�ش غولدن بادي الرابعة يف ال�سواعد واملعدة والعار�سة
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لقب  جودة  اأبو  اليا�س  الركن  العقيد  اإبنة  جودة  اأبو  ريتا  اأح��رزت 

بطولة لبنان لل�سيدات يف لعبة �سالح ال�سي�س، التي نّظمها الإحتاد 

اللبناين للعبة يف نادي اجلمهور، بعد فوزها ببطولة »الأ�سبال« عن 

فئة حتت 17 �سنة و»النا�سئني« عن فئة 20 �سنة.

ريتا اأبو جودة بطلة لبنان يف �سلح ال�سي�ش

ميالد  ال�سهيد  املقدم  اإبنة  هاليل  مايا  ف��ازت 

اللقاء  النا�سئات يف  لفئة  الأوىل  هاليل باملرتبة 

اأقامته مدر�سة بريوت  الذي  اجلمباز  للعبة  الودي 

احلديثة و�ساركت فيه عدة اأندية. واجلدير بالذكر، 

اجلمهور  ن��ادي  يف  تدريباتها  تتلقى  مايا  اأن 

باإ�سراف املدرب ربيع دعبول.

مايا هليل 

حتتل 

املرتبة 

الأوىل 

يف لقاء 

ودي يف 

اجلمباز

نّظم الإحتاد اللبناين للجودو بطولة لبنان لل�سباب وال�سابات، 

وبنتيجته فازت كل من جميلة ومرمي عواركة )اإبنتا العقيد علي 

الأول عن  العثمان باملركز  اأحمد  اإبنة املقدم  عواركة(، ونيڤني 

العميد  اإبنة  واأحرزن ميداليات ذهبية. وحلت ملا  ال�سابات  فئة 

فوؤاد �سحادة يف املركز الثاين واأحرزت ميدالية ف�سية.

املقدم  ولدي  وعثمان  حممد  من  كل  فاز  ال�سباب،  فئة  وعن 

اإبن  ابراهيم حاطوم وحممد  العقيد  اإبن  العثمان، وحممد  اأحمد 

املقدم عفيف قمح يف املركز الأول واأحرزوا ميداليات ذهبية.

النادي  يف  تدريباتهم  البطولة  يف  امل�ساركون  ويتلقى 

الع�سكري املركزي باإ�سراف املدرب العريف زهري فيا�س.

بطولة لبنان لل�سباب وال�سابات يف اجلودو







احتفل اجلندي 
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احتفل
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جو فرن�سي�س  

بزفافه اىل 

الآن�سة اإليانا 

اخلوري.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ض

مل
ا

ط 
رو

ــ
�ض

• اأفقياً:
الوطن،  �سياج  اجلي�س،  اأف���واج  م��ن   -1

ال�سجاع.

2- عا�سمة اأفريقية، �سمني، م�سيق بني 

كور�سيكا و�سردينية.

بحر  يف  جزيرة  فرن�سا،  اأنهر  اأط��ول   -3

ال�سني، عنيَّ كمية ومقدار، نوتة مو�سيقية. 

اأفريقية، مدينة يف  اأرجلهم، عا�سمة   -4

اإيران.

برازيلي  كرة  جنم  ايرلندا،  يف  مرفاأ   -5

معتزل، بيوت.

6- حرف عطف، �سعف، ندى، رمز احلنان، 

ُيكتب على املغلف.

7- ِمثل، جئنا، دولة اأوروبية، و�سع خل�سة.

8- للتاأوه، رتبة ع�سكرية.

9- حرف جزم، اأمريال انكليزي اإنت�سر على 

الأ�سطول الفرن�سي.

ل. 10- ع�سَ

حفر  اأفريقية،  دول��ة  امِلندف،  وتر   -11

اخل�سب.

12- دولة اأفريقية، للنفي.

13- �سبيه، دكاكني، ولية اأمريكية.

14- ن�سَي، مو�سيقي فرن�سي، اكتبي.

مو�سيقية،  نوتة  روح،  كثري،  م��اء   -15

مرتبكون.

16- اأ�سعل النار، اأكملوها، هجم، مطار يف 

قرب�س.

لأديب  الثاين  الإ�سم  مت�سل،  �سمري   -17

فرن�سي راحل، دولة عربية، اأوماأ واأ�سار اىل.

خبز  لبنانية،  بلدة  عربية،  دول��ة   -18

ياب�س، �سحيفة هندية.

وفزع،  خوف  وي��وازي،  يعادل  يحّب،   -19

الوقت واحلني. 

20- �سكلي وهيئتي، ت�سّر، فيلم للمخرج 

يو�سف �ساهني.

ال�سعر،  بحور  من  بحر  دواء،  اأجتاز،   -21

مطربة لبنانية.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
1- �سفاء، رئي�سة وزراء اآ�سيوية �سابقة.

اأمريكية  ممثلة  فرن�سي،  فلكي  عامل   -2

راحلة، اأديب وناقد فرن�سي.

3- اأعوانهم، و�سل قبل، مدينة �سورية.

خّرب،  للعني،  ُي�ستعمل  اأوروب��ي،  نهر   -4

ِورك.

اأجنبية، من ملوك انكلرتة،  5- لفظة هجاء 

ر، اأحكم على. ق�سْ

نا، مدينة يف فنزويال. 6- تدرَّبت، يخ�سّ

7- يكرتث ويهتم، مدينة بريطانية.

مر�سهما،  ذه��َب  وزن،  وح��دة  ارجعيه،   -8

رئي�س افريقي راحل.

بلجيكية،  الأطر�س، مدينة  لفريد  9- فيلم 

مدينة فرن�سية.

مدينة  البناء،  اأ�سل  منف�سل،  �سمري   -10

هولندية، مطار يف تاهيتي.

القمر،  �سطح  على  هبط  اإن�سان  اأول   -11

الأر�س الياب�سة.

12- بئر، اأحد ال�سهور، نهار وليل، ذئب. 

ال�سني،  يف  مرفاأ  اليابان،  يف  مرفاأ   -13

اأقام باملكان.

دولة  لي�سوتو،  عا�سمة  متفّرق،  ماء   -14

اأوروبية، نوتة مو�سيقية.

اأعاين  الثمن،  اإرتفع  و�سى،  يلطم،   -15

واأرى.

ديفء،  بيت  اىل،  يعمالن  للتاأفف،   -16

مدينة فرن�سية، للنهي.

17- م�سغ ولك، اأعطي باليد، فيلم لنجالء 

فتحي وحممود يا�سني، نائم.

18- فيلم للمخرج األفرد هيت�سكوك، ِمقَول، 

ممثل عاملي.

بها  وُيقتدح  عليها  ُيكب�س  �سْمن،   -19

اآ�سيوية،  عملة  للكتابة،  ُي�ستعمل  النار، 

اأبا�سر العمل.

20- مدينة فرن�سية، ن�ستمد �سعاع، ممثل 

اأمريكي.

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2009 حزيران   25 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق

• املوؤهل عون عون   
املحكمة الع�سكرية.

• املعاون عبود نا�سر الدين  
مقر عام اجلي�س.

• العريف فادي عي�سى
كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان.

• رويدا فوؤاد حممود
ال�سوف.
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العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

مل يتاأّخر لبنان، �سعباً وموؤ�س�سات، يف مكافحة العملء، 

خليانتهم  حّد  وو�سع  وتفكيكها،  �سبكاتهم  باكت�ساف 

وقراهم  واأحيائهم  عائلتهم  وتربئة  مفاعليها،  وح�سر 

مع  بهم،  الت�سق  الذي  الفردي  العار  من  وبلداتهم 

ا�ستيعاب كامل للآثار التي ترّتبت على النحرافات الوطنية التي �ساقوا نفو�سهم اليها، 

والتي ا�ستغربها اجلميع، متاماً كما ا�ستغربوا، واطماأنوا، اىل طرق اكت�سافها وو�سائل 

كبح جماحها وا�ستئ�سال اأخطارها.

ونحن مل نكن نتوّقع اأن يكون بيننا مثل هوؤلء، ومل نكن نحّب اأن ن�سمع �سيئاً عنهم، 

متاماً كما ينفر اأي كائن حي من مر�ش ما يحّل به، اأما وقد حّل املر�ش فاخلرب املفرح 

هو ملحقة اأخباره، ومعرفة تفا�سيله، ومتابعة مراحل حتركه يف اجل�سم، و�سولً اىل 

ويرف�ش  يلفظ  ال�سليم  الكيان  اإن  اجلذور.  من  واقتلعها  م�سكلته  معاجلة  من  التاأّكد 

ويف�سل كل ج�سم غريب. ففي اللون النا�سع تظهر كل بقعة �سوداء، ويف احلقل اخل�سيب 

تربز ال�سوكة امللعونة ول ميكن لها اأن تختفي بني ال�سنابل، اأما يف املاء ال�سافية فاأّنى 

للح�ساة اأن تختفي؟

حالة  مادية،  حالة  التف�سريات:  من  الكثري  يحتمل  اخلبيثة  الظاهرة  هذه  �سرح  اإن 

عاطفية، انقلب يف ال�سخ�سية، انحراف فكري طارئ، عودة اىل ظروف عائلية قدمية، 

ردة فعل عمياء على اأمر ما... لكنها يف اخلل�سة عمل اأرعن مرفو�ش، ومذموم وملعون، 

ل �سفح عنه، ول ن�سيان، ول زوال اأثر.

نف�سه  العدو  اأن  معروفاً  وكان  احلالت،  تلك  من  الكثري  الب�سري  التاريخ  عرف  لقد 

اىل  ي�سرفه  ثم  الذهب  وزنات  مينحه  الآخر،  الطرف  من  بالأخبار  ياأتيه  َمن  يحتقر 

البعيد، فكيف لإبن اأر�سه وبلده ووطنه اأن يقبل وجوده وين�سى ما فعل؟  ماذا تقول 

اأرواح ال�سهداء، وما موقف اأبنائهم؟ ما املوقف املعنوي لَعلم البلد، وهو يرفرف فوق 

اإن  العاتية وهي تعرب وهادنا وتع�سف يف غاباتنا؟  الرياح  الوطن؟ وماذا تقول  تراب 

اإ�سرائيل هي عدونا الوا�سح واملعروف واملوؤكد وكم من املرات التي ي�سادف فيها اأن 

يلتقي مواطنونا عنا�سر من ذاك الكيان يف منا�سبات دولية، مباريات الريا�سة، ولقاءات 

اأنواعها، واملوؤمترات العلمية، والن�ساطات  اجلمال يف العامل، والدورات الدرا�سية على 

الإقت�سادية والتجارية، واملهمات الدبلوما�سية، فل ي�سافح الواحد الآخر، ول يتكلم اليه، 

ول يقرتب منه، وهذا هو الأ�سلوب الطبيعي املّتبع بني الأعداء.

ر العمالة لذلك العدو، وهل من نعوت قبيحة تكفي  اأن نف�سّ بعد كل ذلك، كيف لنا 

للتعبري عنها؟

ع�ار الع���مال�ة
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