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متّيز   2009 لبنان  �سيف 

�سماء  اأ���س��اءت  مبهرجانات 

املناطق،  ك��ل  يف  لبنان 

اأعلنت ف�سالً جديداً من  وجميعها 

اإليها  ا�ستاق  التي  احلياة  ف�سول 

اللبنانيون، وجذبت اإىل اأبناء البلد 

منهم  املغرتبني  املقيمني، 

اليه  توافدوا  واأجانب  عرباً  و�سّياحاً 

من كل اأ�سقاع العامل.

حدث ريا�ضي

احتفال ر�ضمي

كتاب  اللبناين«  اجلي�س  »تاريخ 

اأب�سر النور بعد �سنوات من العمل 

�سدوره  وكان  والتنقيب.  والبحث 

الحتفال  منا�سبة  االأول(  )اجل��زء 

قاعة  يف  اجلي�س  قيادة  نّظمته 

برعاية  )ال���ريزة(  جنيم  العماد 

وح�سوره،  اجلمهورية  رئي�س 

للرئي�س  كلمة  وتخّللته 

�سليمان.

با�سم  اأعلن  الوا�سعة،  والثقافات  احلقوق  معهد  حا�سنة  ال�سرائع،  اأم  بريوت  »من 

رئي�س  اأعلن  الكلمات  بهذه  الفرنكوفونية«،  االألعاب  افتتاح  اللبنانية  اجلمهورية 

اجلمهورية اللبنانية انطالق اأهم حدث ريا�سي ي�ست�سيفه لبنان.

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   •
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قيادة اجلي�ش احتفلت ب�صدور »تاريخ اجلي�ش اللبناين«

رئي�ش اجلمهورية:

اجلي�ش اللبناين جي�ش الوطن ولي�ش جي�ش النظام

قائد اجلي�ش:

اإّن تاريخاً �صّطره رجال اجلي�ش بالدماء والت�صحيات

لهـو اأكبــر من اأن تعبـث بـه ريـاح التغييـر والن�صيـان

»تاريخ اجلي�ش اللبناين« كتاب اأب�صر النور بعد �صنوات من العمل والبحث والتنقيب. وكان �صدوره )اجلزء االأول( منا�صبة الحتفال نّظمته قيادة 

اجلي�ش يف قاعة العماد جنيم )الريزة( برعاية رئي�ش اجلمهورية وح�صوره، وتخّللته كلمة للرئي�ش �صليمان اأكد فيها اأن اجلي�ش الذي مل يبخل يوماً 

بدماء رجاله... هو جي�ش الوطن، كل الوطن، ولي�ش حامياً للنظام«.
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الوقائع

جانب  اىل  االح��ت��ف��ال  ح�ض�ر 

اجلم�ه�وري��ة،  رئ�ي��س  ف�خام�ة 

جمل�س  رئ���ي�������س  م�������ن  ك����ل 

رئي�س  ب����ري،  ن��ب��ي��ه  ال���ن���واب 

االأع�مال  ت�ض�ريف  حك�ومة 

الدفاع  وزي��ر  ال�ضني�ورة،  ف��وؤاد 

وزير  امل���ر،  الي�ا�س  الوطني 

والبلديات  الداخلية 

زي����اد ب����ارود، 

الرتبية  وزي�����رة 

العايل  والتعليم 

ب��ه��ي��ة احل���ري���ري، 

متام  الثقاف�ة  وزي���ر 

����ض���ام، وزي����ر االإع�������ام 

اجلي�س  قائ�د  طارق مرتي، 

رئي�س  قهوجي،  جان  العماد 

�ضوق�ي  الرك�ن  ال��ل��واء  االأرك���ان 

امل�ضري، مدير عام االأمن العام 

جزيني،  وفي��ق  الرك��ن  اللواء 

العمي�د  الدولة  اأمن  عام  مدي��ر 

ع�ام  مدير  كعيكاتي،  اليا�س 

غامن،  اأ�ضعد  العم�يد  اجلم��ارك 

نقيبا ال�ضحافة حممد البعلبكي 

وح�ضد  ك��رم،  ملحم  واملحررين 

الر�ضمية  ال�ضخ�ضيات  م��ن 

واالأكادميية والرتبوية.



بداأ االإحتفال بالن�ضيد الوطني، ثم دقيقة �ضمت 

وقائد  التوجيه  مدير  فكلمة  ال�ضهداء  اأرواح  عن 

اجلي�س ورئي�س اجلمهورية.

رئي�ش اجلمهورية

ا�ضتهل رئي�س اجلمهورية كلمته بالقول:

الأن الدماء الطاهرة هي حرب املالحم

والأن االإجنازات ال تتحّقق اإال بعرق الرجال

فالتاريخ ال يكتبه اإال ال�صهداء...

فاألف حتية لالأبطال امليامني

واألف األف حتية ل�صهداء اجلي�ش االأبرار.

اأيها ال�صيدات وال�صادة

ال بد عندما ننظر يف ن�ضاأة جي�ضنا وتاريخه من 

قيامة  وبني  بينه  تربط  دامغة  حقيقة  نوؤكد  اأن 

جامعاً  موحداً،  م�ضتقاً،  وطناً  وا�ضتمراره  لبنان 

باملحطات  حتفل  اجلي�س  فم�ضرية  كافة.  الأبنائه 

بلبنان  اإميانه  عمق  على  ت�ضهد  التي  امل�ضرقة 

وعلى التزامه حماية كيانه، وال�ضهر على ا�ضتقراره 

حيث  اجلنوب،  اأر���س  من  امل�ضرية  تبداأ  واأمنه. 

انربى جي�س فتّي للدفاع عن حدود الوطن، فكتب 

املالكية،  معركة  اأحداث  يومها  الع�ضكري  التاريخ 

ك�ضاهد على قدرة جنوده وتفانيهم.

االأر�س احلبيبة بعد غياب  ثم يعود اجلي�س اىل 

ق�ضري، فتخفق فيها راية الوطن جمدداً وي�ضتعيد 

ويت�ضدى  عنها،  ال��دف��اع  يف  الطبيعي  دوره 

دعم  من  م�ضتفيداً  وخروقاته،  العدو  ال�ضتفزازات 

مندرجات  لتطبيق  �ضعيه  له يف  الدولية  القوات 

القرار 1701 تطبيقاً كاماً غري منقو�س، واجلي�س 

بدماء  يوماً  يبخل  مل  وتلك  املحطة  ه��ذه  بني 

رجاله يف خندق الدفاع عن الوطن وهو عمل جنباً 

الت�ضدي  يف  االأبطال  املقاومني  مع  جنب  اىل 

بئر  مواقع  ذلك  على  له  ت�ضهد  وطرده.  للمحتل 

و�ضور،  ال�ضّديق،  وتلة  واأرزون،  وكوكبا،  ال�ضا�ضل، 

وحارة ال�ضت، وبعلبك و�ضوالً اىل العبدة يف اأق�ضى 

ال�ضمال. 

واأ�ضاف قائاً:

اأن  اي�ضاً،  يعلمون  واللبنانيون  اأعلم،  لكنني 

يتعدى  للجي�س  دوراً  ا�ضتوجبت  الوطن  حماية 

هذه املهمة، وكان عليه اأن يت�ضدى يف كثري من 

املحطات ملخاطر ذات اأبعاد كيانية، تتهّدد الوطن 

الد�ضتور  حرا�ضة  من  فتمّكنتم  مقوماته.  يف 

وحماية الدميقراطية، واأف�ضحتم م�ضاحة وا�ضعة من 

احلرية والتفاعل، وجنحتم يف احت�ضان اأبناء الوطن 

وبتنّوع  كافة  ومناطقهم  بانتماءاتهم  جميعاً 

م�ضاربهم، وحلتم دون انزالقه اىل هاوية النزاعات 

لدور  ه��ذا  جناحكم  فاأعطى  امل��دم��رة.  الداخلية 

اجلي�س �ضفة الوطنية، وجعل منه ال�ضمانة الكربى 

اللبنانيني  مرجتى  ت�ضّكل  التي  الوحيدة  واأحياناً 

واأملهم يف احلفاظ على النظام و�ضيانة 

دميقراطيته، ويف ت�ضهيل قيادة الوطن 

موحداً �ضاملاً اىل �ضاطئ االأمان.

جانب  اىل  كنتم  وذاك  هذا  وفوق 

ال�ضدائد،  �ضاعات  يف  مواطنيكم 

العمل  جم��االت  يف  العون  يد  فمددمت 

االإجتماعية.  واخلدمة  واالإمنائي،  البيئي 

الكوارث  م��ن  اإن��ق��اذه��م  على  وعملتم 

ويات  من  اآالمهم  وتخفيف  الطبيعية، 

مدى  ف�اأثبتم  العدوان.  وجرائم  احل��روب 

حر�ضكم على اخلري العام، ومدى احرتامكم 

حقوق االإن�ضان وتعّلقكم بالقيم املدنية.

الع�ضكرية  ال��ق��وى  ا�ضتطاعت  لقد 

اللبنانية، منذ ن�ضاأتها، اأن تكت�ضب ثقة 

ال�ضرعية  ال�ضلطات  ودعم  وحمبتهم  املواطنني 

ر�ضيدكم  اليوم  حتى  �ضّكل  ما  وهو  ومباركتها، 

مقابل  يف  واجلي�س  قوتكم.  م�ضادر  واأهم  االأكرب 

ذلك قد األهم الوطن واملواطنني الكثري مما اختزنه 

من  اكت�ضبها  وطنية  ومبادئ  ح�ضارية  قيم  من 

كه بالعي�س  جتاربه، �ضواء اأكان ذلك من خال مت�ضّ

والطائفية،  ب  التع�ضّ اأ�ضكال  كل  ونبذه  امل�ضرتك، 

والتزامه الرا�ضخ الوحدة الوطنية، اأم كان ذلك من 

خال تقدميكم لنموذج اإجتماعي ُيقتدى يف الوالء 

الوطني، التزام االأنظمة والقوانني، التعامل الراقي 

والكفاءة،  االأهلية  معايري  تطبيق  واملن�ضبط، 

واالإن�ضانية  االإجتماعية  بامل�ضوؤولية  �س  والتح�ضّ

تعدادها  جمال  ي�ضيق  مما  الكثري  الكثري  وغريها 

يف هذا ال�ضياق. يكفي فقط التذكري باال�ضاحات 

ال�ضيا�ضية واالإدارية التي طّبقها من التزام القيم 

واملبادئ التي ترّبى عليها اجلي�س والتي ما تزال 

مواقع منرية ت�ضهد على �ضوابية تفكريهم و�ضعة 

اأفقهم. 

وقال:

الأقول:  اللبنانيني جميعاً  اأتوّجه من خالكم اىل 

م�ضتمرة يف  اللبنانية  الع�ضكرية  القوى  تزال  ما 

تاأدية مهامها من دون انقطاع منذ ما ي�ضل اىل 

ع�ضرين �ضنة، حيث اأن ت�ضابك الظروف ال�ضيا�ضية 

لها  ي�ضمح  مل  واالإقليمية  الداخلية  واالأح���داث 

مواقعها  من  اإنطاقاً  الطبيعي  دورها  با�ضتعادة 

وثكناتها، بل على العك�س من ذلك، فقد فر�ضت 

اإ�ضافية  اأعباء جديدة ومهاماً  عليها هذه الظروف 

التي  البوؤر  االإرهاب ومعاجلة  تراوحت من حماربة 

والعماء  �س  التج�ضّ �ضبكات  ماحقة  اىل  حتتويه، 

املتنقلة  احل��وادث  و�ضبط  خمططاتهم،  واإحباط 

املناطق  يف  مرتكبيها  وردع  ارتداداتها  واإخماد 

اللبنانية كافة.

القوى  وبالرغم من �ضخامة هذه املهام، تبقى 

من  املزيد  بتقدمي  مطالبة  واالأمنية  الع�ضكرية 

عليها  املواطنني  حقوق  من  حق  وهي  اجلهود، 

اأن  وا�ضتقرارهم. لكن حقكم علينا  الأمنهم  توفرياً 

فنوفر  الباد،  ال�ضيا�ضية يف  ال�ضوؤون  اإدارة  نح�ضن 

حيث  اجلامعة  املظلة  جميعاً  وللمواطنني  لكم 

ترتعرع املواطنية ويتحّقق ال�ضلم االأهلي.

اجلي�س  يف  الرئي�ضة  القوة  عنا�ضر  كانت  واإذا 

تعتمر  �ضلبة  وب��اإرادة  العالية  مبعنوياته  تتمثل 

التزام  يف  اي�ضاً  جنح  فقد  رج��ال��ه،  نفو�س  يف 

وا�ضح  ب�ضكل  ومعلنة  م��وّح��دة  وطنية  اأه���داف 

الب�ضرية  طاقاته  ح�ضد  ذلك  له  واأت��اح  و�ضفاف. 
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متكاتفة وموحدة، وجمع كل اأبناء الوطن بتنوعهم 

املعروف، وقيادتهم معاً وجنباً اىل جنب لتنفيذ 

اأنواع املهمات على كامل االأرا�ضي اللبنانية.  كل 

االأمر  يتعلق  عندما  املوؤ�ض�ضات  اأم  بحق  فكان 

بامل�ضالح الوطنية العليا. 

على  باهتمامنا  يحظى  اأن  جي�ضنا  ي�ضتحق 

تف�ضيلياً  خمططاً  فن�ضع  امل�ضتويات،  خمتلف 

لتلبية احتياجاته االأ�ضا�ضية وم�ضتلزمات تطويره، 

على اأن ينفذ وفقاً لربنامج زمني حمدد يتنا�ضب، 

نحفظ  فهكذا  م���وارد.  م��ن  للدولة  يتوافر  وم��ا 

اأفراده، ون�ضمن العي�س الكرمي  للجي�س معنويات 

لهم ولعائاتهم من جهة، ولعائات �ضهداء اجلي�س 

االأبرار من جهة اأخرى.

واأ�ضاف:

بني  الرتابط  هذا  روؤية  مبكان  االأهمية  من  اأرى 

ما  على  لي�ضبح  احلديث  لبنان  وتطّور  اجلي�س 

الثقافات  حوار  يف  منوذجاً  وطناً  اليوم،  عليه  هو 

ا�ضتيعاب  يف  التعّمق  م��ن  ب��د  وال  ومت��ازج��ه��ا. 

ونعّلمها  منها  فنتعلم  ال��رتاب��ط،  ه��ذا  مكونات 

الذي  التنوع  غنى  على  ونبني  املقبلة،  لاأجيال 

يف  ون�ضقلها  اخليارات  فنوحد  جمتمعنا،  مييز 

اإطار وطني جامع يف تنوعه. واعلموا اأن اأي قرار 

هذه  خدمة  يف  اإال  ي�ضتقيم  لن  �ضوف  ع�ضكري 

اخليارات، بل اأن القرارات الوطنية لن ت�ضتقيم اإال 

ولكم  الوطنية وحتميها.  الوحدة  توؤمن  ما  مبقدار 

يف ذلك جتارب لي�ضت ببعيدة.

لدي ثقة كاملة باأنكم تدركون مدى التطور الهائل 

الذي طاول خمتلف االأ�ضلحة الع�ضكرية والتقنيات 

على  بو�ضوح  انعك�س  الذي  االأمر  بها،  املرتبطة 

القتايل  التطبيق  وعلى  اال�ضرتاتيجية،  اخلطط 

حول  املتعددة  التجارب  لكن  املعركة.  ميدان  يف 

العامل، دلت مبا ال يقبل ال�ضك اأن القوى املدافعة 

ت�ضتطيع احلّد من فعالية جي�س العدو املتطّور اإذا 

ما بنت قواها على اأ�ضا�س وحدات �ضغرية، تتمّيز 

م��رن،  بتنظيم 

االأر�س  تعرف 

وت�����ت�����ق�����ن 

ومزّودة  ا�ضتخدامها، 

اأ�ضلحة ذات دقة عالية.

فلتكت�ضفوا م�ضادر قوتكم ولتبنوا عليها؛

جنديٌّ ملت�ضٌق بوطنه،

مدرٌب،

يتقن الت�ضبث باأر�ضه.

ولتتعلموا الدرو�س الع�ضكرية وعربها؛

قوى ع�ضكرية مرنة،

اأ�ضلحتها فاعلة وخفيفة.

ر  تتك�ضّ التي  ال�ضخرة  دائماً،  كنتم  كما  فت�ضّكلوا 

عندها  وتتا�ضى  ال��ط��ام��ع��ني،  اأط��م��اع  عليها 

خمططات املرتب�ضني.

الوطني  احل���وار  م��وؤمت��ر  يف  علينا  يبقى  ث��م 

الوطنية  ا�ضرتاتيجيتنا  بناء  حولكم  ن�ضتكمل  اأن 

ال�ضعبية،  االإقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية،  باأبعادها 

نواجه  اأن  علينا  اإذ  لفاعلون،  واإننا  واملقاومة... 

عدواً ال يقيم وزناً للقوانني واالأعراف الدولية، وهو 

يف  اأفعاله  اإحالة  اقت�ضى  ما  املجازر  من  ارتكب 

غزة على املحكمة اجلنائية الدولية. ويرتكب يف 

القد�س ما ينذر باأعظم ال�ضرور اإذا مل يت�ضَن ردعه 

واإلزامه احرتام املقد�ضات والقيم االإن�ضانية.

على  من  وطننا  ُيطل  �ضوف  ال�ضادة  اأيها  غداً 

العامل، و�ضتكون عليه امل�ضاركة  اأعلى املنابر يف 

كواحد  العاملية  ال�ضوؤون  يف مناق�ضة خمتلف 

ناأمل  ونحن  ال��دويل،  االأمن  جمل�س  اأع�ضاء  من 

ُنظهر حقوقنا  لنا فر�ضة فريدة كي  ُتتاح  اأن  يف 

ونطالب  عنها،  ون��داف��ع  وال��ق��وم��ي��ة  الوطنية 

عاتقنا  على  و�ضيقع  وردع��ه.  املعتدي  مبحا�ضبة 

االأمني  اال�ضتقرار  املزيد من فر�س  توفري  جميعاً 

كافة  اإمكاناتنا  وا�ضتنفار  الداخلي،  وال�ضيا�ضي 

الإجناح هذه املهمة الرائدة.

وختم قائاً:

كلما كانت االأنواء تع�ضف بهذا البلد، كانت الروح 

اأبنائه، فتحافظ على وحدة  الع�ضكرية جتمع بني 

اجلي�س وحتفظ الوطن. فاجلي�س جي�س الوطن، كل 

الوطن، ولي�س حامياً للنظام.

كونوا دائماً قدوة يف هذا الوطن، فهذا هو قدركم 

�ضرف  فلكم  وازده��اراً  ورقياً  ومن��اًء  عطاًء  وق��دره، 

الر�ضالة، وفيكم نبل املهمة مع عظيم الت�ضريف 

وعبء التكليف.

هنيئاً لكم كتاب التاريخ، واأمتنى اأن يكون يوم 

9

اجلي�ش - العدد رقم 292



اإ�ضدار اجلزء االأول منه، موعداً حل�ضد الطاقات يف 

ما  اليوم  للبنان  فيتحقق  الوطني،  البناء  ور�ضة 

يفخر  م�ضرق  لبنان  غ��داً،  التاريخ  عنه  �ضيكتبه 

باإجنازات جي�ضه و�ضعبه.

قائد اجلي�ش

اىل  متوجهاً  كلمته  قهوجي  العماد  ا�ضتهل 

الرئي�س �ضليمان:

يف  الرئي�س  فخامة  يا  بكم  اأرحب  اأن  ي�ضعدين 

اأح�ضان موؤ�ض�ضتكم االأم، وقد �ضّرفنا ح�ضوركم بيننا 

اليوم، ورعايتكم الكرمية حلفل اإ�ضدار كتاب تاريخ 

اجلي�س اللبناين - اجلزء االأول، بعد اأن 

كنتم لفرتة طويلة العني ال�ضاهرة 

دعماً  العمل،  ه��ذا  اإجن���از  على 

ومواكبة، اإ�ضرافاً وتوجيهاً. كما 

بدولة  اأرح��ب  اأن  ي�ضعدين 

الرئي�س االأ�ضتاذ نبيه بري 

وبدولة الرئي�س االأ�ضتاذ 

ال�ضنيورة،  ف�����وؤاد 

وب�����ض��ع��ادة ال��ن��واب 

الذين  وجميع  الوزراء  ومعايل 

لّبوا الدعوة اىل هذا اللقاء.

موؤ�ض�ضة  يف  كراماً  اأع��زاء  اإخوة  بكم  و�ضهاً  اأهاً 

ال�ضرف والت�ضحية والوفاء.

واأ�ضاف قائاً:

قيل يف ما م�ضى: اإّن ال م�ضتقبل ملن ال تاريخ 

واإن  ما�ضيها،  ال�ضعوب هو جمموع  حا�ضر  واإن  له، 

التاريخ يعيد نف�ضه، وقيل اي�ضاً الكثري من الكام 

يف هذا ال�ضياق.

هو  التاريخ،  معرفة  يف  االأه��م  يبقى  لكن، 

جلعلها  منه،  امل�ضيئة  النقاط  على  االط���اع 

بها  تهتدي  ومنارة  وامل�ضتقبل،  للحا�ضر  قدوة 

على  كذلك  واالط��اع  جيل.  بعد  جياً  االأج��ي��ال 

النقاط املظلمة، ال�ضتقاء العرب والدرو�س منها، 

واثقة  بخطى  امل�ضتقبل  بناء  اىل  واالنطاق 

عماً  االأ�ضاف،  م�ضتفيدين من جتارب  واعدة، 

باحلكمة القائلة، »اإن الذكي يتعّلم من جتاربه، 

والعبقري يتعّلم من جتارب غريه«، ففي ذلك 

�ضون  ورمبا  والقدرات،  واجلهد  للوقت  توفري 

للدماء واالأرواح يف اأحيان كثرية.

�ضحيح اأن عمر اجلي�س اللبناين الر�ضمي ق�ضري، 

ويعترب فتياً بالن�ضبة اىل الكثري من جيو�س العامل، 

لكن اجليو�س ال تقا�س باأعمارها، بل بر�ضالتها 

واعتزاز،  فخر  بكل  نتطلع  لذا  واإجنازاتها.  ودورها 

اىل ما حّققه جي�ضنا االأبي، خال م�ضريته املفعمة 

بالبذل والت�ضحية والعطاء. فهذا اجلي�س مل يتواَن 

الدفاعي واالأمني،  القيام بواجبه  حلظة عن 
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بدءاً من رف�س االنتداب االأجنبي، مروراً مبواجهاته 

الطويلة مع العدو االإ�ضرائيلي، اىل الت�ضدي لاإرهاب 

وكل العابثني باأمن الوطن وا�ضتقراره، مقّدماً اآالف 

والكرامة  ال�ضيادة  مذبح  على  واجلرحى  ال�ضهداء 

رياح  خ�ضم  يف  اخلا�س  خ�ضبة  وم�ضّكاً  الوطنية، 

ل��فت����ن  ا

يف  الوطن  تتهدد  كادت  التي  واملوؤامرات، 

عامة  م��ن  اأك��ر  وت�ضع  ووح��دت��ه،  وج���وده 

ا�ضتفهام حول م�ضريه.

النا�ضع،  التاريخ  هذا  تدوين  اأج��ل  من  وق��ال: 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اإرث  طياته  يف  يحمل  الذي 

مراحل  ويف  القيادة  عمدت  اأجيالها،  وت�ضحيات 

جلان  ت�ضكيل  اىل  ع��دي��دة 

واأ�ضاتذة  �ضباطاً  �ضّمت 

يف  متخ�ض�ضني  جامعيني 

علم التاريخ، واجهت بدورها 

احل�ضول  يف  كثرية  �ضعوبات 

والوثائق  امل�ضتندات  على 

ال�ضرورية، نتيجة عدة اأ�ضباب 

االأليمة  االأحداث  مقدمتها  يف 

التي مّرت بها الباد. 

اللجان  هذه  ا�ضتطاعت  ولقد 

و�ضوالً اىل اللجنة االأخرية، بف�ضل 

بروح  وحتّليهم  اأع�ضائها،  ك��ف��اءة 

امل�ضوؤولية واملثابرة واالندفاع، من 

اإجناز اجلزء االأول من تاريخ اجلي�س 

املمتدة  الفرتة  ي�ضمل  الذي 

اأي   1920 ال��ع��ام  م��ن 

ت���اري���خ اإع����ان 

لبنان  دولة 

ال���ك���ب���ري 

العام  وح��ت��ى 

1945 وهو املوعد 

لتاأ�ضي�س  الر�ضمي 

ويف  اللبناين.  اجلي�س 

على  العزم  نوؤكد  االإط��ار  هذا 

الاحقة،  االأج���زاء  كتابة  موا�ضلة 

ب�ضورة  الكتاب  اإجن���از  اىل  و���ض��والً 

كاملة يف اأقرب وقت ممكن.

اأهنئ اأع�ضاء اللجان كافة على ما بذلوه من 

جهد جبار ومتابعة دقيقة طوال املراحل ال�ضابقة، 

املتعاونني  جميع  اىل  ال�ضكر  بخال�س  واأت��وج��ه 

عا�ضرت  ووطنية  ر�ضمية  �ضخ�ضيات  من  معهم، 

معلومات  على  ا�ضتح�ضلت  اأو  احلقبة  تلك  بع�س 

عنها، ومن �ضباط متقاعدين واأ�ضاتذة جامعيني، 

واأ�ضحاب دور الن�ضر وال�ضحف واملجات واجلامعات 

والذين  والدرا�ضات،  البحوث  ومراكز  واملكتبات 

اأ�ضهموا مادياً ومعنوياً يف اإجناز هذا العمل.

بالدماء  اجلي�س  رجال  �ضّطره  تاريخاً  اإن  ختاماً، 

رياح  به  تعبث  اأن  من  اأق��وى  لهو  والت�ضحيات، 

م�ضوؤولياته  مدركاً  جي�ضاً  واإن  والن�ضيان،  التغيري 

ر�ضالته  اأداء  يف  وي�ضتمر  الوطنية،  وواجباته 

باإميان را�ضخ واإرادة �ضلبة، لهو جدير بحفظ اإرث 

االأجيال و�ضون اأمانة ال�ضهداء. فلنتعظ من درو�س 

املجيد،  تاريخنا  �ضفحات  من  ون�ضتلهم  املا�ضي، 

�ضعلة االإميان بغد م�ضرق مزدهر.

11

اجلي�ش - العدد رقم 292

ىل
الأو

ة ا
خ

�ص
لن

ا

س 
جلي�

ا د 
�ائ

ق
م 

��ّد
ق

ه، 
مت�

كل
ى 

ق�
األ

ن 
اأ د 

بع

ىل 
الأو

ا  
خة

�ض
لن

ا  
ي

وج
قه

ن 
جا

د 
ما

لع
ا

س 
ئي�

ر
ىل 

ا
ب 

كتا
ال

ن 
م

ي 
لذ

ا ة 
ري

هو
جلم

ا

ل 
قب

ه 
ّفح

�ض
ت

ي 
تل

يع
ن 

اأ

�ر 
����

ب��
ملن

ا

ي 
��لق

لي�

ه.
مت

كل



مدير التوجيه

مدير التوجيه العميد الركن �ضالح حاج �ضليمان 

ا�ضتهل كلمته مرحباً برئي�س اجلمهورية واحل�ضور، 

وقال:

تاريخ  من  �ضفحات  باإ�ض�دار  الي�وم  نحتفل 

ما  جمريات  ر�ضد  خ��ال  من  كتاب،  يف  ال��وط��ن، 

املوؤ�ض�ضة  االأوىل:  واحدة من موؤ�ض�ض�اتنا  به  مّرت 

اجلي�س  تاريخ  كتاب  باإ�ضدار  نحتف�ل  الع�ضكرية. 

بني  املمتدة  للفرتة  االأول،  جزئه  يف  اللبناين 

اأطلت  �ضعب  خما�س  فرتة  وهي  و1945،   1920

منه على الكون ب�ضائر لبنان احلديث وطناً يحتل 

باالإعان  يتمّيز  االأوط��ان،  بني  الطبيعي  موقعه 

للم�ضطهدين،  ومق�ضداً  لاأحرار،  موئاً  نف�ضه  عن 

واالإبداع  الفكري  للتنوع  ومنرباً  لاأديان  وملتقى 

الثقايف واجلمال.

الكتاب هو ح�ضيلة جهود كبرية 

من  اجلي�س  قيادة  بها  قامت 

من  �ضّكلتها  متابعة  جلان  خال 

اأ�ضاتذة  ومن  مّطلعني،  �ضباط 

مهتمني  وباحثني  جامعيني 

واملعرفة  ال��ت��اري��خ  ب�����ض��وؤون 

والثقافة.

لتوفري  تاأل جهداً  والقيادة مل 

امل�����ض��ادر وت���اأم���ني امل��راج��ع 

ال���ازم���ة، م���ن اخل�����ارج وم��ن 

باجلامعات  االت�ضال  عرب  الداخل 

من  واخلا�ضة  العامة  واملكتبات 

اإ�ضافة  العمل،  ت�ضهيل  اأج��ل 

الع�ضكريني  مع  التعاون  اإىل 

ال��ق��دام��ى، ال��ذي��ن ق��ّدم��وا ما 

من  جي�ضهم  تاريخ  عن  لديهم 

معلومات و�ضور واألب�ضة واأ�ضلحة 

وغريها.

ويف العودة اإىل البداية، فبعيد ت�ضّلمها الوحدات 

حتت  من�ضوية  كانت  التي  اللبنانية  الع�ضكرية 

�ضلطة االإنتداب الفرن�ضي حتى العام 1945، واإدراكاً 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  تاريخ  كتابة  الأهمية  منها 

وحفظ تراثها، با�ضرت القيادة التح�ضري للمو�ضوع 

بحيث  واالإداري��ة،  ال�ضيا�ضية  بال�ضلطات  واالإت�ضال 

التنفيذ  مقت�ضيات  حول  جمهوري  مر�ضوم  �ضدر 

 ،1948/11/16 تاريخ   ،13646 الرقم  حتت 

ق�ضى بتاأليف اللجنة االأوىل الإجناز هذا العمل.

الازمة،  الو�ضائل  حتديد  املذكورة  اللجنة  بداأت 

لاإطاع  املعنيني  واالأ�ضخا�س  باجلهات  واالإت�ضال 

و�ضع  مّت  وقد  املحفوظة،  واالآث��ار  الوثائق  على 

اأماكن حمّددة لي�ضّكل  ر احل�ضول عليه يف  ما تي�ضّ

املدر�ضة  يف  الع�ضكري  املتحف  نواة  االأمر  بادئ 

الع�ضكري  املتحف  نواة  الحق  وقت  احلربية، ويف 

الوطني.  ال��دف��اع  وزارة   - اجلي�س  ق��ي��ادة  يف 

املتعاقبة  وال�ضيا�ضية  االأمنية  الظروف  وب�ضبب 

تلتها،  التي  اللجان  وال  اللجنة،  هذه  ت�ضتطع  مل 

 1993 العام  كان  اأن  اإىل  املطلوب،  الكتاب  و�ضع 

اميل  العماد  اإبان تويل  القيادة يف  اأ�ضدرت  حني 

جديدة  جلنة  بت�ضكيل  مذكرة  امل�ضوؤولية،  حلود 

اللجنة  و�ضعت  البحثي.  الن�ضاط  هذا  ال�ضتئناف 

فانتدبت  مبا�ضرة،  تنفيذها  با�ضرت  عمل  خطة 

ت�ضوير  فرن�ضا يف مهمة  اإىل  اأع�ضائها  من  عدداً 

باإن�ضاء  املتعلق  الع�ضكري  االأر�ضيف  من  يلزم  ما 

اللبنانية وتطورها خال فرتة  الع�ضكرية  الوحدات 

االإنتداب الفرن�ضي، كما قام عدد من اأع�ضاء اللجنة 

العمل  واجه  امل�ضمون.  و�ضياغة  الوثائق  برتجمة 

بع�س التاأخري يف التنفيذ ب�ضبب ظروف م�ضابهة 

ملا ح�ضل �ضابقاً، اإ�ضافة اإىل كثافة اجلهد والوقت 

ت�ضنيفاًَ  العديدة،  الوثائق  ملعاجلة  املطلوبني 

وترجمة وجمعاً و�ضياغة، كل ذلك اإىل اأن كان �ضهر 

فخامة  التالية  الفرتة  يف  اجلي�س  قائد  وت�ضجيع 

الرئي�س العماد مي�ضال �ضليمان، ومتابعة واهتمام 

ب�ضورة  �ضاعد  مما  الحقاً،  قهوجي  ج��ان  العماد 

مبا�ضرة وحا�ضمة يف اإخراج الكتاب اإىل النور.

العلمي  البحث  اأكادميية  اإىل  الكتاب  ويجمع 

املاحق  من  يكفي  ما  املو�ضوعية،  والدرا�ضة 

واخلرائط  الر�ضوم  اإىل  اإ�ضافة  االي�ضاح،  وهوام�س 

يجعله  مما  القدمية،  االأ�ضلحة  و�ضور  واجل��داول، 

تاريخ  من  احلقبة  هذه  لتاريخ  مو�ضوعياً  مرجعاً 

اجلي�س ولبنان، ووثيقة غنية ميكن اعتمادها من 

تاريخياً  �ضفراً  اعتباره  ميكن  كما  الباحثني،  قبل 

وطنية  وروؤي��ة  �ضاماً، 

جامعة لتاريخ لبنان.

العماد  الرئي�س  لفخامة  كلمة  الكتاب  تت�ضدر 

العماد  وكلمة حل�ضرة  يده  بخط  �ضليمان،  مي�ضال 

للجنة  مقدمة  ذلك  يلي  اجلي�س،  قائد  قهوجي 

التي توّلت اإجناز هذا العمل ب�ضورته احلالية.

يتناول الف�ضل االأول احلياة الع�ضكرية يف املناطق 

اللبنانية حتت احلكم العثماين، اأما الف�ضل الثاين 

الع�ضكرية  الوحدات  ن�ضوء  مراحل  عن  فيتحّدث 

اللبنانية، وعن تطورها يف عهد االنتداب. ويبحث 
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تاريخ اجلي�س اللبناين 

)اجلزء االأول 1920 - 

1945( �ضيكون يف 

متناول الراغبني يف 

مديرية التوجيه ويف 

موؤ�ض�ضة االقت�ضاد 

)تعاونية اجلي�س(،

و�ضعره 15 األف

لرية لبنانية.

اإح�صل

على ن�صختك



تاريخ  يف  الثالث  الف�ضل 

اأ�ضلحة اجلي�س اللبناين يف تلك الفرتة، من م�ضاة 

وهند�ضة،  مدفعية  وم��درع��ات،  خيالة  وقنا�ضة، 

الف�ضل  ويت�ضّمن  وغريها...  طريان  ونقل،  اإ�ضارة 

الرابع �ضرحاً للعمليات الع�ضكرية التي قامت بها 

احلرب  يف  ال�ضرق  فرقة  منذ  اللبنانية،  الوحدات 

احلرب  ال�ضرق يف  وحتى جيو�س  االأوىل،  العاملية 

اإ�ضافة اإىل عمليات حفظ االأمن  الثانية،  العاملية 

اإن�ضاء  اخلام�س  الف�ضل  يتناول  واأخرياً  الداخل.  يف 

واملدار�س  اللوج�ضتية  واملوؤ�ض�ضات  الثكنات، 

للجي�س  واالإجتماعي  االإمنائي  والدور  الع�ضكرية، 

يف تلك احلقبة.

واكبت  التي  اجلهود  االإ�ضارة اىل  بد من  ال  وهنا 

قرار القيادة واهتمامها، والتي نقلت جهود اللجان 

العاملة اىل الواقع امللمو�س:

اإ�ضرافاً ومراجعة وتدقيقاً  - مديرية التوجيه: 

ورعاية مادية ومعنوية.

اجلغرافية:  ال�صوؤون  مديرية   -

ت�ضويراًَ وطباعة.

الفعلية  اخل��دم��ة  �ضباط   -

والأ�ضاتذة  املتقاعدون  وال�ضباط 

اجلامعيون: معرفة وخربة.

ختاماً، ونحن نعلن اإ�ضدار اجلزء االأول 

من تاريخ اجلي�س اللبناين، للحقبة 

 ،1945 حتى   1920 من  املمتدة 

والتقوميات  االآراء  وبانتظار 

واالق���رتاح�����������ات 

ذوي  م��ن 

ال�ضاأن ومن 

ال��ب��اح��ث��ني 

وامل��ه��ت��م��ني 

حول ما ورد فيه، 

فاإن اللجنة املعنية 

ق��د ب���داأت يف اإع��داد 

للفرتة  ال��ث��اين  اجل���زء 

حتى   1945 من  املمتدة 

بالو�ضول  وثقة  اأم��ل  وكلنا   ،1975

جي�ضنا  لتاريخ  كامل  تدوين  اىل 

عّلنا  القادمة،  القليلة  ال�ضنوات  يف 

اإجنازاته،  على  ال�ضوء  نلقي  بذلك 

�ضهدائه  وماآثر  اأجياله،  وت�ضحيات 

الذين كتبوا بحرب الدم اأبهى �ضفحات 

الكرامة واالإباء.

اإ�صرتاحة وكوكتيل

رئي�س  اإنتقل  االحتفال  انتهاء  اإثر 

النواب  جمل�س  ورئي�ضا  اجلمهورية 

قهوجي  والعماد  وال��وزراء  واحلكومة 

اإ�ضرتاحة  كانت  حيث  ال��دف��اع  وزي��ر  مكتب  اىل 

اىل مق�ضف  وال�ضباط  املدعوون  وانتقل  ق�ضرية. 

الرئي�س  الحقاً  توّجه  حيث  اىل  القيادة،  مبنى 

�ضليمان والرئي�ضان بري وال�ضنيورة والوزراء وقائد 

اجلي�س، وكان يف ا�ضتقبالهم عند املدخل رئي�س 

املجل�س  واأع�ضاء  االأمنية  االأجهزة  وق��ادة  االأرك��ان 

الع�ضكري. ثم قطع قالب حلوى واأقيم كوكتيل.
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للوحدات  اللبنانية  الدولة  ت�صّلم  يكن  مل 

عملية  الفرن�صية  ال�صلطات  من  الع�صكرية 

معركة  فبعد  اال�صتقالل.  عقب  تلقائية 

ت�صرين الثاين 1943 التي خا�ضها اللبنانيون 

كان عليهم خو�ض معارك اأخرى لي�ضبح لهم 

جي�ش وطني يحمي اال�صتقالل. الف�صل الثاين 

من الكتاب يروي اأحداث ت�صّلم القوات اخلا�صة. 

هنا ما جاء يف »تاريخ اجلي�ش اللبناين« حول 

املو�ضوع )�ضفحة 89 اإىل 94(.

مباحثات ت�صّلم القوات اخلا�صة

املعقدة: • املفاو�ضات 
الثاين/نوفمرب  ت�ضرين   22 �ضدمة  اأدت 

للتحوالت  فرن�ضا  اإذع����ان  اإىل   ،1943

ال���وزاري  البيان  ح��دده��ا  كما  الد�ضتورية، 

يف  اللبناين،  الربملان  واأقرها  للحكومة، 

الثاين/ ت�ضرين   8 يف  ال�ضهرية  جل�ضته 

عقد  اإىل  الفرن�ضي  الطموح  ولكن  نوفمرب. 

حت�ضيل  اأو  اللبنانية،  احلكومة  مع  معاهدة 

�ضاأن  معاهدة،  م�ضروع  على  موافقتها 

معاهدة 1936، بحيث يبقى لفرن�ضا من خالها، 

ي�ضمح  اللبنانية،  اجلمهورية  يف  ممتاز  موقع 

على  ع�ضكرية  قواعد  يف  بالبقاء  لقواتها 

االأرا�ضي اللبنانية. 

الطموح  هذا  �ضّكل  وقد 

الفرن�ضي، خلفية اللقاءات 

الر�ضمية  وامل�������داوالت 

من  فرن�ضا،  بني  الاحقة 

و�ضوريا،  ول��ب��ن��ان  ج��ه��ة، 

اآلية  يف  تبحث  كانت  والتي  ثانية،  جهة  من 

كانون   22 ففي  امل�ضرتكة.  امل�ضالح  ا�ضرتجاع 

فرن�ضا،  مع  ل  التو�ضّ مّت   ،1943 االأول/دي�ضمرب 

اإىل  امل�ضالح،  هذه  ت�ضليم  حول  اتفاقية  اإىل 

احلكومتني اللبنانية وال�ضورية. فقد مت االإتفاق 

يف تاريخ هذا اليوم )22 كانون االأول/دي�ضمرب(، 

الفرن�ضية،  احلكومة  مفو�س  كاترو  اجلرنال  بني 

وال�ضورية،  اللبنانية  احلكومتني  ممثلي  وبني 

على ت�ضليم هاتني احلكومتني ال�ضاحيات التي 

با�ضميهما.  الفرن�ضية  ال�ضلطات  االآن  متار�ضها 

و�ضتنقل بح�ضب هذا االتفاق، امل�ضالح امل�ضرتكة 

وال�ضورية،  اللبنانية  الدولتني  اإىل  وموظفوها، 

مع حق الت�ضريع واالإدارة. وذلك اعتباراً من 

اأول كانون الثاين/يناير القادم. واالأ�ضاليب 

ال�ضاحيات،  ه��ذه  بانتقال  املتعلقة 

خا�ضة.  اتفاقات  مو�ضوع  �ضتكون 

اأو �ضرط. وقد  وكان االتفاق بدون قيد 

تفاوؤل  م�ضدر  االتفاقية،  تلك  �ضّكلت 

يف لبنان على �ضعيد نقل ال�ضلطات. 

اأن تا�ضي،  التفاوؤل، ما لبث  لكن هذا 

التخلي  كاترو،  اجلرنال  رف�س  ب�ضبب 

تربير  وك��ان  اخلا�ضة«.  »ال��ق��وات  عن 

االحتفاظ  على  واإ���ض��راره��ا  فرن�ضا، 

بالقول  جهاراً  اخلا�ضة، يظهر  بالقوات 

املتبقي  الوحيد  ال�ضاح  ميثل  »اإن��ه 

معاهدة  على  احل�ضول  اأج��ل  من  لها 

االأمر مبعث قلق  مر�ضية«. وكان هذا 

اأن  املوؤكد  من  اإذ  و�ضوريا.  لبنان  يف 

قادرين  �ضيكونون  الفرن�ضيني، 

ي�ضيطرون  داموا  ما  االأمور،  خربطة  على 

ويف  العام.  واالأم��ن  اخلا�ضة  القوات  على 

موازاة هذا القلق، كان هناك قلق اآخر: »اأن 

تن�ضحب القوات الربيطانية يف نهاية احلرب 

ميّكن  الذي  االأمر  فرن�ضية،  قوات  حملها  لتحل 

فرن�ضا من اأن تفر�س على لبنان و�ضوريا معاهدة 

تلحق االأذى با�ضتقالهما«.

املفاو�ضات  ا�ضتمرت 

حتى  ذلك،  بعد  اأ�ضهراً 

 .1944 منت�ضف 

وا�ضتمر ربط ت�ضليم 

ال���ق���وات اخل��ا���ض��ة 

معاهدة،  بتوقيع 

الوقت  يف  وا�ضتمر 

عينه، »رف�س ال�ضيا�ضيني 

ب
تا

ك
ال
ن 

م
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القوات  م�ضري  بني  �ضلة  اأي��ة  قبول  املحليني 

اإلتزام  اأي  جتنبوا  التي  املعاهدة  واإبرام  اخلا�ضة 

ب�ضاأنها«.

)اآذار/ املفاو�ضات  مراحل  من  مرحلة  ويف 

مار�س 1944(، اقرتح اجلرنال كاترو نف�ضه، »اأن 

املحليني  اجلنود  واللبنانيون  ال�ضوريون  ياأخذ 

العاملني حتت القيادة الفرن�ضية، على اأن ي�ضري 

الت�ضليم ب�ضروط يتفق عليها الطرفان، بدالً من 

اأن ين�ضئ كل من �ضوريا ولبنان جي�ضاً خا�ضاً له، 

وقد بلغت املفاو�ضات نقطة و�ضعت فيها اأ�ض�س 

اتفاق ما ارت�ضاه ال�ضوريون واللبنانيون، ولكنهم 

»جلنة  من  وردت  بتعليمات  وا�ضطدموا  ع��ادوا 

اجلزائر الوطنية الفرن�ضية«.

ومع و�ضول اللجنة الفرن�ضية للتحرير الوطني، 

ديغول،  ���ض��ارل  اجل���رنال  بقيادة  باري�س  اإىل 

االأول/اأكتوبر  ت�ضرين  يف  بها  احللفاء  واع��رتاف 

1944، وب�ضيطرتها على ممتلكاتها وراء البحار، 

م�ضاألة  اإث���ارة  اإىل  ديغول  �ضارل  اجل��رنال  ع��اد 

من  طالباً  و�ضوريا،  لبنان  كل من  املعاهدة مع 

قد  كانت  التي  بتعهداتها،  ال��وف��اء  بريطانيا 

هذه  بتاأييد  الوطني«  التحرير  ل�»جلنة  قطعتها 

املطالب.

يف امل��ق��اب��ل، ظ��ل امل��وق��ف ال��ل��ب��ن��اين من 

جهود  من  بالرغم  ثابتاً،  م�ضتقراً  املعاهدة، 

�ضبريز،  اجل��رنال  ب�ضخ�س  الربيطانية،  احلكومة 

احلكومة  لدى  ط  التو�ضّ بريوت، يف  �ضفريها يف 

لبنان  »اإن  الدائم:  اجلواب  كان  فلقد  اللبنانية، 

دولة م�ضتقلة، وهو ال يرغب يف عقد معاهدة مع 

واإجتماع  احلرب  انتهاء  قبل  الدول  دولة من  اأية 

يف  البحث  باب  يفتح  وبعدئٍذ  ال�ضلح،  موؤمتر 

املعاهدات التامة ومن دون اأي مركز ممتاز«.

تدور  االأم���ور  كانت  الفرن�ضي،  الطرف  ويف 

معظم  واأن  بخا�ضة  مت�ضدد،  حمور  حول  كذلك 

اإىل  انتقلت  ق��د  كانت  امل�ضرتكة،  امل�ضالح 

يف  يبق  فلم  وال�ضورية.  اللبنانية  ال�ضلطتني 

وجيو�س  اخلا�ضة  القوات  غري  الفرن�ضيني،  اأيدي 

ال�ضرق اخلا�ضة، اللتني عقد اجلرنال �ضارل ديغول 

تتمكن  معاهدة،  على  للح�ضول  عليهما،  العزم 

ففي  ممتاز.  مركز  حت�ضيل  من  عربها  فرن�ضا 

الوزراء  جمل�س  اأعلن  االأول/اكتوبر،  ت�ضرين   6

حكومتي  لطلب  اال�ضتجابة  رف�ضه  الفرن�ضي، 

بريوت ودم�ضق، ت�ضليمهما القوات اخلا�ضة، قبل 

موافقتهما على املعاهدتني املطلوبتني.

القنا�صة  من  وحدات  احلكومة  • ت�صّلم 
اللبنانية:

الداخلية  ال�ضيا�ضية  اللعبة  توازنات  اقت�ضت 

جاء  وكاأنه  بدا  وزاري،  تعديل  اإج��راء  لبنان،  يف 

فرن�ضا،  �ضجع  ما  للفرن�ضيني.  معنوية  تر�ضية 

اللبنانية،  يف املباحثات املقرتحة مع احلكومة 

حزيران/يونيو   15 يف  بروتوكول  توقيع  على 

1944، ين�س على اأن ت�ضع ال�ضلطات الفرن�ضية، 

مبفرزة  معّززة  اللبنانية،  القنا�ضة  من  وحدات 

من امل�ضفحات، حتت ت�ضرف احلكومة اللبنانية 

املبا�ضر، على اأن يجري ا�ضتبدال هذه املجموعة، 

مرة كل اأربعة اأ�ضهر. وقد جرى الت�ضليم فعاً، يف 

17 حزيران/يونيو 1944، بحفلة عر�س ع�ضكري، 

بريوت،  يف  البلدي  امللعب  يف  اأقيمت 

رئي�س  اللبناين،  اجل��ان��ب  م��ن  وح�ضرها 

اجلمهورية والوزراء. ومن اجلانب الفرن�ضي، 

املندوب العام القائد االأعلى جليو�س ال�ضرق، 

يف  �ضلم  حربه.  واأرك���ان  »بينيه«  اجل��رنال 

اللبناين،  العلم  اجلمهورية،  رئي�س  اأثنائها 

اإىل الزعيم فوؤاد �ضهاب قائد اللواء اخلام�س 

ب�ضورة  مرة  الأول  العلم،  هذا  فرفرف  اجلبلي. 

الذين  اللبنانيني،  اجلنود  روؤو�س  فوق  ر�ضمية، 

كانوا ي�ضّكلون هذه املجموعة، واأ�ضبح مبقدورهم 

احلكومة  بخدمة  قيامهم  طوال  ظله  يتفياأوا  اأن 

اللبنانية. وقد �ضّكلت هذه الوحدات اللُّبنة االأوىل 

يف بناء �ضرح اجلي�س اللبناين.

• املطالبة ال�صعبية والربملانية باجلي�ش:
ال�ضعبية  احلركة  الافتة يف  اجلديدة،  الظاهرة 

كانون   29 يف  كانت  اآنذاك،  الدائرة  وال�ضيا�ضية 

الثاين/يناير 1945، مع نزول طاب لبنان اإىل 

بت�ضّلم  ومطالبني  االإع��ام،  حاملني  ال�ضوارع، 

الدعوة  هذه  القت  وقد  لبنانياً.  وجعله  اجلي�س، 

ا�ضتجابة عامة، بخا�ضة، واأن ا�ضراباً عاماً قد اأعلن 

�ضوارع  املواطنون يف  عنه يف بريوت، فتجمع 

اجلي�س،  ت�ضّلم  �ضعار  حتت  و�ضاحاتها،  املدينة 

من  االآالف  ع�ضرات  عرب  اأم��ره  ت��داول��وا  وال��ذي 

املنا�ضري. هذا ن�س اأحدها:

»نريد اجلي�س

يا طلبة لبنان، يا عماد لبنان

باالأم�س يف ت�ضرين الثاين/نوفمرب ثارت االأمة 

حلقها املغت�ضب وكنتم يف ثورتها �ضوت احلق 

ب
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ال�ضوت  واليوم يعود  االأمة وفزمت،  ففازت 

باجلي�س  املطالبة  اىل  فيدعوكم  احل��ق 

اأ�ضربوا.  الوحيد.  ا�ضتقال و�ضياجه  رمز كل 

الدماء  اأن  االإث��ن��ني  نهار  للعامل  اأظ��ه��روا 

جتري  ت��زال  ال  ت�ضرين  يف  غلت  التي 

حارة يف العروق. �ضجلوا يف التاريخ 

كانون كما �ضجلتم قبل �ضهر  �ضهر 

اإال  ت�ضرين، ال حرية وال ا�ضتقال 

باجلي�س«.

بريوت  »ا�ضتيقظت  وبالفعل 

ال��ث��ام��ن��ة من  ال�����ض��اع��ة  يف 

على  التايل  اليوم  �ضباح 

وعلى  ع���ام،  اإ����ض���راب 

جميع  م��ن  الطلبة 

العلمية،  املعاهد 

يف  يجتمعون 

بل�س  ���ض��ارع 

اجلامعة  )ق���رب 

وي�ضريون  االأم���ريك���ي���ة(، 

حملة  )يف  اجلمهوري  الق�ضر  اإىل 

القنطاري( حيث وقفوا هناك واأن�ضدوا الن�ضيد 

وزير  عليهم  فاأطل  للجي�س.  هاتفني  الوطني 

»اإن  خماطباً:  وق��ال  فرعون،  ه��رني  اخلارجية 

بال  لها  يهداأ  ولن  باجلي�س  �ضتطالب  احلكومة 

احلكومة  اإن  اإلينا.  وجنودنا  �ضباطنا  يعود  حتى 

التي يل �ضرف متثيلها، و�ضعت ن�ضب اأعينها 

حتقيق جميع مطالب الباد اال�ضتقالية وعلى 

راأ�ضها جي�ضنا البا�ضل«.

اأج��واء  مع  كافة،  اللبنانية  امل��دن  جتاوبت 

ب����ريوت 

وم�������������������ع 

واكب  وق��د  تطلعاتها. 

التحركات  هذه  اللبناين  الربملان 

جل�ضات  التايل  اليوم  يف  فعقد  ال�ضعبية. 

و�ضرورة  اللبناين  اجلي�س  حمورها  كان  طارئة، 

لعادل  مداخات  عن  »الب�ضري«  وتنقل  ت�ضّلمه. 

�ضراف،  والدكتور  �ضها  اأب��و  وحبيب  ع�ضريان 

ميل  واأ

حل�������ود 

واالأم��������ري 

اأر�ضان  جميد 

عقل  وج������ورج 

حممد  وال���ن���ائ���ب 

م�����ض��ط��ف��ى واأدي����ب 

جنباط،  وكمال  الفرزيل 

الذي تقّدم باإقرتاح يطلب 

املجل�س  ن����واب  م���ن  ف��ي��ه 

املطالبة باجلي�س«. وكانت ختام 

احلكومة،  لرئي�س  كلمة  املداخات، 

كرامي،  احلميد  عبد  الرئي�س  دول��ة 

الذي قال: »اإن كل دولة لي�س لها جي�س 

اأر�ضد  اأنه  ذكر  وقد  عي�س...«  لها  ُيكتب  ال 

لرية،  مايني  خم�ضة  امليزانية  يف  للجي�س 

وختم  احلاجة.  دعت  اإذا  املبلغ  ي��زاد  اأن  على 

»اإن  االآت��ي:  باالقرتاح  اجلي�س،  ب�ضاأن  البحث 

اأن  يف  احلكومة  اإىل  يرغب  النيابي  املجل�س 

تطالب اجلانب الفرن�ضي مبا بقي من امل�ضالح 

ويف مقّدمتها اجلي�س«.
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وزير الدفاع الوطني

ي�صتقبل

�صفرية الواليات املتحدة االأمريكية

... وال�صفرية الربيطانية

... وال�صفري اللبناين يف اإيطاليا

اإ�ضتقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر، �ضفرية الواليات 

املتحدة مي�ضيل �ضي�ضون وعر�س معها مو�ضوع امل�ضاعدات 

االأمريكية املقررة للجي�س.

اإ�ضتقبل الوزير املر، �ضفرية بريطانيا فرن�ضي�س ماري غاي 

يرافقها امللحق الع�ضكري لدى ال�ضفارة �ضتيفن اندرو الذي 

اأنهى فرتة خدمته يف لبنان.

اإ�ضتقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر، �ضفري لبنان يف 

ايطاليا ال�ضيد ملحم م�ضتو.
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... وقائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة

... وال�صفري اللبناين يف كندا

... واملمثل ال�صخ�صي

لالأمني العام لالأمم املتحدة

وزير الدفاع الوطني

وقائد اجلي�ش

يبحثان الأو�ضاع الأمنية

وق�صايا املوؤ�ص�صة الع�صكرية

اإ�ضتقبل وزير الدفاع الوطني، قائد قوات االأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان اجلرنال كاوديو غراتزيانو، وعر�س معه 

الو�ضع االأمني يف اجلنوب، والتعاون بني اجلي�س والقوة الدولية 

وقرار جمل�س االأمن الدويل التجديد للقوات املذكورة.

اإ�ضتقبل الوزير املر، �ضفري لبنان يف كندا ال�ضيد م�ضعود 

معلوف الذي �ضّلمه �ضيكاً ترّبع به املغرتب اللبناين ال�ضيد 

عبدو الطا�ضي م�ضاهمة منه يف عملية نزع االألغام التي يقوم 

بها اجلي�س.

اإ�ضتقبل الوزير املر، املمثل ال�ضخ�ضي لاأمني العام لاأمم 

املتحدة يف لبنان ال�ضيد مايكل وليامز، وتداوال يف االأو�ضاع 

العامة.

اإ�ضتقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر، قائد اجلي�س 

العماد جان قهوجي وبحث معه االأو�ضاع االأمنية و�ضوؤوناً تتعلق 

باملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.
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... وال�صفري اللبناين

يف اأرمينيا

... وقن�صل �صاحل العاج

... وقائد القوات الربية االأمريكية

قائد اجلي�ش ي�صتقبل 

ال�صفرية االأ�صرتالية 

مودعة

ا�ضتقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، ال�ضفري 

اللبناين يف اأرمينيا ال�ضيد كابي جبارة، وتباحثا يف االأو�ضاع العامة يف 

الباد.

اإ�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، قن�ضل �ضاحل العاج يف 

لبنان ال�ضيد ر�ضا خليفة الذي اأطلعه على اأو�ضاع اجلالية اللبنانية يف �ضاحل 

العاج.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد القوات الربية يف 

القيادة الو�ضطى االأمريكية اجلرنال وليم وب�ضرت. وجرى التداول يف متابعة 

برنامج امل�ضاعدات االأمريكية املقررة للجي�س اللبناين، و�ضبل تفعيل 

عاقات التعاون بني اجلي�ضني اللبناين واالأمريكي، ال �ضيما يف جمايل 

التدريب واللوج�ضتية.

اإ�ضتقبل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي يف مكتبه يف الريزة، 

�ضفرية ا�ضرتاليا ليندل �ضاك�س يف 

زيارة وداعية.
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DSGA ومدير وكالة ...

... واملمثل ال�صخ�صي

لالأمني العام لالأمم املتحدة

... وقائد قوات االأمم

 املتحدة املوؤقتة

... ووزير االت�صاالت

ا�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مدير وكالة DSGA ال�ضيد 

االأمريكي.  الدفاعي  التعاون  مكتب  اأع�ضاء  من  عدد  يرافقه  روم��ور،  مارك 

وتناول البحث امل�ضاعدات الع�ضكرية االأمريكية املقدمة اىل اجلي�س اللبناين.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، املمثل ال�ضخ�ضي لاأمني العام 

االأو�ضاع  يف  التداول  وجرى  وليامز،  مايكل  ال�ضيد  لبنان  يف  املتحدة  لاأمم 

العامة.

ا�ضتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة اجلرنال كاوديو غراتزيانو، وتناول البحث �ضوؤوناً تتعلق 

مبهمات القوات الدولية يف اجلنوب.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وزير االت�ضاالت جربان با�ضيل 

الذي اأعرب عن تقديره جهود املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.
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... والوزير ال�صابق

حم�صن دلول

... والوزير ال�صابق

يو�صف �صالمة

... ووفداً ع�صكرياً ايطالياً

... ووزير ال�صياحة

ا�ضتقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، الوزير 

ال�ضابق حم�ضن دلول.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، الوزير ال�ضابق 

يو�ضف �ضامة.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ع�ضكرياً ايطالياً برئا�ضة 

اجلرنال با�ضكال بري�ضيوزا، وقد تناول البحث نتائج اجتماعات االأركان 

امل�ضرتكة ال�ضابعة بني اجلانبني االيطايل واللبناين.

ا�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وزير ال�ضياحة ايلي ماروين 

ترافقه مديرة عام ال�ضياحة ال�ضيدة ندى ال�ضردوك.
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... وال�صفري ال�صابق عبداهلل بو حبيب

... وال�صفري ال�صابق

فوؤاد الرتك

... والنائب

قا�صم عبد العزيز

... والنائب هادي حبي�ش

ا�ضتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، ال�ضفري ال�ضابق عبداهلل 

بو حبيب وبحثا �ضوؤوناً عامة.

الرتك،  فوؤاد  ال�ضابق  ال�ضفري  الريزة،  ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الذي اأثنى على جهود اجلي�س يف احلفاظ على م�ضرية االأمن واال�ضتقرار.

ا�ضتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب قا�ضم عبد 

العزيز الذي اأعرب عن تقديره املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية وجهود اأفرادها يف 

تثبيت االأمن واال�ضتقرار.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب هادي حبي�س الذي 

اأعرب عن تقديره جهود املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.
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... والنائب

نبيل نقوال

... والنائب

�صيمون اأبي رميا

... والنائب مروان فار�ش

... والنائب اميل رحمة

ا�ضتقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة،

النائب نبيل نقوال.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب �ضيمون اأبي رميا، 

الذي اأثنى على دور اجلي�س.

ا�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب مروان فار�س ووفداً 

مرافقاً.

ا�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب اميل رحمة الذي 

ثّمن جهود املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية يف حفظ االأمن واال�ضتقرار.
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... والنائبني هرني احللو وفادي الهرب

... والنائب

مي�صال حلو

... والنائب

 اأ�صعد حردان

... والنائب اأحمد فتفت

ا�ضتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، كاً من النائبني هرني 

احللو وفادي الهرب.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب مي�ضال حلو وبحثا يف 

االأو�ضاع العامة يف الباد.

ا�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب اأ�ضعد حردان الذي 

اأثنى على دور اجلي�س يف حفظ االأمن وطماأنة املواطنني.

ا�ضتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة،

النائب اأحمد فتفت.
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... والنائب ال�صابق

اللواء �صامي اخلطيب

... والنائب ال�صابق

م�صطفى ح�صني

... والنائب ال�صابق جميل �صما�ش

... والنائب ال�صابق في�صل الداوود

ا�ضتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�ضابق اللواء 

�ضامي اخلطيب.

ا�ضتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�ضابق 

م�ضطفى ح�ضني.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�ضابق جميل �ضما�س 

وبحثا �ضوؤوناً عامة.

ا�ضتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�ضابق

في�ضل الداوود.
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... واملدير العام لقوى الأمن الداخلي

... وقا�ضي التحقيق

الع�صكري االأول

... واملدير العام

الأمن الدولة بالوكالة

... واملدير العام لالأمن العام

االأمن  لقوى  العام  املدير  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�ضتقبل 

االأمن  لرت�ضيخ  امل�ضرتك  التعاون  يف  وتداوال  ريفي،  اأ�ضرف  اللواء  الداخلي 

واال�ضتقرار يف الباد.

التحقيق  قا�ضي  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ضتقبل 

الع�ضكري االأول ر�ضيد مزهر، وتداوال يف اأو�ضاع املحكمة الع�ضكرية. 

ا�ضتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام الأمن 

الدولة بالوكالة العميد الركن اليا�س كعيكاتي. وجرى البحث يف �ضبل تعزيز 

التعاون االأمني امل�ضرتك.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام لاأمن العام اللواء 

الركن وفيق جزيني، وتناول البحث �ضبل تعزيز التعاون االأمني امل�ضرتك.
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... ومدير االن�صاءات

يف وزارة االت�صاالت

... ورئي�ش جمعية ال�صداقة

اللبنانية - البولونية

... ورئي�ض جمل�ض اإدارة املدينة الريا�ضية

... واالأمني العام للمجل�ش االأعلى ال�صوري - اللبناين

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، مدير االن�ضاءات يف وزارة 

االت�ضاالت ال�ضيد ناجي اندراو�س.

ا�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جمعية ال�ضداقة 

اللبنانية - البولونية االأ�ضتاذ �ضّيد كمربجي مع وفد مرافق.

ا�ضتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جمل�س اإدارة 

املدينة الريا�ضية ال�ضيد ريا�س ال�ضيخة.

ا�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، االأمني العام للمجل�س 

االأعلى ال�ضوري - اللبناين االأ�ضتاذ ن�ضري خوري، وتناول البحث االأو�ضاع 

العامة.
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... وامللحق الع�صكري امل�صري

... وامللحق الع�صكري اليوناين

... ووفداً من ال�صليب االأحمر

اللبناين

... ووفداً من »نهار ال�صباب«

ا�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�ضكري امل�ضري 

العقيد  خلفه  فيها  قّدم  وداعية  زيارة  يف  حاوة،  املجيد  عبد  هيثم  العقيد 

لل�ضيف  العماد قهوجي  ال�ضيد. وقّدم  العظيم عبد احلميد  الركن حممد عبد 

املغادر درعاً تذكارية باملنا�ضبة.

الع�ضكري  امللحق  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ضتقبل 

اليوناين العميد جورجيو�س ماكرجياني�س يف زيارة وداعية قّدم خالها خلفه 

العقيد جورجيو�س فانغاكا�س، حيث قّلد العماد قهوجي ال�ضيف املغادر و�ضام 

ملحقاً  اعتماده  فرتة  طوال  املبذولة  جلهوده  الف�ضية  الدرجة  من  التقدير 

ع�ضكرياً يف لبنان. كما جرى خال الزيارة تبادل الدروع التذكارية.

ا�ضتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من ال�ضليب 

االأحمر اللبناين برئا�ضة ال�ضيد جورج كتاين.

ا�ضتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من »نهار ال�ضباب« 

اأعرب عن تقديره اجلي�س.
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... ورئي�ش االحتاد الثقايف اللبناين العاملي

... ووفداً من

نادي الليونز

... وال�صيخ راغب قباين

... ووفداً من »االأنوار«

ا�ضتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س االحتاد الثقايف 

اللبناين العاملي ال�ضيد مي�ضال دويهي يرافقه ال�ضيد جوزف الرعيدي. 

واأطلع الوفد العماد قهوجي على ن�ضاطات االحتاد معرباً عن تقديره جهود 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.

ا�ضتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من نادي الليونز 

برئا�ضة ال�ضيد وليد ب�ضارة.

ا�ضتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، ال�ضيخ راغب قباين 

جنل مفتي اجلمهورية ال�ضيخ الدكتور حممد ر�ضيد قباين.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من �ضحيفة »االأنوار« �ضم 

كاً من ال�ضحفيني فيليب اأبي عقل وفوؤاد دعبول.
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... ووفداً من جلنة اإ�صالح مدينة بعلبك

... ووفداً من احتاد بلديات العرقوب

... ووفداً من بلدية دير القمر

... ووفداً من احتاد بلديات ق�صاء ب�صري

ا�ضتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة،  وفداً من جلنة اإ�ضاح مدينة 

بعلبك، برئا�ضة مفتي البقاع ف�ضيلة ال�ضيخ خليل �ضقري.

بلديات  احتاد  من  وف��داً  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  العماد  ا�ضتقبل 

العرقوب، برئا�ضة ال�ضيد عمر الزهريي.

ا�ضتقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من بلدية دير 

القمر برئا�ضة ال�ضيد فادي حنني.

ا�ضتقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س احتاد 

بلديات ق�ضاء ب�ضري ال�ضيد نوفل ال�ضدراوي، يرافقه كل من االأ�ضتاذ جورج 

عرب واالأ�ضتاذ وديع فار�س.
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... ومدير عام اأمن الدولة

... ورئي�ش جلنة احلوار اللبناين - الفل�صطيني

... والفنان امري يزبك

رئي�ش االأركان ي�صتقبل 

النائبني هرني احللو 

وفادي الهرب

... ووفداً من منظمة االأونروا

ا�ضتقبل رئي�س االأركان، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام اأمن الدولة 

بالوكالة العميد اليا�س كعيكاتي.

ا�ضتقبل اللواء الركن امل�ضري، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جلنة احلوار 

اللبناين - الفل�ضطيني ال�ضفري خليل مكاوي يرافقه م�ضت�ضاره الدكتور زياد 

ال�ضايغ واخلبري الربيطاين الي�ضار هري�س. وجرى خال اللقاء التداول يف 

املو�ضوع االأمني يف خميم نهر البارد والتدابري االأمنية املتخذة داخله من 

قبل اجلي�س وردود الفعل الفل�ضطينية بعد وقف العمل باإعادة اإعمار املخيم، 

نتيجة العثور على اآثار.

ا�ضتقبل رئي�س االأركان اللواء الركن �ضوقي امل�ضري، يف مكتبه يف الريزة، 

الفنان امري يزبك.

ا�ضتقبل رئي�س االأركان اللواء الركن 

�ضوقي امل�ضري، يف مكتبه يف 

الريزة، النائبني هرني احللو وفادي 

الهرب، وتناول البحث االأو�ضاع 

العامة.

ا�ضتقبل رئي�س االأركان اللواء الركن امل�ضري، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من منظمة االأونروا �ضّم كاً من ال�ضيد روجر دايفي�س وال�ضيدة ماري 

�ضبلي. وقد تناول البحث اإعادة اإعمار خميم نهر البارد، وعملية الت�ضوير 

الفوتوغرايف بوا�ضطة الطوافات الع�ضكرية، باالإ�ضافة اىل بقعة عمل جديدة 

ملنظمة االأونروا يف حميط خميم عني احللوة.
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... ووفداً من املنظمة الدولية لل�صحة الطبيعية

... ورئي�ش اللجنة  الدولية لل�صليب االأحمر

... وقائد القوة البحرية االيطالية مودعاً

... وقائد االأ�صطول البحري االإيطايل

... ووفد جمعية الت�ضدي ملر�ض التكّي�ض الليفي

ا�ضتقبل اللواء الركن �ضوقي امل�ضري، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س اللجنة 

الدولية لل�ضليب االأحمر يف لبنان جورج كومنينو�س وم�ضوؤولة ال�ضليب 

االأحمر يف منطقتي ال�ضمال والبقاع ماريا فرارا. ومت البحث يف اإن�ضاء 

م�ضتو�ضف يف خميم نهر البارد، باالإ�ضافة اىل برامج التعاون التدريبي بني 

اجلي�س وال�ضليب االأحمر الدويل.

ا�ضتقبل رئي�س االأركان اللواء الركن امل�ضري، يف مكتبه يف الريزة، قائد 

القوة البحرية االمريال ديبياز يف زيارة وداعية قّدم خالها خلفه االأمريال 

االملاين مانهارد، وذلك ملنا�ضبة ت�ضليم وت�ضّلم قيادة القوات البحرية يف 

قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

ا�ضتقبل رئي�س االأركان، يف مكتبه يف الريزة، قائد االأ�ضطول البحري 

االإيطايل االأمريال البحري لويجي بينللي يف زيارة خا�ضة، اأكد خالها على 

التعاون بني البحريتني اللبنانية وااليطالية وتاأمني مقعد درا�ضي يف 

ايطاليا ل�ضابط من البحرية اللبنانية.

ا�ضتقبل اللواء الركن امل�ضري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من جمعية 

الت�ضدي ملر�س التكّي�س الليفي يف لبنان، �ضم كاًَ من وليد اخلوري وبيا 

قبوط، حيث مّت عر�س اإمكان التن�ضيق بني اجلي�س واجلمعية للتعرف على 

هذا املر�س.

ا�ضتقبل رئي�س االأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من املنظمة الدولية 

لل�ضحة الطبيعية، �ضم كاً من: ال�ضيخ ح�ضان حاوي، الوزير ال�ضابق عبداهلل 

فرحات والدكتور هيثم اأبو �ضعيد. وقد جرى البحث يف التعاون بني اجلي�س 

واملنظمة يف املجاالت النظرية والتطبيقية لل�ضحة الطبيعية، ويف تنظيم 

املوؤمتر العاملي للمنظمة الذي �ضيعقد يف بريوت خال الن�ضف االأول من 

العام 2010.
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اأكد قائد اجلي�س العماد جان قهوجي اأن »الظروف 

اجلي�س  تدفع  ال��ب��اد،  بها  مت��ّر  التي  الدقيقة 

واملوؤ�ض�ضات االأمنية اىل م�ضاعفة اجلهود امل�ضرتكة 

ملخططات  والت�ضّدي  االإرهابيني  حتركات  لر�ضد 

العدو االإ�ضرائيلي وعمائه والتعامل بحزم مع كل 

من يحاول العبث مب�ضرية ال�ضلم االأهلي«.

اأقيم  اإفطار  حفل  خال  جاء  قهوجي  العماد  كام 

يف املجمع الع�ضكري يف جونيه بدعوة من قيادة 

الداخلي  االأمن  لقوى  العام  املدير  اجلي�س، ح�ضره 

الدولة  الأم��ن  العام  املدير  ريفي،  اأ�ضرف  اللواء 

االأركان  رئي�س  كعيكاتي،  اليا�س  العميد  بالوكالة 

اأع�ضاء  جانب  اىل  امل�ضري،  �ضوقي  الركن  اللواء 

الوحدات  وقادة  القيادة  واأركان  الع�ضكري  املجل�س 

الكربى واالأفواج واملوؤ�ض�ضات التابعة لوزارة الدفاع 

الوطني ورئي�س جهاز اأمن املطار.

كلمته  ا�ضتهل  قهوجي  العماد  اجلي�س  قائد 

بتوجيه حتية حمبة وتقدير للح�ضور، م�ضدداً على 

اأهمية اللقاء يف رحاب �ضهر رم�ضان املبارك، وهنا 

ن�س الكلمة:

قادة االأجهزة االأمنية

اأيها ال�ضباط

اأيها احل�صور الكرمي

�ضهر رم�ضان  رحاب  اليوم يف  نلتقي  اأن  ي�ضرنا 

والعطاء  واخلري  والرحمة،  املغفرة  �ضهر  املبارك، 

معانيه  اىل  النفو�س  تطمئن  حيث  والت�ضامح، 

جمددة  والينابيع،  اجل��ذور  اىل  وتعود  ال�ضامية، 

االإميان باهلل واالبتعاد عن مغريات احلياة، والت�ضبث 

بالقيم والف�ضائل االإن�ضانية اجلامعة، ونبذ العنف 

الوطن  خدمة  على  والتاقي  واالنغاق،  والتع�ضب 

وحمبته التي تعترب جزءاً ال يتجزاأ من حمبة اهلل.

اأيها احل�صور الكرمي

ك بر�ضالة لبنان القائمة  اإن قدرنا جميعاً اأن نتم�ضّ

على احلرية والتنوع والتاقي بني خمتلف طوائفه 

وراية  امل�ضرتك  العي�س  اإرادة  ظل  يف  ومذاهبه، 

الذي  الكبري  التحدي  اإن��ه  املوّحد.  الواحد  الوطن 

بف�ضل  جتاوزه  من  ومتكّنا  املا�ضي،  يف  واجهناه 

وما  للت�ضحية،  الدائم  وا�ضتعدادنا  واإرادتنا  اإمياننا 

تداخل  بفعل  �ضيا�ضية،  اأزمات  من  اليوم  ن�ضهده 

عوامل كثرية، داخلية وخارجية، ال يجب يف مطلق 

االأحوال اأن يحد من عزميتنا واندفاعة م�ضريتنا، بل 

اأمنية انطاقاً من دورنا  علينا كجي�س وموؤ�ض�ضات 

الوطني وثقة ال�ضعب بنا، اأن نعمل ليل نهار على 

تر�ضيخ م�ضرية ال�ضلم االأهلي يف الباد، من خال 

م�ضاعفة اجلهود لرد حتركات االإرهابيني وتعّقبهم، 

وعمائه،  االإ�ضرائيلي  العدو  ملخططات  والت�ضدي 

ا�ضتغال  نف�ضه  له  ت�ضّول  من  كل  داب��ر  وقطع 

الظروف، للعبث مب�ضرية ال�ضلم االأهلي، وزرع بذور 

االأمن  فبتوفري  املواطنني.  بني  وال�ضقاق  الفتنة 

واال�ضتقرار ن�ضون موؤ�ض�ضات الدولة، ونحفظ الوحدة 

الوطنية، ونناأى بتداعيات االأزمات ال�ضيا�ضية، عن 

االأمور املعي�ضية واحلياتية للمواطنني، وق�ضاياهم 

التنموية، وخري دليل على ذلك االزدهار ال�ضياحي 

ال�ضيف،  هذا  خال  لبنان  عرفه  الذي  واالقت�ضادي 

بف�ضل �ضهر اجلي�س و�ضائر املوؤ�ض�ضات االأمنية على 

توفري االأمن والطماأنينة للجميع.

اإن ح�ضورنا الدائم و�ضط املدن والبلدات والقرى، 

مهدها،  يف  االأح��داث  على  بالق�ضاء  الكفيل  هو 

اأن  كما  ح�ضلت،  اإذا  تفاقهما  ومنع  تطويقها  اأو 

يقظتنا امل�ضتمرة على احلدود اجلنوبية وتعاوننا 

للقرار  تنفيذاً  املتحدة  االأمم  قوات  مع  الوثيق 

1701، هي ال�ضبيل الوحيد للحفاظ على ا�ضتقرار 

هذه املنطقة العزيزة.

اإطاق  حادثة  اأن  اىل  االإ���ض��ارة  من  بد  ال  وهنا 

اإمنا  املحتلة،  االأرا�ضي  باجتاه  االأخ��رية  ال�ضواريخ 

تعرب يف توقيتها وظرفها امل�ضبوهني، عن رغبة 

لتبادل  �ضاحة  لبنان  اإب��ق��اء  يف  االأط���راف  بع�س 

مي�ّس  كونه  ب��ه،  ن�ضمح  لن  ما  وه��ذا  الر�ضائل، 

مب�ضلحة لبنان و�ضعبه، ويقّدم خدمة جمانية للعدو 

االإ�ضرائيلي.

اأيها احل�صور الكرمي

الأحيي  ال��ك��رمي،  ال�ضهر  ه���ذا  ف��ر���ض��ة  اأغ��ت��ن��م 

م�ضاحة  ام��ت��داد  على  املنت�ضرين  الع�ضكريني 

وحتّملهم  و�ضجاعتهم  ب�ضربهم  ه  واأن���ّوّ ال��وط��ن، 

ر�ّس  من  مزيد  اىل  واأدعوهم  امل�ضنية،  االأعباء 

الوطنية،  وثوابتهم  بوحدتهم  والت�ضبث  ال�ضفوف 

كما اأوؤكد جمدداً بذل اأق�ضى اجلهود لتفعيل التعاون 

االأمنية  واملوؤ�ض�ضات  اجلي�س  ب��ني  والتن�ضيق 

كافة، اإن جلهة تنفيذ املهمات، اأو جلهة التدريب 

وتقدمي  واخل��ربات  املعلومات  وتبادل  امل�ضرتك 

وفاًء  معاً،  وتكافلنا  ت�ضامننا  يف  الأن  الو�ضائل، 

م والتزاماً بالواجب، وتغليباً لروح امل�ضوؤولية  للَق�ضَ

الطريق  ي�ضتقيم  بها  التي  والتجّرد،  والنزاهة 

وينت�ضر الوطن.

ع�صتم - عا�ش اجلي�ش - عا�ش لبنان

ك بر�صالة لبنان العماد قهوجي يف حفل اإفطار: قدرنا التم�صّ
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االأمريكي  الدفاعي  التعاون  مكتب  من  بدعوة 

املجمع  يف  اأقيم  االأمريكية،  لل�ضفارة  التابع 

على  اأنخاب  تبادل  احتفال  جونيه،  يف  الع�ضكري 

دورات  تابعوا  الذين  اللبنانيني  ال�ضباط  �ضرف 

التدريب  برنامج  اإط��ار  يف  متنوعة،  درا�ضية 

.»IMETو FMF, GTFP« االأمريكي

اجل��ي�����س رئي�س  ق��ائ��د  احل��ف��ل مم��ث��ل  ح�����ض��ر 

ال�ضفرية  امل�ضري،  �ضوقي  الركن  اللواء  االأرك��ان 

جانب  اىل  �ضي�ضون،  مي�ضيل  ال�ضيدة  االأمريكية 

االأمريكية  ال�ضفارة  من  وع�ضكري  دبلوما�ضي  وفد 

وال�ضباط املعنيني.

ال��رك��ن امل�����ض��ري ع��ن �ضكره  ال��ل��واء  واأع����رب 

امل�ضتمرة  م�ضاعداتها  على  االأمريكية  ال�ضلطات 

التدريب  جمايل  يف  �ضيما  ال  اللبناين،  للجي�س 

�ضي�ضون  ال�ضفرية  اأثنت  وبدورها،  واللوج�ضتية. 

اللبنانيني وتعاونهم، موؤكدة  ال�ضباط  على كفاءة 

موا�ضلة دعم بادها اجلي�س اللبناين وحر�ضها على 

تعزيز قدراته الع�ضكرية.

مكتب التعاون الدفاعي 

الأمريكي كّرم �ضباطاً

تابعوا دورات درا�صية

االإيطالية  ال��ق��ي��ادة  �ضفينة  م��ن  على  ج��رى 

»�ضريوكو« حفل ت�ضليم وت�ضّلم قيادة القوة البحرية 

اىل  االإيطايل  اجلانب  من  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  لقوات  التابعة 

يورغن  واالأمريال  م�ضّلماً  بياز  دي  روجريو  االأمريال  بني  ما  االأملاين،  اجلانب 

منهارت مت�ضلماً.

ح�ضر االحتفال، قائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال كاوديو غراتزيانو، 

ممثل قائد اجلي�س العميد الركن البحري علي املعلم قائد القوات البحرية، 

بينللي  لويجي  االأم��ريال  االإيطايل  البحري  لاأ�ضطول  العام  القائد  نائب 

مانتيللي، قائد قيادة العمليات يف القوات امل�ضلحة االأملانية الفريق رينيه 

غاتز، باالإ�ضافة اىل عدد من ال�ضباط اللبنانيني وممثلني دبلوما�ضيني من 

الدول امل�ضاهمة يف القوات املذكورة. 

ت�صليـم وت�صّلـم قيـادة البحـريـة الدوليـة بيـن اإيطاليـا واأملانيـا
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بي��ن  االرتب��اط  جه��از  رئي���س  ح�ض��ور  يف 

يف  املوؤقت��ة  املتح��دة  االأمم  وق��وات  اجلي�س 

قائد  ممثاً  امل�ضن  خل�يل  الركن  العميد  لبن��ان 

القط��اع  وقائد  قه��وجي،  جان  العم��اد  اجلي�س 

كارميليو  اجل��رنال  الدولية  القوات  يف  الغربي 

يف  اأقيم  ال�ضباط،  من  عدد  جانب  اىل  دي�ضيكو، 

ع�ضر  احل��ادي  للواء  التابعة   113 الكتيبة  قيادة 

لوج�ضتي مقّدم  ت�ضّلم عتاد  كفردونني، حفل  يف 

اجلي�س  ل�ضالح  االإيطالية  الوحدة  قبل  من  هبة 

اللبناين.

التي  كلمته  يف  امل�ضن  الركن  العميد  و�ضكر 

األقاها باملنا�ضبة، ال�ضلطات االإيطالية على تكرار 

الوحدة  بت�ضحيات  منوهاً  للجي�س،  م�ضاعداتها 

االإيطالية العاملة يف اجلنوب، كما تا كتاب �ضكر 

اجلرنال  اىل  و�ضّلمه  اجلي�س  قائد  العماد  با�ضم 

دي�ضيكو.

بني  التذكارية  ال��دروع  تبادل  جرى  اخلتام  يف 

اجلانبني. 

اجل��رنال  برئا�ضة  اإي��ط��ايل  ع�ضكري  وف��د  ق��ام 

با�ضكال بري�ضيوزا بزيارة اىل لبنان ا�ضتمرت نحو 

امل�ضرتكة  االأرك��ان  اجتماعات  الإجراء  اأيام،  خم�ضة 

ال�ضابعة بني اجلانبني اللبناين واالإيطايل.

نائب  الوفد  مقابلة  ال��زي��ارة،  برنامج  �ضمل 

عبد  الركن  العميد  للعمليات  االأرك���ان  رئي�س 

ثم  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  �ضحيتلي  الرحمن 

الدفاع  وزارة  يف  االإيجاز  قاعة  يف  لقاءات  عقد 

املتعلقة  باملوا�ضيع  مباحثات  الإج��راء  الوطني 

جلنة  ح�ضور  يف  والعديد  للتجهيز  اجلي�س  باأركان 

�ضباط من قيادة اجلي�س، ورئي�س الوفد االإيطايل 

واأع�ضائه.

اإحدى  اىل  للوفد  جولة  اي�ضاً،  الربنامج  ويف 

الوحدات الكربى يف اجلي�س، باالإ�ضافة اىل حفات 

�ضرف  على  اجلي�س  قيادة  اأقامتها  ا�ضتقبال 

جونيه  )ال��ريزة،  ال�ضباط  نوادي  يف  الزائر  الوفد 

اللجنة و�ضباط  واملركزي( ح�ضرها رئي�س واأع�ضاء 

االرتباط يف اجلي�س.

اجلي�ش ت�صّلم

عتاداً لوج�صتياً

هبة من الوحدة االإيطالية

اجتماعات االأركان امل�صرتكة ال�صابعة بني اجلي�صني اللبناين واالإيطايل

ملنا�ضب���ة ت�ضّل��م الدف�ع���ة الثاني�ة م�ن العت�اد املقّدم 

هب��ة من ال�ضلط�ات الك�ورية لتجه��ي�ز قاع�ة التايك�واندو 

يف امل��در�ض�ة احلربي��ة، اأقيم يف مرك�ز الكتيب��ة الكوري��ة 

يف بل�دة طريدب�ا حف�ل تب�ادل اأنخ�اب، اىل ع�ر�س لفنون 

القت��ال يف لعب�ة التايكوان�دو قّدم�ه العنا�ضر الكوريون.

قائد  ممثاً  حماد  �ضهيل  الركن  العميد  احلفل،  ح�ضر 

اجلي�س العماد جان قهوجي، قائد الكتيبة الكورية و�ضباط 

ال�ضنة  من  �ضباط  وتامذة  املدر�ضة  قيادة  اأرك��ان  من 

الثالثة.

�ضهيل  الركن  العميد  تا  وقد 

من  م��وّج��ه  �ضكر  ك��ت��اب  ح��م��اد 

قيادة  اىل  اجلي�س  قائد  العماد 

الوحدة الكورية، كما جرى تبادل 

الدروع التذكارية بني اجلانبني.

هبة كورية لتجهيز 

قاعة تايكواندو يف 

املدر�صة احلربية



يعتمدها  التي  االآلية  على  االإط��اع  اإط��ار  يف 

اجلي�س يف تطهري االأرا�ضي من القنابل العنقودية 

يف اجلنوب، زارت املمثلة املقيمة لربنامج االأمم 

ال�ضيدة   )UNDP( لبنان  يف  االإمنائي  املتحدة 

عبد  نهى  م�ضت�ضارتها  ترافقها  رويدا�س،  مارتا 

بدويا،  �ضلفاتوري  ال�ضخ�ضي  وم�ضاعدها  الوهاب 

يف  باالألغام  املتعلقة  لاأعمال  االإقليمي  املركز 

النبطية، حيث كان يف ا�ضتقبالهم رئي�س املركز 

اللبناين لاأعمال املتعلقة باالألغام العميد حممد 

فهمي و�ضباط املركز.

ال�ضيدة رويدا�س والوفد املرافق خال  واطلعت 

اللقاء على �ضري عمليات نزع االألغام يف اجلنوب، 

اإ�ضراف  حتت  الدولية  املنظمات  بها  تقوم  التي 

اجلي�س اللبناين والتحديات التي تواجهها وكذلك 

العمل  تواجه  التي  والتقنية  املادية  العوائق 

وتوؤخره.

حول  وثائقي  فيلم  عر�س  الزيارة  تخلل  كما 

بالقنابل  للجنوب  االإ�ضرائيلي  الق�ضف  عمليات 

 .2006 العام  متوز  عدوان  اأثناء  يف  العنقودية 

تقديرية،  درعاً  فهمي  العميد  �ضلمها  اأن  وبعد 

زوطر  حقلي  اىل  املرافق  والوفد  معه  انتقلت 

القنابل  معاجلة  ور���س  حيث  ويحمر  الغربية 

واملجموعة  اللبناين  للجي�س  التابعة  العنقودية 

.»MAG« اال�ضت�ضارية لاألغام

ويف ختام الزيارة، اأو�ضحت ال�ضيدة رويدا�س اأن 

العمل  اجلنوب هي ملتابعة  االأوىل اىل  »زيارتها 

بالقنابل  مزروعة  تزال  ما  التي  االأرا�ضي  وتفّقد 

االن�ضانية  للمنظمات  الدعم  وتقدمي  العنقودية 

التي تعمل على نزعها«.

كما اعتربت اأن »ت�ضليم خرائ�ط االألغام والقنابل 

كونه  من  بالرغم  اإ�ضرائيل،  قبل  من  العنق�ودية 

ث�اث  بعد  نافع  غري  اأ�ضبح  اإيجابي�ة،  خطوة 

منظم�ة  اأن  اىل  »م�ضرية  احل�رب  من  �ضنوات 

االأمم املتحدة تقّدم امل�ضاعدات والدع�م الازمني 

برنامج  وفق  العنقودية  بالقنابل  للم�ضابني 

خا�س«. 

ال�ضعبية  امل�ضاعدات  جمعية  لرئي�ضة  تكرميياً  حفاَ  اجلي�س  قيادة  اأقامت 

املميزة  جلهودها  تقديراً  الي�ضري  وفاء  ال�ضيدة   )NPA( لبنان  يف  الرنوجية 

التي �ضاهمت يف اإجناح اخلطة اال�ضرتاتيجية لنزع االألغام وت�ضامنها ال�ضادق 

مع املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، وذلك يف النادي الع�ضكري املركزي يف بريوت، يف 

ح�ضور: العميد حممد فهمي رئي�س املركز اللبناين لاأعمال املتعلقة باالألغام 

وفد  الرنوجية،  ال�ضفارة  من  وفد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاً 

الرنوجية وممثلي اجلمعيات غري احلكومية  ال�ضعبية  من جمعية امل�ضاعدات 

االألغام يف لبنان، ذوي املحتفى  العاملة يف جمال نزع  التجارية  وال�ضركات 

بها و�ضباط املركز.

الع�ضكري  التقدير  و�ضام  الي�ضري  ال�ضيدة  فهمي  العميد  قّلد  وللمنا�ضبة، 

و�ضّلمها كتاب �ضكر من قيادة اجلي�س عربون تقدير. وبدورها، �ضكرت ال�ضيدة 

تفعيل  على  بالعمل  ووعدت  الكرمية  مبادرتها  على  اجلي�س  قيادة  الي�ضري 

الدعم  من  اأمكن  ما  وتاأمني  اللبناين  اجلي�س  مع  العاقة  وتطوير  التعاون 

الإجناح املهام التي ينفذها اجلي�س.
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املمثلة املقيمة لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي جالت على املركز 

االإقليمي لالأعمال املتعلقة باالألغام وور�ش معاجلة القنابل العنقودية

قيادة اجلي�ش تكّرم رئي�صة جمعية امل�صاعدات 

الرنوجية ومتنحها و�صام التقدير الع�صكري



املوؤقتة  املتحدة  االأمم  وق���وات  اجلي�س  نّفذ 

يف  احلية  بالذخرية  م�ضرتكة  مناورة  لبنان،  يف 

املنطقة ال�ضاحلية على �ضاطئ الناقورة وذلك يف 

اإطار التعاون بني اجلانبني.

�ضارك يف املناورة التي اأطلق عليها اإ�ضم »نبتون 

الفرن�ضية  »لوكلري«  الدبابات  من  ع��دد  رع��د«، 

 155 عيار  من  ميدان  ومدافع  ع�ضكرية  واآليات 

القوات  واأ�ضرف عليها قائد  ملم تابعة للجانبني، 

قطاع  وقائد  غراتزيانو  كاوديو  اجل��رنال  الدولية 

يف  حلوي،  ر�ضان  الركن  العميد  الليطاين  جنوب 

ح�ضور قائد القطاع الغربي لقوات االأمم املتحدة 

القوة  قائد  ت�ضيكو،  كارميللو دي  اجلرنال  املوؤقتة 

قائد  غرازيانو،  ري  منيوالت  الكولونيل  الفرن�ضية 

امل�ضن  خليل  الركن  العميد  اجلي�س  يف  االإرتباط 

و�ضباط  ع�ضر  واحلادي  ال�ضاد�س  اللواءين  وقائدي 

من اجلانبني.

قامت  نف�ضه،  االإط����ار  ويف 

اجلانبني،  من  م�ضرتكة  وح��دات 

�ضملت:  مراحل  على  تدريبية  متارين  بتنفيذ 

ناقات  بوا�ضطة  موؤللة  واأخ���رى  راجلة  دوري���ات 

ورب�س  نقل  اىل  باالإ�ضافة  خمتلفة،  واآليات  جند 

والغربي  ال�ضرقي  القطاعني  �ضمن  وذلك  مدافع، 

اىل  التمارين  هذه  وتهدف  اجلنوب.  منطقة  يف 

على  والقدرة  امليداين  التن�ضيق  م�ضتوى  رفع 

مواجهة اأي طارئ، اىل تعزيز الكفاءة القتالية لدى 

الع�ضكريني.

العريف  جثمان  ونقل  تاأبني  حفل  الدويل،  احلريري  رفيق  جرى يف مطار 

املتحدة  االأمم  قوات  �ضمن  العاملة  النيبالية  الوحدة  من  بوخريل  بي�ضنو 

املوؤقتة يف لبنان، والذي ق�ضى من جراء حادث �ضري يف اأثناء تنفيذ مهمة 

يف جنوب لبنان.

ح�ضر حفل التاأبني قائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال 

ممثاً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  وقائد  غراتزيانو  كاوديو 

بالعقيد الركن �ضمري ن�ضور على راأ�س وفد من ال�ضباط، وقائد الوحدة النيبالية 

و�ضباط من القوات الدولية. وللمنا�ضبة، و�ضع العقيد الركن ن�ضور اإكلياً من 

و�ضام  تقليده  مّت  كما  الفقيد،  نع�س  على  اجلي�س  قائد  العماد  با�ضم  الزهر 

التقدير الع�ضكري من الدرجة الربونزية.
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مناورة وتدريبات م�صرتكة بني اجلي�ش وقوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف الناقورة

حفـل تاأبيني ونقـل جثمـان عريـف مـن الوحـدة النيبـاليـة
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يف اإطار عملية الق�ضاء على املزروعات املمنوعة، نّفذت مفارز من مكتب مكافحة املخدرات 

يف قوى االأمن الداخلي ومبوؤازرة قوى اجلي�س املنت�ضرة يف حمافظتي البقاع وال�ضمال، اأعمال 

ا�ضتك�ضاف واإتاف م�ضاحات �ضا�ضعة من االأرا�ضي املزروعة بح�ضي�ضة الكيف وغريها.

قوة م�صرتكة نّفذت حملة تلف للمزروعات املمنوعة

اجلي�ش يوقف مطلوبني

من  وحدات  قامت   2005/9/5 بتاريخ   •
بتعقب  الهرمل  منطقة  يف  منت�ضرة  اجلي�س 

يف  ت�ضبب  ن��ار  اإط���اق  ح���ادث  يف  امل�ضاركني 

واإ�ضابة  الداخلي  االأم��ن  قوى  عنا�ضر  اأح��د  مقتل 

من  متكنت  حيث  بجروح،  املواطنني  من  ع��دد 

توقيف 11 �ضخ�ضاً، و�ضبطت بحوزتهم كمية من 

االأ�ضلحة الفردية والذخائر واالأعتدة الع�ضكرية. كما 

الذين  امل�ضلحني  من  ع��دداً  اجلي�س  قوى  اأوقفت 

�ضاركوا يف حادث اإطاق نار اآخر يف حملة القبة يف 

وجرحى،  �ضقوط قتلى  نتج عنه  والذي  طرابل�س، 

االأمنية  اإجراءاتها  تعزيز  القوى  هذه  تتابع  فيما 

وماحقة املتورطني يف احلادثني املذكورين. وقد 

بو�ضر التحقيق مع املوقوفني متهيداً لت�ضليمهم 

اىل الق�ضاء املخت�س.

اإطار  ويف  9و2009/9/10،  بتاريخي   •
واال�ضتقرار  االأم��ن  لرت�ضيخ  امل�ضتمرة  احلملة 

خمتلفة  بجرائم  للعدالة  املطلوبني  وتوقيف 

مناطق:  يف  املنت�ضرة  اجلي�س  ق��وى  ن��ّف��ذت 

اإ�ضتثنائية،  تدابري  وال�ضمال  لبنان  جبل  بريوت، 

متكنت بنتيجتها من توقيف 95 �ضخ�ضاً الرتكابهم 

اأجانب وحيازة  جرائم وخمالفات، تتعلق بتهريب 

الكيف،  ح�ضي�ضة  وتعاطي  مرخ�ضة،  غري  اأ�ضلحة 

وجتّول من دون م�ضتندات ثبوتية، وقيادة �ضيارات 

ب�ضورة  اأو  قانونية  اأوراق  دون  نارية من  ودراجات 

الدراجات  بالن�ضبة اىل  لياً  ال�ضري  خمالفة لقانون 

امل�ضبوطات  مع  املوقوفون  �ضلم  وقد  املذكورة. 

اىل املراجع املعنية.

فازت الطالبة �ضهى اإبنة املعاون االأول علي نا�ضر من الطبابة 

الع�ضكرية يف املرتبة الثالثة يف االمتحانات الر�ضمية ل�ضهادة 

البكالوريا الفنية يف اخت�ضا�س املحا�ضبة واملعلوماتية.

�صهى نا�صر حتّل ثالثة يف البكالوريا الفنية

وحدات اجلي�ش ت�صاهم

يف اإخماد احلرائق

�ضاهمت وحدات من اجلي�س وباالإ�ضرتاك 

اإخماد  امل���دين، يف  ال��دف��اع  ق��وى  م��ع 

منطقة  غري  يف  �ضّبت  التي  احل��رائ��ق 

واأتت على م�ضاحات �ضا�ضعة من االأ�ضجار 

املثمرة اأو االأع�ضاب الياب�ضة. 







فهي  التاريخ،  يف  قدمية  اجلا�صو�صية  ظاهرة 

التابعة  االأمنية  واالأجهزة  الدولة  اأعمال  من  عمل 

هذه  ملكافحة  اأجهزة  دولة  كل  يف  جند  كذلك  لها. 

اأجنبية، يف  اجلا�صو�صية، �صواء التي تقوم بها دول 

بلد اآخر من خالل اأفراد وموؤ�ض�ضات واأجهزة خمتلفة، 

اأف����راد  خ����الل  م���ن  اأم 

وجماعات تزرعهم »دولة 

ما« اأو دول بغية احل�صول 

التي  املعلومات  على 

م�صاحلها  لبناء  تريدها 

هذه  يف  و�صيا�صاتها، 

اأو لإثارة الفو�ضى  الدولة، 

اأمن  و�ضع�ضعة  والقالقل 

للو�صول  االأهلي  املجتمع 

اليه  تطمح  ما  اىل  به 

الدولة الأخرى.

ولكن ما الذي يدفع االإن�صان اىل العمل مع العدو 

�ضد م�ضلحة وطنه واأهله وتاريخه؟ اأهو املال؟ اأهو 

اأو  ال�ضخ�ضية،  يف  التوازن  اختالل  هو  اأم  الإنتقام؟ 

دون  من  الو�صول  يف  الرغبة  اأو  القيم؟  اإنهيار  هو 

لالأخالق والوطنية؟ اعتبار 

اجلا�صو�صية
بني انهيار القيم 

وامل�صلحة الفردية

الفراعنة
�س اأول من مار�س التج�سّ
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ما هي اجلا�صو�صية؟

 Espionnage or( س� اأو التج�ضّ اجلا�ضو�ضية، 

 Merriam( »ح�ضب قامو�س »وب�ضرت )Spying
Webster’s( هي »احل�ضول على معلومات عن 
خطط ون�ضاطات دولة اأو حكومة اأجنبية، اأو �ضركات 

�س �ضناعي - جتاري(. متناف�ضة )جت�ضّ

)Wikipedia( وح�ضب مو�ضوعة »ويكيبيديا« 

معلومات  على  احل�ضول  يف  اأف��راد  »ت��ورط  هي 

تعترب �ضرية اأو مكتومة بدون اإذن اأو موافقة القّيم 

عليها«.

ويف اللغة العربية، فاإن اجلا�ضو�ضية وفق »املنجد 

اجلا�ضو�س«  »مهنة  تعني:  واالإع���ام«  اللغة  يف 

وتفّح�ضها  االأخ��ب��ار  عن  البحث  تعني  �ْس  وجت�ضُّ

تعني  كما  م��ا،  مرجع  اىل  واإي�ضالها  وجمعها 

�س لها  اجلا�ضو�ضية »منظمة توؤلفها الدول لتتج�ضّ

االأخبار، وت�ضتطلع االأ�ضرار وتاأتيها بها«.

غري اأن ما مييز هذه العمليات جميعها هو اأنها 

تتم يف اخلفاء، لذلك ميكن اعتبار اجلا�ضو�ضية عماً 

�ضرياً يقوم به اأفراد، اأو جمموعات منف�ضلة بع�ضها 

الوثائق،  اأو  املعلومات،  جمع  بغية  البع�س،  عن 

موؤ�ض�ضات  اأو  ر�ضمية،  حكومية  منظمات  ل�ضالح 

مل�ضلحة  منها  اال�ضتفادة  بهدف  خا�ضة،  و�ضركات 

هذه احلكومات واملوؤ�ض�ضات و�ضد احلكومات والدول 

اأو ال�ضركات املناف�ضة ال�ضديقة والعدوة.

العلمي،  والتقدم  التقني  التطور  ومع 

على  تقت�ضر  ال  �س  التج�ضّ عمليات  ف��اإن 

تتم  فاليوم  فح�ضب،  الب�ضري  العن�ضر 

االأقمار  بوا�ضطة  �س  التج�ضّ عمليات 

ال�����ض��ن��اع��ي��ة، و���ض��ب��ك��ات االإن���رتن���ت، 

الراديوي  التن�ضت  واأجهزة  والتلفونات 

والغوا�ضات،  ال�ضفن  يف  املنت�ضرة 

دائماً  م�ضحاً  جتري  التي  والطائرات، 

ل�ضورة اأي مكان تريد، مهما �ضُغر، 

املنت�ضرة  ال���رادار  اأجهزة  كذلك 

و�ضائل  ت�ضّكل  كما  اجلبال.  فوق 

االإعام وبع�س الذين يعملون فيها 

دولية  ومنظمات  مرا�ضلون(  تلفزيون،  )�ضحف، 

�ضفارات  جتارية،  �ضركات  ذل��ك،  غري  اأو  ر�ضمية 

ودبلوما�ضيون الخ... كل هذا ي�ضّكل �ضبكة متكاملة 

لتجميع االأخبار واالأ�ضرار التي تهم دولة ما. وهذه 

املعلومات ت�ضّكل حواىل 90٪ من الكمية املطلوبة 

لها  حتليلها  على  تبني  التي  املخابرات،  الأجهزة 

ال�٪10  ولكن  ما،  خطة  ت�ضع  اأو  معيناً،  موقفاً 

مبعرفتها  التي  املعطيات  اأ�ضا�س  ت�ضّكل  الباقية 

ال�ضليم،  واملوقف  ال�ضحيح  القرار  اتخاذ  ميكن 

ويكون التقييم اأكر �ضموالً ومو�ضوعية. لذلك تلجاأ 

االأجهزة واملنظمات االأمنية، ال�ضيا�ضية والع�ضكرية 

ل�ضد   )Agents( بالعماء  يعرف  ما  جتنيد  اىل 

اأو  حتتاجها،  التي  املعلومات  نق�س  يف  الفراغ 

للقيام بعمل ما تتطلبه اخلطة التي ت�ضعها هذه 

االأجهزة، وللح�ضول على املردود االأعلى واحل�ضيلة 

اأكانت  �ضواء  اخلا�ضة  اأهدافها  مل�ضلحة  الق�ضوى 

ودائماً  منظمة،  اأم  موؤ�ض�ضة  اأم  ما،  دولة  م�ضالح 

من دون اعتبار لبع�س القيم اأو حياة بع�س النا�س.  
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الفن  اإث��ارة  اىل  واجلوا�ضي�س  العماء  يلجاأ  وقد 

واالإ�ضطرابات والتفجريات والقتل وغريها. 

تاريخ اجلا�صو�صية

اأن اجلا�ضو�ضية عمل قام  يعترب بع�س املوؤرخني 

به االإن�ضان منذ اآالف ال�ضنني، فهو قام باال�ضتطاع 

اأو  واملاء،  املنا�ضبة  االأر�س  عن  بحثاً  واال�ضتك�ضاف 

ال�ضيد ال�ضتمرار بقائه. وبعدما اأ�ضبح يعي�س يف 

ال�ضتطاع  اأف��راداً  ير�ضل  كان  ب�ضرية،  جمموعات 

اأخرى  ب�ضرية  جمموعات  عن  وجمعها  املعلومات 

توجهاتها،  اأو  حياتها،  طريقة  ملعرفة  جت��اوره 

لاإعتداء  متهيداً  اأو  نف�ضه،  حلماية  نواياها  اأو 

املمالك  قامت  وملا  معها.  للتحالف  اأو  عليها، 

واندلعت  واالأ�ضلحة،  اجليو�س  وامتلكت  ال��دول، 

اأهمية  االإن�ضان  اكت�ضف  الآخ��ر،  اأو  ل�ضبب  احل��روب 

اأو نقاط �ضعفه، ليعمل  اأ�ضرار قوة اخل�ضم  معرفة 

لت�ضهيل  اأو  اخل�ضم  اأمام هذا  على جتّنب هزميته 

االإنت�ضار عليه، وحتقيق �ضيطرته وتاأمني م�ضاحله 

املختلفة، فكان عمل اجلوا�ضي�س والعماء ذا فوائد 

كبرية على هذه الدول.

الفراعنة  اأن  والباحثني  املوؤرخني  يرى كثري من 

اأول  هم  املياد  قبل  الرابعة  االألفية  القدماء ويف 

فرتة  يف  احل��رب  يف  �س  التج�ضّ عمل  مار�س  َمن 

ق.   3400  -  3600( ع�ضرة  الثانية  االأ�ضرة  حكم 

م( وبخا�ضة يف عهد الفرعون »حتومت�س الثالث« 

اأدخل  فقد  ال�ضاحلية،  يافا  بلدة  ح�ضاره  اأثناء  يف 

يف  البلدة  اأ�ضوار  داخ��ل  اىل  جنده  من  جمموعة 

يف  واالرتباك  الفو�ضى  الإ�ضاعة  القمح،  اأكيا�س 

�ضفوف ال�ضكان وفتح ما ميكن من اأبواب احل�ضن.

عندما  مو�ضى  النبي  اأن  »التوراة«  يف  ورد  كما 

م(  ق.   1400 )ح���واىل  م�ضر  م��ن  خ��رج 

رجاله  جمع  �ضيناء،  �ضمال  اىل  وو�ضل 

وطلب  رج��اً  �ضبعني  منهم  واخ��ت��ار 

كنعان  اأر����س  اىل  ال��ت��وج��ه  منهم 

قائاً  عليها  �س  والتج�ضّ وا�ضتطاعها 

لهم: »ا�ضعدوا من هنا اىل اجلنوب، 

االأر�س  وانظروا  اجلبل،  اىل  وا�ضعدوا 

ما هي وال�ضعب ال�ضاكن فيها، اأقوّي 

كثري؟  اأم  قليل  �ضعيف،  اأو  ه��و 

اأم  اأج��ي��دة؟  االأر����س،  هي  وكيف 

هو  التي  املدن  هي  وما  رديئة؟ 

�ضاكن فيها، اأخميمات اأم ح�ضون؟ 

واالأر�س اأهي �ضمينة اأم هزيلة؟ اأفيها �ضجر اأم ال؟ 

وت�ضددوا فخذوا من ثمر االأر�س«.

اأر���س  »اإن  ليقولوا:  مو�ضى  جوا�ضي�س  وع��اد 

�ضكانها  واأن  والع�ضل،  اللنب  منها  يتدفق  كنعان 

اأن  يبدو  وهكذا  ال�ضخام«.  اجلبابرة  العمالقة  من 

التعليمات التي اأ�ضدرها النبي مو�ضى جلوا�ضي�ضه 

تغطي اأكر االأمور اجلوهرية يف مهمة اأي جا�ضو�س.

اجلا�صو�صية يف ال�صني والهند واليابان قدمياً

يعترب �ضن تزو �ضاحب كتاب »فن احلرب« )عا�س 

حواىل العام 500 ق. م يف ال�ضني( اأن اجلا�ضو�ضية 

اإ�ضافة  الع�ضكري،  القائد  انت�ضار  اأ�ضباب  اأهم  من 

و�ضّنف  واالإ�ضرتاتيجي،  التكتي  التخطيط  اىل 

اجلوا�ضي�س اأو العماء ال�ضّريني اأنواعاً خم�ضة هي:

حمليون  م��واط��ن��ون  امل��ح��ل��ي��ون:  ال��ع��م��اء   -1

يتقا�ضون مكافاآت على املعلومات.

2- عماء الداخل: خائن يف �ضفوف العدو.

3- عماء مزدوجون: يوؤدون دوراً مزدوجاً.

4- عماء ي�ضحى بهم: عميل اعتاد تزويد العدو 

معلومات كاذبة، يحتمل قتله يف ما بعد.

5- عماء اأيابون: عميل مدرب يعتمد عليه يف 

العودة من مهمته باأمان.

يف   )Chanakya( �ضاناكيا  قام  فقد  كذلك 

»اأرتا�ض�ضرتا«  ا�ضمه  م�ضهور  كتاب  بو�ضع  الهند 

)Arthachastra( وذلك يف القرن الرابع قبل 

املياد )350 - 283 ق. م( وفيه �ضرح لفن اإدارة 

الدولة، واالإقت�ضاد واالإ�ضرتاتيجيا الع�ضكرية، وخداع 

العدو وا�ضتخدام العماء ال�ضّريني واجلوا�ضي�س يف 

ف�ضل  ولكتابه  له  وكان  العدو.  على  الن�ضر  تاأمني 

كبري يف اإقامة اإمرباطورية موريا يف الهند بقيادة 

 .)Chandra gupta( االإمرباطور �ضاندرا غوبتا

»النينجا«  فر�ضان  اليابان  يف  ظهر  فقد  كذلك 

)Ninjas( يف القرن الرابع ع�ضر، ومعنى الكلمة 

»ال�ضبح«،  اأو  »التخفي«  فن  اأو  املرئي«  »غ��ري 

االأعمال  اأ�ضعب  على  م��دّرب  »النينجا«  وجندي 

يكلف  وكان  واخلفة،  وال�ضرعة  واملهارات  القتالية 

االأعمال  من  وغريها  �س  والتج�ضّ االإغتيال  مبهمات 

االأمنية غري التقليدية.

وهكذا فاإن التاريخ، والع�ضكري منه ب�ضكل خا�س 

يذكر اأهمية عمل اجلا�ضو�ضية، ودورها يف احلروب، 

ويعترب  اآخر،  مبفهوم  يرتبط  العمل  هذا  اأن  ذلك 

اأي  االأم��ن،  وهو  احل��رب  مبادئ  من  اأ�ضا�ضياً  مبداأ 

وحركات  ومتركزها  انتقالها  و�ضامة  اجليو�س  اأمن 

اأم فرتة  ال�ضلم  ذلك يف فرتة  اأكان  �ضواء  وحداتها 

يف  القائد  جناح  عنا�ضر  اأهم  من  فاالأمن  احلرب، 

تاأمني الن�ضر يف املعركة اأو يف احلرب، وهذا االأمن 

يتطلب عماً م�ضتمراً داخل اأر�س ال�ضديق وداخل 

ع�ضكري  قائد  الأي  املهم  فمن  العدو،  عمل  بقعة 
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اأ�ضلحته  الذي يحاربه: عديد قواته،  العدو  معرفة 

كذلك  وتدريباته.  جنوده  معنويات  واأنواعها، 

اجلوا�ضي�س  اأي  »العيون«  ير�ضل  كان  القائد  فاإن 

االأنهار  وت�ضاري�ضها،  االأر���س  طبيعة  ال�ضتطاع 

واجلبال وامل�ضالك املحتملة لتقدم العدو، اأو لتقدم 

توقعها...  ال ميكن  التي  تلك  وخ�ضو�ضاً  ال�ضديق 

الع�ضكريني  القادة  اأكر  مار�ضه  الفن  وهذا  الخ، 

والرومان  وهنيبعل  باالإ�ضكندر  مروراً  القدم،  منذ 

والعثمانيني،  وامل��غ��ول  العرب  وامل�ضلمني 

وحتى نابليون بونابرت، وبعده حتى القرن 

الع�ضرين.

الو�ضائل  اختاف  من  الرغم  وعلى 

االآالت  واخ����رتاع  التقنيات  وت��غ��ري 

يف  املختلفة  االأن��واع  من  احلديثة، 

االإت�ضاالت  وث��ورة  وال��رب،  والبحر  اجلو 

هو  االإن�ضان  يبقى  و�ضائلها،  وتعدد 

�ضي  العن�ضر االأ�ضا�ضي يف اأي عمل جت�ضّ

التقييم  ع��ل��ى  ق���درة  م��ن  ميلكه  مل��ا 

كل  مع  والتكّيف  والربط،  واحل��ل  والتحليل 

عقلية  اإمكانات  وكذلك ملا ميلكه من  حالة، 

تغيري  اإح��داث  من  متّكنه  وفكرية 

اإث��ارة يف  اأو  ما،  واقع  يف 

وحتري�ضه  جمتمع 

اجلهة  اأو  الدولة  م�ضالح  فيه  يخدم  الذي  باالإجتاه 

التي جّندته. 

والعماء  اأهمية وجود اجلوا�ضي�س  ومن هنا تربز 

اخل�ضم،  الدولة  اأبناء  من  العدو  يجّندهم  الذين 

تنفيذ  يف  واأدوات��ه  ويده  واآذان��ه  عيونه  ليكونوا 

خمططاته العدوانية جتاه هذه الدولة و�ضعبها.

املراجع:

1- فن احلرب: »�ضن تزو« تعريب واإعداد العميد 

الركن �ضمري اخلادم والعميد الركن قوه هونغ �ضيان 

- بريوت 1998.

Yabeyrouth. الرابط  اجلا�ضو�ضية: على   -2

.com
 Wikipedia Encyclopedia -  -3

.Espionnage
فوؤاد  كلية  الع�ضكري -  التاريخ  4- بطاقات يف 

تاأليف   - ت��زو(  )�ضن  واالأرك���ان  للقيادة  �ضهاب 

العميد م. دكتور اأحمد َعلَّو.

االإ�ضحاح 3  العدد:  الكتاب املقد�س: - �ضفر   -5

.)20 - 17(
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اإعداد:

اح�صان مرت�صى

باحث يف ال�ضوؤون االإ�ضرائيلية

�س انعكا�ضاً لفكرة احلرب ومفهومها  يعترب التج�ضّ

اليهودية  ال�ضريعة  يف  واحلرب  املتحاربني.  لدى 

مفهوم  من  ونابعاً  مقد�ضاً  هدفاً  تزال  وما  كانت 

ديني هو مفهوم �ضعب اهلل املختار املوعود باأر�س 

م�ضر  اأر�س  من  اإ�ضرائيل  بني  خروج  منذ  امليعاد 

االأر�س  نحو  وتوجههم  الفرعوين،  اال�ضتعباد  بعد 

كان  ال�ضياق  ه��ذا  ويف  فل�ضطني.  يف  امل��وع��ودة 

للجا�ضو�ضية اليهودية دور بارز يف حتقيق اإجنازات 

كثرية يف ما بعد.

التاريخ،  مّر  على  العظمى،  القوى  قامت  لقد 

خدمتها،  يف  واالإثنية  الدينية  االأقليات  بتوظيف 

واليهود مل ي�ضّكلوا اإ�ضتثناء للقاعدة، اإذ قام قمبيز، 

تاريخ  يف  ورد  ح�ضبما  الفار�ضي،  االإم��رباط��ور 

هريودوت، باإر�ضال جوا�ضي�س يهود اىل م�ضر قبل 

اأو�ضاعها  عن  مبعلومات  لياأتوه  بغزوها  يقوم  اأن 

انت�ضار  اأدى  كما  واالأمنية.  االإجتماعية  الداخلية 

اىل  الغربي  العامل  اأرج��اء  يف  اليهودية  اجلماعات 

بت�ضهيل  تقوم  ال  يهودية،  اإت�ضاالت  �ضبكة  قيام 

عملية تبادل الب�ضائع واالأموال فح�ضب، واإمنا تقوم 

ا�ضتفاد  وقد  ب�ضرعة.  املعلومات  بتو�ضيل  اي�ضاً 

اأوروبا يف القرن ال�ضابع ع�ضر،  يهود الباط و�ضط 

املعلومات  على  احل�ضول  يف  ال�ضبكة،  هذه  من 

وتو�ضيلها اىل احلكومات التي يدينون لها بالوالء. 

اليهود  بع�س  كّلف  رو�ضيا  نابليون  غزو  اإبان  ويف 

�ضوا عليه  �س حل�ضابه، لكن اأغلب هوؤالء جت�ضّ بالتج�ضّ

حل�ضاب احلكومة القي�ضرية، الأن املوؤ�ض�ضة الدينية 

كانت تعتربه عدوها االأكرب. وخال احلرب االأملانية 

جتّند  الفرن�ضية  االإ�ضتخبارات  كانت  الفرن�ضية، 

�ضوا  ليتج�ضّ باالأملانية  امللمني  واللورين  االإلزا�س 

اإذ قامت  اي�ضاً  العك�س  وقد ح�ضل  فرن�ضا.  حل�ضاب 

االإ�ضتخبارات االأملانية بتجنيد بع�س يهود االإلزا�س 

حماولة  جرت  وبعدئٍذ  اأملانيا.  حل�ضاب  �ضوا  ليتج�ضّ

لتوظيف ما ي�ضمى ال�ضعب اليهودي باأكمله خلدمة 

اأوليفر  فعل  مثلما  معينة  اإ�ضتعمارية  م�ضلحة 

يف  بونابرت  ونابليون  بريطانيا  يف  كرومويل 

اىل  كبري  با�ضتح�ضان  ي�ضري  هرت�ضل  وكان  فرن�ضا. 

اليهودي  ال�ضعب  اأع�ضاء  توظيف  نابليون  حماولة 

اأول رئي�س  يف خدمته، كما وكان حاييم وايزمان، 

للدولة ال�ضهيونية يوؤكد دائماً اأن انكلرتا اإن تبنت 

امل�ضروع ال�ضهيوين فاإنها �ضتح�ضل اي�ضاً على عدة 

اليهودي.  ال�ضعب  اأع�ضاء  اأي  العماء  من  مايني 

املواطن  اأي  »جا�ضو�س«  تعني  هنا  عميل  وكلمة 

قوة  مع  فيتعاقد  لوطنه  بالوالء  ي�ضعر  ال  ال��ذي 

فيوجد  جمتمعه،  داخل  ل�ضاحلها  توظفه  خارجية 

التخريب  حم���اوالً  جمتمعه  وب��ني  بينه  م�ضافة 

يف  اليهوية  الوكالة  �ضّكلت  االإطار  هذا  ويف  فيه. 

�س  جت�ضّ �ضبكة  املا�ضي  القرن  من  الع�ضرينيات 

العربي، وكانت تعمل  العامل  لها فروع يف  كانت 

االأندية  مثل  �ضرعية  تنظيمات  �ضتار  حتت  �ضراً 

الريا�ضية اأو املنظمات اخلريية املتعددة االأوجه.

اأن�ضاأت  املا�ضي  القرن  من  الثاثينيات  يف 

تراأ�ضه  لاإ�ضتخبارات  ق�ضماً  الهاغاناه  منظمة 

�ضت اي�ضاً »املو�ضاد« العام  مو�ضيه �ضاريت، كما اأ�ضّ

القيام  على  العرب  اليهود  لتدريب  مركزاً   1937

�س على مواطنيهم ومن ثم ان�ضووا  باأعمال التج�ضّ

باغتيال  تقوم  التي  امل�ضتعربني  اإ�ضم فرق  حتت 

واختطاف قادة املقاومة الفل�ضطينية ب�ضكل خا�س.

 1948 ال��ع��ام  ال�ضهيونية  ال��دول��ة  قيام  وبعد 

اأعمال  يف  العرب  اليهود  جتنيد  عملية  ت�ضاعدت 

يف  الفون  ف�ضيحة  فكانت  والتخريب؛  �س  التج�ضّ

قام 13 يهودياً  اإذ  االأعمال،  �ضياق هذه  م�ضر يف 

اإ�ضرائيل، بو�ضع  بناًء على تعليمات من  م�ضرياً، 

متفجرات يف مكتبة املركز االإعامي االأمريكي يف 

وبريطانية  اأمريكية  اأخرى  من�ضاآت  ويف  القاهرة 

بهدف  وذلك  واالإ�ضكندرية،  القاهرة  من  كل  يف 

النا�ضر  عبد  م�ضر  بني  العاقات  التوتر يف  اإث��ارة 

ه�ضا�ضة  واإظ��ه��ار  الغربيتني،  الدولتني  وهاتني 

العامل  نظر  يف  اجلديدة  الثورية  ال�ضلطة  و�ضعف 

اجلا�صو�صية ال�صهيونية

يف حيثياتها وخماطرها
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اإتفاقية  اإب��رام  ومنع  معه  العاقات  اىل  واالإ�ضاءة 

مع بريطانيا تن�س على اجلاء عن قناة ال�ضوي�س، 

ومنع قيام اأمريكا بتقدمي اأ�ضلحة اىل م�ضر.

مع  تكّرر  �ضي  التج�ضّ العمل  من  النمط  ه��ذا 

اإثر  اأمريكا  بوالرد يف  جوناثان  اليهودي  اجلا�ضو�س 

العام 1979  البحرية  االإ�ضتخبارات  التحاقه بخدمة 

حتى  وتدّرج  مدنياً  اإ�ضتخباراتياً  حيث عمل حملاً 

اأ�ضبح له حق االإطاع على العديد من املعلومات 

االإ�ضتخبارات  �ضابط  فقام  ا�ضة.  احل�ضّ ال�ضرية 

االإ�ضرائيلية اأفيعام �ضياع بتجنيده جا�ضو�ضاً يعمل 

هائاً  كّماً  اليها  فقّدم  ال�ضهيونية،  الدولة  ل�ضالح 

العربية  والدول  باإ�ضرائيل  اخلا�ضة  املعلومات  من 

ال�ضجن  واأودع  عليه  القب�س  مّت  وقد  اأخرى،  ودول 

حتى اليوم. 

االإ�ضرائيلية  االإ�ضتخبارات  موؤ�ض�ضة  �ضعت  لقد 

ب�ضتى  �س  جت�ضّ عمليات  تنفيذ  اىل  »املو�ضاد« 

م�ضتخدمي  توظيف  منها  والو�ضائل  االأ�ضاليب 

البارات وال�ضكرتريات واملوم�ضات  الفنادق وعمال 

وال�ضائقني العموميني ويف بع�س االأحيان اإ�ضتغال 

ال�ضحافيني ورجال االأمن ورجال ال�ضيا�ضة و�ضواهم. 

االأطفال  ا�ضتغال  عن  اي�ضاً  املو�ضاد  تغفل  ومل 

واأعمالهم  حياتهم  يف  والفا�ضلني  امل�ضّردين 

ويف  وحكوماتهم.  جمتمعاتهم  على  واحلاقدين 

هذا املجال يقول اآيف ديخرت، وزير االأمن الداخلي 

ميكن  التي  »املعلومات  اإن  �ضابقاً  االإ�ضرائيلي 

يف  تكون  الب�ضرية  امل�ضادر  من  عليها  احل�ضول 

ميكن  التي  املعلومات  من  اأكر  موثوقة  الغالب 

احل�ضول عليها بالو�ضائل االإلكرتونية مثل التن�ضت 

اإ�ضرائيل  باأن  وراأى  ال�ضناعية«.  االأقمار  ومتابعة 

مطالبة يف الوقت احلا�ضر مب�ضاعفة االإ�ضتثمار يف 

جمال تبني املزيد من امل�ضادر الب�ضرية.

ويف حما�ضرة عن اإ�ضرتاتيجية الدولة العربية يف 

املنطقة يقول ديخرت بح�ضور اأع�ضاء معهد اأبحاث 

ال�ضاحة  اخرتاق  اإ�ضرائيل حتاول  اإن  القومي،  االأمن 

تعميق  بهدف  فيها،  االإختاالت  وزرع  اللبنانية 

وقطع  والطائفية  واملذهبية  ال�ضيا�ضية  النزاعات 

الطريق اأمام حتقيق التوافق بني القوى احلزبية 

اأكر  »هو  لبنان  اأن  اي�ضاً  ديخرت  وراأى  وال�ضيا�ضية. 

على  االإ�ضرتاتيجي  التحدي  تفر�س  اإقليمية  بيئة 

ا�ضتخدمته  قد  القوة  خيار  اإن  وق��ال  اإ�ضرائيل«. 

جناحها  وع��دم   ،2006 العام  لبنان  مع  اإ�ضرائيل 

يف تلك اجلولة ال يعني ا�ضتبعاد ذاك اخليار، الذي 

�ضيظل قائماً، واالإ�ضتعداد له م�ضتمر بوترية عالية. 

ال�ضعي  اإ�ضرائيل عن  الوقت ذاته مل تتوقف  ويف 

ال�ضاحة  يف  ال�ضقاق  وتعميق  االإ�ضطراب  الإحداث 

جناحات  حّققت  اأن  لها  �ضبق  وه��ي  اللبنانية. 

عديدة منها اأنها اأوجدت بيئة معادية للمنظمات 

انتهت  ال�ضبعينيات  مطلع  يف  الفل�ضطينية 

باندالع احلرب االأهلية امل�ضوؤومة العام 1975 ومل 

وهي  الطائف.  باتفاق  العام 1989  بعد  اإال  تنته 

�ضاعدت يف اإيجاد بيئة غري �ضحية وغري �ضوية مع 

االإغتياالت  �ضبهة  توجيه  عرب  ال�ضوريني  االأ�ضقاء 

االإجرامية يف لبنان نحوهم. وهذا كله اإمنا يتم يف 

يحتل  الذي  ال�ضهيوين  العدو  مل�ضلحة  املح�ضلة 

واللبنانيني،  وال�ضوريني  الفل�ضطينيني  اأرا�ضي 

بلدانهم  وتق�ضيم  �ضفوفهم  متزيق  اىل  وي�ضعى 

ال�ضرق  باإ�ضم  االأخ��رية  االآون��ة  يف  عرف  ما  �ضمن 

االأو�ضط الكبري. 

لبنان  يف  ال�ضهيوين  العدو  م�ضاريع  كانت  واإذا 

العام  واملقاومة  اجلي�س  انهارت حتت �ضربات  قد 

2000، فاإن هذا العدو بادر اىل حتويل كل ن�ضاطه 

احلروب  وتفجري  الفن  زرع  اجت��اه  يف  واهتمامه 

املذهبية والطائفية التي توؤدي اىل الفرز ال�ضكاين 

املذهبي كاأمر واقع وتهيء االأجواء والظروف االآيلة 

اىل التق�ضيم اأو الفدرالية. ولهذه الغاية زرع العدو 

من  �ضخمة  جمموعات  الوطن  �ضاحة  امتداد  على 

�س والعمالة ذات االأهداف املتعددة  �ضبكات التج�ضّ

احلزبية  والقوى  واملتفرعة �ضد املقاومة واجلي�س 

واالإجتماعية  االإقت�ضادية  والتكتات  وال�ضيا�ضية 

�س على ال�ضفارات  والثقافية. هذا ناهيك عن التج�ضّ

العربية واالأجنبية. 

اجلهود  »اإن  ديخرت:  يقول  ال�ضياق  ه��ذا  ويف 

االإ�ضتخباراتية االإ�ضرائيلية داخل لبنان، وال�ضيا�ضية 

ال�ضوريني  اأجربت  التي  هي  الدولية  املحافل  يف 

بريي  يعكوف  وراأى  لبنان«.  من  االإن�ضحاب  على 

ال�ضراع  اأ�ضفر  اإذا  اإنه  لقتلك«  »االآت��ي  كتابه  يف 

عن جناح طرف ما باحتال الطرف االآخر، فاإن هذا 

ي�ضّكل »الظروف املثالية« لتجنيد العماء، ي�ضاف 

االإحتياجات املادية والعاطفية  اليه بطبيعة احلال 

الوطني  باالإنتماء  ال�ضعور  و�ضعف  واخلدماتية 

الثقة  وان��ع��دام  التعليمي  امل�ضتوى  وانخفا�س 

وعلى  والديني.  االأخاقي  الوازع  و�ضعف  بالنف�س 

ال�ضلبية  واالأج��واء  املعطيات  هذه  كل  من  الرغم 

االأمن  قوى  مع  بالتعاون  اللبناين  اجلي�س  متّكن 

مدى  على  املقاومة  واأمن  العام  واالأم��ن  الداخلي 

العقد املا�ضي، من اكت�ضاف اأعداد كبرية من �ضبكات 

رافع  حممود  �ضبكة  ومنها  ال�ضهيونية،  �س  التج�ضّ

�ضيدا  يف  جمذوب  االأخوين  باغتيال  اعرتف  الذي 

لعمليات  التح�ضري  يف  م�ضاهمته  اىل  باالإ�ضافة 

اإغتيال اأخرى بقيت قيد ال�ضبهة والتحقيق املعّقد. 

خا�س  ب�ضكل  ن�ضطت  ال�ضبكات  هذه  اأن  وامللفت 

قبل وبعد اغتيال رئي�س احلكومة االأ�ضبق ال�ضهيد 

اأجواء  من  م�ضتفيدة   2005 العام  احلريري  رفيق 

التوتر والفرقة و�ضوء الظن بني اللبنانيني اأنف�ضهم 

واملرجح  ثانياً.  العرب  اإخوانهم  وبني  وبينهم  اأوالً 

كتعوي�س  جاءت  اإمنا  واأن�ضطتها  ال�ضبكات  هذه  اأن 

الف�ضل  مظاهر  على  للت�ضتري  ومعنوي  عماين 

اجلي�س  بها  ُمني  التي  ومادياً،  معنوياً  الفا�ضحة 

خا�س،  ب�ضكل   2006 العام  وخمابراته  ال�ضهيوين 

مما �ضّكل �ضبباً اأ�ضا�ضياً جللد الذات الذي مّت التعبري 

عنه يف تقرير جلنة فينوغراد وجلان ع�ضكرية اأخرى 

مل ُين�ضر اأي �ضيء عن اإ�ضتنتاجاتها.

بعد خيبته يف لبنان العام 2000،

بادر العدو االإ�صرائيلي اىل حتويل ن�صاطه يف اجتاه 

زرع الفنت وتفجري احلروب املذهبية والطائفية 

التي تهيء االأجواء اىل التق�صيم اأو الفدرالية

حتاول اإ�ضرائيل اخرتاق ال�ضاحة اللبنانية

وزرع الإختاللت فيها، بهدف تعميق النزاعات 

ال�صيا�صية واملذهبية والطائفية وقطع الطريق 

اأمام حتقيق التوافق بني القوى احلزبية وال�صيا�صية





يحمل �ضعار »يف خدمة 

الع�صكريني« ويعمل بالفعل 

خلدمة الع�صكريني مطبقاً 

ال�صعار بكل حذافريه. اإنه جهاز 

اإ�صكان الع�صكريني املتطوعني، 

فمن خالل ت�ضجيع الع�ضكريني 

على »الت�صميد يف قجته«، 

اإ�صتطاع اجلهاز توفري امل�صكن 

الالئق لآلف منهم.

وانطالقاً من �صعاره الدائم، 

يوا�صل جهاز اإ�صكان الع�صكريني 

م�صاعدة جميع عنا�صر موؤ�ص�صات 

وزارة الدفاع الوطني املنت�صبني 

اليه يف تاأمني م�صاكن الئقة، 

بحيث فاقت القرو�ض املمنوحة 

منذ اإن�ضائه ال�ضتة اآلف قر�ض 

�ضكني. وهو الآن يتيح فر�ضاً 

اأكرب لالإ�صتفادة والكثري من 

الت�صهيالت التي ت�صّب جميعها 

يف خانة خدمة امل�ضرتكني 

وم�صاحلهم.

عن هذه الت�صهيالت وعن 

دور جهاز اإ�صكان الع�صكريني 

واإجنازاته، حتّدث رئي�ش اجلهاز 

العميد الركن جان �صلوم.

جهاز اإ�ضكان الع�ضكريني

14 األف م�ضرتك

و�ضتة اآلف م�ضتفيد...

وحبل اخلدمات على اجلرار

ت�رشين الأول

اإعداد:

با�ضكال معو�ض بو مارون

خدمات وت�سهيالت

2
0
0
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دور اجلهاز

تعريفنا  ميكن  • هل 
اإ�صكان  جهاز  مباهية  بداية 

وبدوره  املتطوعني  الع�صكريني 

االأ�صا�صي؟

الع�ضكريني  اإ���ض��ك��ان  ج��ه��از  اأن�����ض��ئ   -

وهو   ،1994 ح��زي��ران  يف  املتطوعني 

اخلا�س،  القانون  اأ�ضخا�س  م��ن  يعترب 

ويتمتع بال�ضخ�ضية املعنوية واالإ�ضتقال 

ال  اإ�ضكاين  جهاز  وه��و  واالإداري،  امل��ادي 

يبغي الربح، هدفه م�ضاعدة الع�ضكريني 

نح ل�ضراء �ضقة جاهزة مفرزة  على تّلك م�ضكن باأف�ضل ال�ضروط. فالقرو�س تمُ

يف مبنى، اأو ل�ضراء م�ضكن م�ضتقل )يف عقار مم�ضوح اأو غري مم�ضوح( اأو لبناء 

م�ضكن )على عقار مم�ضوح اأو غري مم�ضوح( اأو ل�ضراء م�ضكن يبنيه اجلهاز الذي 

يعمل اي�ضاً على تاأمني م�ضاكن لعائات ال�ضهداء.

اجلهاز؟ تقدميات  من  االإ�صتفادة  حق  ميلك  • من 
- االإنت�ضاب اىل اجلهاز هو ال�ضرط االأ�ضا�ضي لاإ�ضتفادة من تقدمياته، علماً اأن 

حق االإنت�ضاب ُمعطى جلميع الع�ضكريني يف اخلدمة الفعلية مبن فيهم تامذة 

املعاهد الع�ضكرية. كما يحق للمنت�ضب الذي اأحيل على التقاعد اال�ضتمرار يف 

انت�ضابه طاملا اأنه ح�ضل يف اأثناء وجوده يف اخلدمة الفعلية، ذلك اأن االإنت�ضاب 

يف التقاعد ممنوع، اأما االإ�ضتمرار يف االنت�ضاب فهو اأمر م�ضموح. 

طلب  تقدمي  طريق  ع��ن  االإنت�ضاب  يتم 

تختلف  �ضهرية  اإ�ضرتاكات  دفع  وي�ضتوجب 

الع�ضكرية،  الرتبة  الختاف  وفقاً  قيمتها 

اآذار 2007  اأنه مّت تخفي�ضها منذ بداية  علماً 

تخفيف  بهدف  وذل��ك  الن�ضف  من  اأق��ل  اىل 

االأعباء عن الع�ضكريني وت�ضجيع اجلميع على 

االإ�ضرتاك يف اجلهاز، كون االإنت�ضاب ي�ضاهم يف 

تكوين املبلغ االإجمايل للوديعة.

االإ�صتفادة  املنت�صب  لعائلة  • هل يحق 
من تقدميات اجلهاز يف حال وفاته؟

)الزوجة  لعائلة املنت�ضب املتويف  - ميكن 

واالأوالد( موا�ضلة االإنت�ضاب �ضواء كان املنت�ضب 

فت�ضتفيد  متقاعداً،  اأو  الفعلية  اخلدمة  يف 

بذلك من التقدميات املمنوحة. اأما يف حال االإ�ضت�ضهاد فت�ضتفيد عائلة �ضهيد 

�ضاحة ال�ضرف اأو �ضهيد الواجب التي هي على عاتقه من متّلك م�ضكن يغّطي 

كلفته اجلهاز، اإال اإذا كان ال�ضهيد م�ضتفيداً من قر�س �ضكني، فيغّطي اجلهاز 

حينئٍذ قيمة الر�ضيد املتبقي من هذا القر�س.

نح القرو�ض؟ كيف تمُ

اأولويات  من  وهل  القرو�ض،  منح  يف  املعتمدة  الآلية  هي  • ما 
معينة يف منحها؟

اأولويات، فكل منت�ضب يطلب قر�ضاً يح�ضل فوراً عليه خال  - لي�س هناك 

�ضهر واحد اأو �ضهرين من تقدمي الطلب، اأي فور اإجناز املعامات االإدارية واإعداد 

�ضكني  قر�ض  على  احل�ضول  ميكن  هل   -1

اأي  االإ�صكان للم�صتفيدين �صابقاً من  من جهاز 

موؤ�ص�صة اإ�صكانية عامة؟

- نعم �ضرط اأن تكون هذه االإ�ضتفادة قد ح�ضلت 

براءة  على  وا�ضتح�ضل   1996/3/1 تاريخ  قبل 

ذمة.

مالكاً  كنت  حال  يف  االإ�صتفادة  ميكن  هل   -2

مل�ضكن اآخر؟

- نعم ميكن االإ�ضتفادة.

ل�ضراء  قر�ض  من  الإ�ضتفادة  ميكن  هل   -3

م�صكن يف عقار غري مم�صوح؟

هذا  على  العقار فقط  يحتوي  اأن  �ضرط  نعم،   -

امل�ضكن.

ل�ضراء  قر�ض  من  الإ�ضتفادة  ميكن  هل   -4

م�صكن موؤلف من اأكرث من طابق واحد؟

�ضراوؤها  املراد  الطوابق  توؤلف  اأن  �ضرط  نعم،   -

وحدة �ضكنية واحدة.

ل�ضراء  قر�ض  من  الإ�ضتفادة  ميكن  هل   -5

م�صكن تنق�صه بع�ش االأعمال النهائية؟

املطلوبة  بامل�ضتندات  التقدم  �ضرط  نعم،   -

اأما  لل�ضكن،  �ضاحلاً  امل�ضكن  يكون  واأن  ك��اف��ة، 

النواق�س فتوؤثر على قيمة التخمني.

6- هل ميكن نقل التاأمني )الرهن( من م�صكن 

اىل اآخر؟

اأو  التاأمني  ونقل  العقار  اإ�ضتبدال  - تتم عملية 

الرهن �ضمن ال�ضروط االآتية:

- اأن تكون الوحدة ال�ضكنية اجلديدة اأكر ماءمة 

حلاجات امل�ضتفيد.

- اأن يتّم التخلي عن الوحدة ال�ضكنية االأ�ضا�ضية 

بحيث ال يكون امل�ضتفيد مالكاً لل�ضقتني معاً يف 

الوقت ذاته.

من  االأ�ضا�ضي�ة  ال�ضكني�ة  الوح�دة  تب�اع  اأن   -

املفرو�ضة  ال�ضروط  فيه  تتوافر  لبناين  �ضخ�س 

واأنظمة  قوانني  مبوجب  قر�س  من  لاإ�ضتفادة 

االإ�ضكان.

- اأن تكون قيمة الوحدة ال�ضكنية اجلديدة موازية 

االأ�ضا�ضية  ال�ضكنية  الوحدة  لقيمة  االأق��ل  على 

مو�ضوع القر�س االإ�ضكاين.

اأ�صئلة واأجوبة

رئي�ش اجلهاز العميد الركن جان �صلوم
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مبختلف  الع�ضكريني  جميع  مع  معتمدة  ال�ضيغة  وهذه  به،  اخلا�س  امللف 

الرتب.

اأما ال�ضرط املفرو�س على الع�ضكريني لاإ�ضتفادة من قر�س �ضكني فهو اإنهاء 

خم�س �ضنوات يف اخلدمة الفعلية، بعد �ضدور املر�ضوم الرقم 2009/1941 

الذي عّدل البنود 12 و17 من امللحق الرقم 2 باملر�ضوم 95/6971 واأ�ضبحت 

مدة الت�ضديد حتى 25 �ضنة بدالً من 20 �ضنة.

كذلك ينبغي على طالب القر�س تاأمني وديعة م�ضرفية توازي 15 باملئة 

باملئة(،   25 من  خّف�ضت  اأن  )بعد  املطلوب  للقر�س  االإجمالية  القيمة  من 

تاأمني  بقيمة 100 مليون ل.ل. يجب  املطلوب  القر�س  كان  اإذا  اأنه  مبعنى 

اأن الع�ضكري يح�ضل  مبلغ 15 مليون ل.ل. واإيداعه امل�ضرف املقر�س، علماً 

على جزء من الوديعة املذكورة من خال مدخرات ا�ضرتاكاته يف جهاز اإ�ضكان 

الع�ضكريني مع الفائدة الناجتة عنها والتي رفعت من 3٪ اىل 4٪ بدءاً من اأول 

اآذار 2007. اأما باقي املبلغ فعليه تاأمينه على عاتقه ال�ضخ�ضي.

واجلدير بالذكر اأن املقرت�س ي�ضتفيد من فائدة دائنة على الوديعة بقيمة 

7.75٪، تتيح له ت�ضديد جزء من ق�ضط القر�س ال�ضهري طوال فرتة االإقرتا�س، 

على اأن ي�ضتعيد الوديعة كاملة عند انتهاء ت�ضديد القر�س.

اجلهاز؟ داخل  العمل  تنظيم  �ضعيد  على  تطويره  مّت  الذي  • ما 
الفائدة  ال�ضهري ورفع  االإ�ضرتاك  ال�ضعيد املايل مّت تخفي�س قيمة  - على 

املقرت�س )72  لعمر  االأق�ضى  احلد  ورفع  املّدخرة  االإ�ضرتاكات  املمنوحة على 

�ضنة لل�ضباط و68 للرتباء(، واإعطاء قر�س م�ضرتك للع�ضكري عرب جمع دخله 

مع دخل الزوجة اأو الزوج )الع�ضكري اأو املدين( وهو اأمر يزيد ب�ضكل كبري من 

قيمة القر�س.

كذلك، مت رفع مدة االإقرا�س من 20 اىل 25 �ضنة وتخفي�س قيمة الفائدة 

على القرو�س من 4،4٪ اىل ٪1،628. 

اأ�ضبح يحق لع�ضكريني اال�ضتفادة من  كما 

قر�س بعد اإمتام 5 �ضنوات خدمة فعلية بدالً من ع�ضرة. 

اأما على ال�ضعيد اللوج�ضتي فقد جلاأنا اىل مكننة العمل االإداري 

اأ�ضبح يعتمد ب�ضكل كبري على املعلوماتية.  اأن اجلهاز باأكمله  حتى 

واجلهاز ي�ضعى اىل تاأمني 48 كومبيوتراً بعد التوا�ضل والتن�ضيق مع وزارة 

التنمية االإدارية.

وكيف يتم الت�صديد؟

الآلية  هي  وما  املمنوحة،  القرو�ض  قيمة  احت�ضاب  يتّم  • كيف 
املعتمدة يف ت�صديدها؟

قيمة  وحتدد   )1،628( متدنية  بفائدة  اللبنانية  باللرية  القر�س  مينح   -

القر�س املمكن احل�ضول عليه باالإ�ضتناد اىل:

- الراتب ال�ضهري للمقرت�س ومدة االإقرا�س.

- 100٪ من قيمة عقد البيع.

- 100٪ من تخمني امل�ضكن.

بحيث يعتمد املبلغ االأدنى بني حا�ضل كل من هذه القيم الثاث.

راتب  من   ٪33 منها  كل  يوازي  �ضهرية  اأق�ضاط  عرب  القر�س  ت�ضديد  يتم 

املقرت�س كحد اأق�ضى، خال مدة تراوح ما بني خم�س �ضنوات و25 �ضنة حالياً.

لبناء  خا�ضة  قرو�ض  على  للح�ضول  معينة  �ضروط  من  هل   •
منزل؟

- قبل ال�ضروع يف منح قر�س لبناء منزل �ضكني ندّقق اأوالً يف رخ�ضة البناء، 

ثم مننح املقرت�س دفعة اأوىل من املبلغ بعد رهن العقار ل�ضالح امل�ضرف 

االأق�ضاط امل�ضتحقة  اأن ي�ضتمر بت�ضديد كامل   -

وفقاً الإتفاقية القر�س االإ�ضكاين.

- اأن يوافق امل�ضرف على نقل التاأمني هذا.

بط�لب  يتق�ّدم  اأن  ع�اق��ة  �ضاح��ب  ك�ل  عل�ى 

يف  املح�ددة  بامل�ضت�ندات  مرفق�اً  اجله�از  ال�ى 

مف�رزة  جاه��زة  �ضق��ة  ل�ض�راء  االإق�را�س  نظ��ام 

للتق��يد  الت�ام  اإ�ضتع��داده  مب�دي��اً  )اجلديدة(، 

ذلك  ي�ضت�تب�ع  وما  ال�واردة،  ال�ض��روط  بجمي�ع 

العقارية  وال�دوائ�ر  امل�ض�رف  لدى  اإج��راءات  م�ن 

املعنية.

اإعادة  االإن�صحاب من اجلهاز ثم  7- هل ميكن 

االإنت�صاب الحقاً؟

- نعم، وفقاً لل�ضروط االآتية:

- ميكن االإن�ضحاب الأول مرة بعد م�ضي 3 �ضنوات 

على اإنت�ضابك، واإعادة االإنت�ضاب �ضرط اأن تكون ما 

زلت يف اخلدمة الفعلية.

- اأما االإن�ضحاب للمرة الثانية فيقت�ضي اأن تكون 

اأم�ضيت 10 �ضنوات يف اخلدمة الفعلية وهذا  قد 

االإنت�ضاب  لك  يحق  ال  بحيث  نهائي  االإن�ضحاب 

جمدداً.

حال  يف  اجلهاز  من  االإن�صحاب  ميكن  هل   -8

حتى  عامة  اإ�صكانية  موؤ�ص�صة  من  االإ�صتفادة 

من دون اإ�ضتيفاء �ضروط الإن�ضحاب؟

- نعم، ميكن االإن�ضحاب بعد تقدمي امل�ضتندات 

التي تثبت االإ�ضتفادة )�ضورة عن �ضند امللكية اأو 

اإفادة من املوؤ�ض�ضة العامة املانحة(.

عملية  يف  توؤثر  التي  العوامل  هي  ما   -9

احل�ضول على اأعلى قيمة للقر�ض؟

- العوامل املوؤثرة يف عملية احل�ضول على اأعلى 

قيمة للقر�س هي:

- اأ�ضا�س الراتب.

- التعوي�س العائلي.

- تعوي�س االإنتقال الرقم واحد.

- تعوي�س ال�ضكن.

- مدة ت�ضديد القر�س وعمر املقرت�س.

10- ه�ل ميكن الإ�ضتف�ادة من قر�ض م�ضرتك؟

- ميكن للع�ضكري االإ�ضتفادة من قر�س م�ضرتك 

مع الزوجة )الع�ضكري اأو املدين املوظف(.
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متنح  اأخ��رى  دفعات  تليها  املقر�س، 

اخلطوات  اإجناز  مع  وترتافق  مراحل  على 

املتاحقة من البناء، علماً اأننا نواكب عملية البناء للتاأكد من 

اإجناز العمل خال مدة �ضنتني وهي احلد االأق�ضى امل�ضموح به لبناء 

منزل �ضكني.

القرو�ض  قيمة  وما  اجلهاز  اىل  املنت�ضبني  عدد  يبلغ  • كم 
املمنوحة حتى الآن؟ 

- ينت�ضب اىل اجلهاز حالياً حواىل 14000 م�ضرتك، علماً اأننا نتوقع ارتفاع 

هذا العدد ب�ضكل كبري كون املر�ضوم امل�ضار اليه جعل فرتة االإ�ضتفادة 5 �ضنوات 

بدالً من ع�ضر �ضنوات خدمة فعلية، ما �ضوف يتقاطع مع م�ضلحة �ضريحة كبرية 

من الع�ضكريني احلديثي اخلدمة. اأما يف ما خ�س القرو�س املمنوحة لتاريخه، 

فقد بلغت حواىل ال�ضتة اآالف.

تبدلت  ثم  اخلا�ضة،  اأمواله  من  القرو�ض  منح  اجلهاز  با�ضر   •
هذا  يف  ال�صبب  فما  املمّول،  هي  امل�صارف  باتت  بحيث  ال�صيغة 

التبديل؟

القرو�س  منح  ويف   1996/3/31 يف  االإ�ضرتاكات  ا�ضتيفاء  اجلهاز  با�ضر   -

العام 1997، بتمويل ناجت عن االإ�ضرتاكات ال�ضهرية للمنت�ضبني،  وعن هبة من 

احلكومة اللبنانية قّدمت على دفعتني.

ا�ضتمرت عملية منح القرو�س طوال ثاث �ضنوات، ا�ضتفاد خالها نحو 300 

�ضابط و700 ع�ضكري، اىل ان ا�ضتنفدت جميع االأموال املتوافرة، فما كان من 

اجلهاز اإال اأن تقدم مب�ضروع تعديل للقانون بات مبوجبه قادراً على منح قرو�س 

من خال امل�ضارف العاملة يف لبنان بعد توقيع بروتوكول بني الطرفني بدعم 

من م�ضرف لبنان.

مميزات وم�صاريع م�صتقبلية

اجلهاز،  بوا�ضطة  امل�ضارف  من  املمنوح  القر�ض  بني  الفرق  • ما 
وذاك املمنوح من امل�ضرف مبا�ضرة؟

- هناك ت�ضهيات وامتيازات جّمة مينحها اجلهاز للع�ضكريني املقرت�ضني، 

نذكر من بينها االإعفاء من ر�ضم ت�ضجيل امل�ضكن، واالإعفاء من �ضريبة االأماك 

املبنية ملدة ع�ضر �ضنوات، واالإعفاء من ر�ضم التاأمني وفك التاأمني، اإ�ضافة اىل 

ت�ضديد القر�س بفائدة متدنية بن�ضبة 1،628٪ حالياً.

كذلك ي�ضتفيد الع�ضكريون املقرت�ضون عرب اجلهاز من الر�ضوم املتدنية على 

�ضعيد التاأمني على احلياة يف حال عدم وجود م�ضاكل �ضحية للمقرت�س )واحد 

يف االألف فقط من قيمة القر�س(، وعلى �ضعيد ر�ضم تكوين امللف )3 يف 

االألف من قيمة القر�س(.

كما ي�ضتفيدون من م�ضاندة اجلهاز الذي ي�ضعى با�ضتمرار اىل منحهم حقهم 

كاماً، فيتابع امللفات يف امل�ضارف، ويدقق اجلداول بعد ورودها من امل�ضرف 

املراجعات يف  ويتوىل جميع  امل�ضتندات،  ويدقق يف  الفوائد،  وعند تغيري 

اأن  ذلك  وحماية م�ضاحلهم،  الع�ضكريني  احلفاظ على حقوق  بغية  امل�ضارف، 

عي�س  تاأمني  وم�ضاندتهم يف  الع�ضكريني  خدمة م�ضالح  اجلهاز  الهدف من 

الئق من خال توفري م�ضاكن خا�ضة للجميع وباأف�ضل ال�ضروط.

م�صتوى  على  حافظتم  • كيف 
امل�صرفية  القرارات  ظل  يف  الفائدة 

ال�ضارمة وماذا حققتم؟

الفائدة نقطة  بتنزيل  القا�ضي  امل�ضارف  قرار  ا�ضتبقنا  لقد   -

مدفوعاته  ب�ضبب  اجلهاز  اأم��وال  على  الفائدة  برفع  وطلبنا  واح��دة 

باملئة   7.5 الفائدة من  رفع  على  املوافقة  فتّمت  الكبرية،  وم�ضوؤولياته 

اىل 9 باملئة على الودائع باللرية اللبنانية، ومن 5.5 باملئة اىل 6.5 باملئة 

على الودائع بالدوالر االأمريكي. واجلدير بالذكر اأن الفائدة على الودائع تتجاوز 

الفوائد املمنوحة على �ضندات اخلزينة.

كذلك بف�ضل جهود اجلهاز ورئي�ضه مع حاكم م�ضرف لبنان، مّتت املوافقة 

بن�ضبة  امل�ضارف  التزامات  على  املرتّتب  االإلزامي  االإحتياطي  تنزيل  على 

مبا�ضرة جلهاز  اللبنانية  باللرية  املمنوحة  القرو�س  اأر�ضدة  من  باملئة   100

القرو�س  اأر�ضدة  اللبنانية  باللرية  الع�ضكريني املتطوعني، وما يوازي  اإ�ضكان 

ال�ضكنية التي منحت من قبل اجلهاز اىل الع�ضكريني املتطوعني قبل تاريخ 

هذا االإ�ضدار والتي مّت التنازل عنها ل�ضالح امل�ضارف؛ وهذا االأمر �ضوف يوؤدي 

اىل تخفي�س الكلفة على ال�ضقق ال�ضكنية املنوي ت�ضييدها وبيعها من قبل 

اجلهاز اىل الع�ضكريني كون ن�ضبة الفائدة املدينة �ضوف تتدنى بهذه الطريقة.  

قريباً؟ حتقيقها  اىل  اجلهاز  ي�صعى  التي  امل�صاريع  هي  • ما 
- يف امل�ضتقبل القريب �ضوف نطلق م�ضروع �ضراء العقارات من قبل اجلهاز 

وبناء امل�ضاكن عليها لبيعها للع�ضكريني ب�ضعر الكلفة، حيث يختار اجلهاز اأرا�س 

اأبنية عليها وبيعها  واإن�ضاء  يف خمتلف املناطق واملحافظات فيتم �ضراوؤها 

ملن يرغب من الع�ضكريني ب�ضعر الكلفة، واجلدير بالذكر اأن اجلهاز �ضوف يختار 

اأهم �ضركات بناء واأهم متعهدين مدنيني فيبني مبوا�ضفات جيدة جداً وعلى 

�ضمانته.

كما ميكن لعدة ع�ضكريني االإتفاق يف ما بينهم واختيار عقار معني فيقوم 

اجلهاز ب�ضرائه وبناء م�ضاكن لهم عليه مبوا�ضفات الئقة. هذا مع العلم اأن اجلهاز 

يعمل دوماً ويقّدم اأف�ضل ال�ضروط لتحقيق اأف�ضل النتائج على ال�ضعد كافة.

وي�ضعى اجلهاز اىل تخفي�س قيمة الوديعة بعد ان �ضدر عن م�ضرف لبنان 

القرار الرقم 10196 تاريخ 2009/7/11، القا�ضي بتنزيل االحتياط االإلزامي 

بن�ضبة 100٪ على القرو�س ال�ضكنية.

كما ي�ضعى اجلهاز اىل رفع القيمة الق�ضوى للم�ضكن، بحيث ت�ضبح 100 األف 

لاأفراد و200 األف للرتباء و400 األف لل�ضباط.

فتح  جلهة  املطلوبة  التعديات  اإجراء  اىل  اجلهاز  ي�ضعى  اأخرى  ناحية  ومن 

احلق لاإ�ضتفادة من الفارق من قيمة القر�س ما بني امل�ضكن القدمي وامل�ضكن 

اجلديد يف حال رغب يف نقل التاأمني اىل م�ضكن من اآخر.

ويف النه�اية وّجه العميد الركن �ضلوم كلمة اىل الع�ضكريني بقوله: اأنا �ضنني 

باأموال الع�ضكريني وخ�ضو�ضاً �ضهداء اجلي��س الذين دفعوا بدل املال دم�اً ذوداً 

عن وطنهم. وتوّج�ه اىل كل ع�ضك�ري بالقول: ميكن�ك توفري 15 األف لرية والتي 

ال ت�وازي ثمن غداء �ضهرياً، لكنها تكون نواة وديعة بفائدة ف�ضلى تعطى لها 

فتوؤمن لك �ضراء منزل ت�ضكنه وعائلتك وهو الهّم االأ�ضا�ضي لكل �ضاب طموح. 
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ال�ضروط املطلوبة

الدورة  على  امل�ضرف  خمول  ف��ادي  الرائد  ب��داأ 

حديثه بالقول: اإنها الدورة الثالثة من نوعها، اآخر 

نحر�س  فنحن   ،2005 العام  كانت  �ضبقتها  دورة 

تتاح  لكي  املمّيزة  ال���دورات  ه��ذه  تباعد  على 

للراغبني فر�ضة حتقيق ال�ضروط املطلوبة.

اأقيمت هذه الدورة على منوذج مزدوج اأمريكي 

قمنا  وخارجية  داخلية  تدريبات  وبعد  فرن�ضي،   -

البلدين،  البحر يف  مغاوير  فوج  ك�ضباط من  بها 

تو�ضلنا اىل نظام تدريب يتيح تخريج غّطا�ضي 

قتال على م�ضتوى عاٍل جداً يراعي املعايري اخلا�ضة 

جليو�س العامل املتقّدمة، ويف الوقت عينه يائم 

طبيعة اأر�ضنا وبحرنا واالحتياجات اأو االأحداث التي 

ميكن اأن تطراأ عندنا.

الدورة  ا�ضتمرت 

ح����واىل االأرب���ع���ة 

ون�ضف  اأ����ض���ه���ر 

ال�����ض��ه��ر و���ض��ارك 

اأربعة �ضباط  فيها 

ع�ضكريني  و�ضتة 

ال��دورة  ف�ضروط  البحر.  مغاوير  من  وجميعهم 

بحرياً  مغواراً  فيها  امل�ضارك  يكون  اأن  تقت�ضي 

مدر�ضة  يف  تاأ�ضي�ضية  غّطا�س  ل��دورة  وخا�ضعاً 

دقيقة  �ضروط  وهي  جونيه،  يف  البحرية  القوات 

كبري  حد  اىل  �ضعبة  ال��دورة  ف��اإن  كذلك  ما؛  نوعاً 

بتدريب  االأوىل  املرحلة  يف  ب��داأن��ا  اأننا  بحيث 

يدل  وهذا  فقط  ع�ضرة  اليوم  اأ�ضبحوا  مغواراً   20

ودقتها.  القتال  غّطا�س  دورة  �ضعوبة  مدى  على 

االأوىل  من  كل  مدة  مراحل:  ثاث  ال��دورة  ت�ضمل 

والثانية �ضهر، اأما الثالثة فهي االأطول حيث متتد 
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ت�رشين الأول

اإعداد:

با�ضكال معو�ض بو مارون

كارال حداد

يف ثكناتنا
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غ���ّط���ا����س���و ال��ق��ت��ال

ال��ب��ح��ر م��غ��اوي��ر  يف 

الذهن م�صهد  اىل  يتبادر  �صماع عبارة »غّطا�ش قتال« قد  عند 

قتال يدور على عمق اأمتار يف البحر.

الأعمال  يحرتفون  القتال  فغّطا�ضو  ذلك.  غري  الأمر  الواقع  يف 

�صطح  وعلى  االأعماق  يف  ال�صعبة  القتالية 

املياه و�صطح الياب�صة واجلو...

الذين  االإ�صتثنائيني  املقاتلني  من  اإنهم 

القا�صية  بالتدريبات  قدراتهم  ت�صقل 

على  ع�صكرية  مبعارف  مهاراتهم  وتتعّزز 

اأعلى امل�صتويات.

متدربون  خ�ضع  البحر  مغاوير  فوج  يف 

اأن  عليهم  كان  هــوؤالء  قتال،  غّطا�ش  لــدورة 

التدريب،  من  قا�صية  مراحل  عدة  يتخّطوا 

ويف النهاية متّكن ن�صف عديدهم من بلوغ 

اللقب املن�صود، فما هي حكاية هذه الدورة؟



�ضهرين ون�ضف ال�ضهر الأن موادها واختباراتها هي 

يخ�ضع  مرحلة  كل  نهاية  ويف  واالأ�ضعب.  االأدق 

الع�ضكريون المتحان نظري وعملي »ي�ضّحل« منهم 

غري املوؤهلني للو�ضول اىل النهاية.

كمرحلة   229 من  التدري�س  �ضاعات  وتت�ضاعد 

اأوىل اىل 235 يف املرحلة الثانية و�ضوالً اىل 518 

�ضاعة يف املرحلة الثالثة واالأخرية.

مهمات غّطا�ش 

القتال

ــــذي  ال ــــا  م  •
دورة  تــتــ�ــصــّمــنــه 

وكيف  قتال  غّطا�ش 

مت تق�ضيمها؟

خمول  الرائد  يجيب 

عن هذا ال�ضوؤال قائاً:

ت�����ض��م��ل م��ه��م��ات 

العمل  القتال  غّطا�س 

وال�����رب،  ال���ب���ح���ر  يف 

العوائق  اإزال��ة  ومنها 

والتفخيخات، واالإغارة خلف خطوط العدو، والقتال 

يف االأماكن االآهلة، والقيام بعمليات جموقلة، كاأي 

اىل  املهمات  هذه  يتخّطى  اأنه  اإال  بحري؛  مغوار 

والت�ضّلل  البحر  يف  رهائن  لتخلي�س  ال�ضفن  دهم 

وت���ف���ج���ري امل���راف���ئ 

وم��راك��ب ع����دّوة، اىل 

واملراقبة  اال�ضتطاع 

براً وبحراً.

االأوىل  املرحلة  يف 

نظرية  م���واد  ل��ل��دورة 

التدريب  ومنها  وعملية 

على اللياقة البدنية والتحّمل داخل املاء، والتمارين 

على الغط�س بالهواء العادي والتعامل مع الزورق، 

العمليات من  والتجذيف واملاحة، وتنفيذ بع�س 

دهم غرف وكمائن وقتال الدوريات واملناورات.

الغط�س  عملية  ببداية  الثانية  املرحلة  ومتتاز 

وهو   ،)Circuit Fermé( املغلقة  الدائرة  بجهاز 

جهاز يحمله الغّطا�س على ظهره فيحّول، بوا�ضطة 

الذي  الكربون  اأوك�ضيد  ثاين  خا�ضة،  �ضغرية  اآل��ة 

االأوك�ضيجني  غاز  اىل  اأنبوب  يف  الغّطا�س  ينفثه 

العملية  وهذه  ثان،  اأنبوب  من  ليتن�ضقه  فيعود 

ومتارين  جاأ�س  رباطة  وتتطلب  الدقة  يف  غاية 

تركيز  على  اأويل  ب�ضكل  تعتمد  الأن��ه��ا  ك��ث��رية، 

تنف�ضه  عملية  على  الكاملة  و�ضيطرته  الغّطا�س 

املنتظمة.

تت�ضّمن  اجلهاز  هذا  على  التدريب  اىل  اإ�ضافة 

ومتارين  العادية  التدريبات  الثانية  املرحلة 

االإ�ضارة ودرا�ضة املتفجرات وقراءة اخلرائط وتنفيذ 

عمليات ت�ضّلل بحرية للقيام بعمليات خا�ضة خلف 

خطوط العدو.

ويف املرحلة الثالثة وهي االأ�ضعب تبداأ العمليات 

الت�ضّلل  على  املتدّرب  فيتعّود  البحرية،  اخلا�ضة 

بوا�ضطة  العدو  خطوط  خلف  لاإغارة  امل��اء  حتت 

تتعلق  تدريبات  ويتلقى  املغلقة،  الدائرة  جهاز 

باملتفجرات واالإ�ضارة والقتال والرمايات وعمليات 

الدهم، اىل التعامل مع الطوافة والقفز منها اىل 

الرب اأو البحر.

براً وبحراً وجواً!

ي�ضتعمل غّطا�س القتال البحر والرب واجلو لتنفيذ 

ال��زورق  ي�ضتخدم  فهو  منه،  املطلوبة  املهمة 

االآليات  اىل  اإ�ضافة  امل��اء،  حتت  الغط�س  واأدوات 

اأو  امل��اء  اىل  الطوافة  من  القفز  واأدوات  الربية 

يكون  اأن  االأوقات  كل  عليه يف  وينبغي  الياب�ضة. 
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نحن جاهزون
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فمهماته  اجلهوزية  من  ج��داً  عالية  درج��ة  على 

اأ�ضعب  وهو  اخلا�س«  »القتال  اإطار  �ضمن  تندرج 

اأنواع القتال املعروفة يف اجليو�س.

بالذخرية  مناورات  اأقيمت  ال��دورة،  نهاية  يف 

احلية �ضملت الغط�س والت�ضّلل 3 كلم حتت املاء 

يف  كلم   20 ح��واىل  ال�ضري  مع  العتاد،  بكامل 

الوادي، و�ضوالً اىل جبال م�ضم�س والعاقورة.

الفرد  قدرة  يحدد مدى  النهائي  االختبار  هذا 

اأ�ضا�ضي  ك�ضرط  جمموعة  �ضمن  العمل  على 

للنجاح، وقدرته على حتّمل امل�ضقات والعمل 

حتت �ضغوط كبرية والتفكري والرتكيز ومعاجلة 

واإيجاد احللول يف وقت ق�ضري ومن  امل�ضاكل 

دون توتر. وختم الرائد خمول حديثه بالقول 

»لقد اأ�ضبح لدينا 4 �ضباط يحملون �ضهادة 

وموؤهلون  جاهزون  وه��وؤالء  قتال.   غّطا�س 

ال��دورة  بهذه  القيام  الراغبني  لتدريب 

اخلا�ضة التي اأ�ضبح باالإمكان تنفيذها يف 

واملعايري املطلوبة  وباملوا�ضفات  الداخل 

عاملياً«.
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�صهادات امل�صاركني

�ضارك  معو�س  �ضركي�س  االأول  امل��ازم   •
م�ضاعد  عينه  الوقت  يف  اأن��ه  علماً  ال���دورة  يف 

تتوقف  ال  تدريباته  اأن  يخربنا  عليها،  امل�ضرف 

يتمّكن  ح��ت��ى  ال�����دورة  ه���ذه  اىل  ب��ح��اج��ة  وه���و 

الحقاً من اأن يت�ضّلم بدوره مهمة تدريب وتخريج 

غّطا�ضي قتال من الطراز االأول.

املرحلة الثالثة من الدورة هي االأهم واالأ�ضعب 

ا�ضتخدام  على  التمارين  تت�ضّمن  الأنها  بنظره، 

م�ضاعدة  مهمته  والذي  املغلقة  الدائرة  جهاز 

عمق  على  املاء  داخل  الت�ضّلل  على  الغّطا�س 

يطلق  ال  واأنه  خ�ضو�ضاً  اأمتار،  الثمانية  يتجاوز  ال 

الغّطا�س  فقاقيع هواء اىل اخلارج ما يجعل عمل 

التعر�س  اإمكان  يف  يكمن  خطره  اأن  اإال  �ضرياً؛ 

للت�ضمم بغ�از االأوك�ضيج�ني اأو بثاين اأوك�ضيد الكربون 

اأو �ضغط رئوي حاد عند جتاوز العمق املحدد اأو يف 

حال عدم الهدوء، والرتكيز على طريقة التنف�س.

الدورة  اإنها  بالقول،  معو�س  االأول  املازم  وختم 

اللياقة  على  تعتمد  الأنها  اجلي�س  يف  االأ�ضعب 

العالية  البدنية 

وهي ت�ضمل العمل على الرب 

البحر واجلو، لذا فهي عملية تخريج مقاتل  ويف 

»نخب اأول« على �ضعيد اجلي�س ككل.

لثاث  اخلا�ضع  علية  وائل  االأول  املازم   •
)مغوار،  كافة  ال��دورة  كعنا�ضر  اأ�ضا�ضية  دورات 

�ضعوبة  يتحدى  زال  ما  وغّطا�س(،  بحري  مغوار 

التي  االختبارات  ويجتاز  وق�ضاوتها  التدريبات 

يخ�ضع لها وزماوؤه يف 

على  يتم  والتي  مرحلة،  كل  نهاية 

اأ�ضا�ضها اختيار االأف�ضل.

يف  �ضاركوا  َمن  اأن  علية  االأول  امل��ازم  يخربنا 

الدورة خ�ضعوا المتحان دخول معدله �ضبعون  هذه 
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عامة و�ضّم �ضواعد، جذع، عار�ضة ثابتة، رك�س، 

غط�س 25م، عوم لدقيقتني من دون ا�ضتخدام 

اليدين، 50م �ضباحة وجتذيف �ضريع.

ال��دورة هي  اأن هذه  علية  املازم  راأى  واأخ��رياً 

قمة حتدي القدرات البدنية والذهنية.

هدف  اأوجز  احلاج  بال  االأول  • العريف 
االنتقال  من  البحري  املغوار  بتمكني  ال��دورة 

م��ن ن��ق��ط��ة ب��ع��ي��دة داخ����ل امل����اء م��ن دون 

ال�ضاطئ  اىل  وال��و���ض��ول  اأح���د،  يكت�ضفه  اأن 

حيث يقوم باملهمة املوكلة اليه مهما بلغت 

�ضعوبتها.

ميكن  ال  ان��ه  احل��اج  االأول  العريف  واأ���ض��اف 

االأوقات،  من  وقت  اأي  يف  للتعب  اال�ضت�ضام 

تنفيذ  قبل  ك��ب��رية  ل�ضغوط  نخ�ضع  فنحن 

املهمات، وَمن ال ميلك قدرة التحّمل قد ينهار 

خ�ضو�ضاً عند الو�ضول اىل متارين جهاز الدائرة 

يتابعها  التي  التمارين  اأن  وبراأيه  املغلقة. 

ثقتهم  من  تعّزز  ال��دورة  ه��ذه  يف  العنا�ضر 

حتت  خ�ضو�ضاً  اجل�ضدية  وبقدراتهم  بنف�ضهم 

موثوقي  ال�ضباحة  يف  يتدربون  فهم  امل��اء، 

مع  التعامل  من  ميّكنهم  ما  واالأي��دي  االأرج��ل 

اأن تطراأ عليهم  التي ميكن  خمتلف املواقف 

يف اأي وقت كاالأ�ضر، وغياب املعدات اأو تعّر�س 

الغط�س  كما متّكنهم من  �ضحي،  لطارئ  رفيق 

حمّملني بعتاد وباأوزان تتعدى ال�25 كيلوغرام.

يعترب  القادري  اأحمد  االأول  العريف   •
اأنها  ه��و  القتال  غّطا�س  دورة  ميّيز  م��ا  اأن 

والتدريبات  املعلومات  من  عدد  اأك��رب  جتمع 

بالبو�ضلة،  التوّجه  ت�ضمل  فهي  وامل��ه��ارات 

اخلرائط،  وق��راءة  املتفجرات،  مع  والتعامل 

على  امل��ن��اورات  وتنفيذ  الرماية  وتقنيات 

االأر�س ويف البحر.

)يبداأ  اليومي  ال��ت��دري��ب  اإن  وي�ضيف: 

عند  وينتهي  �ضباحاً  والن�ضف  اخلام�ضة  عند 

والعقل  اجل�ضم  ي�ضقل  لياً(  ع�ضر  الثانية 

طارئ  اأي  ملواجهة  جاهزين  ويجعلهما  معاً 

اأو �ضعوبة.

من  اللبناين  الغّطا�س  اأن  يعترب  واإذ 

يتمنى  العامل،  يف  املمّيزين  الغّطا�ضني 

بهذه  بامل�ضاركة  الراغبني  عدد  ي��زداد  اأن 

التحّمل  ق��درة  تنّمي  واأنها  خ�ضو�ضاً  ال��دورة، 

وروح التحّدي.







69

اجلي�ش - العدد رقم 292

ت�رشين الأول

اإعداد:

العميد انطوان جنيم

حدث ريا�سي
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يف حفل افتتاح الدورة ال�ضاد�ضة لاألعاب الفرنكوفونية

»من بريوت اأم ال�ضرائع، حا�ضنة معهد احلقوق والثقافات الوا�ضعة، اأعلن با�ضم اجلمهورية 

اللبنانية افتتاح االألعاب«، بهذه الكلمات اأعلن رئي�ش اجلمهورية اللبنانية العماد مي�صال �صليمان 

انطالق اأهم حدث ريا�ضي ي�ضت�ضيفه لبنان.

وهكذا، وملدة ع�ضرة اأيام، فتحت عا�ضمة لبنان، بريوت، وكعادتها يف التاريخ، ذراعيها ل�ضت�ضافة 

الدورة ال�صاد�صة من االألعاب الفرنكوفونية بني 27 اأيلول و6 ت�صرين االأول 2009. وكان هذا املهرجان 

الريا�ضي العاملي احلدث الريا�ضي الرابع الكبري يف تاريخ لبنان الذي ا�ضتقبل دورة الألعاب العربية 

العامني 1957 و1997، ودورة األعاب البحر املتو�صط العام 1959 وكاأ�ض الأمم الآ�ضيوية لكرة القدم 

العام 2000.

الرئي�ش العماد �صليمان

يرّحب بامل�صاركني يف وطن االأرز

ويوؤكد ح�صور لبنان القوي دولياً وعربياً
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افتتاح مهرجان 

»الذهاب 

والعودة«

افتتحت  والعودة«،  الذهاب  »رحلة  عنوان  حتت 

يف  الفرنكوفونية  ل��األ��ع��اب  ال�ضاد�ضة  ال���دورة 

مدينة  ا�ضت�ضافته  الف��ت  فني  بعر�س  ب��ريوت، 

يف  احلفل  وانطلق  الريا�ضية.  �ضمعون  كميل 

رئي�س  تقّدمهم  متفرج  األ��ف   20 نحو  ح�ضور 

�ضليمان  مي�ضال  العماد  اللبنانية  اجلمهورية 

وعقيلته ال�ضيدة وفاء �ضليمان، الرئي�س نبيه بري 

ت�ضريف  حكومة  رئي�س  رندة،  ال�ضيدة  وعقيلته 

هدى،  ال�ضيدة  وعقيلته  ال�ضنيورة  ف��وؤاد  االأعمال 

عام  اأمني  وح�ضر  احلريري،  �ضعد  املكلف  الرئي�س 

�ضيوف،  عبدو  ال�ضنغايل  الفرنكوفونية  املنظمة 

فرن�ضا  حكومة  رئي�س  موناكو،  دو  األبري  االأم��ري 

فرن�ضوا فيون، وزير الدولة لل�ضوؤون الريا�ضية يف 

بوركينا  يف  الثقافة  وزير  الوزير،  ب�ضري  تون�س 

فا�ضو اأحمد الرز، وزير ال�ضباب والريا�ضة يف �ضاحل 

ال�ضباب يف هايتي  اأوغي�ضتان، وزير  العاج كونوه 

ا�ضكوفلري لوفون، الوزير الت�ضادي يو�ضف دجيبار، 

وزير الريا�ضة التوغويل ت�ضادو بادو مهكوا، ووفود 

وزارية ور�ضمية من عدد كبري من الدول امل�ضاركة 

يف الدورة، و�ضخ�ضيات �ضيا�ضية وفعاليات والوفود 

الريا�ضية والثقافية امل�ضاركة.

الفرق  ب��ع��زف  ال���دورة  افتتاح  حفل  ا�ضتهل 

املو�ضيقية الع�ضكرية مقطوعات وطنية وتراثية، 

ال�42  البلدان  من  م�ضرتك  ال���3000  دخول  وقبل 

امل�ضاركة يف االألعاب من اأ�ضل 70 بلداً من�ضماً اىل 

املغامر  غر�س  للفرنكوفونية،  الدولية  املنظمة 

و�ضط  الفرنكوفونية  علم  �ضعيا  مك�ضيم  اللبناين 

على  لبنان  علم  غر�س  اعتاد  الذي  وهو  امللعب، 

الربامج  وو�ضط ترحيب مقّدم  العامل.  اأعلى قمم 

طوين بارود )باللغة العربية( واالآن�ضة ها كبابي 

طريقها  بعثة  كل  �ضّقت  الفرن�ضية(  )باللغة 

برق�ضة  اأو  ا�ضتهرت  به  الذي  بزّيها  اجلمهور  اأمام 

باده  نّظمت  الذي  النيجر  وفد  فافتتح  خفيفة، 

                 ذهبية      ف�ضية      برونزية

17 فرن�ضا    23   9 

15 املغرب    12          20 

9 رومانيا    10  4 

18 كندا     9           10 

5 م�ضر    4  5 

2 رواندا    3  5 

2 جزر موري�س   3  3 

3 كندا كيبيك    3  - 

2 تون�س    2  4 

8 الكامريون      2  2 

3 بلجيكا    2  1 

3 الكونغو    2  - 

- ت�ضاد    2  - 

6 ال�ضنغال    1  8 

1 فيتنام    1  2 

                 ذهبية      ف�ضية      برونزية

�ضاحل العاج    1   2   -

�ضوي�ضرا    1  1   3

بوركينا فا�ضو   1  1   1

جزر �ضي�ضيل   1  -   -

مقدونيا    1  -   -

لبنان    -  4   -

مايل    -  1   1

اأرمينيا    -  1   -

بنني    -  1   -

الكونغو الدميوقراطية   -  -   2

اللوك�ضمبورغ  -  -   1 

افريقيا الو�ضطى  -  -   1

بلغاريا   -  -   1

بوروندي   -  -   1

ميداليات 

ريا�ضية 

وثقافية
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الن�ضخة ال�ضابقة من االألعاب، عر�س الوفود ال�42، 

بطل  علمه  حمل  ال��ذي  اللبناين،  الوفد  وحظي 

ب�ضفته  الداخلني  اآخر  وكان  ح�ضا�س  رودي  اجلودو 

الدولة املنظمة، برتحيب حار 

ووقف له احل�ضور. وكانت وفود كندا وفرن�ضا ولبنان 

والكامريون من بني اأ�ضخم الوفود امل�ضاركة.

وكانت بعدها كلمة االأمني العام ملنظمة الدول 

عاد  الذي  �ضيوف  عبدو  ال�ضنغايل  الفرنكوفونية 

الدورة  هذه  جوهر  يخت�ضر  الذي  بال�ضعار  ليذّكر 

وخاطب  وتفّوق«.  وتنّوع  »ت�ضامن 

االألعاب  يف  امل�ضاركني 

نتائج  تكن  »اأي���اً  وق���ال: 

لكم  �ضتكون  امل�ضابقات، 

ل�ضباب  ت��ق��ول��وا  اأن  م��ي��زة 

ال���ع���امل اأج���م���ع م���ن ه��ذه 

االأو�ضط  ال�ضرق  يف  املنطقة 

الكثري  ت�ضهد  ت��زال  م��ا  التي 

احل��وار  اإن  واحل��ق��د،  العنف  م��ن 

على  تتفّوق  وامل�ضاركة  والت�ضامن  وال�ضداقة 

دعا  ثم  واالأديان«.  واالإنتماء  االألوان  يف  الفروقات 

الرئي�س �ضليمان اىل افتتاح الدورة.

الرئي�ش يفتتح الدورة

باللغة  ترحيبية  كلمة  �ضليمان  الرئي�س  األقى 

الاجئني  مو�ضوع  على  خالها  رّك��ز  الفرن�ضية، 

اأال نفكر بالاجئني  الفل�ضطينيني فقال »كيف لنا 

العام  النزوح  على  اأج��ربوا  الذين  الفل�ضطينيني 

1948. وهناك عدد كبري من بينهم موجودون يف 

ناحية لي�ضت بعيدة من هنا، ويعي�ضون يف حالة 

موؤقتة بانتظار قرار عادل ودويل يحل م�ضكلتهم 

بالعربية  حتّدث  ثم  العودة«،  حق  لهم  وي�ضمن 

ليلقي الكلمة االآتي ن�ضها:

كّرمت عقيلة رئي�س اجلمهورية ال�ضيدة وفاء مي�ضال �ضليمان الفائزين يف 

الفرنكوفونية، يف حفل ح�ضره  لاألعاب  املرافقة  والفنية  الثقافية  االأن�ضطة 

اليها ال�ضيدة هدى ال�ضنيورة، وزير الثقافة متام �ضام وعقيلته ووزير الدولة 

وال�ضيناتور  اأر�ضان  طال  زينة  ال�ضيدة  اور،  باي  الت�ضادي  والوزير  تقا  جو 

الفرن�ضي جاك ليجوندر ومدير عام رئا�ضة اجلمهورية ال�ضفري ناجي اأبي عا�ضي 

من  وعدد  كرم،  خليل  الدكتور  الفرنكوفونية  لدى  اجلمهورية  رئي�س  وممثل 

ال�ضخ�ضيات الديبلوما�ضية واالجتماعية والثقافية وح�ضد من املدعوين. 

افتتح االحتفال بكلمة لعريف احلفل، االإعامي الفرن�ضي باتريك �ضيمونني 

فنية  عرو�س  �ضل�ضلة  كانت  ثم  وباحل�ضور،  �ضليمان  بال�ضيدة  فيها  رّحب 

ت�ضاد  فرن�ضا،  من  لكل  متلفزة  عرو�س  ثاثة  اىل  اإ�ضافة  ثقافية  ومداخات 

وغينيا تظهر ا�ضتعدادات هذه الدول املر�ضحة ال�ضت�ضافة االألعاب الفرنكوفونية 

املقبلة يف دورتها ال�ضابعة.

متم�ضكاً  يزال  ما  لبنان  »اأن  فيها  اأّكدت  االأوىل  لل�ضيدة  كلمة  كانت  ثم 

باحلفاظ على دوره ك�ضلة و�ضل بني ال�ضرق والغرب وطن العي�س الواحد بني 

وطن  اأن  على  م�ضّددة  وا�ضتثنائية«،  فريدة  بطريقة  طائفة  ع�ضرة  ثماين 

االأرز مدرك »اأهمية الر�ضالة التي حتملها الفرنكوفونية مبجملها وهي ر�ضالة 

والتطور  الثقايف  »االإزدهار  اأن  وراأت  والت�ضامن«.  والعدالة  والوئام  ال�ضام 

خا بقوة من دون بيئة  اأن يتحّققا ويرت�ضّ واالإجتماعي ال ميكنهما  االإقت�ضادي 

ا�ضتقرار و�ضام«، معتربة »اأن ال�ضام الذي نتوق اليه، لكي يكون دائماً، يجب 

ال�ضلة باالأمم  القرارات ذت  اىل  ا�ضتناداً  اأ�ض�س احلق والعدالة  اأن يرتكز على 

املتحدة ومبادئ االإعان العاملي حلقوق االإن�ضان«.

ويف ختام احلفل �ضّلمت ال�ضيدة �ضليمان درع رئا�ضة اجلمهورية للفائزين.

ال�صيدة االأوىل

تكّرم الفائزين

يف االأن�صطة الثقافية 

والفنية املرافقة

لالألعاب الفرنكوفونية







اأ�����ض����ح����اب 

ال�����������ض�����م�����و 

والفخامة،

ال�����ض��ي��دات 

وال�ضادة،

ينطلق  ال��ذي  الثقايف   - الريا�ضي  احل��دث  اإن 

والتفّوق،  والتنوع  الت�ضامن  �ضورة  يعك�س  اليوم 

عهده  منذ  لبنان  الزم��ت  م�ضرقة  �ضورة  وه��ي 

باحلياة، ومل تغب يوماً اأو ترتاجع، على الرغم مما 

حل به من حمن و�ضعاب. 

كل  مدينة  هي  ب��ريوت  اأن  بالتايل  يوؤكد  وهو 

مروحة  حتت�ضن  زالت  وما  كانت،  وهي  احل��وارات 

وغرب،  �ضرق  من  الوافدة  الثقافات  من  وا�ضعة 

اإ�ضفاء  وتوا�ضلها من  والتي متّكنت عرب تفاعلها 

هوية مميزة على هذه املدينة العريقة. 

االأرز،  وط��ن  يف  بكم  ن��رّح��ب 

منعطفاته  عند  يتقاطع  حيث 

احلا�ضر  وال��ي��وم  الغابر  االأم�����س 

االأعراق  وتتقارب  االآتي،  والغد 

احل��دود  وتتهافت  واالأج��ن��ا���س 

اجلميع  وي��ت��وّح��د  اجل��غ��راف��ي��ة، 

كونية  ل��غ��ة  خ���ال  م��ن  ال��ي��وم 

بالتوا�ضل  ح��روف��ه��ا  تنب�س 

االإرادي احلّر.

اإن لبنان الذي ي�ضتهدي عنوان 

»الذهاب  الكبري:  احل��دث  ه��ذا 

القوي  ح�ضوره  يوؤكد  والعودة«، 

دولة  احلياة،  دائ��رة  اىل  وانتقاله  وعربياً  دولياً 

حتت  اأبنائها  كل  جامعة  دميوقراطية،  مدنية، 

�ضقف الد�ضتور والقانون.

عا�ضمة  ب��ريوت  ومن  بالذات،  املكان  هذا  من 

االأول للحقوق  ال�ضرائع، حا�ضنة املعهد  اأم  لبنان، 

والعربية،  والثقافية  الفكرية  النه�ضة  وداعية 

الدورة  اإفتتاح  اللبنانية،  اجلمهورية  با�ضم  اأعلن 

ال�ضاد�ضة لاألعاب الفرنكوفونية.

بت�اوة  الربوت�وكولية  املرا�ض�م  واختتمت 

ق�ضم  موجموغ�وليان  تيفني  الط�اولة  كرة  بطلة 

املت�بارين واحلكم الدويل علي �ضباغ ق�ضم احل�كام 

والفنيني.

رحلة االألوان والرتاث

مربع،  األف مرت   18 م�ضاحة  على 

وم���وؤد  ف��ن��ان   1200 ومب�����ض��ارك��ة 

»الذهاب  رحلة  دت  جت�ضّ ومو�ضيقي 

واالأ�ضواء  االأل��وان  خال  من  والعودة« 

��م��ات ال�����ض��اط��ئ واالأم�����واج  جم�����ضّ

والق�ضور  والقاع  واجلبل  وال�ضهل 

وعلى  احلرف.  ورونق  والف�ضيف�ضاء 

يارد  لغربيال  حلنية  مقاطع  وق��ع 

وغابي  �ضعب  ايلي  امل�ضممني  ب��اأزي��اء  مزّينة 

مدينة رفيق احلريري اجلامعية يف منطقة احلدث حتّولت 

�س  قرية فرنكوفونية لت�ضبح ملتقى ثقافياً وح�ضارياً. وخ�ضّ

لبنان مبانيها الإقامة امل�ضاركني يف الدورة ال�ضاد�ضة لاألعاب 

الفرنكوفونية، وقد فاق عددهم االألفني واخلم�ضماية �ضخ�س 

حملوا معهم تراث وثقافة 42 دولة م�ضاركة يف االألعاب من اأ�ضل �ضبعني دولة، 

يجمع بينها ان�ضواوؤها حتت لواء املنظمة الفرنكوفونية.

طوال  متارينهم  الاعبني  ملزاولة  الريا�ضية  املدينة  من�ضاآت  �ضت  خ�ضّ

االأيام الت�ضعة من البطولة، فهي مدينة مكتملة وجمّهزة بكل و�ضائل الراحة 

التي  والقاعات  املاعب  جميع  بني  الو�ضل  و�ضلة  واالت�ضاالت،  والتكنولوجيا 

اأقيمت عليها املباريات.

ت�ضمل  ريا�ضية،  وقاعات  ماعب  املنامة،  غرف  اىل  اإ�ضافة  القرية  وت�ضم 

ال�ضلة و5 ماعب  لكرة  القوى و7 ماعب  الألعاب  القدم وم�ضماراً  كرة  ملعب 

والتن�س،  ال�ضلة  كرة  اليد،  كرة  األعاب  عليه  متار�س  رئي�ضاً  وملعباً  للتن�س، 

وحتوي القرية م�ضبحاً اأوملبياً يتمتع باملوا�ضفات القانونية.

يكّبون يومياً على حت�ضري وجبات طعام  اأما يف املطبخ، فخم�ضون طباخاً 

الاعبني  وتنا�ضب  �ضحية  املاأكوالت  لتكون  التغذية  يف  اخت�ضا�ضيون  اأعدها 

 910 وت�ضم  �ضخ�س   4500 حواىل  فت�ضتوعب  الطعام  قاعة  اأما  الريا�ضيني. 

مقاعد.

ويف القرية كذلك طاقم طبي متخ�ض�س للحاالت الطارئة من اإ�ضابات وجروح 

�ضغرية وكبرية. واللجنة الطبية منق�ضمة اىل �ضقني، االأول م�ضوؤول عن كل ما 

يخت�س ب�ضحة الاعبني امل�ضاركني خال وجودهم يف القرية، اأما ال�ضق الثاين 

فيخت�س بكل ما يتعلق باملاعب املوزعة على كل االأرا�ضي اللبنانية. وفيها 

اي�ضاً م�ضتو�ضف ي�ضم االأطباء على مدار ال�ضاعة. ويف احلاالت الطارئة، يتم 

نقل املري�س اىل امل�ضت�ضفى ب�ضيارات ال�ضليب االأحمر اللبناين.
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اأبي را�ضد وكوريغرافيا ريتا ها�ضم، تداخل الرتاث 

باحلياة  العابقة  الفرنكوفونية  األوان  مع  اللبناين 

واأفريقيا.  واآ�ضيا  واأمريكا  اأوروب��ا  بني  املرتامية 

واالأجنا�س  االألوان  لهذه  اخللفية  ال�ضورة  ولعل يف 

واالأطياف واالأعراق التي احت�ضنت الفنانني ماجدة 

اأ�ضدق  ال��دورة،  اأغنية  يف  ن��دور  ويو�ضو  الرومي 

واأهدافها  الفرنكوفونية  معاين  عن  تعبري 

و�ضرخة �ضبابها نحو امل�ضتقبل ور�ضالة تعرّب 

لاألعاب حتت عنوان  ال�ضاد�ضة  الدورة  عنها 

»تنّوع وت�ضامن ومتّيز - بريوت 2009«.

قامات  مع  واالأ���ض��واء  االأل���وان  ومتاوجت 

الفنانني والراق�ضني على مدى 39 دقيقة 

يف رحلة عيد الفرنكوفونية الع�ضرين، لقاء 

وكنوزه  �ضعبه  غنى  وحمل  لبنان  احت�ضنه 

اىل العامل.

اأن�ضئت قرية ال�ضركاء يف الفرنكوفونية يف و�ضط بريوت التجاري وكانت مبوقعها وعدد 

اىل  الوافدين  بني  التعاون  ج�ضور  ومّد  اخلربات  لتبادل  احلقيقي  املكان  فيها  امل�ضاركني 

واجلن�ضيات.  الن�ضاطات  و�ضركات متعددة  �ضرف  و�ضيوف  الفرنكوفونية من العبني  األعاب 

ثقافية، جتارية،  بني  ن�ضاطاتها  وانق�ضمت  فرنكوفونية،  دولة   15 من  اأكر  فيها  و�ضارك 

�ضياحية، اقت�ضادية وعقارية. و�ضملت يومياتها عقد موؤمترات يف النهار وتنظيم حفات 

يف الليل.

والتقنية  واخلدماتية  وال�ضياحية  والفنية  الثقافية  الن�ضاطات  من  اأيام  ت�ضعة  عرفت 

والعقارية، وا�ضتقطبت �ضياحاً اأجانب وعرباً تعّرفوا اىل ثقافة لبنان وميزاته.

حيث  اللبنانية  والثقافة  الرتاث  جناح  منها:  كثرية  اأجنحة  القرية  جنبات  يف  انت�ضرت 

حتاكي  خ�ضبية  منحوتات  الفرنكوفونية:  منتوجات  جناح  واأغرا�س،  وحتف  �ضور  عر�ضت 

اأفريقيا، واأك�ض�ضوارات وزينة، جناح الكونغو حيث تعر�س اأ�ضهر املوارد الب�ضرية التي ت�ضتهر 

بها اجلمهورية اإ�ضافة اىل عر�س عملتها وخرائطها ال�ضياحية، جناح مكتبات فرن�ضية، جناح 

مغربي يعّرف باململكة، جناح بوركينا فا�ضو حيث يبث جهاز تلفزيون رق�ضات �ضعبية، 

وغريها كثري.

وا�ضتمتع اجلمهور اللبناين بعدد كبري من الفعاليات التي تنّوعت بني ن�ضاطات ثقافية وفنية 

دول  من  الرقمية  املنتجات  اأبرز  خالها  عر�ضت  وتقنية  اقت�ضادية  فعاليات  عن  ف�ضاً  وترفيهية 

ال�ضهري  الربنامج  مقدم  لوبري�س  جوليان  الفرن�ضي  املذيع  القرية  جنوم  بني  وكان  فرنكوفونية. 

»من �ضي�ضبح بطاً« الذي قّدم حلقات مميزة مب�ضاركة احلا�ضرين يف القرية، باالإ�ضافة اىل النجم 

ومن  اجلديد.  الكوميدي  عمله  عن  معرّبة  فقرات  عر�س  الذي  يا�س  االأ�ضل  اللبناين  الكوميدي 

»مكتوب  وم�ضرحية  جربان  خليل  جربان  للفيل�ضوف  »النبي«  م�ضرحية  عر�ضت  التي  امل�ضرحيات 

اىل  اإ�ضافة  الفرنكوفونية،  باد  العرب يف  تتناول جتربة  هال  عزيز  اجلزائري  للم�ضرحي  �ضريانو« 

غوبال  جان  للفنان  واآخر  حمدان،  زيد  للفنان  مو�ضيقي  وحفل  للرق�س،   YPEER لفرقة  عر�س 

مو�ضيقي  واآخر   ،»Coral Group« لفرقة  غنائي  وحفل  كاالال، 

للفنان ديريك �ضني، ومهرجان »املهرجني والاعبني بالنار للكبار 

وال�ضغار«، وعرو�س ال�ضريك واألعاب اخلفة.

الثاين«  األبري  موناكو  »اأم��ري  موؤ�ض�ضة  �ضت  خ�ضّ جهتها،  من 

اىل  تهدف  والتي  موناكو«،  يف  لبنان  »اأ�ضدقاء  بعنوان  من�ضة 

اجلمعية  اأطلقت  وقد  وامل�ضابني،  املر�ضى  االأطفال  م�ضاعدة 

خال  من  الفرنكوفونية  م�ضاركتها يف  وترّكزت  عديدة،  م�ضاريع 

حفل مو�ضيقي اأحياه الفنان عا�ضي احلاين وعاد ريعه اىل اإقامة 

م�ضروع بيئي يف لبنان.
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ب���داأ احل��ف��ل يف 

ال�ضابعة  ال�ضاعة 

وال���رب���ع وق���ادت 

املتفرجني  الرحلة 

وعهدها  طرابل�س  اىل  االأبجدية  مهد  جبيل  من 

اململوكي وقلعة �ضان جيل على �ضوت عبد الكرمي 

ال�ضعار ورق�س �ضويف لفرقة الدراوي�س، اىل وادي 

منكبيه  على  ترب�س  ال��ذي  قادي�ضا  القدي�ضني 

جلوقة  �ضريانية  تراتيل  ترافقه  وب�ضري  اإه��دن 

جامعة �ضيدة اللويزة، اىل بعلبك جوبيرت وباخو�س 

والدبكة اللبنانية، وعنجر وقلعتها االأموية تواكبها 

اآلة الدودوك االأرمنية، اىل ال�ضوف بيت الدين ودير 

ال�ضهابي  ب�ضري  واالأمري  الدين  فخر  واالأمري  القمر 

واأمريات اجلبل، ف�ضيدا ال�ضيادين وزهر الب�ضاتني 

اأحمد  مو�ضيقى  غنتها  الفاحتني  على  العا�ضية 

قعبور، اىل �ضور امل�ضّدرة األي�ضار واأوروبا ملكتني 

قوارب  حملتهما  القدمية  والقارة  قرطاج...  اىل 

فينيقية عربت اليّم واالأمواج العاتية. 

يعود  معه  وتفاعل  العامل  اىل  لبنان  حمله  وما 

التنوع  التعّدد،  بريوت  ال�ضرائع،  اأم  بريوت  اىل 

واالإنفتاح، اىل بريوت �ضت الدنيا تب�ضط ذراعيها 

الرومي  ماجدة  الفنانة  اأن�ضدتها  بالعامل،  مرّحبة 

قبل اأن ين�ضم اليها الفنان ال�ضنغايل يو�ضو ندور 

الدورة  اأغنية  والفرن�ضية  بالعربية  معاً  لين�ضدا 

من  بت�ضرف  املقتب�ضة  العامل«،  ا�ضدقاء  »نحن 

م�ضرحية قدمو�س ال�ضعرية لل�ضاعر �ضعيد عقل... 

االألعاب  اختتمت  امل�ضرتكة  االأغنية  نهاية  ومع 

النارية احلفل الباهر. 

�ضيف  اأ�ضد  املوؤرخ  اأبحاث  من  اأن  بالذكر  اجلدير 

والتنّوع  الثقافة  ق�ضة  العمل  معّدو  ا�ضتوحى 

منذ  عرفها  التي  االإنفتاح  وميزة  االأرز،  باد  يف 

ك�ضار  يف  له  اآث��ار  اكت�ضفت  ال��ذي  االأول  االإن�ضان 

�ضنة.  اآالف  اأربعة  اىل  تعود  انطليا�س  عقيل يف 

الفرن�ضي  املخرج  مزجه  فقد  الغني  التنوع  اأّم��ا 

االإفتتاح  روحية  بنى  ال��ذي  �ضاربانتييه  دانييل 

والتمّيز،  والتنّوع  الت�ضامن  هي:  قيم  ثاث  على 

وحمور  الفرنكوفونية  االألعاب  فكرة  تخت�ضر  التي 

تنقل  اأ�ضا�ضية  اإرادة  اىل  ارتكزت  التي  اأحداثها 

مزنر  خالد  مو�ضيقياً  �ضوغه  واأع��اد  الفرح،  �ضورة 

م�ضتعيناً مبقاطع واأعمال فنية لعمالقة لبنانيني 

واأحمد  نا�ضيف  وزكي  خليفة  ومار�ضيل  كالرحابنة 

كركا  احلليم  عبد  اأعمال  من  وخم��ت��ارات  قعبور 

الر�ضام  اىل  ر�ضمها  يف  الف�ضل  يعود  »�ضيدرو�س«  اإ�ضم  لها  اختري  التي  ال��دورة  متيمة 

الكاريكاتوري اأرمان حم�ضي.

�ضمت الدورة ال�ضاد�ضة لاألعاب الفرنكوفونية �ضبع م�ضابقات ريا�ضية هي:

- األعاب القوى واأقيمت على م�ضمار مدينة كميل �ضمعون الريا�ضية.

- كرة القدم للنا�ضئني وجرت على ملعب بريوت البلدي وملعب رفيق احلريري يف �ضيدا.

- كرة ال�ضلة لل�ضيدات واأقيمت يف قاعة �ضائب �ضام يف النادي الريا�ضي - املنارة، بريوت.

- كرة الطاولة وجرت يف قاعة اأغباليان يف نادي الهومنتمن يف مزهر - انطليا�س.

- اجلودود وجرت مبارياته يف جممع مي�ضال املر يف البو�ضرية.

- املاكمة واأجريت م�ضابقاتها يف قاعة بيار اجلميل يف املدينة الريا�ضية - بريوت.

- الكرة الطائرة ال�ضاطئية وجرت يف منتجع اإده �ضاندز على �ضاطئ جبيل.

اأما امل�ضابقات الثقافية ف�ضبع وجرت كاالآتي:

- م�ضابقة الغناء يف م�ضرح كازينو لبنان - املعاملتني، جونيه.

- مباريات الق�ضة وجرت على م�ضرح برييت يف اجلامعة الي�ضوعية.

- مباريات االأدب على مدرج اأبو خاطر يف جامعة القدي�س يو�ضف.

- مباريات الرق�س والر�ضم والنحت والت�ضوير الفوتوغرايف يف مقر االأوني�ضكو.

متيمة الدورة وامل�صابقات
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وم�ضاهمة عبد الكرمي ال�ضعار، اىل جوقتي جامعة 

ق�ضي�س  تانيا  وم�ضاركة  والفيحاء  اللويزة  �ضيدة 

الغناء يف دورة  التي حازت جائزة خا�ضة يف فئة 

ال�2001 الفرنكوفونية يف اأوتاوا هول.

اختتمت  امل�ضرتكة  االأغنية  نهاية  ومع 

االألعاب النارية احلفل الباهر. 

الدول امل�صاركة يف الدورة 

ال�صاد�صة باالألعاب الفرنكوفونية

جيبوتي،  فا�ضو،  بوركينا  بلغاريا،  بنني،  اأرمينيا،  النيجر، 

العاج،  �ضاحل  م�ضر،  كندا،  الكامريون،  كمبوديا،  بوروندي، 

فرن�ضا،  الكونغو، قرب�س، مقدونيا،  بلجيكا،  الو�ضطى،  اأفريقيا 

لوك�ضبورغ،  الو�س،  هاييتي،  بي�ضاو،  غينيا  اليونان،  الغابون، 

روان���دا،  روم��ان��ي��ا،  موناكو،  موري�س،  ج��زر  امل��غ��رب،  م��ايل، 

ال�ضنغال، �ضوي�ضرا، ت�ضاد، توغو، تون�س، فيتنام، باالإ�ضافة اىل 

لبنان البلد امل�ضيف.

تاريخ   47 الرقم  اللبناين  ال��وزراء  جمل�س  ق��رار  على  بناًء 

2009/3/23 كلفت قيادة اجلي�س اتخاذ التدابري االأمنية الازمة 

الدورة  اإقامة  اأثناء  يف  االأمنية  االأجهزة  بقية  مع  بالتن�ضيق 

ال�ضاد�ضة لاألعاب الفرنكوفونية يف بريوت. 

اأما على امل�ضتوى الريا�ضي فقد كلف املركز العايل للريا�ضة 

الع�ضكرية املهمتني االآتيتني:

الريا�ضية يف  االحتادات  �ضمن  اجلي�س  فرق  عنا�ضر  اإ�ضراك   -

هذه االألعاب.

االألعاب  اإدارة  يف  اللبنانية  الريا�ضية  االحت��ادات  م�ضاعدة   -

وتنظيمها.

يف  امل�ضاركة  الريا�ضية  االحت��ادات  مع  وبالتن�ضيق  وهكذا، 

االألعاب مّت اختيار العبني من املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية 

لتمثيل لبنان بثاث األعاب ريا�ضية هي: األعاب القوى، ماكمة، 

جودو.

ومل يقت�ضر دور اجلي�س على الناحيتني االأمنية والريا�ضية فح�ضب، واإمنا 

�ضاهم يف اإجناح حفلي االفتتاح واالختتام يف هذه الدورة من خال اإ�ضراك 

حواىل 180 عن�ضراً من خمتلف قطع اجلي�س يف هذين احلفلني حيث 

خ�ضعوا للتدريبات الازمة على همة اللجنة الفرنكوفونية بالتن�ضيق مع 

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية. 

وكذلك بناًء على طلب اإدارة دورة االألعاب الفرنكوفونية - بريوت 2009 

كّلف العقيد ح�ضان ر�ضتم من املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية لتقدمي 

�ضباق  وخ�ضو�ضاً  القوى  األعاب  �ضباقات  وتنظيم  اإدارة  يف  امل�ضاعدة 

املاراتون وامل�ضي 20 كلم. 

اأما النتائج التي حققها اجلي�س يف هذه الدورة فكانت بارزة وم�ضّجعة 

اأثبت  فقد  امل�ضاركة.  االأجنبية  للفرق  العاملي  امل�ضتوى  مع  باملقارنة 

العريف وائل �ضاهني  اأحرز  ال�ضعب يف املاكمة حيث  الرقم  اأنه  اجلي�س 

امليدالية الف�ضية يف املاكمة )وزن 57 كلغ(.

وحّل اجلندي عمر عي�ضى رابعاً يف �ضباق ماراتون )42 كلم(.

واجلدير بالذكر اأن ترجيح الكومبيوتر كان مل�ضلحة الاعب الفرن�ضي بعد 

تعادله مع العريف وائل �ضاهني )7 - 7( االأمر الذي اقت�ضى تتويج هذا 

     االأخري ثانياً حمرزاً امليدالية الف�ضية.
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اختتام الألعاب الفرنكوفونية

ال�ضاد�ضة  ال����دورة  اختتمت 

بحفل  الفرنكوفونية  لاألعاب 

ال��ب��ي��ال،  اأق���ي���م يف جم���ّم���ع 

والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  ح�ضره 

الدول  و�ضفراء  اأر���ض��ان،  ط��ال 

ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة امل�����ض��ارك��ة، 

اللجنتني  م���ن  وف��اع��ل��ي��ات 

املنظمتني الدولية واللبنانية.

راغب  الفنان  احل��ف��ل  واأح��ي��ا 

ع��ام��ة، وامل��اي�����ض��رتو ه���اروت 

الفولكلورية  املو�ضيقى  عزف  وتخلله  فازليان، 

اإ�ضافة  الفرنكوفونية،  باالألعاب  اخلا�ضة  االإفريقية 

اىل عزف كل من اإيليا فرن�ضي�س و�ضينتيا �ضماحة 

كما  م���وزار.  اأم��ادي��و���س  للمو�ضيقار  مقطوعات 

ال�ضهرة  لتختتم  اليوناين«،  »زوربا  رق�ضة  قّدمت 

مبو�ضيقى ل�DJ عاملي.
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باللغة  الناطقة  واحلكومات  الدول  لروؤ�ضاء  الثاين  املوؤمتر  خال  االألعاب  هذه  تاأ�ض�ضت 

الفرن�ضية املنعقد يف كيبك - كندا العام 1987.

فلقد اأغوت فكرة تاأ�ضي�س حدث ي�ضّلط ال�ضوء على ال�ضبيبة الفرنكوفونية روؤ�ضاء الدول 

واحلكومات فاتخذوا قرار اإطاق هذه االألعاب دورياً، مرة يف بلد من بلدان ال�ضمال، واأخرى 

وامل�ضابقات  الريا�ضية  املباريات  بني  اجلمع  كذلك  وتقرر  اجلنوب،  بلدان  من  بلد  يف 

الثقافية، متاماً كما كان يح�ضل يف الدورات االأوملبية القدمية.

الرباط   - املغرب  يف   1989 العام  الفرنكوفونية  لاألعاب  دورة  اأول  جرت   •
وكازابانكا و�ضارك فيها 38 بعثة.

بعثة.   43 فيها  و�ضارك   1994 العام  باري�س   - فرن�ضا  يف  جرت  الثانية  • الدورة 
فيها  و�ضارك   1997 العام  انتناناريفو   - مدغ�ضقر  يف  جرت  الثالثة  الدورة   •

36 بعثة.

بعثة.  51 فيها  و�ضارك   2001 العام  اأوتاوا   - كندا  يف  جرت  الرابعة  • الدورة 
بعثة.  45 فيها  و�ضارك   2005 العام  نيامي   - النيجر  يف  جرت  اخلام�ضة  • الدورة 

�ضارك لبنان يف االألعاب الفرنكوفونية اخلم�س ال�ضابقة وح�ضد خالها 16 ميدالية ومنها 6 ميداليات 

يف املباريات الثقافية.

ميدالية. اأي  يحرز  مل   1989 العام  املغرب  يف  االأوىل  • الدورة 
فيليب  نالها  ذهبية  ميدالية  وهي  الثقافية  الريا�ضية  املباريات  يف  واحدة  ميدالية  فيها  لبنان  اأحرز   ،1994 العام  فرن�ضا  يف  الثانية  • الدورة 

عرقتنجي عن فئة »املرئي وامل�ضموع«.

الكاتب  وفاز  والثقافية،  الريا�ضية  املباريات  عن  وبرونزية(  )ف�ضيتان  ميداليات   3 لبنان  فيها  ح�ضد   1997 العام  مدغ�ضقر  يف  الثالثة  • الدورة 
األك�ضندر جنار بامليدالية الف�ضية عن فئة »االأدب الفرن�ضي«.

املباريات  يف  فائزون  ثمة  يكن  ومل  الريا�ضية  املباريات  عن  برونزية  ميداليات  بثاث  لبنان  فيها  فاز   ،2001 العام  كندا  يف  الرابعة  • الدورة 
الثقافية.

الثقافية  املباريات  يف  امل�ضاركون  ونال  وبرونزيتان(  ف�ضية  )ذهبيتان،  ميداليات   5 فيها  لبنان  ح�ضد   ،2006 العام  النيجر  يف  اخلام�ضة  • الدورة 
ثاثاً، ففاز بامليداليتني الذهبيتني ندى مريزا عن فئة الت�ضوير الفوتوغرايف وريتا بدورة عن فئة االأدب، وبامليدالية الف�ضية اأمين البعلبكي عن فئة الر�ضم، 

فيما فاز بامليداليتني الربونزيتني م�ضاركان ريا�ضيان.

املاكمة  يف  �ضاهني  وائل  العريف  الريا�ضة:  يف  ف�ضيتني  اثنتني  ميداليات:   4 فيها  لبنان  ح�ضد   ،2009 بريوت  لبنان،  يف  ال�ضاد�ضة  • الدورة 
)57 كلغ( واليا�س نا�ضيف يف اجلودو، واثنتني يف الثقافة: كارولني حامت عن الق�ضة، واأ�ضامة بعلبكي عن الر�ضم.

ميداليات لبنان الفرنكوفونية









84

اجلي�ش - العدد رقم 292

ت�رشين الأول

اإعداد:

ندين البلعة

بطل من لبنان

2
0
0

9

العريف وائل �صاهني من املركز 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية، 

مالكم رفع اإ�صم لبنان عالياً، 

وبالتايل اإ�صم جي�صه، يف االألعاب 

الريا�ضية الفرنكوفونية التي 

جرت يف لبنان ف�صّنف الثاين 

يف املالكمة.

قبل ثالثة اأ�صهر من بدء 

ل �ضاهني اىل  �ضِ الألعاب، فمُ

املدينة الريا�ضية مع فريق من �ضتة 

ع�صكريني للتح�صري للم�صاركة مع املدرب 

امل�صري ح�صن ال�صخاوي، مدّرب فريق 

اجلي�ش اإيهاب حمدان ومدّرب منتخب لبنان 

م�صطفى الزينو، وباإ�صراف االإحتاد اللبناين.

اقرتب من

كاأ�ش البطولة

ثم حّل ثانياً

العريف

وائل �صاهني

مالكم تاألق يف دورة

االألعاب الفرنكوفونية



مترينات وحت�صريات

مكّثفة  مترينات  البطولة  �ضبقت 

يقول  ال��ي��وم  يف  مترينني  مبعدل 

ال��ع��ري��ف ���ض��اه��ني، ب��االإ���ض��اف��ة اىل 

يف  بها  قمنا  ال��ت��ي  املع�ضكرات 

املدينة الريا�ضية من خال االإحتكاك 

مع فرق عربية )املنتخب ال�ضوري، 

ال��ع��راق��ي، امل�����ض��ري وامل��غ��رب��ي(، 

مع  لنتاأقلم  جديدة  اأم��وراً  فتعّلمنا 

هذه االألعاب التي هي على م�ضتوى عاملي.

فريق اجلي�س اللبناين هو الفريق الع�ضكري 

الوحيد الذي �ضارك بني فرق ومنتخبات دولية 

هي االأوىل يف بادها. وقد لعب �ضاهني يف 

ويف  )موري�ضيا(،  اأفريقيا  �ضد  االأول  اليوم 

الثاين �ضد كندا ثم ا�ضرتاح يومني  اليوم 

�ضد  النهائي  الن�ضف  يتابع  اأن  قبل 

النهائية  اجلولة  اىل  وي�ضل  الفييتنام 

�ضد فرن�ضا.

بجدارة ولكن...

املباريات  خ��ال  معنوياته  عن 

ق���ال: »ل��ق��د ك��ن��ت م��رت��اح��اً يف 

ك��ل امل��ب��اري��ات الأن��ن��ي كنت 

اأتفّوق  �ضوف  باأين  ثقة  على 

تابعت  فقد  خ�ضومي.  على 

التدريبات وثقتي بنف�ضي عالية.

يف الدور النهائي اأمام الفرن�ضي )بطل البحر املتو�ضط وحائز 

6 ميداليات ذهبية( �ضعرت باأنني اإذا مل األعب ال�ضربة القا�ضية لن اأربح. وه�ذا 

ما حدث فقد كانت النتيجة النهائية 

التعادل: 7 - 7 ولكن يف تر�ضيحات 

الكمبيوتر واحلكام كانت النتيجة 17 

- 16 ف�ضّنفت الثاين.

مل اأ�ضتطع ت�ضديد ال�ضربة القا�ضية 

ولكنني و�ضلت اىل التعادل بجدارة، 

لي�س كل �ضيء. فقد تبنّي  اإمنا هذا 

باأن احلكام مل ي�ضّجلوا كل النقاط التي 

اأحرزتها ومل يحت�ضبوها، خ�ضو�ضاً يف 

اجلولة االأخرية.

ماذا بعد؟

العريف  يتابع  االإجن��از،  هذا  بعد 

على  ليكون  تدريباته  �ضاهني  وائل 

ا�ضتعداد دائم الأي بطولة اأو مباراة.

اىل  الفوز  هذا  يهدي  اأن  الفائز  اأحب 

وقائد  جمهوريته  ورئي�س  اأوالً  لبنان 

ورئي�ضه حممود  اللبناين  واالحتاد  اجلي�س 

لكل  ومتابعاً  له  داعماً  ك��ان  ال��ذي  خطاب 

وابنه  زوجته  و�ضكر  والتح�ضريات.  االأم���ور 

وعائلته لدعمهم له، وكذلك اجلمهور اللبناين 

الذي رفده ب�ضحنة معنوية كبرية خال البطولة 

وبعدها. 

الع�ضكرية  ببزته  افتخاره  عن  اأع��رب  ختاماً 

وتهيئة  الع�ضكريني  الريا�ضيني  بدعم  وطالب 

لبنان  ففي  قدراتهم،  لتعزيز  املائمة  الظروف 

وهم  طليعتهم،  يف  الع�ضكريون  واالأب��ط��ال  اأبطال 

قادرون على حتقيق البطوالت.
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بطاقة

تعريف

العريف  �ضارك 

�ضاهني يف  وائ��ل 

عدة بطوالت قبل 

يف  ي��ن��خ��رط  اأن 

الع�ضكري  ال�ضلك 

فالعام  وب��ع��ده. 

اأحرز بطولة العرب يف الكيك بوك�ضينغ وذلك قبل انخراطه   1995

يف املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية. اأما بعد اأن اأ�ضبح يف املوؤ�ض�ضة فقد اأحرز 

العام  من  اعتباراً  والبوك�ضينغ،  بوك�ضينغ  الكيك  لبنان يف  بطولة 

على  مرّكزاً  بعد )2001(  ما  االأوىل يف  ان�ضرف عن  لكنه   ،1997

الثانية. اىل ذلك فالعريف �ضاهني حائز:

- بطولة اأوروبا ال�ضرقية يف اأوكرانيا )املركز االأول(.

- بطولة العامل الع�ضكرية يف اأملانيا.

- بطولة العامل الع�ضكرية يف اإيطاليا.

- بطولة تون�س واالأردن و�ضوريا.





يف اجلبال مع اأ�صيادها

»من

ثكنة

اىل ثكنة«

مل يكن الفجر قد بزغ بعد، 

حني اأعلنت ال�صفارة اإنطالق 

�صباق »من ثكنة اىل ثكنة« بدءاً 

من ا�صرتاحة ال�صخور يف اللقلوق 

مروراً بتمر طيبة، القبور، 

�صهلة الرهوة، و�صوالً اىل اأرز 

الرب يف ب�صري.

حواىل 632 �صخ�صاً )218 مدنياً 

و414 ع�صكرياً(، جمعهم فوج 

املغاوير يف هذا ال�صباق الفريد 

من نوعه، والذي لبى مطالبة 

املدنيني املتزايدة بامل�صاركة 

يف ن�صاطات جتمعهم 

بالع�صكريني.
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مناطقنا

املناطق  يف  ع���ادة  امل��غ��اوي��ر  ف��وج  يتمركز 

اجلبلية، حيث يقوم عنا�ضره و�ضراياه مبهماتهم 

االإعتيادية وتدريباتهم الدائمة، فتتاآلف حياتهم 

مع الطبيعة اجلبلية القا�ضية، ويكونون هم النخبة 

ظرف  الأي  دائماً  امل�ضتعدة  القا�ضية،  القتالية 

يطراأ.

ن�ضاطه  ي�ضاركه  اأن  ال��ف��وج  اأراد  امل��رة  ه��ذه 

والقوى  واالأفواج  واالألوية  القطع  )من  ع�ضكريون 

اىل  ثكنة  من  �ضباق  فكان  ومدنيون،  االأمنية( 

اجلي�س  قائد  قهوجي  جان  العماد  برعاية  ثكنة 

فريدة  فر�ضة  �ضّكل  الذي   )2009/9/27 )االأحد 

واملدنيني  الع�ضكريني  بني  الريا�ضي  للتناف�س 

ذكوراً واإناثاً.

ال�ضبت 26 اأيلول اأقام الفوج ع�ضاًء قروياً عر�س 

وكانت  ال�ضري  مترين   - ال�ضباق  برنامج  خاله 

نار،  واإ�ضعال  ترفيهية  ن�ضاطات  تخّللتها  �ضهرة 

حت�ضرياً  الفوج،  كنف  يف  احل�ضور  بعدها  ا�ضرتاح 

النطاق ال�ضباق �ضباح اليوم التايل.

التح�صري

فوج  قائد  روك��ز  �ضامل  الركن  العقيد  يو�ضح 

قبل  ب��داأ  ال�ضباق  لهذا  التح�ضري  اأن  املغاوير، 

املغاوير.  فوج  هّمة  على  تنظيمه  وكان  �ضهرين 

و�ضع  على  وع�ضكرياً  �ضابطاً   150 نحو  عمل  وقد 

نقاط املراقبة والتوجيه والت�ضجيل.

املنظمني  اأح��د  �ضقر،  ج��ورج  ال��رائ��د  ويعّقب 

نقوم  املناطق  ه��ذه  يف  ب��ال��ق��ول:  ال��ف��وج  م��ن 

قبل  من  طرقاتها  على  م�ضينا  وقد  بتدريباتنا، 

حددنا  االأ�ضا�س،  هذا  وعلى  تفا�ضيلها.  وحفظنا 

العمل اىل  منا  )Parcours( وق�ضّ ال�ضباق  م�ضلك 

عدة جمموعات: جمموعة اهتمت بتحديد امل�ضلك 

اأخرى  للمت�ضابقني،  التوجيهية  االإ�ضارات  وتزويده 

و�ضعت نقاط التفتي�س لتاأكيد مرور اجلميع، واحدة 

اهتمت بتاأمني االإت�ضاالت يف 

وجود  ي�ضعب  حيث  اجل��رد 

ال�ضهرة  الطعام وتنظيم  اأّمنت  اإر�ضال، وجمموعة 

والع�ضاء واملنامة واخليم واملاء واحللويات.

الفوج  و�ضرية  الطبي  اللواء  من  اإ�ضعافات  وجود 

اىل  باالإ�ضافة  اللبناين،  االأحمر  وال�ضليب  الطبية 

للو�ضول   ATV�وال الطارئة  احلاالت  لنقل  طوافة 

اىل االأماكن التي يتعّذر مرور االآليات فيها، كانت 

�ضامة  لتاأمني  اتخذت  التي  االإج��راءات  اإط��ار  يف 

املت�ضابقني، كما يو�ضح قائد الفوج.

نقطة  عند  عمليات  غ��رف��ة  ُرّك���زت  ذل��ك  اىل 

االأرز  فندق  يف  واأخ���رى  اللقلوق  يف  االإن��ط��اق 

فريق  كل  وجود  مكان  ومعرفة  ال�ضباق  ملتابعة 

ل�ضمان  ال�ضباق  جمريات  على  الدقيق  واالإط��اع 

انتهائه بدون اأي اأ�ضابات اأو خ�ضائر.

على �ضرط!

اأ�ضا�ضية،  �ضروط  ثاثة  ال�ضباق  منّظمو  و�ضع 

هذا  جناح  ل�ضمان  بها  التقّيد  امل�ضاركني  األزموا 

الن�ضاط الوا�ضع:

- درا�ضة امل�ضلك حيث يجري ال�ضباق.

- االإ���ض��ت��ع��داد اجل�����ض��دي وامل��ع��ن��وي واح���رتام 

التعليمات املو�ضوعة.

- التحّلي بروح الفريق وروح املناف�ضة.

امل�ضاركون ان�ضووا يف فرق ي�ضم كل منها ثاثة 

اأ�ضخا�س. 

�ضروط  ع���داد  يف  ك��ان  ع�ضرة  الثامنة  جت���اوز 

دون  االأوالد،  بع�س  مننع  مل  اأننا  »غري  اال�ضرتاك 

هذا ال�ضن من اال�ضرتاك بعد اأن �ضعرنا بحما�ضتهم 

واندفاعهم خلو�س هذه املغامرة«، يو�ضح العقيد 

الركن روكز.

امل�ضاركون �ضّنفوا وفقاً للفئات االآتية:

- فئة اإناث.

- فئة رجال )وميكن م�ضاركة اإناث معهم(.

والقوى  اجلي�س  قطع  كل  من  ع�ضكريني  فئة   -

االأمنية على اختافها.

الفرق امل�صاركة

• رجال:
- عدد الفرق امل�ضاركة: 201.

- عدد الفرق الوا�ضلة: 129.

طويل: • اإناث 
- عدد الفرق امل�ضاركة: 2.

- عدد الفرق الوا�ضلة: 2.

ق�صري: • اإناث 
- عدد الفرق امل�ضاركة: 11.

- عدد الفرق الوا�ضلة: 8.

العام: • املجموع 
- عدد االأ�ضخا�س امل�ضاركني: 632.

- ع�ضكريون: 414.

- مدنيون: 218.
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الدولية  ال���ق���وات  ال�����ض��ب��اق  يف  ���ض��ارك  ك��م��ا 

واملجموعات  والنوادي  وال�ضفارات  )اليونيفيل( 

الريا�ضية.

اأعّدوا العّدة وانطلقوا

انطلق امل�ضاركون بكل حما�ضة واندفاع مزّودين 

عتاداً خا�ضاً. فاخلطاأ ممنوع، و�ضمان و�ضولهم اىل 

االأوىل.  القاعدة  هو  و�ضامتهم،  النهاية  نقطة 

ال�ضباق  لهذا  وعنا�ضره  املغاوير  فوج  ر  ح�ضّ لذلك 

بدقة تامة واهتموا باأدق التفا�ضيل، بدءاً بالعتاد 

ومطرة  ظهر  وحقيبة  لل�ضري  )ح��ذاء  املطلوب 

الازمة،  واملراقبة  باالإ�ضعافات  م��روراً  مياه(، 

واملعلومات الدقيقة عن كل م�ضارك يف ال�ضباق.

هي  املتعّرجة  وامل�ضالك  الرتابية  الطرقات 

�ضيارات  ال  ال�ضباق.  نهاية  اىل  الوحيد  ال�ضبيل 

تاك�ضي للتنّقل وال طرقات معّبدة »للغندرة«...

ال  ال��ع��راء،  يف  وودي���ان  جبال  اإنها 

اإ�ضارة فيها تدل اىل االإجتاه ال�ضحيح 

�ضوى الراعي الرقم 1 والراعي الرقم 

التي  واالأ�ضهم  املجِوّية«  و»العني   ،2

على طول  امل��غ��اوي��ر  ف��وج  زرع��ه��ا 

الفوج يوؤمنون  امل�ضلك. عنا�ضر من 

يتيه  ال  حتى  ال�ضحيحة  التوجيهات 

�ضمحوا  الذين  امل�ضاركني،  من  اأي 

الأنف�ضهم يف بع�س االأحيان باخت�ضار 

وهنا  والتال.  اجلبال  وعبور  الطريق 

ذو  امل�ضلك  روكز:  العقيد  لنا  يو�ضح 

ارتفاعات متفاوتة تبداأ من 1800م 

و�ضوالً اىل 2900م، وم�ضافة ال�ضباق 

و�ضول  )نقطة  كلم   25 بني  ت��راوح 

و�ضول  )نقطة  كلم  و40  االإن����اث( 

الرجال(، �ضمن وقت تقديري نهائي 

يراوح بني 6 و8 �ضاعات.

قواعد اإن�ضباط

فريق  ك��ل  ت���زّود  االإن��ط��اق  قبل 

ال�ضباق،  الإكمال  ال�ضرورية  احلاجات 

على  خ��ف��ي��ف...  وط��ع��ام  مياه  م��ن 

واحللويات  امل��اء  تزويدهم  يتّم  اأن 

يف  و�ضطية  نقطة  يف  ال�ضرورية 

�ضهلة الرهوة.

للحفاظ على االإن�ضباط خال ال�ضباق 

املنظمون  فر�س  جن��اح��ه،  و�ضمان 

امل�ضار  تق�ضيم  فتّم  القواعد،  بع�س 

�ضمن 18 نقطة تفتي�س )Check Points( على 

طول امل�ضلك. فكان على كل فريق عند كل نقطة 

اإبراز اأ�ضماء اأع�ضاء الفريق ورقمه وبطاقة االإ�ضرتاك 

�ضم�ضية،  �ضورة  على  حتتوي  )التي  ع�ضو  لكل 

فئة الدم، رقم الفريق وفئة امل�ضارك، مدنياً كان 

ختم  قبل  النقطة  الفريق  يغادر  وال  ع�ضكرياً(.  اأو 

و�ضول  من  والتاأكد  البطاقة 

االأع�ضاء كافة.



ومعه  و�ضل  قد  الفريق  اأع�ضاء  اأح��د  ن�ضاهد 

و�ضول  حني  اىل  »ب��ال��ازم«  ليقوم  البطاقة 

تعبا.  اأو  را«  »ق�ضّ اللذين  االآخ��َري��ن  رفيقيه 

كل  عند  املوج�ودين  الع�ضكريني  ون�ضمع 

رق�م  العمليات  غرف��ة  ي�����زّودون  نقط�ة، 

الفريق الذي ميّر مع و�ض�ع اأفراده، م�ن خال 

 31 »الفريق  الا�ضلكية:  االإت�ض�ال  اأجهزة 

و�ض�ل عند نقط�ة التفتي��س 8، اأحد اأف�راده 

ال ي�ضتطي�ع متابعة ال�ضري ب�ضبب اإ�ضابة 

االهتمام  املعني�ون  ويتاب�ع  برجله«. 

ع�ضكرية  اآلية  اإّما  فري�ضل�ون  بامل�ض�اب 

واإّم�ا فريقاً من ال�ضليب االأحمر اللبناين 

ل�م  فاملغ�امرة  اإ���ض��اب��ت��ه.  ملعاجلة 

الطفيفة  االإ�ضابات  بع�س  م�ن  تخ�ُل 

و»الزعربات«.

االإلتزام واجب

كان االأهم، اإلتزام التوجيهات 

التي  منها  وخ�ضو�ضاً  كافة 

االأحمر  ال�ضليب  يعطيها 

امليدانيون  وامل�ضعفون 

وكان  التوجيه.  وعنا�ضر 

يحتفظ  ف���ري���ق  ك����ل 

لاإت�ضال  نقال  بهاتف 

عند  العمليات  بغرفة 

ال�ضرورة.

ال�ضباق، كانت  خال 

اآل����ي����ات م���ن ف��وج 

تتابع  امل���غ���اوي���ر 

امل�����ض��ل��ك ذه���اب���اً 

واإياباً، العقيد روكز 

ن�ضائحه  يعطي 

وت���وج���ي���ه���ات���ه 

فيزداد  قربه،  من  ميّر  فريق  لكل  الدعم  ويقّدم 

املت�ضابقون حما�ضة.
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اإذا  ال�ضباق  االإن�ضحاب من  اأي فريق  كان باإمكان 

�ضاء، وذلك باإباغ اأقرب نقطة تاأكد اليه. النقطة 

تتوىل اإفادة غرفة العمليات باالأمر وتتلقى منها 

التوجيهات الازمة.

حالة املت�صابقني

ال�ضرعة  يخّففون  وط��وراً  يرك�ضون  تارة  تراهم 

فالتكلم  كلمة،  اأي  نَف�س عميق. ال يلفظون  الأخذ 

يكّلفهم جمهوداً اأكر، وبالتايل يوؤخر و�ضولهم.

من  ن�ضاطاً  اأكر  عن�ضر  تقريباً،  فريق  كل  يف 

نقاط  عند  ثم  في�ضبقهم،  خطاه  ي�ضّرع  رفاقه. 

لينتظرهم  ي��ب��ط��ئ  ال��ت��ف��ت��ي�����س 

نَف�س  الأخ���ذ  ال��وق��ت  ل��ه  فيت�ضنى 

ال�ضوكوال  من  قطعة  والتهام  عميق 

ال  نربح  »لكي  الع�ضري.  اأو  املاء  مع 

باأ�ضياء  االإلتهاء  اأو  التباطوؤ  ميكننا 

لنثبت  املتابعة  علينا  تافهة... 

جدارتنا«.

معظم الفرق �ضبق لها اأن �ضاركت 

فوج املغاوير �ضباقات ومتارين وبالتايل اعتادت 

اأخرى  التنظيم. من ناحية  العنا�ضر وطريقة  على 

 Hicking�ال هواية  ميار�ضون  امل�ضاركني  معظم 

وهم بالتايل خرباء بكل ما يلزم.

زوجات  ن�ضاء،  ثاث  فريق من  م�ضاركة  امللفت 

مينى  مفلح،  نينا  اجلي�س:  يف  �ضهداء  �ضباط 

البزة  منهن  كل  ارتدت  �ضلوم.  وبا�ضكال  مر�ضاد 

الع�ضكرية مع �ضرتة ُطبع عليها �ضورة زوجها.

يد  ميّد  احلرجة:  احل��االت  يف  يت�ضاعد  اجلميع 

ويف  الدعم.  لتاأمني  املعنيني  يبلغ  اأو  العون 

اجلميع  التناف�س،  من  الرغم  وعلى  النهاية، 

الت�ضيكي  ال�ضفري  اأن  حتى  للت�ضلية،  ي�ضاركون 

وبع�س ممثلي ال�ضفارات يف لبنان، حتّلوا بالروح 

املرحة وتابعوا ال�ضباق اىل نهايته.

و�صلنا...

اأعلى  تقع  حيث  الفتيات،  و�ضول  نقطة  عند 

جبال  و�ضط  ال��رب،  كني�ضة  لبنان،  يف  كني�ضة 

جاهزاً  �ضليبي  جورج  االأول  املازم  كان  تنورين، 

مع �ضاعة حتديد الوقت، لي�ضتقبل فريق الفتيات 

االأول. ومن وراء اجلبال، على تلك الطريق الوعرة، 

ميددن  ال��ق��وى،  منهكات  فتيات،  ث��اث  اأط��ّل��ت 

�ضيء  اللتقاط  اأ���ض��رع  ي�ضلن  لعلهن  اأيديهن 

ي�ضرتحن عليه.

رنا جبور، تانيا جحا وكرما الدنا )الفريق 268(، 

�ضاعات.  االأرب��ع  بحواىل  كلم   25 م�ضافة  اجتزن 

دياب  ون��ورا  غجر  مارلني  قمر،  جويل  وتبعتهن 

بفارق حواىل اخلم�س دقائق. مل ي�ضتطعن النطق 

وتبادلن  »و�ضلنا...«  اإال  الو�ضول،  عند  كلمة  باأي 

عن  يف�ضحن  اال�ضرتاحة  وبعد  والتهاين.  القبات 

�ضتوي  �ضباق  يف  املغاوير  »�ضاركنا  م�ضاعرهن: 

جتربة  وكانت  قبل،  من   )Raid des Cèdres(
اإذا  الفوج  ينّظمه  �ضباق  باأي  ن�ضارك  لذا  رائعة. 

علمنا باالأمر.  

منذ �ضنتني تقريباً بداأ اجلي�س ينّظم ن�ضاطات 

م�ضرتكة مع املدنيني. وهذه الن�ضاطات تتيح لنا 

تنمية قدراتنا البدنية اأكر والتعّرف على طبيعة 

يدعموننا  الأنهم  املغاوير  م�ضاركة  نحب  لبنان. 

لنا  ويوؤمنون  الطريق  اإي��ج��اد  يف  وي�ضاعدوننا 

بحما�ضة  ن�ضعر  واالأم����ن،  احلماية 

كبرية للمتابعة عندما نراهم«.

من  )فرن�ضية  املت�ضابقات  اإحدى 

اندها�ضها  اأ�ضل لبناين(، عرّبت عن 

بروعة هذا ال�ضباق وامل�ضلك واالإحاطة 

التي اأّمنها لهم اجلي�س: »اإنها املرة 

اىل  فيها  اأ�ضارك  التي  االأوىل 

اأبداً  اأندم  وال  اجلي�س  جانب 

الع�ضكرية  احلياة  يف  الغ�س  احلال،  بطبيعة 

مّت  لذا  وخيمة.  وعقوباته  باتاً،  منعاً  ممنوع 

اعتبار الفرق الغا�ضة، مدنية كانت اأم ع�ضكرية، 

 )disqualifiés( ال�ضباق  وخارج  موؤهلة  غري 

باالإ�ضافة اىل معاقبة عنا�ضر الفرق الع�ضكرية 

يف مراكز خدمتهم.

...
�ش

 الغ
ّما

اأ
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بل �ضاأنتظر املرة القادمة«.

يف االأرز

كان  االأرز،  يف  الو�ضول  خط  عند 

االأول  امل���ازم  امل��ده�����س...  االأم���ر 

باتريك بو بطر�س ينتظر الوا�ضلني. 

و�ضل الفريق االأول، بعد اأن اجتاز 40 

كلم، بحواىل االأربع �ضاعات وهو رقم 

الع�ضكري  الفريق  كان  وقد  قيا�ضي، 

ي�ضم:  والذي   ،167 الرقم  الفرن�ضي 

 Alin Equoiffier, Jean Luc
تبعه   .Guy Argoudو  Duval
 132 اللبناين  الع�ضكري  الفريق 

حواىل  بفارق  العا�ضر(  اللواء  )من 

عاء  احل��وم،  عمر  دقائق:  الثماين 

الهباوي وحممود عبد القادر. وبعده 

بفارق  املغاوير  ف��وج  م��ن  فريق 

 ،73 الفريق  وه��و  واح���دة  دقيقة 

اأبو  علي  حيدر،  اأب��و  عطية  وي�ضم: 

و�ضلت  ذلك  وبعد  عبدو.  واأحمد  بكر 

الفرق املدنية الثاثة بفارق حواىل 

ال�ضاعة وما فوق.

كان و�ضول الفرق الع�ضكرية االأوىل 

مده�ضاً  الق�ضري،  التوقيت  بهذا 
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للجميع. وقد اأبدى املنظمون اإعجابهم باأداء هذه 

الفرق وعنا�ضرها.

اأّما ال�وا�ض�ل االأخي�ر بي�ن املت�ضابقي�ن فق�د حظ�ي 

بح�ضته من ال�ضور واال�ضتقبال كما لو كان رابحاً!!

على  اجل��وائ��ز  توزيع  مّت  ال�ضباق،  نهاية  يف 

الفائزين بح�ضور ممثل العماد قائد اجلي�س، العميد 

الركن حممد خري قائد مدر�ضة التزلج - االأرز، وذلك 

عند خط نهاية ال�ضباق، يف نادي �ضباط االأرز.

فوج  قائد  روكز  �ضامل  الركن  العقيد  وّجه  وقد 

قائد  للعماد  بداية  فيها  �ضكر  كملة  املغاوير، 

اجلي�س رعايته ودعمه الدائم لكل ال�ضباقات.

اللبناين  االأحمر  ال�ضليب  اىل  بال�ضكر  توّجه  كما 

يف  ال��ف��وج  م��ع  العمل  على  مبثابرته  م�ضيداً 

التنظيم واالإ�ضعافات حتى يف اأعايل اجلبال.

تعاونهم  على  املدنيني  اىل  ال�ضكر  اي�ضاً  ووّجه 

وهناأ  بال�ضباقات.  وم�ضاركتهم  وان��دف��اه��ه��م 

التي  والنتائج  ان�ضباطهم  على  الع�ضكريني 

وكل  املنّظم  الفريق  ختاماً  و�ضكر  حققوها. 

اإجن��اح  يف  �ضاهمت  التي  االأهلية  املوؤ�ض�ضات 

احلدث، اآماً اللقاء مبوعد جديد مع �ضباقات جديدة 

ومغامرات مميزة.

اإطار تقييمه ال�ضباق، ي�ضري العقيد الركن  ويف 

املدنيني  وخ�ضو�ضاً  امل�ضاركني  �ضعادة  اىل  روكز 

الت�صنيف ت�صنيف فرق الرجال )ع�صكريون(              توقيت  

1        3.58.53               Jean Luc Duval

Alin Equoiffier

Guy Argoud

عمر احلوم                               4.06.20        2

عاء الهباوي

حممود عبد القادر

عطية اأبو حيدر               4.07.31        3

علي اأبو بكر

اأحمد عبدو

الت�صنيف ت�صنيف فرق الرجال )مدنيون(               توقيت  

اأفدي�س قلبكليان               5.04.03        1

جورج �ضوايا

�ضكري نخول

جورج �ضالح              5.57.000        2

�ضربل �ضالح

اأ�ضعد اليا�س

طوين هليط

رفيق عيد                6.01.31        3

رايف �ضرينيان

كرمي طفنكجي

الت�صنيف ت�صنيف فرق االإناث )طويل(               توقيت  

�ضابني �ضوايا               7.37.40        1

تينا كوماتي

عزام جوي�س

اإليان اأبي �ضديد               8.23.50        2

دارين طربيه

مايا نخل

الت�صنيف ت�صنيف فرق االإناث )ق�صري(               توقيت  

رنا جبور                3.55.04        1

تانيا جحا

كرما الدنا

جويل قمر                4.00.38        2

مارلني غجر

نورا دياب

مايا بو ن�ضار               4.15.20        3

وردة غربيال

�ضام خليفة

النتائج
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منهم، الجتياز هذا ال�ضباق ال�ضعب. 

ويقول اإنهم كانوا مرتاحني للتنظيم 

وامل�����ض��اع��دات. وع��ل��ى ال��رغ��م من 

�ضعورهم بالتعب، فقد كانوا فخورين 

مبا حققوه.

اأما عن ال�ضعوبات، فيقول: »نظراً 

وكرب  ال�ضباق  م�ضاحة  ات�ضاع  اىل 

كان  امل�����ض��ارك��ني،  وع���دد  امل�ضلك 

بدقة  التفا�ضيل  كل  متابعة  علينا 

وم�ضوؤولية...«.

وي��ع��ّق��ب ال���رائ���د ���ض��ق��ر: »ك���ان 

امل�ضتلزمات  ت��اأم��ني  اي�ضاً  علينا 

والتحّكم  حمدود،  مببلغ  اللوج�ضتية 

و»الت�ضييك«  بالتوزيعات 

ع��ل��ى امل�����ض��ل��ك واإع���ان 

وعدل،  بدقة  النتائج 

تاأمني  اىل  باالإ�ضافة 

والتقدميات  الهدايا 

واجلوائز«. 
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بطٌل من اأبطال لبنان، 

مغامر حتّدى القمم 

واآخرها »اإڤري�ضت« 

االأعلى يف العامل. 

زرع العلم اللبناين 

على قمم العامل 

ال�صبع، ويف 

القطبني اجلنوبي 

وال�صمايل.

�صعاره »عندما يكون 

هدفك القمة فالباقي 

تفا�صيل«، هدفه يف 

احلياة توعية ال�صباب و�صوالً 

اىل تعزيز قدراته وا�صتغاللها 

اىل اأق�صى الدرجات.

اإنه رائد الطموح مك�صيم �صعيا، الذي 

اأّكد مقولة اأنه »ما من �صيء �صهل، ولكن 

ما من �صيء م�صتحيل«.

والدة بطل

العريقة،  يف بريوت 

والده   .1961 العام  �ضعيا  مك�ضيم  البطل  ول��د 

ال�ضيد اإدغار �ضعيا )رئي�س نقابة ال�ضيارفة �ضابقاً( 

البكر  االإب��ن  وهو  عبداهلل،  رينه  ال�ضيدة  ووالدته 

للعائلة املوؤلفة من اأربعة اأوالد.

ومن  وع��ادات��ه،  وال��ده  مببادئ  مك�ضيم  تاأثر 

ي�ضطحبه  كان  فقد  الريا�ضة.  ممار�ضة  اأبرزها 

االأندية  اىل  عمره،  من  ع�ضرة  الثانية  وهو يف 

الريا�ضية. واىل ممار�ضة ريا�ضة امل�ضي، وركوب 

الدراجات الهوائية و�ضيد ال�ضمك. كما اأخذ عن اأمه 

ال�ضرب وحمبة النا�س.

تلقى علومه االإبتدائية يف عدة مدار�س داخل 

رائد الطموح واملغامرات

اأحالم �صاهقة تتحقق

ت�رشين الأول

ا�سماء لمعة

2
0
0

9
اإعداد:

تريز من�صور
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لبنان وخارجه. فالعائلة ا�ضطرت اىل مغادرته، اإثر 

اندالع احلرب اللبنانية، متوجهة اىل فرن�ضا، ومن 

ثم اىل كندا فاليونان وبريطانيا.

اجلامعية يف جامعة  تابع علومه  بريطانيا  يف 

وحاز  وال�ضيا�ضية،  االإقت�ضادية  للعلوم  بريطانيا 

اإجازة يف االقت�ضاد بدرجة ممتاز.

�ضركة  يف  وال��ده  عمل  ليت�ضلم  لبنان  اىل  عاد 

من  فرتة  اىل  احلنني  دائم  كان  ولكنه  ال�ضريفة، 

الريا�ضة  ميار�س  ك��ان  حيث  اخل��ارج،  يف  حياته 

الريا�ضية  امل�ضابقات  يف  م�ضاركاً  الطبيعة  يف 

التزلج،  الهوائية،  الدراجات  )الرك�س،  الهوائية 

التي  امل��دار���س  ففي  والتجديف...(.  الت�ضلق 

احتل  وال��ي��ون��ان(  فرن�ضا  )ك��ن��دا،  اليها  انت�ضب 

مئات  وحاز  امل�ضابقات  هذه  يف  االأوىل  املراتب 

االأحب  الكاأ�س  بينها  ومن  وامليداليات،  الكوؤو�س 

 Spiro( ت�ضيليمباري�س«  »�ضبريو  قلبه  اىل 

عليها  كتب  التي   ،)Tsilimparis Cup
عبارة �ضك�ضبري ال�ضهرية، »اجلبان ميوت مئة مرة 

مرة  اإال  املوت  يذوق  فا  ال�ضجاع  اأما  موته،  قبل 

اأف�ضل  اعتباره  نتيجة  الكاأ�س  هذه  كانت  واحدة«. 

اليونانية  املدر�ضة  يف  ريا�ضي 

 Campion( »كامبيون �ضكول«

.)School
تزوج مك�ضيم �ضعيا من ال�ضيدة 

 ،1989 العام  ك�ضرواين  با�ضكال 

 15( اإدغ����ار  ول����دان،  منها  ول��ه 

وهي  عاماً(   13( وكيلي  عاماً(، 

وقد  كوالدها،  الريا�ضة  تع�ضق 

�ضاركت منذ �ضهرين يف مع�ضكر 

للتزلج على ارتفاع 3000 مرت.

احللم يتحقق

على الرغم من جناحه يف عمل 

بامل�ضاركة  احللم  اأن  اإال  ال�ضريفة، 

ب�ضباقات ريا�ضية اأو تنظيم مثل 

يراوده،  ا�ضتمر  ال�ضباقات،  هذه 

مع  احل��ل��م  ه��ذا  حتقق  اأن  اىل 

تاأ�ضي�ضه �ضركة »ڤي اأو تو ماك�س« 

الريا�ضية،  باللوازم  )متخ�ض�ضة 

وتنظيم ال�ضباقات(.

من  العديد  يف  مك�ضيم  �ضارك 

لبنان  يف  الريا�ضية  ال�ضباقات 

العديد  يف  لبنان  ومّثل  والعامل، 

من الدول كتاياند، م�ضر، وكينيا. 

من  البدنية،  قدراته  على  تعّرف  اأفريقيا،  ويف 

ممار�ضة  وق��ّرر  كيليمينجارو،  جبل  ت�ضّلقه  خال 

ريا�ضة الت�ضّلق.

من اأهم ال�ضباقات التي كان مك�ضيم �ضعيا �ضاحب 

املغامر  ال��ري��ا���ض��ي  ن���ال 

ت��ق��دي��راً  ���ض��ع��ي��ا  مك�ضيم 

الدروع  العديد من  الإجنازاته 

واالأو�ضمة واأهمها:

الوطني من  االأرز  • و�ضام 
رتبة فار�س العام 2003.

الوطني من  االأرز  • و�ضام 
رتبة �ضابط العام 2006.

رئي�س  م���ن  درع   •
ت�ضلقه  ب��ع��د  اجل��م��ه��وري��ة 

اأي��ار  يف  ال�ضمايل  القطب 

.2009

احلربية  املدر�ضة  • درع 
يف حزيران 2009.

الوطني  املجل�س  • درع 
الدولة يف  لقدامى موظفي 

حزيران 2009.

من  ب��ري��دي  • ط��اب��ع 
وزارة االإت�ضاالت.

من  ب��ري��دي  • ط��اب��ع 
وزارة املالية.

ه
ت
زا

جنا
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راً 
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ت
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)العام  االأرز«  ب��اد  يف  التزلج  »دوري���ة  فكرتها 

2008(. هذا ال�ضب�اق كان االأول من ن�وعه يف لبنان 

من  ريا�ضيون  في�ه  �ض�ارك  وقد  العربي  والعامل 

اللبناين  اجلي�س  اىل  اإ�ضافة  العامل،  دول  خمتلف 

الذي فاز بال�ضباق )فوج املغاوير( وهو اليوم يف 

�ضدد تنظي�م �ضباق مماثل يقام يف اآذار القادم.
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والقطبني  ال�ضبع  القمم  �ضعيا  مك�ضيم  ت�ضّلق 

اجلنوبي وال�ضمايل، وزرع العل�م اللبناين،  �ضاخماً 

كاأرز لبنان.

 ح�ضل ذلك وفق الت�ضل�ضل الزمني االآتي:

اأال�ضكا،  اأمي��ركا،  �ضم��ايل  كينلي،  • م��اك 
 27 يف  ت�ضلقها  م��رتاً،   6194 ارتفاعها  يبلغ 

حزيران 2003.

يبلغ  اأنت��اركتي��كا،  يف  في��زون  قمة   •
 26 بتاريخ  ت�ضلقها  م���رتاً،   4897 ارتفاعها 

كانون االأول 2004.

يبلغ  االأرجنتني،  يف  اأكونكغ�وا  قمة   •
كانون   19 يف  ت�ضلقها  م��رتاً،   6960 ارتفاعها 

الثاين 2004.

اأو�ضرتالي��ا،  يف  كو�ض��كي�و�ض�زك�و  قم��ة   •
بتاريخ  ت�ضلقها  م��رتاً،   2228 ارتفاعها  يبل��غ 

5 اآذار 2004.

متوز   3 يف  ت�ضلقها  مرتاً،   5642 ارتفاعها  يبلغ  رو�ضيا،  يف  اإلربو�س  • قمة 
.2005

 7 يف  ت�ضلقها  مرتاً،   4884 ارتفاعها  يبلغ  اأو�ضرتاليا،  يف  كار�ضتينز  قمة   •
كانون االأول 2005.

اأيار   15 يف  ت�ضلقها  مرتاً،   8848 ارتف�اعه�ا  يبل�غ  اآ�ضي�ا،  يف  اإڤري�ضت  • قم�ة 
.2006

كانون   27 يف  ت�ضلقه  االأر�ضية،  الكرة  جنوب  يف  درجة   90 اجلنوبي  القطب   •
االأول 2007.

ني�ضان   25 يف  ت�ضلقه  االأر�ضية،  الكرة  �ضمال  يف  درجة   90 ال�ضمايل  القطب   •
.2009

القمم ال�صبع

ي�ضمى  م��ا  هناك  اأن  �ضعيا  مك�ضيم  اكت�ضف 

اأحتّدى نف�ضي،  اأن  بالقمم، وقال يف �ضّره: »علّي 

عينيه  ن�ضب  و���ض��ع  ال��ق��م��م«،  ه��ذه  واأت�����ض��ّل��ق 

فالباقي  القمة  هدفك  يكون  »عندما  اأنه  مقولة 

تفا�ضيل«. وهكذا ح�ضل، حتّدى نف�ضه باإميان، واجه 

الربد واجلوع والعط�س، واجه املخاطر على اأنواعها، 

ولكنه و�ضل، و�ضل اىل القمم ال�ضبع، ومن بينها 

اأعلى قمة يف العامل قمة »اأڤري�ضت«، وزرع عليها 

علم لبنان رفرف 

على القمم



علم باده، العلم اللبناين الذي يفتخر به، ويطمح 

اأن يجعله مفخرة �ضعوب االأر�س قاطبة.

حتّدي �ضعيا القمم مل يقف عند حدودها ال�ضبع، 

بل تخطاها و�ضوالً اىل القطبني اجلنوبي وال�ضمايل 

الذي كان اآخر موقع ت�ضّلقه يف 25 ني�ضان 2009.

ويقول عن جتربته:

»تعّلمت الكثري من ال�ضرب والتوا�ضع واملثابرة. 

به.  الت�ضاقاً  اأكر  واأ�ضبحت  باخلالق  اإمي��اين  زاد 

ومما تعلمته من حكمة ودرو�س اأن احلياة �ضل�ضلة 

قمم، فكلما حّققنا واحدة، كلما �ضعينا اىل حتقيق 

اأخرى. علينا جتّنب الغ�ضب واالنفعال يف امل�ضاكل، 

فلكل م�ضكلة حّل. واأدركت اأهمية العمل اجلماعي، 

واجلماعة  اجلماعة،  اىل  بالن�ضبة  الفرد  واأهمية 

بالن�ضبة اىل الفرد، كي يكون العمل ناجحاً وي�ضل 

اجلميع اىل الهدف املن�ضود«.

واخلطرة  ال�ضعبة  جتاربه  خال  ت�ضّلح  اأنه  واأّك��د 

التي خا�ضها على القمم ال�ضبع وقمة »اإڤري�ضت« 

جربان  بقول  وال�ضمايل،  اجلنوبي  القطبني  وعلى 

لك  يقدمه  ماذا  نف�ضك  ت�ضاأل  »ال  ج��ربان:  خليل 

بلدك، بل ماذا �ضاأقدمه اأنا لبلدي«، وباأنه »ما من 

اأمر �ضهل، ولكنه لي�س مب�ضتحيل«.

اىل  خربته  �ضعيا  مك�ضيم  ينقل 

املدار�س  بني  متنقاً  ال�ضباب  جيل 

اىل  اإ���ض��اف��ة  وال��ع��امل��ي��ة،  اللبنانية 

خ�ّس  وق��د  التجارية،  املوؤ�ض�ضات 

مع  خا�س  بلقاء  احلربية  املدر�ضة 

التامذة ال�ضباط.

اإنه اليوم �ضفري لبنك عودة، ميثله 

باإعداد  يقوم  اأنه  كما  عدة جماالت،  يف 

كتاب باللغة االإنكليزية حتت عنوان »اأحام �ضاهقة 

- رحلتي اىل اأعلى قمة يف العامل«، ويتحدث عن 

قمة  �ضيما  ال  ال�ضبع  القمم  ت�ضلق  يف  جتربته 

»اإڤري�ضت«.

ملّونة  �ضورة   700 نحو  الكتاب  يت�ضّمن 

موّزعة على 496 �ضفحة.

ميار�س مك�ضيم �ضعيا يومياً الريا�ضة على 

نعمة،  احلياة  اأن  ويعترب  اأنواعها،  اختاف 

كل  ا�ضتغال  علينا  وجيزة،  لفرتة  نعي�ضها 

مواهبنا  على  ال�ضوء  وت�ضليط  منها،  دقيقة 

وقدراتنا وتنميتها.
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452 قري�ة لبنانية تعتا�ض من زراعة التبغ

اللقمة    املــّرة

دخلت �ضتلة التبغ لبنان 

يف عهد االأمري فخر الدين، 

لت�ضبح مورد رزق اآلف العائالت 

يف االأرياف، حيث ت�صّكل 

الزراعة ع�صب احلياة اإقت�صادياً 

واجتماعياً.

زراعة التبغ عرفها اجلنوبيون 

اأوالً و�صّكلت واحدة من الروابط القوية التي حافظت على الت�صاقهم 

باأر�ضهم يف اأق�ضى الظروف. يف ما بعد انتقلت هذه الزراعة اىل 

مناطق اأخرى، بحيث تنت�ضر اليوم يف البقاع وال�ضمال وجبل لبنان 

ويعتا�ش منها املواطنون يف اأكرث من 452 بلدة وقرية.

ي�ضّنف الإنتاج الوطني من التبغ يف املرتبة ال�ضاد�ضة من حجم 

املبيعات يف االأ�صواق املحلية، وت�صّكل موازنة الريجي 2.55 من 

حجم موازنة الدولة.

هذه الزراعة مدعومة من الدولة، ذلك اأن جمل�ض الوزراء هو من 

يحدد االأ�صعار، وي�صرتي املح�صول بوا�صطة الريجي التي تقوم 

بت�ضنيع ق�ضم منه وت�ضدير الق�ضم الآخر.

غري اأن ا�صتقرار االأ�صعار على اأقل من 12 األف لرية لبنانية 

للكيلوغرام اجليد من التبغ )ك�ضعر و�ضطي( منذ العام 1996، يجعل 

�صمود هذا القطاع اأمراً �صعباً يف ظل ارتفاع اأ�صعار ال�صلع كافة.

كيف تطّورت زراعة التبغ يف لبنان؟

ما هي امل�صاكل التي يعانيها هذا القطاع؟

اأين تكمن اأهميته وما هي التدابري املتخذة لتح�صينه 

وا�صتمراريته؟ اىل ما هنالك من اأ�صئلة عديدة

حملتها جملة »اجلي�ض« اىل رئي�ض

ومدير عام الريجي

املهند�ش نا�صيف �صقالوي.

من اأيام فخر الدين

لبنان  يف  التبغ  زراعة  تطّورت  • كيف 
وما هو واقعها اليوم؟

لبنان حتت  و�ضع  الدين، ومع  فخر  االأم��ري  التبغ يف عهد  زراع��ة  ب��داأت   -

يف  الزراعة  هذه  ف�ضّجعوا  القطاع،  هذا  اأهمية  الفرن�ضيون  اأدرك  االإنتداب، 

التبغ  �ضتلة  زراعة  املروية. متّر  املناطق غري  �ضيما يف  ال  البعيدة  االأرياف 

املراحل  تبداأ  ع�ضر.  االإثني  ال�ضنة  اأ�ضهر  على مدى  وت�ضتمر  مبراحل طويلة، 

وبيوت  عناية  من  تتطلبه  ما  مع  اآذار  �ضهر  يف  امل�ضاتل  باإعداد  االأوىل 

با�ضتيكية واأ�ضمدة واأدوية، لتبداأ مع �ضهر اأيار ور�ضة نقل النبتة من امل�ضاتل 

وغر�ضها يف االأر�س، ما يقت�ضي توافر يد عاملة تقوم بزراعة ال�ضتول واحدة 

واحدة بعد اإعداد االأر�س ب�ضكل مائم. من ثم تاأتي عملية الري التي تتيح منو 

ال�ضتول وثبات جذورها باالأر�س.

اأماكن  التي تنقل اىل  التبغ،  اأوراق  تبداأ عملية قطف  ال�ضيف  بداية  مع 

جتفيفها  ثم  ومن  ورق��ة  ورق��ة  �ضّكها  ليبداأ  املنازل،  اىل  اأو  لذلك،  معّدة 

وتو�ضيبها بانتظار بدء الريجي بت�ضّلم املح�ضول.

حيث   ،1993 العام  منذ  ونوعاً  كماً  كبري،  حت�ضن  الزراعة  هذه  على  ط��راأ 

اعتمدت منهجية جديدة للنهو�س بهذا القطاع اىل امل�ضتوى املطلوب، وذلك 

عرب ت�ضجيعها وتطويرها ملواجهة االأو�ضاع امل�ضتجدة. وقد تنامت زراعة التبغ 

والتنباك ب�ضكل مت�ضارع فاق املتوقع.

اىل  حديثاً  وانتقلت  اجلنوب،  اأوالً يف  بداأت  لبنان قدمية  التبغ يف  زراعة 

106

اجلي�ش - العدد رقم 292

ت�رشين الأول

اإعداد:

تريز من�صور

اقت�ساد ومال

2
0
0

9



اللقمة    املــّرة

)منذ  ال�ضابق  يف  كانت  التبغ  زراعة  رخ�س  وعكار.  كالبقاع  اأخرى  مناطق 

االإ�ضتقال( حم�ضورة باملحظوظني واأ�ضحاب النفوذ يف القرى والبلدات حيث 

بتاأجريها  يقوم  البلدات،  لع�ضرات  الرخ�س  ع�ضرات  هوؤالء  من  الواحد  ميلك 

للمزارعني، الذين ال ي�ضتطيعون يف نهاية مو�ضمهم الزراعي، �ضداد ديونهم 

املرتاكمة التي ا�ضتدانوها حتى ح�ضاد املو�ضم.

االإدارة  قامت  املعاناة،  تلك  من  انطاقاً  قائاً:  �ضقاوي  املهند�س  واأ�ضاف 

اجلديدة بدءاً من العام 1993، باعتماد م�ضروع تنظيمي يربط منح اذن زراعة 

التبغ بجملة من ال�ضروط، منها اأن يكون �ضاحب الرخ�ضة مقيماً يف بلدته، واأن 

يكون رّب اأ�ضرة ومزارعاً فعلياً، وبذلك اأتيح للمزارعني احل�ضول على الرتاخي�س 

التي كان ميلك 60 يف املئة منها خم�ضة يف املئة من اأ�ضحاب النفوذ.

لقد انتهجت االإدارة �ضيا�ضة حتولية باجتاه ن�ضج عاقة خمتلفة بينها وبني 

املزارعني، ُتبنى على اأ�ضا�س التكامل معهم ال على اأ�ضا�س ا�ضتغالهم. كذلك 

اعتمدت االأ�ضعار الت�ضجيعية، واأعطيت الرتاخي�س مل�ضتحقيها وب�ضكل مت�ضاٍو، 

مع اإعطاء املزارعني حق االإعرتا�س لدى جلان التخمني.

�صتلة ال�صمود 

اأولت االإدارة منذ ت�ضّلمها مهامها العام 1993 املناطق املحتلة يف اجلنوب 

وتلك املحاذية لها اهتماماً خا�ضاً، فلعبت �ضتلة التبغ دوراً رئي�ضاً يف ال�ضمود 

ومقاومة التطبيع االإقت�ضادي مع العدو االإ�ضرائيلي.  

العام 1994 تعاونت االإدارة مع نقابات مزارعي التبغ، فكّرمت املزارعني 

الفكرة  تطّورت  احلدث.   - الريجي  مركز  يف  وذلك  ت�ضجيعهم  بغية  االأوائ��ل 

بعلبك  واأقيمت مهرجانات تكرميية يف  التبغ،  نقابات مزارعي  بدعوة من 

االأ�ضتاذ  النواب  وعكار و�ضور والزهراين والنبطية برعاية دولة رئي�س جمل�س 

نبيه بري.

اإنها  اإدارة ح�ضر التبغ والتنباك، قال �ضقاوي  وعن املجاالت الرئي�ضة لعمل 

ال�ضناعة  اأولوياتها تطوير  ومن  والتجارة.  والزراعة،  وال�ضناعة،  االإدارة  ت�ضكل 

العاملية. ولفت اىل  املاركات  اىل ت�ضنيع بع�س  الوطنية وحتديثها، و�ضوالً 

اعتماد املكننة يف مواكبة كل الن�ضاطات املتعلقة بهذا القطاع، علماً اأن اإدارة 

ح�ضر التبغ والتنباك كانت يف طليعة املوؤ�ض�ضات التي اعتمدت املكننة منذ 

العام 1963. 

ع�ضب  هي  التجارة  اأن  �ضقاوي  املهند�س  واأكد 

الوحيد لتغطية املتطلبات  االإدارة املايل واملورد 

ولتغطية  امل�ضتمرة،  االإدارة  تاأهيل  اإعادة  لور�ضة 

تكاليف دعم املح�ضول ونفقات االأجراء ومدفوعات 

التجارة  اأهمية  اىل  ونظراً  واجل��م��ارك...  اخلزينة 

اتباع �ضيا�ضة مدرو�ضة  االإدارة فقد مّت  اأعمال  يف 

اأنها  حيث  ال�ضوق،  متطلبات  مع  تتاءم  ومرنة 

�ضاهمت يف ا�ضتعادة املبادرة وا�ضتطاعت حتقيق 

اأرقام عالية يف مبيعات املنتجات التبغية.

املزروعة؟ االأ�صناف  هي  • ما 
- اإن االأ�ضناف املزروعة عديدة ومتنوعة اأبرزها 

وتبغ  بلدي،  بري  وتبغ   )6 )�ضعدى  �ضرقي  تبغ 

رئي�ش ومدير عام الريجي املهند�ش نا�صيف �صقالوي

يتحدث اىل الزميلة تريز

باتت

اأكرث مرارة
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�ضبه �ضرقي، اىل التنباك )�ضعدى 33(.

م�صاكل القطاع واأهميته

الزراعة؟ هذه  فيها  ترتكز  التي  املناطق  هي  • ما 
- تتوزع االأرا�ضي املزروعة بالتبغ يف املناطق على ال�ضكل االآتي:

البقاع 114 قرية.  ال�ضمال 91 قرية، ويف  اجلنوب 192 قرية، يف  - يف 

ويعمل يف هذا القطاع نحو 25000 مزارع.

هذه  تاأثرت  وهل  القطاع  يعانيها  التي  امل�ضاكل  عن  ماذا   •

تعوي�ضات  على  املزارعون  ح�ضل  وهل  املناخي؟  بالتغيري  الزراعة 

خ�ضائر حرب توز؟

اأدى التمّدد العمراين اىل انح�ضار وت�ضاوؤل االأرا�ضي الزراعية، ي�ضاف اىل   -

املزارعني  بع�س  عودة  وعدم  احلقول،  يف  العنقودية  القنابل  انت�ضار  ذلك 

االإ�ضرائيلية،  االإعتداءات  �ضببته  الذي  الدمار  نتيجة  وحقولهم،  منازلهم  اىل 

وظاهرة اإغرتاب ال�ضباب وعدم رغبته بالعمل يف الزراعة، وكذلك غاء االأ�ضمدة 

واملبيدات الزراعية، كل هذه العوامل توؤثر �ضلباً على هذا القطاع. من جهة 

بني  الطق�س  تقلبات  وكذلك  تاأخره،  اأو  املطر  انحبا�س  اأن  املوؤكد  من  اأخرى 

انت�ضار  اأو احلرارة والربودة ب�ضكل مفاجئ، كل ذلك ي�ضاهم يف  الليل والنهار 

اأو  »امليليديو«  فاإن مر�س  االإطار  هذا  ال�ضارة. ويف  واحل�ضرات  التبغ  اأمرا�س 

»البيا�س الزغبي« �ضرب حقول التبغ بن�ضبة 15 يف املئة من قطاع زراعة 

التبغ يف املناطق ال�ضاحلية يف اجلنوب يف هذه الفرتة، ما يزيد من اأعباء 

كلفة الزراعة وتراجع االإنتاج. اأ�ضرار هذا املر�س ال تقت�ضر على �ضتول التبغ بل 

تتعداها لتطال مزروعات اأخرى، اأما اأ�ضبابه فتعود اىل رطوبة االأر�س الناجتة 

عن ت�ضاقط املطر املتاأخر يف اأوقات ال تتاءم مع طبيعة الزراعة البعلية.

املت�ضررين  جلميع  املر�س  لهذا  العاج  اأّمنت  الريجي  اإدارة  اأن  اىل  واأ�ضار 

جماناً.

جميع  اأر�ضلنا  فقال:  متوز  حرب  خ�ضائر  عن  التعوي�ضات  يخ�س  ما  يف  اأما 

اللوائح اىل الهيئة العليا لاإغاثة، لكن املزارعني مل يح�ضلوا على تعوي�ضات.

يتطّور؟ معايري  اأية  ووفق  والتنباك  التبغ  �ضعر  هو  • ما 
- يحدد �ضعر �ضراء التبغ والتنباك وفقاً جلودته فهو ي�ضّنف يف ثاث فئات: 

زالت  ما  وهي  �ضنوياً،  املال  وزارة  االأ�ضعار  وحتدد  واملتدين.  والو�ضط  اجليد 

م�ضتقرة على حالها منذ عدة �ضنوات )1996(.

�صيما  وال  القطاع  هذا  اأهمية  تكمن  • اأين 
ي�ضّكل  وم��اذا  اجلنوب،  اأه��ايل  اىل  بالن�ضبة 

حجمه بالن�صبة اىل االإقت�صاد الوطني؟

من  اأكر  والتنباك  التبغ  قطاع  من  ي�ضتفيد   -

25 األف عائلة موّزعة يف املناطق اللبنانية كافة. 

املرتبة  يف  التبغ  من  الوطني  االإنتاج  وي�ضّنف 

ال�ضاد�ضة من حجم املبيعات يف االأ�ضواق املحلية. 

كما ت�ضّكل موازنة الريجي 2.55 من موازنة الدولة.

تكمن اأهمية هذا القطاع يف اأنه �ضاهم يف تثبيت املزارعني يف اأر�ضهم، 

خ�ضو�ضاً اأهايل اجلنوب، علماً اأن هذا القطاع تعّر ب�ضبب �ضيا�ضة االأمر الواقع 

التي فر�ضتها اإ�ضرائيل على اأهايل القرى املتاخمة لل�ضريط احلدودي، بحيث 

انخف�س عدد مزارعي اجلنوب اىل 300 مزارع.

اجلنوب  اأه��ايل  مل�ضاعدة  القطاع  هذا  ت�ضجيع  على  عملنا   ،1993 العام 

وتثبيتهم يف اأر�ضهم.

يف هذا االإطار اتخذت �ضل�ضلة من االإجراءات، رّكزت على زراعة التبغ والتنباك 

باعتبارها الزراعة االأن�ضب لاأهايل نظراً اىل خربتهم الطويلة واىل كونها زراعة 

اأ�ضعاراً ت�ضجيعية  بعلية ال تعتمد على املياه الوفرية. ولقد و�ضعت احلكومة 

للمزارعني مع اإلغاء ال�ضوابط بالن�ضبة اىل امل�ضاحة، كما هو احلال يف املناطق 

االأخرى. وبالتايل فقد ا�ضتعادت اآالف العائات هذه الزراعة، لي�ضل العدد اىل 

نحو خم�ضة اآالف عائلة، ولقد و�ضل االإنتاج اىل مليونني ون�ضف مليون كيلو 

يف بع�س االأحيان. فعدد العائات يف بلدة رمي�س مثاً ي�ضل اىل 980 عائلة 
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ويتجاوز ثمن حما�ضيلها االأربعة مليارات واأربعمائة مليون لرية لبنانية. اأما 

بلدة تولني فيبلغ عدد عائاتها العاملة يف هذا القطاع نحو 385 عائلة. اأما 

ثمن املحا�ضيل يف منطقة اجلنوب ككل فقد بلغ نحو 48 مليار لرية لبنانية 

العام 2008. اأما دعم الدولة ملح�ضول التبغ يف املناطق اجلنوبية والبقاعية 

العام 2007، 403.397.000 مليون  العام 1994 اىل  وال�ضمالية، فبلغ من 

دوالر اأمريكي.

واأو�ضح قائاً: اإن اإعادة النظر يف توزيع الرتاخي�س بحيث اأ�ضبحت اأكر عدالة 

�ضاهم يف منو هذا القطاع. وقد يتجاوز الع�ضر دومنات لكبار املزارعني ورفع 

�ضقفها لدى �ضغارهم من دومن اىل خم�س دومنات.

االإنتاج االأف�صل

باالإنتاج  امل�صهورة  املناطق  هي  ما   •
اجليد، وما هي املوا�صفات؟

- اإن اأهم املناطق امل�ضهورة باالإنتاج اجليد، هي 

تلك التي تقع يف ق�ضاءي بنت جبيل ومرجعيون، 

الطويلة،  واخل��ربة  واملناخ  االأر���س  طبيعة  حيث 

والتبغ  ممتازة.  ومبوا�ضفات  االإنتاج،  اأف�ضل  على  ت�ضاعد  عنا�ضر  جميعها 

�ضرقي غري املروي يزرع فقط يف لبنان وتركيا وبع�س مناطق البلقان، وهو 

من اأجود اأنواع التبغ عاملياً، يدخل يف تركيبة ال�ضيجارة بن�ضبة ال تتجاوز 8 - 

12 يف املئة، ويتم ت�ضديره اىل ال�ضركات العاملية االأمريكية واالأوروبية، التي 

ي�ضتورد منها لبنان امل�ضنوعات التبغية.

الأرا�ضي  اىل  بالن�ضبة  الإنتاج  كمية  الريجي  حتدد  كيف   •
املزروعة؟

- اإن جمل�س الوزراء هو من يحدد �ضقف االإنتاج االإجمايل يف املناطق: يف 

مليون  البقاع  ويف  )تبغ(.  كلغ  األف  و200  مايني   5 اجلنوب، 

و800 األف كلغ )تبغ(. اأما ح�ضة ال�ضمال فتبلغ مليوناً و600 األف 

كلغ )1.400 كلغ تنباك و200 األف تبغ(.

على  اأم  املزارعني،  عاتق  على  يتّم  البذور  تاأمني  اإن  • هل 
عاتق ال�صركة؟

اإدارة  لكن  البذور،  يوؤ�ضل  من  هو  امل��زارع  فاإن  اللبنانية  التقاليد  وفق   -

�ضارون  وكفر  ال�ضعديات  حقلي  تكاثرها يف  يتّم  التي  البذور  تقّدم  الريجي 

يف الكورة.

معايري؟  اأية  ووفق  لبنان  يف  امل�صّنعة  الكمية  حجم  هو  • ما 
وما هي امل�صاكل على هذا ال�صعيد؟

- بداأ الت�ضنيع يف اإدارة ح�ضر التبغ والتنباك يف احلدث اأوا�ضط اخل�ضمينيات 

عرب ت�ضنيع �ضيجارة ذات نكهة �ضرقية على اأنواعها، تبداأ من �ضنف »اإك�ضرتا«، 

»نوع اأول«، اىل »طاتلي«.

ويف اأوا�ضط ال�ضبعينيات، مّت اإطاق �ضيجارة »�ضيدرز« »Cedars« بقيا�س 







اإ�ضافة اىل �ضيجارة »بيبلو�س« »Byblos« بقيا�س 80  100 ملم و80 ملم 

اإنتاجية  طاقة  اليوم  احلايل  امل�ضنع  يغطي  ملم. 

 480 ح��واىل  تبلغ  �ضنوية 

مليون �ضيجارة بدوام عمل واحد وحواىل 750 مليون �ضيجارة �ضنوياً بدوامي 

عمل.

مما  والتح�ضري،  اللف  ق�ضمي  يف  معداتها  قدم  اللبنانية  ال�ضناعة  تعاين 

ي�ضّكل عائقاً اأمام اإمكان ارتقائها اىل املوا�ضفات العاملية املطلوبة، خ�ضو�ضاً 

ال�ضناعات  يف  والنيكوتني  القطران  ن�ضبة  يخ�س  ما  يف 

اإدارة  اأن  من  بالرغم  التبغية، 

اأي���ة  ت����رتك  احل�����ض��ر مل 

اإال  اق���رتاح  اأو  منا�ضبة 

ورفعته للم�ضي قدماً، يف 

تطوير عملية الت�ضنيع من 

اقرتاحاتها  حتظى  اأن  دون 

باملوافقة املرجوة.

زراعة مل تعد مدعومة...

العاملني  نقابات  احتاد  رئي�س 

يف  والتنباك  التبغ  زراع���ة  يف 

يف  التبغ  مزارعي  ونقيب  لبنان 

حتدث  فقيه،  ح�ضن  ال�ضيد  اجلنوب 

القطاع.  ه��ذا  مزارعي  معاناة  عن 

وقال: »اإن دور النقابة حماية اأع�ضائها 

وم��ت��اب��ع��ة ق�����ض��اي��اه��م ون��ق��ل��ه��ا اىل 

احل�ضور  على  حتر�س  وهي  امل�ضوؤولني. 

حر�ضاً  االإنتاج  ت�ضليم  عملية  اأثناء  يف 

منها على م�ضلحة املزارعني، وال �ضيما اأن 

اأحكام بع�س مراقبي  اأحياناً  املزاجية ت�ضود 

�ضعت  وقد  االأ�ضعار.  حتديد  جلهة  الريجي 

عائدات اخلزينة ال�ضافية من التبغ خال الفرتة املمتدة

من العام 1994 لغاية نهاية العام 2007 بالدوالر

ي�ضكو ال�ضيد ح�ضن اأيوب )اجلنوب( من عدم توافر ال�ضمان 

ال�ضحي للعاملني يف زراعة التبغ، اىل غياب الدعم يف ما 

يتعلق باالأ�ضمدة واملبيدات، وعدم وجود م�ضادر للري.

�ضاهمت  الذين  اجلنوبيني  اآالف  ع�ضرات  من  واحد  اأي��وب 

�ضتلة التبغ يف تثبيتهم يف اأرا�ضيهم على الرغم من ق�ضاوة 

الزراعة مل تعد  ه 
اإن هذ اللقمة. وهو يقول  الظروف ومرارة 

اأفراد  اأن  علماً  فيها،  للعاملني  اللقمة  تاأمني  على  ق��ادرة 

العاملة.  اليد  لكلفة  توفرياً  فيها  يعملون  جميعهم  العائلة 

األف  العام 1996 على نحو 11  الكيلوغرام ثبت منذ  ف�ضعر 

اأ�ضعار  االأر�س وفاحتها كما  اإيجار  ارتفعت كلفة  لرية، بينما 

االأ�ضمدة وغري ذلك. اأما التعوي�ضات عن خ�ضائر حرب متوز فما 

زالت حرباً على ورق...

نف�ضها  امل�ضاكل  من  حايك  حممد  امل��زارع  ي�ضكو  ب��دوره 

وا�ضفاً االأو�ضاع ال�ضعبة التي يعي�ضها مزارعو التبغ مع عدم 

تعديل االأ�ضعار على الرغم من الغاء الذي اأ�ضاب ال�ضلع كافة. 

خف�ضوا  لقد  اأخرى:  �ضكوى  اأيوب  منه  ي�ضكو  ما  اىل  واأ�ضاف 

اىل  كلغ   150 من  للدومن،  املفرت�س  االإنتاج  معدل  ن�ضبة 

اأيام  امتداد  على  يعمل  التبغ  م��زارع  ويقول:  كلغ.   100

ال�ضنة، مقابل ال �ضيء. 

اىل من ت�صكو 

همومك

يا مزارع...
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منذ  تعديلها  يجر  التي مل  التبغ،  اأ�ضعار  تعديل  اأجل  من  زالت  وما  النقابة 

العام 1996. اإن ال�ضعر الو�ضطي هو 11.500 األف لرية للكلغ، يومها كان �ضعر 

�ضوال ال�ضماد 15 األف لرية لبنانية، بينما �ضعره اأ�ضبح اليوم 50 دوالراً، يف 

حني ظل �ضعر التبغ على حاله. واإزاء هذا الواقع تعترب النقابة اأن هذه الزراعة 

مل تعد مدعومة، نظراً اىل التفاوت احلاد بني ارتفاع كلفة املعي�ضة وال�ضلع 

االإ�ضتهاكية كافة وبني اأ�ضعار التبغ.

رفع  على  هم  حلّثّ املعنيني،  للم�ضوؤولني  زيارات  بعدة  النقابة  قامت  لقد 

ال�ضعر، ولكننا ن�ضطدم دائماً باإمكانات اخلزينة املحدودة وبعدم قدرتها على 

حتّمل املزيد من االأعباء. 

الوزراء، تطالب فيها برفع كمية  كذلك رفعت النقابة تو�ضية اىل جمل�س 

يف  كلغ  مايني   8 من  التبغي  االإنتاج 

يف  وذلك  مايني،  ع�ضرة  اىل  لبنان  كل 

يف  التحرير  ع�ضية  عقدت  التي  اجلل�ضة 

املجل�س  ياأخذ  مل  لاأ�ضف  ولكن  اجلنوب، 

كان  التي  االإعتبار،  بعني  التو�ضية  هذه 

من �ضاأنها �ضد حاجة مئات العائات التي 

تعتمد على هذه الزراعة.

ال�ضحي،  ال�ضمان  خ�س  م��ا  يف  اأم���ا 

فاأو�ضح ال�ضيد فقيه اأنه »من اأولويات النقابة تاأمني ال�ضمان ال�ضحي ملزارعي 

التبغ، لكن امللف ما زال يف جمل�س الوزراء منذ العام 2000«.

وعن تعوي�ضات اأ�ضرار حرب متوز قال: اأعددنا ملفاً �ضاماً عن االأ�ضرار التي 

اأ�ضابت القطاع الزراعي، وخ�ضو�ضاً قطاع التبغ الذي اأ�ضيب باأ�ضرار مبا�ضرة 

�ضهيد  بني  موزعة  اإ�ضابة   3600 االإ�ضابات  عدد  بلغ  حيث  وب�ضرية،  مادية 

تعوي�ضات  اأية  نتلق  لاأ�ضف مل  ولكن  ال��وزراء،  اىل جمل�س  ورفعناه  وجريح، 

لغاية االآن، با�ضتثناء ما اأعطي ل�ضيادي االأ�ضماك.

الرتاخي�س  عدد  زي��ادة  النقابة  حّققته  ما  اأهم  من  فقيه:  ال�ضيد  واأ�ضاف 

للمزارعني، اإ�ضافة اىل تكرمي املزارعني الذين يقّدمون اأف�ضل اإنتاج، وهوؤالء 

يح�ضلون على مولدات كبرية لر�س املياه كمكافاأة، علماً اأن ذلك يتم بالتعاون 

تطور املعدل الو�ضطي ال�ضهري املتحرك لكمية مبيعات ال�ضجائر

الوطنية وامل�ضتوردة تاأ�ضي�ضاً على مبيعات 12 �ضهراً

»الدخان مو�ضمه 14 �ضهراً ولقمته مّرة« هذا ل�ضان 

املو�ضم  يف  فالعمل  جميعهم.  التبغ  مزارعي  حال 

ت�ضليم  يبداأ  اأن  وقبل  ال�ضنة،  ط��وال  متوا�ضاً  يظل 

املو�ضم اىل الريجي يكون العمل يف املو�ضم االآخر على 

قدم و�ضاق.

االإنتاج ب�100 كلغ  الريجي قد حّددت معدل  واإذا كانت 

للدومن الواحد، فهذا يعني اأن مزارعاً ميلك رخ�ضة لزراعة 

له �ضنوياً  خم�ضة دومنات ينتج 500 كلغ �ضنوياً. وقيا�ضاً على معدل االأ�ضعار يكون جمموع ما يح�ضّ

اأن مو�ضماً كهذا يتطّلب عمل عائلة مبعدل 5 اأ�ضخا�س. هذا من  اأقل من �ضتة مايني لرية، علماً 

دون احت�ضاب اأي كلفة )حراثة االأر�س وتثليمها، اأ�ضمدة، ري...(. لكن املدخول املتدين لي�س ال�ضبب 

لة من زراعة التبغ باملّرة، فاأوراق التبغ تفرز مادة لزجة �ضوداء �ضديدة  الوحيد لو�ضف اللقمة املح�ضّ

املرورة تلت�ضق باالأيدي وت�ضعب اإزالتها، وكثرياً ما ي�ضطر العاملون يف القطاف وال�ضك اىل تناول 

�ضيء من الطعام من دون اأن يت�ضنى لهم تنظيف اأيديهم جيداً، ما يجعل املّر جزءاً من اللقمة.

اللقمة املّرة
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ال�ضدود  باإن�ضاء  الدولة  فقيه  ال�ضيد  وطالب  الريجي.  مع 

وكي  باأر�ضه،  العناية  من  امل��زارع  يتمكن  كي  والبحريات، 

ذلك.  اىل  احلاجة  دعت  اإذا  اأخ��رى،  بزراعة  زراعته  ي�ضتبدل 

عليا،  وطنية  زراعية  هيئة  اإن�ضاء  اىل  اي�ضاً  الدولة  ودع��ا 

مواجهة  من  تتمكن  كي  لبنان،  يف  الزراعة  ق�ضايا  تعالج 

امل�ضتقبلية  الدولية  االإتفاقيات  التي ترتبها  االإ�ضتحقاقات 

وفتح  الدعم  رفع  من  عنها  ينجم  ما  مع  وغريها،  كالغات 

احلدود.

ت�ضوير:

را�صيل تابت

النوع

تبغ مب�ضط

تبغ ورق �ضعدى 6

تبغ �ضكوك

تبغ ورق �ضعدى 6

تبغ ورق بريل بلدي

تنباك

تنباك عجمي موؤ�ضل )�ضعدى 33(

تنباك بلدي

جيد

15950

9250

10450

15950

8580

متو�صط

11550

5250

7150

11550

6620

متدٍن

4500

1200

2500

4500

2500

اأ�صعار �صراء 

حما�ضيل التبغ 

والتنباك الورق 

ملو�صم

العام 2008 

باللرية 

اللبنانية
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ت�رشين الأول

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

كارال حداد

ماري احل�صري

�سيف ومهرجانات
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�صيف 2009 يف لبنان 

هذا هو �صيف لبنان العام 2009: 

مهرجانات يف كل املناطق منها 

الدويل ومنها املحلي، وجميعها 

اأعلنت ف�صالً جديداً من ف�صول احلياة 

التي ا�صتاق اإليها اللبنانيون، وجذبت 

اإىل اأبناء البلد املقيمني، املغرتبني 

منهم و�صّياحاً عرباً واأجانب توافدوا 

من كل اأ�صقاع العامل.

يف هذه اجلولة على اأبرز 

املهرجانات التي اأ�ضاءت �ضماء لبنان، 

نتوّقف عند ما ت�ضّمن برناجمها

من حمطات فنية ومو�صيقية 

وغنائية وتراثية لطاملا

متّيز بها لبنان.
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بريوت

كل  اإىل  ب���ريوت  ق��ّدم��ت��ه��ا  ورد  ب��اق��ة  اأج��م��ل 

افتتاح  يوم  واالأجانب  العرب  وال�ضياح  اللبنانيني 

مهرجانها ال�ضاد�س ع�ضر للفن على درج مار نقوال 

بريوت  ملهرجانات  الثالثة  وال�ضنة   - اجلميزة   -

عا�ضمة  بريوت  اختيار  مع  بالتزامن  ال�ضياحية، 

عاملية للكتاب.

اإمناء  جمعي�ة  اأحيت�ها  التي  املنا�ضب�ة  ه��ذه 

اجلميزة هذا العام برعاية فخامة رئي�س اجلمهورية 

العماد مي�ضال �ضليمان، وبالتعاون والتن�ضيق مع 

املحطة  حّولت  القلم،  اأهل  ودي�وان  الثقافة  وزارة 

ال�ضنوية على »درج الفن« منا�ضبة فنية وثقافية 

يف اآن.

اأحيوا  وال��ه��واة  امل��ح��رتف��ني  الفنانني  م��ئ��ات 

كتب،  تواقيع  �ضملت  التي  ب��ريوت  مهرجانات 

مع  ومو�ضيقى  زجلية  واأم�ضيات  �ضعرية  قراءات 

م�ضهديات لبنانية م�ضّورة، ومعار�س ر�ضم.

بعلبك

معابد  ا���ض��ت��ع��ادت 

االأثرية  بعلبك  قلعة 

مع  التاريخي  وهجها 

مهرجاناتها  ان��ط��اق 

�ضدحت  التي  الدولية 

وعرو�ضها  مو�ضيقاها 

ال��ف��ن��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة 

يف  واالأجنبية  العربية 

اآلهة  م��ع��ب��دي  اأرج����اء 

اخلمر باخو�س وجوبيرت 

ال��راب��ع م��ن متوز  يف 

وانتهت يف الثالث ع�ضر من اآب.

متّيز امل�ضرح اجلديد لهذه ال�ضنة، والذي يت�ضع 

ل�4250 م�ضاهداً، بت�ضميمه الدائري �ضمن م�ضاحة 

مئة  بطول  مربع  م��رت  اآالف  ال�ضبعة  جت���اوزت 

خا�ضة  من�ضة  و�ضّم  م��رتاً،  �ضبعني  وعر�س  مرت 

وامل�ضهدية  امل�ضرحي  ال�ضكل  وراعى  للم�ضّورين، 

معبد  م��ن  اجل��دي��د  امل�ضرح  ويطلع  الب�ضرية. 

اأجنز  جوبيرت.  معبد  اإىل  امتداداً  مبا�ضرة  باخو�س 

امل�ضروع اخت�ضا�ضيون عامليون يف جمال ال�ضورة 

والهند�ضة ال�ضوتية.
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ت�ضّم�ن برنامج هذا الع�ام نخبة من جنوم الفن 

فرقة  مع  املهرجان  وافتتح  والعامليني  العرب 

املوؤلفة  ل�وزان«  باليه  »بيجار  احلديث  الباليه 

الغنية  بن�ض�اطاته�ا  واملعروفة  راق�ضاً   37 من 

اأكر من ع�ضرين عاماً، وهي جمموعة  على مدى 

هذا  يف  وعطاًء  اإنتاجاً  الرق�س  م�ضممي  اأكر  من 

الع�ضر.

مونولوجات  مع  كانت  من متوز  العا�ضر  اأم�ضية 

عن  تعبرياًَ  ممثلة  اأف�ضل  ب��اأداء  وفيدر  ميديه 

الن�ضاء فاين اأردان وعازفة اآلة الفيولون�ضيل �ضونيا 

االأم�ضية  ه��ذه  ه��دف  باخو�س.  معبد  يف  فيدر 

كلمات  بني  الفيولون�ضيل،  اأنغام  عرب  �ضلة  ن�ضج 

وجهني كبريين ماأ�ضويني، كانت حياتهما م�ضكونة 

بالكذب واملوت للخا�س من اأمل احلب.

كما قّدم الفنان وعازف البيانو دافيد فراي احلائز 

 ،2008 العام  الكا�ضيكية  املو�ضيقى  يف  جائزة 

حفلة مو�ضيقية �ضاحرة.

اأوبرا ال�صيعة

لغاية  متوز   16 من 

املوعد  ك��ان  منه   18

م���ع م�����ض��رح ك��رك��ا 

بني  لي�ضرق  عاد  الذي 

يف  بعلبك  اأح�����ض��ان 

باحة املعبدين، بروؤية 

معا�ضرة،  م�ضرحية 

اىل  رحلة  يف  نقلتنا 

ال�ضيعة  واىل  املا�ضي 

وينابيع  اللبنانية 

الرتاث واالأ�ضالة. »اأوبرا 

م�ضرحية  ال�ضيعة« 

�ضيناريو  حيدر،  وحوار طال  �ضعر  راق�ضة:  غنائية 

كركا  اإلي�ضار  الرق�س  ت�ضميم  كركا،  احلليم  عبد 

جنوم  من  كبري  عدد  متثيل  كركا،  اإيڤان  واإخ��راج 

الفن يف لبنان منهم عا�ضي احلاين وهدى حداد 

اإيلي  ال�ضرف  و�ضيف  حلود  واأل��ني  ع��ازار  وج��وزف 

�ضويري وبالتعاون مع فنانني عامليني.

 Deep واأحيت فرقة الروك الربيطانية ال�ضهرية

مع  �ضاخبة  حفلة  املعبدين،  باحة  يف   Purple
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�ضتيف  القيثارة  وع���ازف  غيان  اإي���ان  املغني 

 )Bass( والبا�س  اإي��ري  دون  والبيانو  موري�س 

 Deep روجيه غلوفر والطبول اإيان باي�س. وتعترب

واالأطول   االإنتاجية  الفرق  اأكر  من  راهناً   Purple

عمراً واالأكر جتواالً بني 

جمموعات الروك.

اق اجلاز وال�ضامبا  ُع�ضّ

ك���ان���وا ع��ل��ى م��وع��د 

ل�ضهرة  حفلتني  م��ع 

الفرقة  اأحيتها  واح��دة 

اخلما�ضية  املو�ضيقية 

والفرقة  ك��ارت��ر  ل��رون 

ال�ضدا�ضية  املو�ضيقية 

يف  بامليريي  الإي���دي 

ب���اح���ة امل��ع��ب��دي��ن. 

الكونرتبا�س  ع���ازف 

االأم��ريك��ي  اجل����از  يف 

يف  اأ�ضطورية  و�ضورة  ماهر  مو�ضيقي  كارتر  رون 

اجلاز، و�ضاحب اأكر من 2500 األبوم وحائز جائزتي 

غرامي.

اأما ايدي بامليريي، احلائز 9 جوائز غرامي، فهو 

القوي  باأ�ضلوبه  وُيعرف  الفائقة  النوعية  رم��ز 

والامع املتمّيز.

التي  الترافيتا  اأوبرا  مع  كان  املهرجانات  ختام 

تعّد من اأ�ضهر قطع االأوبرا يف العامل، من تاأليف 

عامل  املراأة يف  دور  حول  وتدور  غيزيبي فريدي، 

األفريدو  غرام  ق�ضة  وتروي  الرجال،  عليه  ي�ضيطر 

وڤيوليتا.

بداأت اإفتتاحية االأوبرا بقطعة بطيئة ي�ضود فيها 

كرنڤال  حفلة  جو  يف  وتنتهي  وامل��وت  املر�س 

ياأتي على خلفية موت ڤيوليتا.

بيبلو�ش

اأطلقت »جلنة  والفّن  الثقافة  مب�ضتوى عاٍل من 

»اأوف  مهرجانات  الدولية«،  بيبلو�س  مهرجانات 

�ضحايف  موؤمتر  خ��ال   2009 ل�ضيف  بيبلو�س« 

من  وح�ضد  م��اروين  اإيلي  ال�ضياحة  وزي��ر  برعاية 

الفاعليات االإعامية واالإجتماعية، وقد تخلل حفل 
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الرحباين.  من�ضور  ال��راح��ل  اإىل  حتية  االإفتتاح 

اإنطلق املهرجان يف الع�ضرين من حزيران باأوىل 

ماك  لورينا  بقيادة  ال�ضخمة  الفنية  التظاهرات 

يكر  والتي  العاملية  الكندية  املغنية  كينيت 

االأج��واء  رافقت  اللبناين.  اجلمهور  من  ع�ضاقها 

بحيث  املهرجان  ليايل  كل  ال�ضاخبة  املو�ضيقية 

الكهربائية  والغيتارات  ال��درام��ز  كيمياء  حّركت 

الروك  فرقة  اإحياء  خال  اللبنانيني  ال�ضباب  اآالف 

الربيطانية »كني« اأم�ضيتها الغنائية. 

العامل  يف  االأوىل  املو�ضيقية  امل�ضرحية  اأم��ا 

العامل،  م�ضارح  خ�ضبات  جالت  والتي   )Grease(
باالإ�ضتعرا�س  جبيل  م�ضرح  خ�ضبة  عند  ا�ضرتاحت 

ال�ضهري االأطول عمراً يف تاريخ امليوزيك هول.

كما اعتلى عازف البيانو الكندي غونزالي�س خ�ضبة 

بيبلو�س موؤدياً مقاطع مو�ضيقية �ضحرت اجلمهور 

الذي توافد من خمتلف املناطق اللبنانية.

»جيرتو  الربيطانية  ال��روك  فرقة  اأحيت  كذلك 

تول« والفنانة الربتغالية مي�ضيا والفرقة االأمريكية 

»كوكو روزي« اأم�ضياتها املو�ضيقية اأمام االآالف من 

اللبنانيني وال�ضياح.

يا�ضمني  اللبنانية  الفنانة  عودة  كان  والافت 

لتمزج   Y.A.S فرقتها  مع  بلدها  اإىل  حمدان 

ال�ضرق والغرب يف قطع  على م�ضرح جبيل بني 

غنائية.

»�صيف 840« يزّين �صيف 2009

ختام املهرجان كان م�ضكاً مع م�ضرحية »�ضيف 
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840« ملن�ضور الرحباين.

الرحب��اين،  م��روان  اإخ�����راج  م�ن  امل�ض�رحي�ة 

واإنت�اج اأ�ضام�ة الرحب�اين، وبط�ولة كل م�ن: غ�ضان 

حّلة  يف  طوجي،  وهبة  كرباج  واأن��ط��وان  �ضليبا، 

العام  االأوىل  للمرة  عر�ضت  كانت  بعدم�ا  جديدة 

.1980

امل�ضرح  يف  حت��ّول  نقطة  امل�ضرحية  وتعترب 

بداأها  التي  الر�ضالة  امتدادها جلذور  الرحباين يف 

وجتديداً  وتكملة  عا�ضي،  ت��واأم��ه  م��ع  من�ضور 

لي�ضت  وامل�ضرحية  عاماً.   23 اإ�ضتمرت  مل�ضرية 

اإنها  الواحد،  املغني  وال  الواحد  البطل  م�ضرحية 

جمموعة تفا�ضيل تقوم على �ضرد التاريخ بكتابة 

حب  وق�ضة  اأجمل  وال  حبكة  مع  عميقة  م�ضرحية 

وفرو�ضية بطل ثائر.

احلرية  عن  يبحث  �ضعب  ق�ضة  امل�ضرحية  تروي 

الظلم  بوجه  املقاومة  ق�ضة  بكرامة،  والعي�س 

وكاأن  اأر�ضنا  على  االآخرين  حرب  وخو�س  والطغاة 

التاريخ يعيد نف�ضه. النهاية مفاجئة هكذا اأرادها 

مازم  اآخر  عن�ضر  املفاجاأة  الأن  الرحباين،  من�ضور 

للجمال يزيد جماالً ورهافة على الكتابة امل�ضرحية.

على  اأ�ضيف�ت  التي  الطفيف�ة  التغيي�رات  اأما 

اإخراجي�ة  روؤي�����ة  و�ضع  جلهة  فه�ي  امل�ضرحية 

وعر�ضها  االأول  عر�ضها  بني  جديدتي�ن  وتقني�ة 

الثاين هذا العام.



املعار�ض الفنية

املهرجانات  على  يقت�ضر  مل  بيبلو�س  �ضيف 

بحيث  الفنية  املعار�س  اأي�ضاً  �ضمل  بل  الدولية 

على  الرابعة  ولل�ضنة  املهرجانات  جلنة  نّظمت 

�ضل�ضلة  جبيل  بلدي�ة  م��ع  بالتع�اون  ال��ت��وايل 

معار�س فنية وحرفي�ة افتتحها وزير الثقافة متام 

�ضام. 

لتنتهي  اخلان  �ضارع  من  املعار�س  هذه  تبداأ 

يف  االأوني�ضكو  وحديقة  املتحجرات  حديقة  يف 

ال�ضوق القدمية، وت�ضّم معر�س �ضور فوتوغرافية 

للطريق الرومانية االأثرية القدمية يتاألف من 60 

ملنا�ضبة  حرب«  يف  »عاملنا  �ضور  معر�س  لوحة، 

جلمعيات  الدولية  احلركة  لقيام  ال���150  الذكرى 

ال�ضليب االأحمر والهال االأحمر، معر�س »بيبلو�س 

ذاكرتنا« الذي يحتوي على 75 �ضورة فوتوغرافية 

االأثرية، معر�س فني  قدمية تظهر معامل جبيل 

القدمية ي�ضّم  ال�ضوق  يف حديقة املتحجرات يف 

لوحات زيتية ونحت،  جبيلياً يف  اأعمال 14 فناناً 

التي متتاز  واملونة  التقليدية  املنتجات  معر�س 

حمرتف  عن  ف�ضاً  اجلبيلية،  والقرى  البلدات  بها 

ال�ضناعات  بع�س  لتعّلم  ب����االأوالد  خا�س  فني 

اليدوية  االأع��م��ال  بع�س  ي�ضّم  ح��ريف  ومعر�س 

احلرفية.

تزامنت هذه املعار�س مع عرو�س فنية غنائية 

اجلبيليني  ا�ضتقطبت  ال�����ض��وارع  يف  وراق�����ض��ة 

وعّرفتهم  واالأجانب  العرب  وال�ضياح  واللبنانيني 

الفنية  الثقافية،  االأث��ري��ة  جبيل  م��ع��امل  اإىل 

واالقت�ضادية.

بيت الدين

كّرم مهرجان »بيت الدين« الفني والغنائي يف 

اأم  ال�ضيدة  ال�ضرق  كوكب  العام  هذا  �ضيف  دورته 

�س الدورة حتية لها. كلثوم حيث خ�ضّ

والتي  متوز   2 يف  املهرجان  حفات  وافَتَتحت 

ا�ضتمرت لغاية 15 اآب، املطربة امل�ضرية ال�ضابة 

اجلمهور  على  االأوىل  اإطالتها  يف  ماهر  اآم��ال 

مي�ضال  العماد  الرئي�س  فخامة  بح�ضور  اللبناين، 

�ضليمان وعقيلته، رئي�س احلكومة فوؤاد ال�ضنيورة 

واالإعاميني  ال�ضيا�ضيني  من  وح�ضد  وعقيلته 

والفنانني. وقامت اآمال ماهر باأداء بع�س اأغنيات 

�ضليم  املاي�ضرتو  بقيادة  كلثوم  اأم  ال�ضرق  كوكب 

�ضحاب.

كما عاد الفنان االأرمني االأ�ضل �ضارل اأزنافور اىل 

لبنان ليعتلي خ�ضبة م�ضرح بيت الدين وهو الذي 

ترّبع على عر�س النجومية يف خم�ضينيات القرن 

املا�ضي.

ليايل  اإح����دى  ويف 

املهرجان كان اجلمهور 

على موعد مع املخرج 

ال�ضينمائي  والكاتب 

واملنتج  واملو�ضيقي 

ال�����ع�����رب�����ي اأم������ري 

كو�ضتوريكا احلائز جوائز 

اأم�ضى  والذي  عديدة، 

عد�ضات  ب��ني  حياته 

وحت�ت  ال���ك���ام���ريات 

امله�رجانات  اأ���ض��واء 

احلفات،  �ضخب  ويف 

ق���ّدم م��ع اأورك�����ض��رتا 

الت�ي   »The Orchestra No Smoking«

ترافقه �ضهرة من العمر.

الغيتار  وعازفة  وامللحنة  املوؤدية  زّينت  كذلك 

مبو�ضيقى  املهرجانات  بريو  مادلني  االأمريكية 
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اجلاز والبلوز واملو�ضيقى ال�ضعبية.

تاأّلق غربيال يارد املو�ضيقي الفرن�ضي اللبناين 

وحاز  االأفام  ا�ضتهر عاملياً مبو�ضيقى  الذي  االأ�ضل 

عدة جوائز، يف احلفلة التي عزف فيها مو�ضيقاه 

على البيانو ومن حوله اأورك�ضرتا بوداب�ضت بقيادة 

ديرك برو�ضي والتي ت�ضّم 92 عازفاً، فكانت �ضهرة 

حاملة ح�ضرها عدد من الفنانني العامليني.

قائم  خا�س  ع��امل  اإىل  املو�ضيقى  ع��امل  وم��ن 

بني  امل�������زج  ع���ل���ى 

العربية  ال��ن��ك��ه��ت��ني 

نقلتنا  وال���ك���وب���ي���ة 

 Hanine فرقة  اإليه 

 y Son Cubano
على  ت�ضّكلت  ال��ت��ي 

واملنتج  ال��ف��ن��ان  ي��د 

اإلفرتياد�س.  مي�ضال 

امل�ضروع  هذا  ويجمع 

حنني،  ب��ني  الثقايف 

اللبنانية،  امل��ط��رب��ة 

�ضاحبة ال�ضوت ال�ضجي 

بتقاليد  ينب�س  ال��ذي 

الطرب العربي، ومو�ضيقيني هم يف طليعة اأبناء 

جيلهم يف كوبا.

اأطّل على بيت الدين، وللمرة االأوىل، املو�ضيقي 

اأ�ضاتذة  ي��د  على  تتلمذ  ال��ذي  مانوكيان  غ��ي 

اأمريكيني واأرمن اأم�ضوا م�ضدر وحيه ال بل مر�ضديه 

منذ بلغ الرابعة من عمره.

ورافق غي االأورك�ضرتا االأرمنية ومغني فرقة ال�

ال�ضهرة  ومتّيزت  ريي�س،  ماريو   Gypsy King
بتوزيعات  واالأرم��ن��ي��ة  العربية  االأحل���ان  بدمج 

معا�ضرة.

ال�ضباب  الفل�ضطينيني  العازفني  فرقة  اأم��ا 

اأم�ضية  فقّدمت  خليفة  مار�ضيل  الفنان  بقيادة 

حتية لل�ضاعر الفل�ضطيني الراحل حممود دروي�س 

الذي �ضارك يف تكوين هوية �ضعب باأكمله ي�ضعى 

وراء االأمل.

وختام املهرجانات كان مع الفنان العراقي كاظم 

الدين ليطربنا  اإىل خ�ضبة بيت  الذي عاد  ال�ضاهر 
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مبو�ضيقاه التي جتمع ما بني الكا�ضيكية واحلداثة 

بف�ضل �ضوته املميز.

�صور

افُتتحت مهرجانات �ضور بحدٍث فني ا�ضتثنائي 

نّظمته جمعية »نب�س« برئا�ضة ال�ضيدة وفاء اخل�ضن 

جمع  حيث  الكورني�س«،  »زلغوطة  اإ�ضم  وحت��ت 

لبنانية  وغنائية  مو�ضيقية  فرقاً  املهرجان  هذا 

وبلجيكية  وفرن�ضية 

و�ضهد عرو�ضاً بهلوانية 

ورق�ضاً واألعاباً نارية.

ليمّهد  اأي��ام  ثاثة  على  املهرجان  ه��ذا  امتد 

 2 اخلمي�س  ليلة  انطلق  الذي  الكبري  للمهرجان 

لنحو  يت�ضع  ال��ذي  ال��روم��اين  امللعب  يف  مت��وز 

 My 3000 �ضخ�س بت�ضع حفات افتتحتها فرقة 

و�ضابة  �ضاباً   45 من  املوؤلفة  ال�ضينية   Dream
والتي �ضحرت كل َمن �ضاهدها بعرو�ضها امل�ضّوقة 

التي تقدم للمرة االأوىل يف لبنان.

ح�ضر حفل االإفتتاح ال�ضيدة رندة بري راعية هذا 
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جانب  اإىل  والنواب  ال��وزراء  من  وح�ضد  املهرجان 

االألوف من اأبناء املدينة واجلوار. 

الفرقة  عرو�س  جانب  اإىل  �ضور  مهرجان  �ضّم 

للفنان  »ج��ر���ض��ة«  مل�ضرحية  ع��ر���س  ال�ضينية 

امل�ضرحي والتلفزيوين رفيق علي اأحمد، وعرو�س 

ال�ضورية،  »اأوريتانا«  لفرقة  اليا�ضمني«  ل�»طوق 

ليلة  �ضناق  بو  لطفي  التون�ضي  الفنان  اأحيا  كما 

احتفالية  اأي�ضاً  بري  ال�ضيدة  رعت  وقد  طربية، 

اأر�س  ق�ضية  وال��ع��ودة...  القد�س  »�ضعار  بعنوان 

القد�س  اإع��ان  ملنا�ضبة  وذل��ك  وهوية«  و�ضعب 

فقد  الزجل  اأم�ضية  اأما  العربية؛  الثقافة  عا�ضمة 

حملت نكهتها اخلا�ضة مب�ضاركة علي فروخ، ندمي 

ع��ادل  �ضعيب،  زي���ن 

الدامور،  زغلول  خداج، 

وانطوان  حمدان  طليع 

���ض��ع��ادة، وق��د اأع���ادت 

تلك االأم�ضية هذا الفن 

اإىل جنوميته.

اأم����ا ال��ل��ي��ل��ة االأك���ر 

ليلة  فكانت  حما�ضة 

قّدمها  ال��ت��ي  اخل��ت��ام 

خليفة  مر�ضيل  الفنان 

وف��رق��ت��ه امل��ي��ادي��ن 

بح�ضور  متّيزت  والتي 

معاً،  الثاثة  الروؤ�ضاء 

العماد  الرئي�س  فخامة 

مي�ضال �ضليمان، ودولة الرئي�س نبيه بري، ودولة 

من  وع��دد  وعقياتهم  ال�ضنيورة  ف��وؤاد  الرئي�س 

الوزراء والنواب.

�ضور  اأن  االإ�ضتثنائية  االأم�ضية  تلك  اأثبتت  وقد 

�ضتبقى مراآة العامل واأماً للحرف والتاريخ ومهبطاً 

للح�ضارات وجوهرًة للمتو�ضط.

ذوق مكايل

ذوق  يف  االأثري  الروماين  امل�ضرح  مدرج  غ�ّس 

للعام  مهرجاناتها  اإفتتاح  ليلة  باجلماهري  مكايل 

فنياً  حفاً  غارو  الكندي  النجم  اأحيا  حيث   ،2009

�ضليمان  مي�ضال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  ح�ضره 

ووزي��ر  وعقيلته،  احلكومة  ورئي�س  وعقيلته، 

ورئي�ضة  ال�ضياحة،  ووزي��ر  وعقيلته،  الداخلية 

�ضيا�ضية  و�ضخ�ضيات  بويز  زلفا  املهرجانات 

واإعامية واإجتماعية وثقافية.

اأما الليلة الثانية من مهرجانات الذوق الدولية 

لوكوك  اإيف  املاهر  الفرن�ضي  املقّلد  اأحياها  فقد 

ِحر بحنكته  على م�ضرح ذوق م�ضبح اأمام جمهور �ضُ

وببدعاته الطريفة.
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املهرجان  اأخرجت  والبلوتونز  راي  �ضوغر  اأم�ضية 

املحمومة  االإيقاعات  اإىل  الغناء  حميمية  من 

فحّولت املدرج حنيناً عابقاً ب�ضَور من ذلك الزمن 

�ضفراً اإىل اأجواء فولكلور اأمريكي اأ�ضود.

زحلة

للعام  الكرمة  مهرجانات  انطلقت  متوز،   3 يف 

اأيلول.  االأول من  2009 يف زحلة وا�ضتمرت حتى 

الفنانني  م��ن  نخبة  اأح��ي��ت  االإط����ار،  ه��ذا  ففي 

اللبنانيني حفات املهرجان الغنائية، وهم: ماجدة 

الرومي، ملحم بركات، عا�ضي احلاين، فار�س كرم 

والفر�ضان االأربعة، باال�ضافة اإىل الفرقة اللبنانية 

 .»The New Government« الفرن�ضية -

التقليدية  الن�ضاطات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ه��ذا 

الذي  الكرمة، من معر�س امل�ضروبات  ملهرجانات 

زحلية«  و»مواهب  الكحول،  �ضانعو  فيه  ي�ضارك 

الفن  ومهرجان  اللبناين،  اجلي�س  ومو�ضيقى 

و�ضهار«،  ومت�ضى  و»تع�ضى  واملاكياج،  التزييني 

عربات  مواكب  وت�ضيري  الكرمة  فتاة  اإنتخاب  اإىل 

اأبرز مدن  كتاب« عن  »�ضفحة من  بعنوان  الزهور 

العامل وتراثها وزحلة والزجل والرتاث. وككل عام، 

وقد  الزهور،  بعربة  �ضمعون  �ضمري  الفنان  �ضارك 
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اللبناين«.  االأمن  مزهرية  »اجلي�س  �ضعار:  حملت 

 les« مل�ضرحيتّي  عر�س  املهرجان  تخّلل  كما 

غنائية  وحفلة  الفرح«،  و»مهرجان   »Diseurs
لفرقة  راق�ضة  ولوحة  لاأنا�ضيد،  ن�ضروتو  جلوقة 

الرق�س ال�ضعبي االأرمني.

�ضاً  خم�ضّ  »Ciné Club« الربنامج  وت�ضّمن 

و»رايل  ال�ضيارات،  �ضباق  وا�ضتعرا�س  لاأطفال، 

الرتاثية  زحلة  �ضور  معر�ضي  اإىل  بيئياً.  بايرب« 

املو�ضيقى«،  »ع���امل  ب��ع��ن��وان  زيتية  ول��وح��ات 

»عظماوؤنا  بعنوان  للنحت  زحلة  و�ضيمبوزيوم 

ال�ضيف«.  »روح  بعنوان  دان�س  و�ضوان  وتراثنا«، 

كما نّظمت مباراة يف الرماية على حمام احلفرة. 

.»Summer Festival«�واختتم املهرجان ب

جّزين

فيما ت�ضهد جزين حركة �ضياحية ن�ضيطة، اأطلقت 

ال�ضيف  لهذا  والرتاثية  ال�ضياحية  مهرجاناتها 

م�ضرحيات  املهرجان  برنامج  ت�ضّمن  كبري.  بزخٍم 

معرو�ضات  وفنية،  تراثية  معار�س  لاأطفال، 

اإىل  باال�ضافة  ال�ضرف،  اجلزينية  احلرفية  للمهن 

فنية.  و�ضهرات  �ضينمائية  اأفام  ريا�ضية،  األعاب 

كما تخّلل املهرجان توقيع كتب واحتفاالت دينية 

ملنا�ضبة انتقال ال�ضيدة العذراء وعيد ال�ضليب.

دير القمر

مهرجانها  القمر  دير  �ضيفيات  جلنة  افتتحت 

�ضمعون  دوري  النائب  بح�ضور  العا�ضر  ال�ضنوي 

وقرينته رئي�ضة جلنة املهرجانات دوروتي �ضمعون 

وح�ضد من روؤ�ضاء البلديات.

ذاك��رة  اإىل  اأُع��ي��دت  �ضمعون  داين  �ضاحة  يف 

اجلماهري بع�س الن�ضاطات التي اأقيمت يف البلدة 

يف االأعوام املا�ضية وذلك بعر�س �ضريط وثائقي، 

البع�س  فيها  قّدموا  االأربعة  للفر�ضان  حفلة  تلته 

من جديدهم، باالإ�ضافة اإىل منوعات من الفولكلور 

لل�ضيدة  منها  رحبانية  ولوحات  واأغاين  اللبناين 

ال�ضايف،  وودي��ع  الدين،  �ضم�س  ون�ضري  ف��ريوز، 

وطوين حّنا.

مب�ضاركة  الطيب«  »�ضوق  املهرجان  افتتح  كما 

البلدة وم�ضابقة ر�ضم معامل دير  اأهايل  عدد من 

وم�ضابقة  وفنانة  فناناً   35 فيها  ا�ضرتك  القمر 

رايل.

لياليه  يف  املهرجان  �ضهد  ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة 

مل�ضرحية  الدمى«  »اأ�ضدقاء  لفرقة  عر�ضاً  الاحقة 

ال�ضجرة الذهبية، قراءات اأطفال، حفل للتينور اإيليا 

العربية،  ال�ضباب  كتب  �ضوق  افتتاح  فرن�ضي�س، 

حملية  لفرق  مو�ضيقية  حفات  اأف��ام،  عرو�س 

 The Scrambledو Incompetents�و�ضبابية ك

عر�س  روح��ان��ا،  ل�ضربل  مو�ضيقي  حفل   ،Eggs
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�ضيارات وغريها من الن�ضاطات.

�ضهور ال�ضوير

�ضهور  يف  املغرتبني«  »عيد  مهرجان  افتتح 

البلدي يف  الق�ضر  اأمام  البلدة  �ضاحة  ال�ضوير يف 

العماد  اجلمهورية  رئي�س  برعاية  اآب  من  الثاين 

ع�ضر  ال�ضاد�س  لغاية  وا�ضتمر  �ضليمان  مي�ضال 

اأدبية،  ثقافية،  فنية،  ن�ضاطات  ت�ضّمن  اآب.  من 

ريا�ضية وجمالية ومن بينها �ضهرة »يوم الطفل«، 

عجرم،  نان�ضي  الفنانة  ال�ضرف  �ضيفة  مع  �ضهرة 

يف  ال�ضويري  رجا  مع  وثقافية  بيئية  حما�ضرة 

على  �ضرياً  تراثية  رحلة  ال�ضوير،  �ضهور  مركز 

االأقدام ال�ضتك�ضاف معامل �ضهور ال�ضوير القدمية، 

باالإ�ضافة اإىل حفلة غنائية مع الفنانة األني خلف 

النتخاب  �ضبابية  و�ضهرة  العامة،  ال�ضاحة  يف 

ملكة جمال املراهقني، وعزفت مو�ضيقى اجلي�س 

الفنان  رافقها  مو�ضيقية  مقطوعات  اللبناين 

�ضامي كارك يف اأغاٍن وطنية و�ضاركه ولداه �ضامي 

جمال  ملكة  انتخاب  جرى  كذلك  و�ضاندرا.  جونيور 

املغرتبني، وا�ضتعرا�س للدراجات النارية يف نادي 

»هاريل دافيد�ضون«، تاه حفل فني غنائي اأحيته 

الفنانة روال �ضعد يف ال�ضاحة العامة.

طرابل�ش

و�ضط ح�ضد من الفاعليات ال�ضيا�ضية واالإجتماعية 

اأحيت  كثيف  �ضعبي  ح�ضور  وو�ضط  والنقابية 

ر�ضيد  معر�س  م�ضرح  على  ك��رم  جن��وى  الفنانة 

اإطاق  اأم�ضية غنائية يف منا�ضبة  كرامي الدويل 

الدولية  مهرجاناتها  ال�ضياحية  طرابل�س  جمعية 

ل�ضيف 2009 حتت اأ�ضواء االأ�ضهم النارية.

الطرب  من  ال�ضاعة  ورب��ع  �ضاعة  م��دى  وعلى 

رزق  اإيلي  املطرب  فيها  �ضدا  االأ�ضيل  الوهابي 

حممد  الراحل  املطرب  اأغ��اين  من  جمموعة  اهلل 

الطرب  اأقبل عليها هواة  اأم�ضية  الوهاب يف  عبد 

االأ�ضيل فطربوا الأغاين اأيام زمان.

من  م��زي��داً  و�ضهدت  املهرجانات  وتوا�ضلت 

العربي  النجم  مع  اجلماهريي  واالإقبال  النجاحات 

وليد توفيق الذي غّنى حتى �ضاعات الفجر االأوىل 

اإعتزازه  عن  عرّب  التي  طرابل�س،  مدينته  الأبناء 

الفرح  اأن يعّم  اآماً  وفخره باأن يحيي مهرجاناتها 

كل لبنان.

باليه  ف��رق��ة  وق��ّدم��ت 

رق�ضة   13 ال��ب��ول�����ض��وي 

ق�ضمني  ع��ل��ى  م��وّزع��ة 

راق�ضاً   24 فيها  �ضارك 

احلائزين  م��ن  وراق�����ض��ة 

اأّهم اجلوائز العاملية.

الرق�ضات  وع��ر���ض��ت 

على اأنغام مو�ضيقى اأبرز 

العامليني،  املو�ضيقيني 

الفرقة  اأع�ضاء  وتفاعل 

البيارو�ضية مع اجلمهور 

مدرجات  يف  املحت�ضد 

�ضّفق  ال��ذي  امل��ه��رج��ان 

اأن الفرقة  طوياً خ�ضو�ضاً 

تقدم عر�ضها ملرة واحدة 

مبهرجانات  خ�����ض��و���ض��اً 

طرابل�س.

اإهدن

نّظمت جمعية امليدان 

رميا  ال�ضيدة  برئا�ضة 

�ضليمان فرجنية، مهرجان 

اإهدن ال�ضنوي »اهدنيات« 

العام  ه��ذا  ال���ذي مت��ّي��ز 

بالتنوع الثقايف، الفني، 

الرتاثي والبيئي. حمل هذا املهرجان، الذي اإفُتتح 

اإ�ضم  منه  االأول  االأ�ضبوع  ويف  اآب،  من  االأول  يف 

»اإهدن حمرتف العامل« حيث مّت تعريف اجلمهور 

خمتلفة  بلدان  وثقافات  ح�ضارات  على  اللبناين 

وا�ضُتقِدم  اأرمنية  منتوجات  عر�س  ثّم  ومتعّددة، 

اجلمهور،  اأم��ام  احلرف  �ضنعوا  اإيرانياً  حرفياً   20

لاأحجار  برازيلي  معر�س  ُنّظم  ذلك  اإىل  باالإ�ضافة 
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التقليدية  القبعات  �ضناعة  وح�ضرت  الكرمية 

املك�ضيكية ومعار�س خمت�ضة بالطعام وامل�ضروب 

التقليديني لكل بلد مع عرو�س فنية وراق�ضة.

»اإهدن  اإ�ضم  الثاين من املهرجان حمل  االأ�ضبوع 

فرح االأوالد« تخّلله األعاب خا�ضة مع جناح لاأ�ضغال 

اليدوية باالإ�ضافة اإىل م�ضرحيات. 

تخلله  وغّنية«  لوحة  »اإه��دن  الثالث  االأ�ضبوع 

االأدب والفن  الطبيعة يف  اإطاق كتاب عن موقع 

اإىل  باالإ�ضافة  مّي��ني،  ج��ورج  للكاتب  اللبناين 

ف�ضاً  غنائّيتني  وحفلتني  وفني  بيئي  معر�س 

الرحباين  االأخوين  واإبداعات  ملو�ضيقى  حتية  عن 

والفنانة الراحلة داليدا.

مع  الرابع  اأ�ضبوعها  يف  »اإهدنيات«  اأخُتتمت 

اإىل  امل�ضاركون  تعّرف  الكبة« حيث  »اإهدن عر�س 

الكبة االإهدنية.

البرتون

يف االأول من اآب، انطلق مهرجان البرتون ل�ضيف 

2009 بهدف ت�ضليط ال�ضوء على االأماكن االأثرية 

يف املنطقة واجلمع بني احلياة املدنية الع�ضرية 

والن�ضاطات الرتاثية الثقافية.

جلنة  ومب�ضاهمة  ال�ضياحة،  وزارة  ب��رع��اي��ة 

ال�ضياحية،  املوؤ�ض�ضات  واأ���ض��ح��اب  املهرجانات 

لتح�ضري  البرتون  بلدية  جمل�س  جهود  تكّثفت 

العتيق  وال�ضوق  الفينيقي(  )ال�ضور  امل�ضرح 

وخليج البرتون لبدء ن�ضاطات املهرجان.

افتتح املهرجان با�ضتعرا�س فني راق�س لفرقة 

�ضينية اأع�ضاوؤها من ذوي احلاجات اخلا�ضة، وتوالت 

من  نخبة  اأحيتها  التي  الفنية  احل��ف��ات  بعده 

الفنانني اللبنانيني والعرب، وهم الفنان اللبناين 

العاملي م�ضاري )Massari( والفنان وائل كفوري 

وامل�����ط�����رب ج����ورج 

اإىل  باالإ�ضافة  و�ضوف. 

راق�ضتني  ح��ف��ل��ت��ني 

الطلق  ال���ه���واء  يف 

كما  ال�ضاطئ.  وعلى 

عر�ضت خال املهرجان 

»املحطة«  م�ضرحية 

لاأخوين الرحباين.

وت���خ���ّل���ل ب��رن��ام��ج 

ن�ضاطات  امل��ه��رج��ان 

ريا�ضية متنوعة، منها 

كم�ضابقة  ال��ب��ح��ري��ة 

على   »Jet ski«�ال

ويوم  البح�ضة،  �ضاطئ 

االإبحار واأن�ضطة م�ضلية 

نف�ضه.  ال�ضاطئ  على 

اإىل ذل��ك، ق��ّدم فريق 

 »Quick Silver«
يف  راق�ضاً  فنياً  عر�ضاً 

ت�ضّمن  ك��م��ا  ال��ب��ح��ر. 

معر�س  ال���ربن���ام���ج 

املنى«  »دار  وم�ضابقة 

للفنون اجلميلة.

ومل يخُل مهرجان البرتون من الن�ضاطات الرتاثية 

طيلة  اأح��د  ي��وم  ك��ل  �س  خ�ضّ حيث  التقليدية، 

املنطقة،  يف  االأثرية  االأماكن  لزيارة  املهرجان 

واختتم بحفلة راق�ضة على �ضاطئ البح�ضة.

تنورين

بتحية اإىل روح النقيب الطّيار �ضامر حّنا افتتحت 

جلنة مهرجانات تنورين ال�ضياحية مو�ضمها الفني 

تخّلل  البلدي.  الق�ضر  �ضاحة  يف  ال�ضيف  لهذا 

فولكلورية،  وع��رو���س  �ضعبية  لوحات  االإفتتاح 

للرتاث  طربيه  بيار  فرقة  قّدمتها  وغناء،  دبكة 

الفولكلوري ال�ضعبي ف�ضاً عن اإطاق اأ�ضهم نارية 

اأ�ضاءت �ضماء تنورين.

م�ضاهد  ُعر�ضت  املهرجان  اأم�ضيات  اأوىل  يف 

»جوقة  اأحيت  كما  زرد،  ها�ضم  جليزيل  م�ضرحية 

الاحقة  االأم�ضيات  يف  اأما  زجلية.  �ضهرة  القلعة« 

غنائياً  ح��ف��اً  عطية  ج���وزف  الفنان  اأح��ي��ا  فقد 



والفنانة  يون�س  هيام  املطربة  مع  باالإ�ضرتاك 

وتاألقاً  زاد املهرجان جناحاً  جنفياف يون�س، ومما 

تخللها  ال�ضعراء  من  نخبة  مع  ال�ضعرية  االأم�ضية 

اأّدتها  تراثية  وطنية  واأغاٍن  مو�ضيقية  مقطوعات 

مو�ضيقى اجلي�س بقيادة العقيد املو�ضيقي جورج 

عيد  احتفال  اأم��ا  �ضكر،  اأبولو  الرائد  وعاونه  ح��ّرو 

ال�ضيدة العذراء يف 14 اآب فتمّيز بالع�ضاء القروي. 

يف  دينية  مو�ضيقية  باأم�ضية  املهرجان  واإختتم 

�ضاحة الق�ضر البلدي.

اأميون

يف اأميون اأقيم املهرجان الرتاثي الثاين، برعاية 

من  مكلفة  جلنة  وتنظيم  الكورة  بلديات  اإحت��اد 

واملجال�س  واجلمعيات  االأندية  ت�ضّم  اأميون  بلدية 

والهيئات االأهلية يف البلدة. بداأ املهرجان مب�ضرية 

�ضعبية انطلقت من حتت ال�ضري ال�ضخري لكني�ضة 

مار يوحنا االأثرية، و�ضوالً اإىل �ضاحة املهرجان اأمام 

دير مار جاورجيو�س، ت�ضّمنت رق�ضاً وعزفاً وعرو�ضاً 

فنية واألعاباً نارية.

االك�ضاك التي توّزعت على م�ضاحة ال�ضارع االأثري 

الرتاثي املمتد من دير مار جاورجيو�س و�ضوالً اإىل 

دير مار �ضمعان، ت�ضّمنت اأ�ضغاالً يدوية وحرفيات 

ل��اأوالد،  تثقيفية  ون�ضاطات  للكتاب،  ومعر�ضاً 

اإ�ضافة اإىل مع�ضرة الزيتون ولوحات زيتية لفنانني 

اأميونيني واأيقونات.

قّب اليا�ش

وقد  اال�ضطياف  بلدات  من  واحدة  اليا�س  »قب 

هذا  اللبنانية«.  ال�ضياحية  اخلريطة  على  اأدرجت 

ما اأعلنه وزير ال�ضياحة اإيلي ماروين خال موؤمتر 

اإطاق برنامج مهرجان املغرتبني الثاين ع�ضر يف 

بلدة قّب اليا�س. 

ب���رع���اي���ة رئ��ي�����س 

احل���ك���وم���ة امل��ك��ّل��ف 

احلريري  الدين  �ضعد 

اف��ُت��ت��ح امل��ه��رج��ان، 

ك�ضفي،  با�ضتعرا�س 

مو�ضيقي  ري��ا���ض��ي، 

فيما كان عر�س لفرقة 

الرتاثية وحفلة  بعلبك 

اأحيتها  م��و���ض��ي��ق��ي��ة 

االأمن  قوى  مو�ضيقى 

باقي  اأم���ا  ال��داخ��ل��ي، 

اليومية  الن�ضاطات 

التي تخللها املهرجان 

ف��ق��د ���ض��ه��دت اإق��ب��االً 

اللبنانيني  من  كثيفاً 

وال�������ض���ي���اح ال���ع���رب 

واالأجانب.

برمانا

»مدينة  اأط��ل��ق��ت 

الورد« مهرجان »�ضيف 

الذي   ،»2009 برمانا 

اإمناء  »جمل�س  نّظمه 

بحيث  اآرت«  »اأورين  �ضركة  مع  بالتعاون  برمانا« 

لّونت �ضوارعها واأدراجها واأحياءها بالفن والعرو�س 

ومعار�س  الطبخ  ومباريات  املتفرقة  الفكاهية 

املنتجات البلدية واحلفات املو�ضيقية. �ضمل هذا 

املهرجان بن�ضاطاته االطفال وال�ضباب والكبار وكل 

املهتمني بالت�ضلية والفرح والثقافة والفن. فقد 

من  بامل�ضاركني  امل�ضايف«  »اأم  �ضوارع  ت  غ�ضّ

العا�ضمة ومناطق  والوافدين من  املنطقة  �ضكان 

اخرى وطبعاً باملغرتبني وال�ضائحني.

وقد ت�ضّمن الربنامج عرو�ضاً غنائية ومو�ضيقية 

اأع��ادت  التي  ال�ضويدية  »االآب���ا«  لفرقة  اأب��رزه��ا 

ف�ضاً  والثمانينيات،  ال�ضبعينيات  اىل  اجلمهور 

الفنية  واملعار�س  وامل�ضرحيات  ال�ضكت�ضات  عن 

واحلرفية واالألعاب البهلوانية، ونظم »برنامج االأمم 

الطيب«  »�ضوق  مع  بالتعاون  االإمنائي«  املتحدة 

مهرجان »اأكل وعيد 2009« يف اإطار تعزيز العي�س 

اللبناين وحت�ضني  الرتاث  على  واحلفاظ  امل�ضرتك 

مفهوم تقبل االآخر.
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عاليه

والرتاثية  ال�ضياحية  احل��رك��ة  تن�ضيط  بهدف 

الدولية  ال�ضياحية  لبنان  افتتحت جلنة مهرجانات 

عاليه  وبلدية   ،Group Mays مع  بالتعاون 

وزير  وح�ضور  برعاية  حبابنا«  »ط��ّل��وا  مهرجان 

ال�ضياحة اإيلي ماروين وح�ضد من النواب والهيئات 

وال�ضخ�ضيات الر�ضمية والبعثات الديبلوما�ضية.

�ضّم املهرجان معر�ضاً للمنتجات املحلية وبع�س 

ال�ضناعات واملاأكوالت اللبنانية بحيث �ضلط ال�ضوء 

ال�ضيعة وانتاجها من املونة  على عادات وتقاليد 

تراثية  لوحات  تخّللته  كما  احلرفية،  واالأع��م��ال 

راق�ضة قّدمتها فرقة »زفات«.

جمعية  م�ضروع  لدعم  املهرجان  هذا  ريع  عاد 

ذوي  لاأوالد  �ضياحية  حديقة  الإن�ضاء  فيجني«  »اأي 

االحتياجات اخلا�ضة.

حّمانا

ال�ضيفية  حمانا  مهرجانات  عنوان  هو  ال�ضحك 

التي ا�ضتند القّيمون عليها اإىل مقولة اأن »ال�ضحك 

التعامل مع  االأكر جدوى وجدية يف  الو�ضيلة  هو 

اإيقاع احلياة املت�ضارع«.

اإفُتتح املهرجان الذي اأقيم يف ال�ضوق العتيقة 

بح�ضور ح�ضد من الوزراء والنواب وروؤ�ضاء البلديات 

اللبنانية  املناطق  خمتلف  من  قِدمت  وجماهري 

لاأ�ضغال  معر�س  اأقيم  حيث  ال�ضوق،  يف  لتجول 

ال�ضيعة  وماأكوالت  والرتاثية  واحلرفية  اليدوية 

بع�س  قّدمها  بهلوانية  األعاب  و�ضط  اللبنانية، 

واملعر�س  املهرجان  وا�ضتمر  امل�ضاركة،  الفرق 

الذي اأُطلق يف 22 متوز حتى 26 منه.

دير االأحمر

اإنطلق  العذراء،  ال�ضيدة  اإنتقال  عيد  مبنا�ضبة 

م��ه��رج��ان دي���ر االأح��م��ر 

اآب،   14 يف  ال�ضيفي 

املجل�س  م��ن  بتنظيم 

املنطقة،  يف  ال��ب��ل��دي 

منه.   17 حتى  وا�ضتمر 

من  عدد  املهرجان  اأحيا 

اللبنانيني:  الفنانني 

مريا،  ف��ار���س،  �ضيمون 

جوزيف  ف����رح،  ���ض��ادي 

عطية، با�ضكال م�ضعاين 

و�ضومط خوري.

املهرجان  تخللت  كما 

ن�������ض���اط���ات ق���روي���ة 

وترفيهية، كال�ضاج واملاأكوالت اللبنانية.

املهرجان العاملي للمغرتبني

بعد توقٍف ق�ضري ملدة 4 �ضنوات، اأعادت اللجنة 

املهرجان  تنظيم  املغرتبني  ملهرجانات  الدولية 

عاملياً  وت�ضويقه  له  التح�ضري  ومّت   .2009 ل�ضنة 

اإنطاقاً  كافة،  البدان  اللبنانية يف  اجلاليات  على 

من فكرة مّل ال�ضمل اللبناين.

انطلق املهرجان العاملي للمغرتبني هذا العام 

افتتاح يف فندق »رويال«  يف 9 متوز يف حفل 

ال�ضياحة  وزارة  مب�ضاركة  �ضبيه،   -  )Le Royal(
اللبنانية،  وال�ضركات  واملوؤ�ض�ضات  واملغرتبني 

وا�ضتمر حتى 19 متوز.

جامعة  يف  حما�ضرة  املهرجان  برنامج  تخّلل 

عن  االإغرتابية  للوفود  الك�ضليك   - القد�س  الروح 
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الوفود  زي��ارة  تلتها  وجغرافيته،  لبنان  تاريخ 

مغارة جعيتا.

من  لبنان،  يف  �ضياحية  جولة  انطلقت  بعدها 

جنوبه اإىل اأق�ضى �ضماله. بدايًة من اجلنوب حيث 

زار امل�ضاركون يف املهرجان قلعة �ضور واأ�ضواقها 

القدمية وجامع �ضيدا. ثم كان دور العا�ضمة بريوت 

اإىل  توجهوا  ثم  بريوت،  و�ضط  الوفود  زارت  حيث 

عنايا لزيارة �ضريح القدي�س �ضربل ودير القدي�س 

مارون.

بعلبك  )هياكل  البقاع  منطقة  �ضملت  اجلولة 

وقلعة عنجر ومعامل »مياه الرمي«(. ويف ك�ضروان، 

كان الفطور يف املدرج الروماين يف زوق مكايل، 

وزيارة قلعة فقرا وحري�ضا، تبعها غداء يف املجمع 

الع�ضكري يف جونيه، واختتم اليوم الطويل ب�ضهرة 

اإغرتابية يف فندق »مونرو« اأحياها عازف الكمان 

عازفة  برفقة  �ضكاف،  �ضعادة  خورخي  العاملي 

الرق�س  ومدّر�ضة  خوري  برمياك  تاتيانا  البيانو 

ال�ضرقي الراق�ضة الربازيلية �ضامية اأبر�س.

يف  االأرز  غابة  اأي�ضاً  زارت  االإغرتابية  الوفود 

ومدينة  قزحيا  اأنطونيو�س  مار  ودي��ر  ال�ضمال، 

طرابل�س وجامع طينال. ثم انتقل املغرتبون اإىل 

منطقة ال�ضوف حيث زاروا بلدتي دير القمر وبيت 

الدين، وتناولوا الغداء يف »الباروك باال�س«.

كانت  وتراثها  بتاريخها  العريقة  جبيل  مدينة 

املغرتبون  جال  حيث  املهرجان،  خال  ح�ضة  لها 

القدمية  واأ�ضواقها  االأث��ري��ة  جبيل  قلعة  على 

ومتحف ال�ضمع. وتخّلل هذا اليوم ال�ضياحي رحلة 

بحرية يف املدينة.

والنجم  حنا  ط��وين  الفنان  اأحيا  اخل��ت��ام،  ويف 

املجمع  لبنانية يف  تراثية  حفلة  عطية  جوزيف 

 .)Eddé Sands( »ال�ضياحي »اإده �ضاندز

والن�ضاطات  الليلية  ال�ضهرات  اإىل  باالإ�ضافة  هذا 

ما  يف  املغرتبون  نّظمها  التي  اخلا�ضة  اليومية 

بينهم.

»ع�صل من ميفوق«

الذي  املهرجان  عنوان  هو  ميفوق«  من  »ع�ضل 

اىل  ويرمي  القطارة   - ميفوق  بلدية  اأطلقته 

تعزيز ال�ضياحة وتربية النحل، وذلك يف احلديقة 

وت�ضّمن  البلدة.  يف  حديثاً  اأُن�ضئت  التي  العامة 

قوى  ملو�ضيقى  غنائياً  مو�ضيقياً  حفاً  املهرجان: 

زغيب،  مو�ضى  لفرقة  زجل  حفلة  الداخلي،  االأمن 

و�ضهرة غنائية مع النجم جوزف عطية. كما تخّلله 

معر�س النّحال، �ضوق الع�ضل، مونة من ال�ضيعة، 

ماأكوالت بلدية واأ�ضغال حرفية وفنية.
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�صيمبوزيوم نحت يف منيارة

يحاكي اجلمال

�ضمن اإطار املهرجانات ال�ضنوية التي تقام يف 

ور�ضة  بلديتها  نظمت  عكار،  يف  منيارة  بلدة 

البلدة،  مدخل  عند  للنحت،  �ضيمبوزيوم  اعمال 

تنفيذ  اىل  الفنانني  م��ن  ع��دد  ت��داع��ى  حيث 

باأزاميلهم  ينحتون  وراحوا  الطبيعة،  اأعمالهم يف 

واأحجاراً جت�ضدت منحوتات خابة  واأدواتهم �ضخوراً 

حتاكي اجلمال، وتعرّب عما يختزنه فنانو لبنان من 

اأ�ضالة فكرية ت�ضل اىل حّد االإبداع.

ا�ضتمّر  الذي  ال�ضيمب�وزيوم  اعم�ال  يف  �ضارك 

مع  بالتعاون  اأقيم  وال��ذي  ي��وم��اً،  ع�ضر  خم�ضة 

الفناَنني ر�ضا علي ال�ضيد وبطر�س فرحات فرحات 

ومب�����ض��ارك��ت��ه��م��ا، 

ال���ن���ح���ات���ون: زاه���ر 

م�����اع�����ب، ���ض��ام��ر 

ال��ع��ري�����ض��ي، راغ���د 

ورميا  الدين،  �ضم�س 

الذين  الدين،  �ضم�س 

خمتلف  من  توافدوا 

اللبنانية،  املناطق 

�ضواعدهم  وت�ضابكت 

وع��ق��دوا ال��ع��زم على 

لبنان  قيمة  اإب����راز 

الفنية والثقافية يف خمتلف املجاالت.

ال�ضيمبوزيوم، اقيم احتفال تكرميي  ويف ختام 

مت خاله توزيع �ضهادات تقديرية على الفنانني 

امل�ضاركني.

بالتزامن مع �ضيمبوزيوم منيارة، اأقيم يف بلدة 

حلبا يف عكار، احتفال تد�ضني �ضارع با�ضم املازم 

االأول ال�ضهيد اأنطون عبيد من قوى االأمن الداخلي، بح�ضور عدد من الفاعليات 

الر�ضمية والع�ضكرية واالجتماعية، وعائلة ال�ضهيد، واأبناء بلدة حلبا واجلوار.

اللوحة التذكارية التي حملت ا�ضم املازم االأول ال�ضهيد والتي خّلدت ذكرى 

الفنان بطر�س  ال�ضهادة، كانت من ت�ضميم وتنفيذ ومتابعة 

العام  ق��ّدم  كان  ال��ذي  فرحات،  فرحات 

2007 ُن�ضباً للجي�س قائماً 

منه  تقديراً  عم�ضيت،  يف  املغاوير  ثكنة  اأم��ام 

عن  دفاعاً  ابنائها  خرية  تقّدم  التي  للموؤ�ض�ضة 

الوطن وحفاظاً على �ضامة اأبنائه.

اأعم�االً كثي�رة ي�ضي�ق املج�ال  واجلدي�ر بالذكر، اّن للفن�ان بط�ر�س فرح�ات 

�ضابق،  عدد  يف  ن�ضرت  كانت  »اجلي�س«  اّن  اىل  االإ�ض�ارة  مع  كلها،  لذكرها 

اأعماله  كاماً عن معر�ضه الدائم يف بلدته جاج، وعن  حتقيقاً 

ب�ضماته  حت��م��ل  ال��ت��ي  وم��ن��ح��وت��ات��ه 

االإبداعية الرائعة.

لوحة تذكارية تخّلد ال�صهادة
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الأنهم دائماً يف البال...

اإفطار لعائالت ال�صهداء

برعاية عقيلة قائد اجلي�ش

مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك، رعت ال�ضيدة مرلني قهوجي عقيلة العماد قائد اجلي�س 

الذين  ال�ضهداء  الع�ضكريني  لعائات  الفيا�ضية   - املركزي  الرتباء  نادي  يف  اإفطار  حفل 

نهر  خميم  معارك  ويف   ،2006 مت��وز  ع��دوان  خ��ال  �ضقطوا 

 - والبح�ضا�س  التل  حملتي  يف  االإرهابيني  واالإنفجارين  البارد 

طرابل�س.

املقدم  موؤ�ض�ضة  قّدمته  لاأوالد  ترفيهي  عر�س  احلفل  تخلل 

خمتلفة  األعاباً  وت�ضمن  العاقوري  �ضبحي  ال�ضهيد  املغوار 

األعاب ت�ضلية، Penyata، واألعاب �ضحرية مع  )حلقات رق�س، 

ال�ضاحرة كري�ضتينا...( وهي من اإعداد وتن�ضيق املن�ضطة كارال 

البعيني، مما اأدخل الفرح والبهجة اىل قلوب االأوالد.

كذلك قّدمت لعائات ال�ضهداء م�ضاعدات مالية.

ت�ضوير: الرقيب االأول ا�صكندر بيطار





جانبهم  واىل  الآخرين  مع  تكون  اأن  • جميل 

يف  واملوهبة  احل�ضور  يف  الهيبة  خالل  من 

يف  واللياقة  الكربياء،  يف  والتوا�ضع  احلديث، 

من  تكون  اأن  ال  الغ�صب،  يف  واحلكمة  العالقات، 

خالل الإنقياد والإرتزاق والإلت�ضاق يف املنافع.

يف  وخا�ضته  وخ�ضائ�ضه  خ�ضاله  مّنا،  لكل   •

يجعله  اأال  �ضرط  االأحداث،  وقراءة  والتفكري  الروؤية 

عاء، وللقطيعة مع االآخر.
ذلك: رهينة لاإد

حا�ضن  والتاريخ  للتاريخ،  حا�ضنة  • الذاكرة 

حا�ضن  والوطن  للوطن،  حا�ضنة  والأجيال  لالأجيال، 

للجميع.

دون  من  تاريخ  ول  تاريخ،  دون  من  ذاكرة  فال 

اأجيال تقراأه جمداً، وحتافظ عليه هوية، وحتمله 

ر�صالة.

احلوار:  ويف  ال�ضلوك.  اآداب  املجاملة:  يف   •

ويف  االأقام.  لغة  الكتابة:  ويف  االأفكار.  ملتقى 

امل�ضارحة: غ�ضل للعتاب.

والأجمل  فوق،  من  الأر�ض  ترى  اأن  • جميل 
هو اأن تقف عليها.

الأر�ض،  ربيع  يف  الق�ضائد  تنظم  اأن  وجميل 

والأجمل هو اأن تكون �ضنابلها رائحة لق�ضائدك.

املهمات:  ويف  لالإرادة،  اإمتحان  املحن:  • يف 

للتوا�ضع،  اإمتحان  النجاح  اإمتحان للجدارة، ويف 

ويف امل�صوؤولية اإمتحان للم�صتوى يف االأداء.

املعدة. ماأ  ولو  ي�ضبع  ال  امل�ضروق  • الرغيف 

والثوب امل�ضروق ال يغطي اجل�ضد ولو غّطى االأر�س 

كلها.

الروح. �صالة  املوعظة:  • يف 

ويف املحبة: �صالة القلوب.

ويف ال�صدق: �صالة االأل�صن.

ويف االإبداع: �صالة االأتالم.

للغري،  اأر�ضاً  يكون  ولن  يوماً  لبنان  كان  • ما 

خارطة  يف  للمناق�ضة  ومطرحاً  لاإجارة،  ووطناً 

االأوطان البديلة.

فلبنان اأبدي الكيان، واأزيل الهوية، و�ضرمدي البقاء، 

واأبجدي احلوار، وح�ضاري الر�ضالة، ووطن االإخاء.

العبثية  يف  تت�صاوى  ثالثة  اأمور   •

ال�صراب،  يف  ال�صباحة  والتوهم:  واالإ�صتحالة 

والبناء فوق الربكان، والكتابة على جدار الريح.

الكام،  خال  الل�ضان  زلة  يف  الوقوع  من  • اإحذر 

باء،  االأوىل:  ففي  ال�ضري.  خال  القدم  زلة  ومن 

ويف الثانية: مهوار.
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االفتتاح

اأي��ل��ول  م��ن  االأول  ب��ني 

نّظمت  م��ن��ه،  واخل��ام�����س 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  املوؤ�ض�ضة 

بول�س  القدي�س  موؤ�ض�ضة 

جعجع،  �ضربل  االأب  ومر�ضدها 

الربج  �ضيدة  �ضبيبة  ومب�ضاعدة 

نهارياً  خميماً  االأحمر،  دير  واأهايل 

)Day Camp( جمع اأوالد البلدة من عمر 
5 وحتى 12 �ضنة.

البلدة  منازل  على  جال  املنّظمني  من  فريق 

الذي  املخيم  يف  امل�ضاركة  اىل  االأوالد  داع��ي��اً 

�ضباحاً  الثامنة  ب��ني  اأي���ام  اأرب��ع��ة  ي�ضتقبلهم 

الثانية  الذكرى  يف 

جمعت  زوجها،  ال�صت�صهاد 

اأبناء  العاقوري  ليا  ال�صيدة 

و�صغاراً،  كباراً  االأحمر  دير 

من  ذكرى  ولتخليد  لل�ضالة 

تكّلل بغار العطاء والبطولة. 

ال�صهيد  املقدم  فموؤ�ص�صة 

�صبحي العاقوري التي توا�صل 

اىل  الفرح  حاملة  ن�صاطاتها 

كّرمت  اجلي�ش،  �صهداء  اأبناء 

مببادرة  اإ�صمه  حتمل  من 

الأحمر  اأهدت �ضغار دير  اإذ  املرة  فريدة هذه 

اأياماً جميلة و�صط خميم �صبق القدا�ش الذي 

اأقيم يف ذكرى ا�ضت�ضهاده.

خميم يهدي ال�صغار

فرح العطاء يف ذكرى 

املقدم ال�صهيد

�صبحي العاقوري
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والثانية بعد الظهر.

عدد  وهو  املخيم،  يف  ولداً   180 حواىل  �ضارك 

الن�ضاطات  املنظمون.  يتوقعه  ك��ان  م��ا  ف��اق 

اأقيمت يف �ضاحة كني�ضة �ضيدة الربج وقد �ضملت 

اأيام  وتّوجت  اليدوية،  واالأعمال  واالأغاين  االألعاب 

املخيم بال�ضهرة اخلتامية.

فوج املغاوير متركز منذ اليوم االأول يف مكان 

املخيم لدعم املوؤ�ض�ضة وتاأمني كل ما يلزم.

االأب  ومر�ضدها  الربج  �ضيدة  ل�ضبيبة  كان  وقد 

للمخيم  التح�ضري  يف  ف�ضل  اي�ضاً،  �ضيت  ملحم 

وتقدمي ما يلزم.

حتية ال�صهيد

اإكليل  بو�ضع  بداأت  املخيم،  اأيام  اآخر  ن�ضاطات 

من الزهر على الن�ضب التذكاري للمقدم ال�ضهيد 

�ضبحي العاقوري مب�ضاركة كل االأوالد يف املخيم، 

واأعقب ذلك قدا�س وا�ضتذكار ملرور �ضنتني على 

بالذبيحة  احتفل  العاقوري.  املقدم  ا�ضت�ضهاد 

قائد  ممثل  بح�ضور  جعجع  �ضربل  االأب  االإلهية 

منطقة  قائد  برق  �ضربل  الركن  العميد  اجلي�س 

�ضرياً  االأوالد،  يرافق  اأن  اإال  اأب��ى  ال��ذي  البقاع، 

اأقيم  يو�ضف حيث  مار  كني�ضة  االأقدام، من  على 

مكان  الربج  �ضيدة  كني�ضة  �ضاحة  وحتى  القدا�س 

املخيم وال�ضهرة اخلتامية.  

معنى  عن  عظته  يف  تكلم  جعجع  �ضربل  االأب 

ال�ضهيد.  مزايا  على  مرّكزاً  واال�ضت�ضهاد  ال�ضهادة 

وقد ختم العظة بق�ضة موؤّثرة عن رجل كان ينقل 

يومياً جرتني ليماأهما ماء للملك. اإحداهما فيها 

امللك.  اىل  فارغة  �ضبه  ت�ضل  كانت  ت�ضققات 

دّل  بها،  احتفاظه  �ضبب  الرجل عن  ئل  �ضُ وعندما 

ال�ضائل على الطريق الذي امتاأ بالزهور واخل�ضار 

ب�ضبب املاء الذي كان يت�ضّرب منها...

ت�صافر اجلهود

انطباعات  ترك  الذي  املميز  املخيم  ختام  يف 

واأوالدها، �ضارك حواىل  ال�ضيعة  اأهايل  رائعة لدى 

ال�ضهداء  اأه��ايل  من  جمع  بينهم  �ضخ�س   700

واأوالدهم يف ع�ضاء قروي و�ضهرة نار.

الع�ضاء  ه��ذا  حت�ضري  يف  �ضاهمن  ن�ضاء  ث��اث 

غادي�س  ال�ضيدة  للمخيم:  اليومي  والطعام 

وقد  العاقوري.  وهنا  العاقوري  مريار  الديراين، 

املنظمني،  ج��ان��ب  اىل  امل��خ��ي��م  ت��اب��ع��ت 

ال�ضهيد  املقدم  زوجة  الهايل  كلود  ال�ضيدة 

م��ي��اد ال��ه��ايل. كما ت��اب��ع امل�����ض��وؤوالن يف 

�ضبيبة �ضيدة الربج ايلي الديراين ودياب عماد 

املخيم بكل تفا�ضيله، وقدما الت�ضهيات الازمة.

االأول،  ال��داع��م  كالعادة  كانت  اجلي�س  ق��ي��ادة 

و�ضاهم نادي �ضباط االأرز يف تلبية املتطلبات.

العاقوري تعرّب عن �ضعادتها لنجاح  ليا  ال�ضيدة 

بلدة  االأح��م��ر  دي��ر  يف  ول�ضداه  امل�����ض��روع،  ه��ذا 

حتى  ووطنه  قريته  اأحب  الذي  عاقوري،  املقدم 

اال�ضت�ضهاد.







جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

قهوجي ممثاً بالعميد الركن مي�ضال 

وعائلة  اجلي�س  قيادة  اأقامت  منري، 

قدا�ضاً  هايل  مياد  ال�ضهيد  املقدم 

مار  كني�ضة  يف  نف�ضه  لراحة  وجنازاً 

زخيا - الفيدار مبنا�ضبة مرور خم�س 

�ضنوات على ا�ضت�ضهاده.

جعجع  �ضربل  االأب  القدا�س  تراأ�س 

وح�ضره عدد كبري من �ضباط اجلي�س 

جنل  قهوجي  ج��اد  ال�����ض��اح،  رف���اق 

االإنقاذ  وحدات  رئي�س  اجلي�س،  قائد 

وزوج��ة  ي��زب��ك  �ضمري  ال��ب��ح��ري 

وعائلته.   كلود  ال�ضيدة  ال�ضهيد 

جعجع  االأب  األقى  االإجنيل،  بعد 

احلفاظ  اإن  فيها  ق���ال  عظ�ة 

وعي�س  ال�ضهيد  هذا  اإجن��ازات  على 

تكون  اليومية  احلياة  يف  بطوالته 

يف  جديداً  ون��ه��اراً  له  وف��اء  عربون 

الأن  بيننا،  حياً  يبقى  لكي  حياته 

الذكرى كما اأ�ضار جربان خليل جربان 

هي نوع من اأنواع اللقاء والن�ضيان 

هو نوع من اأنواع املوت. فال�ضهداء 

فيعي�س  مياد  اأما  دائماً،  نذكرهم 

كان  فلقد  اإجنازاته.  خال  من  معنا 

املثال  يكن  ومل  وامل���درب  املعلم 

ذاتها  بحد  املدر�ضة  كان  بل  فح�ضب 

لكل االأ�ضخا�س الذين تعرفوا اليه.

 »Team Octopus« نادي  وكان 

�ضياحياً  موقعاً  افتتح  قد  للغط�س 

 32 عمق  على  املياه  حتت  بحرياً 

الفيدار،   - حاالت  منطقة  يف  مرتاً 

موزعة  للقدي�ضني  متاثيل  يحوي 

االأع��ي��اد،  بح�ضب  ال��ب��ح��ر  ق��ع��ر  يف 

روؤية  من  الغطا�س  يتمكن  بحيث 

املوقع املقد�س وزيارته للترّبك يف 

املنا�ضبات، كما ي�ضم موقعاً حماذياً 

فيه �ضور لاأ�ضخا�س الذين توفوا يف 

�ضورة  بينهم  وم��ن  الغط�س  اأثناء 

الذي  هايل  مياد  املغوار  للمقدم 

الواجب يف 17  �ضبيل  ا�ضت�ضهد يف 

اأيلول العام 2004.
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يف الذكرى اخلام�ضة ال�ضت�ضهاد 

املقدم مياد هايل

اإحتفال وموقع بحري 

على عمق 32 مرتاً



انطلقوا  االحتفال  يف  امل�ضاركون 

باجتاه كني�ضة مار زخيا من اأمام نادي 

املعاملتني  يف  بيت�س«  »الغرين 

مطاطياً  زورق��اً  �ضم 12  يف موكب 

لفوج  )تابعة  »زودي��اك«  نوع  من 

تواكبهم  ومراكب،  البحر(  مغاوير 

طوافتان للقوات اجلوية.

مناورة  اأج��ري��ت  القدا�س،  وبعد 

البحرية  ال��ق��وات  ب��ني  م�ضرتكة 

واجل���وي���ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع وح���دات 

املدين،  الدفاع  يف  البحري  االإنقاذ 

قامت  حيث  الكني�ضة،  اأم��ام  وذل��ك 

الطوافات باإنزال عدد من الغطا�ضني 

من على ارتفاع تراوح بني 6 و10 

ال�ضهيد  زوج��ة  و�ضع  ت��اه  اأم��ت��ار، 

املوقع  زوج��ه��ا يف  ���ض��ورة  ه��ايل 

املخ�ض�س يف البحر يرافقها عنا�ضر 

من وحدة االإنقاذ البحري.

اىل  احل�ضور  توجه  البحر،  وم��ن 

جونيه،  يف  امل��دين  الدفاع  مراكز 

حيث اأقيم لقاء األقيت خاله كلمات 

ارجت��ال��ي��ة م��وؤّث��رة، وع��ر���س فيلم 

و�ضعت  ال��ذي  املوقع  عن  وثائقي 

فيه اللوحات التذكارية. و�ضرح مدير 

ال�ضيد   »Team Octopus« نادي 

طوين حداد م�ضرية بناء املوقع، كما 

ال�ضيدة  ال�ضهيد  املقدم  زوجة  األقت 

كلود كلمة توجهت خالها اىل زوجها، 

ال �ضيما واأن املنا�ضبة مزدوجة، ف�17 

وتاريخ  زواجهما  تاريخ  كان  اأيلول 

ا�ضت�ضهاده.

ال�ضهيد  اأوالد  ق��دم  اخل��ت��ام،  ويف 

باقة  اأمهم  اىل  ورالف  مايا  جنيفر، 

ورد على �ضكل قلب كهدية حب من 

والدهم.
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املحرتم  اجلي�ش  قــائــد  ح�صرة 

العماد جان قهوجي

حتية واحرتاماً

بقوتنا، نقب�س على الريح فا تقوى 

علينا عاتيات االأيام اأو �ضواد العدوان... 

من  ون��دف��ع  ال��ك��ره  ن�ضد  بت�ضامننا، 

املراحل  �ضموم  نعت�ضر  علينا،  يتاآمر 

فاإذا هي حق لنا فيها طيب �ضعبنا واأر�ضنا.

اليد باليد... الكتف بالكتف...

جي�س و�ضعب... بندقية ومعول... �ضيحة قتال ونداء بناء...

جراحه  فاقت  الوطن  املا�ضي،  وكبوات  الزمن  ع��رات  من  ننه�س 

االأر�س احلبلى باالأمنيات فالقلوب دامعة والعيون دامية.

ال�ضنوات  بلهاث  املمزوج  احلقد  طاردنا  الفرقة...  زم��ن  هزمنا 

العجاف...

االأبد  اىل  ليبقى  الثابتة،  ال�ضغائن  باألوان  تغت�ضل  اأن  العقول  كادت 

دمارها وتدمريها...

ورماد  االأطماع  ب�ضواد  م�ضبوغاً  اجل�ضد  بع�س  فبان  الثوب  مت��ّزق 

احلرائق...

زحف املوت حتى بات األعوبة كل قادر عليه يف جمزرة العبث... قيل 

عنا هزمنا... تفّرقنا...

االأخري...  االأمل  اىل  واالأمنيات  الوجوه  نيمم  كنا  فجر  كل  يف  لكننا 

الرجاء االأخري... 

جي�ضاً...

كم اأ�ضاأنا �ضموعاً يف عتمة الليايل ت�ضع رجاء ودعاء،

كم ارتفعت نداءات تطالب الرجال بالتحّرك الإنقاذ الوطن من اجلنون... 

كم انطلقت نظرات تر�ضم ج�ضراً بني الثكنات و�ضوارع النكبة... اجلي�س 

خا�س... اجلي�س اإنقاذ... اجلي�س حياة...  ال اأحد �ضواه قادر على انتزاع 

االأذهان من  خ يف  تر�ضّ ما  اإخماد  ي�ضتطيع  اأحد غريه  وال  احلرب  األغام 

مقوالت م�ضوهة مرفو�ضة وطنياً...

القيادة حكيمة... �ضادقة... نزيهة...

هل لبنان بحاجة اىل غري ذلك حتى ي�ضتعيد عافيته...

ما كان بعد ذلك اأكد االإميان باملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية كخا�س وحيد ومعرب 

اىل حياة العّزة والكرامة وال�ضرف والت�ضحية والوفاء...

د. حممد قبي�صي

املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي - �ضعبة العاقات العامة

ال�����������ع�����������ّزي رم�����������������ز  ي��������ب��������ق��������ى  ورح 

رّزي ال���������غ���������ا����������ض���������ب  وب�����������������������ض�����������در 

ر�صالة

يا لبناين اإرفع را�صك

اإرف����������������������ع را������������ض�����������ك ع���������ن���������دك ج����ي���������س

����������ض���������ان االأم���������������������ن وط�����������������اب ال�����ع�����ي�����������س

ج�������ب�������ي�������ن�������و اأع�������������ل�������������ى م�������������ن ������ض�����ن�����ني

ب�������ي�������ن���������������ض�������ر ك���������������ل امل��������ظ��������ل��������وم��������ني

ومل��������������������ا ب����������ي����������ن����������زل ع����������امل����������ي����������دان

و��������ض�������ع�������ب�������و ع������������ا ط���������������ول االأزم�����������������������ان

م�����������غ�����������وار ب��������������������������ادو  ح��������������������������دود  ع 

ورف������������ق������������ات������������و ع��������������ا خ��������������ط ال���������ن���������ار

����������ض���������ي���������اج ال������������ك������������رام������������ة ع�������������ن ح�����ق

وق����������ل����������ب احل����������ا�����������ض����������د م����������ّن����������و ط��������ّق

م����������ع����������ّزي ب�������ق�������ل�������ب�������ي  اإل�����������������������و  يف 

ي���������������ا ب������������������������ادي ف����������ي����������ه اع������������ت������������ّزي

وف�����������������ار������������������س ع����������ال����������ك����������ل ج�������ن�������اح�������و

وراف���������������������������ع ع���������ال�������������������ض���������ّر �������ض������اح������و

ب���������ي���������خ���������دم وط�����������ن�����������و ع�������������ن اإمي�����������������ان

واق����������������������������ف ح����������������������������ّدو ب��������������احل��������������ّزي

وك��������������رم��������������اال ب�������ي���������������ض�������ّح�������ي ال����������������روح

ال��������������راي��������������ة ب���������اإي���������دي���������ه���������ن ب������ت������ل������وح

وم�����������������ا ع�����������ن�����������دو غ�������������ري ك�������ل�������م�������ة ح�����ق

��������ض�������ّق ال�������ن�������ه���������������ض�������ة  درب  مل�������������ا 

حممد عبد الرحمن دمج
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خليك مع �ضجرة الفّي

مع عني املّي

خليك ن�ضمة باردة بتموز

و�ضوت فاح بهاك امل�ضا

باحِلدى وّدع بيدرو

و���ض��م��ي��ات ال��ق��م��ح ال��َغ��َم��ْره��ا 

ب�ضواعدو

تلمع ذهب وتلّب�س ق�ضب

ووالد جتمعوا،

كا�س و�ضمع �ضّووا

بخور و�ضلح زيتون...

وبرد �ضنني يلفح ِعرق �ضنديان

ال ما تغرّي بالزمان

و�ضجر اإبل العتيق ينفخ ريح

يحاكي الوادي العميق

يدغدغ ري�ضات ن�ضر احلمى

اللي رجع ونوى

ب�ضموخ وبطرية غوى

يرد االأمانة على ال�ضما...

ن�صر احلمى

ع�صكرنا

حاجي دلع

االأدوار مت���ث���ل���ي  ال  دل�������ع  ل���ي���ل���ي  ي������ا  ح�����اج�����ي 

وم�������ا �����ض����ل ب����اق����ي م����ع����ي غ�����ري ال����ع����ت����ب ت����ذك����ار

ج�����اي�����ي مب����و�����ض����م حم�����ل ت�����ا ت���ق���ط���ف���ي االأث�����م�����ار

امل�������ض���وار ت��ك��ّم��ل��ي  وال  ارج����ع����ي  ج��ي��ت��ي  م����ا  م���ط���رح 

����ض���و ذّك���������رك ب���ع���د اجل��������رى ب���ح���ج���ار ه������اك ال������دار

ب���ال���ن���ار ب����ع����د  ي����ول����ع  ال����ع����م����ر  ت����ل����ج  ت����ف����ك����ري  ال 

االأع�����������ذار ي���ق���ب���ل  رح  ه���ال���ق���ل���ب  ت����ف����ك����ري  وال 

خ���ل���ي ي����ا ل��ي��ل��ي ال����ده����ر ي��ح��ك��م ع���ل���ى ال���ل���ي ���ض��ار

�����ض����ّف����ا رب�����ي�����ع ال����ع����م����ر ع������م ي�������ض���ل���ح ث���ي���اب���و

���ض��ح��اب��و ي����ق����رب  ورح  ف�������ض���ي  زي����ت����و  وق����ن����دي����ل 

وغ���������ض����ن امل�����������ودي ان���ك�������ض���ر وا��������ض�������وّد ع���ّن���اب���و

ب���ال���ع���ك�������س �����ض����ّف����ا ال����ع����م����ر ع�����م ي��������دور دوالب�������و

و����ض���ق���ف امل���ح���ب���ي ان�����ط�����وى وت�����ه�����ّدم�����وا ع��ت��اب��و

وم������وق������د ح����ي����ات����ي ان����ط����ف����ى وت����خ����ّل����ع����و ب����واب����و

وي������ط������وي ب���ل���ح���ظ���ة دل�������ع ����ض���ف���ح���ة م������ن ك���ت���اب���و

وك�������ل م������ني م�����ّن�����ا ب������ه������داوي ي������راج������ع ح�������ض���اب���و

حممد عادل ال�صيد/ برجا - ال�ضوف

ت���������ت���������ب���������ارك ي�����������ا ع�����������ض�����ك�����رن�����ا

ب���������ال���������ع���������زمي���������ة واالإمي�������������������������ان

��������ض�������ع�������ب ب�������������������ادي ب�������ن�������ادي�������ك

ي����ح����م����ي����ك اهلل  ع�������������ض������ك������رن������ا 

ي����������ا ح��������ام��������ي اأر��������������������س ب����������ادك

وع����������ي����������اد ال������ن�������������ض������ر ع�������ي�������ادك

ك����������ل م����������ا ب������ي�������������ض������رب ال�����ن�����ف�����ري

ال������ع�������������ض������ك������ر ح��������������دد امل�����������ض�����ري

اأم�������ل�������ن�������ا غ�����������������ريك  يف  م�������������ا 

وح�����������������������دك ح������������ام������������ي وط�������ن�������ا

ال������ب������ط������ول������ة ب�����ت�����ت�����اأ������ض�����ل ف���ي���ك

ل����������ع����������زك غ����������ّن����������ت اأرزت�����������ن�����������ا

م�����������رّج�����������ع ع�����������������ّزة اأج���������������������دادك

م������������ن االأع������������������������������ادي حم��������ررن��������ا

م�����وق�����ع�����ن�����ا ب  ج�������ب�������ال�������ك  ع�����������ا 

ال��������ن�����������������ض��������ر ه�������������و اأم��������ل��������ن��������ا

ت���������ت���������ب���������ارك ي�����������ا ع�����������ض�����ك�����رن�����ا

وح�����������������������دك ح������������ام������������ي وط�������ن�������ا

رفيق عويجان

املعاون االأول يو�صف جرادة

فوج االإ�ضارة

حّباآ ك��ن��ت  ل  ع��ي��ون  ي��ا  ع��ذري��ن��ي 

تخّبا ب��ع��م��رو  م���ا  احل�����ض��ن  الأّن�����و 

وم�ضاعر وج��ف��ون  بعيون  حلمت 

���ض��م��ع��ت اآه�����ات ع���ا مت��ج��ي��د رّب���ا

ثائر كنت  التوا�ضع  ث��وب  لب�ضت 

ترّبى م��ا  قلبي  التقليد  ع��ل��ى 

بال�ضمائر خ��ي��ال��و  ج��ام��ح  ال��ع��ق��ل 

ت��ن��ّب��ا ل��ي��ل��و  اأمل  م����ن  ك���ام���و 

م�ضائر ت�ضّبق  ���ض��اع��ر  بقريحة 

ال�ضرائر خيوط  على  فجرو  وبت�ضوفو 

ال�ضعر من �ضماوات الوحي اإلهام عّبا

هالب�ضائر ب��اري  مت  م��ن  نفخ   ...

ع��ل��ى اآف������اق ه��ال��دن��ي��ا ال���رباه���ا

التوقع مفاتيح  ال�ضاعر  ُع��ط��ي 

الب�ضائر تي�ضوف  اهلل  �ضمري  م��ن 

وي��ل��م��ح ب��ط��رف ع��ي��ن��و امل��خ��ّب��ا.

املقدم توفيق نعيم يزبك

عيون عالبكرا...





ت�رشين الأول

اإعداد:

ندين البلعة

من القلب

2
0
0

9

159

اجلي�ش - العدد رقم 292

يف الذكرى

االأوىل...

يا رب ال�صرب 

اأحياناً تكون احلياة ظاملة، جتلب 

التعا�ضة والهموم وامل�ضائب. فما 

اأق�ضاها حالة تخ�ضر فيها االأم ولدها 

وفلذة كبدها... واالأب ابنه، رفيق 

فخره...  وم�ضدر  وحياته  عمره 

واحلبيبة  ومر�ضدها.  اأخاها  االأخت 

حبيبها، فار�س اأحامها املفرت�س 

و�ضندها  عمرها  �ضريك  يكون  اأن 

اىل اآخر نف�س من حياتها!! 

ما ال�ضبيل اىل الن�ضيان؟!

نعم... هي نعمة اأن نن�ضى االآالم 

باالأحرى  بل  والفقدان،  واحلزن 

احلرقة  تبقى  فيما  نتنا�ضى  اأن 

حمفورة، والذكرى هي هي... ت�ضدنا اليها كلما حاولنا اأن ندفنها 

مع املا�ضي. فاإما اأن نخ�ضع لها ونبكي يف بع�س االأحيان من اأمل 

االإ�ضتياق... واإما اأن تدفننا معها راف�ضة اأن ترتكنا ب�ضام. فهي 

لي�ضت اأي ذكرى، بل هي ذكرى فقدان �ضاب، يف ريعان �ضبابه 

وربيع عمره، كان هو االإبن واالأخ واحلبيب... هو االإبن املر�ضي، 

واالأخ احلنون واحلبيب العا�ضق احلامي... هي ذكرى فقدانه يف 

ليلة احتجب فيها القمر واأخفى �ضوءه الأنه عرف اأنه لن ي�ضتطيع 

�ضيئاً حلمايته من الغدر واحل�ضد وال�ضر!!

اإنها الذكرى ال�ضنوية االأوىل لل�ضاب فاروق علي نون، هو الذي 

امتاأ حياة وحيوية ومتيز بال�ضخ�ضية القوية والطيبة... اأبى اأن 

�ضامتة  ر�ضا�ضة  فغدرته  و�ضعوباتها،  احلياة  لهموم  ي�ضت�ضلم 

اأ�ضكتت �ضوته ولكنها مل ت�ضمت روحه!

كانت التعا�ضة تزيده عزماً واإ�ضراراً، والتعب يزيده قوة واندفاعاً 

مبنياً  م�ضتقباً  ويحقق  ليتقدم 

االأمل واحلب... واالأهم على  على 

العائلة.

بعد �ضنة على غيابه، مل تنجِل 

االأدرى،  هو  اهلل  ولكن  احلقيقة! 

وهو القادر على كل �ضيء. فابنه 

بالراحة  جناته  يف  ينعم  فاروق 

بعيداً  االأحزان،  عن  بعيداً  والفرح 

عن اأنا�سٍ اأعمى اجل�ضع ب�ضائرهم 

هو  قلوبهم.  والكره  احلقد  وماأ 

�ضبحانه تعاىل،  اهلل  ينعم بحنان 

وبعدله الذي ال يخّيب اإن�ضاناً. 

ال  االأليمة،  الذكرى  هذه  يف 

القوة  ن�ضتمد  رب  يا  فمنك  والدعاء...  ال�ضاة  �ضوى  ي�ضعنا 

وال�ضرب: االأم تبكي وتندب، ومع ذلك تبقى اأنت قوتها لت�ضمد 

اأوالده  لطاملا ح�ضن  الفقدان، وتدعم زوجاً  الياأ�س وم�ضاعر  اأمام 

وعائلته فبّداهم على �ضعادته اخلا�ضة...

اأنت يا رب القوة... اجلميع ين�ضى، اأو يتنا�ضى ويتابع حياته، 

اإال الوالدين...

اأوالدهم...  هي  وحياتهم  االأوىل،  و�ضيتك  هو  فر�ضاهم 

واح�ضنه  فاروق،  الأهل  قوة  فكن  �ضعادِتهم...  من  و�ضعادتهم 

بعطفك وعنايتك، وطمئن كل من اأحبه ويحبه، اإن يوم اللقاء اآٍت 

اآٍت.. وهي فقط م�ضاألة وقت!!

يف الذكرى ال�صنوية االأوىل

لوفاة ال�صاب فاروق علي نون



يف �سجل اخللود
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نعت قيادة اجلي�س العميد الركن املتقاعد 

تويف  ال���ذي  االأح��م��دي��ة  يو�ضف  �ضامي 

بتاريخ 2009/8/24.

 - �ضارون   - مواليد 1948/10/10  - من 

ق�ضاء عاليه.

ب�ضفة  احلربية  امل��در���ض��ة  يف  ت��ط��ّوع   -

تلميذ �ضابط اعتباراً من 1968/10/1.

اع���ت���ب���اراً من  ل��رت��ب�����ة م����ازم  - رق���ي 

حتى  الت�رقية  يف  وت��دّرج   ،1971/8/1

رتبة عمي�د رك�ن اعتباراً من 1999/7/1.

- حائز:

من  اللبناين  اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •
الدرجة الثالثة.

فار�س. درجة  من  الوطني  االأرز  • و�ضام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�ضتحقاق  و�ضام   •

الثانية.

الوطنية. الوحدة  • و�ضام 

اجلنوب. فجر  • و�ضام 
الدرجة  من  الع�ضكري  التقدير  • و�ضام 

الف�ضية.

�ضابط. رتبة  من  الوطني  االأرز  • و�ضام 
من  اللبناين  اال�ضتحقاق  و���ض��ام   •

الدرجة االأوىل.

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
مرة.  18 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

املنطقة. قائد  • تهنئة 
مرات. ثاث  اللواء  قائد  • تهنئة 

ال�ضرطة. قائد  • تهنئة 
الداخل  يف  درا�ضية  دورات  ع��دة  تابع   -

واخلارج.

- متاأهل وله �ضتة اأوالد.

املعاون  اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

الذي  الدين  زي��ن  عقيل  ه��اين 

تويف بتاريخ 2009/8/25.

 -  1967/5/15 مواليد  من   -

 - بعلبك  ق�ضاء   - يونني  بلدة 

حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س اعتباراً من 

.1987/10/22

- من عداد لواء امل�ضاة 

اخلام�س - الكتيبة 52.

- حائز :

احل���رب  و����ض���ام   •
مرتني.

ف��ج��ر  و������ض�����ام   •
اجلنوب.

ال��وح��دة  و����ض���ام   •
الوطنية.

التقدير  و���ض��ام   •
الع�ضكري.

اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
ثاث مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
18مرة.

18مرة. اللواء  قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

ال����ع����ري����ف و����ض���ام 

حم��م��د ���ض��ويل ال��ذي 

ت��������ويف ب����ت����اري����خ 

.2009/9/14

م���وال���ي���د  م������ن   -

 -  1982/7/14

 - �ضور  ق�ضاء   - �ضور 

حمافظة اجلنوب.

يف  ت��������ط��������ّوع   -

من  اع��ت��ب��اراً  اجلي�س 

.2002/1/6

فوج   - الدعم  لواء  عداد  من   -

الهند�ضة.

- حائز :

احلرب. • و�ضام 
الع�ضكري. التقدير  • و�ضام 

اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرتني.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ه��ن��ئ��ة   •
اجلي�س ثاث مرات.

اللواء. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله ولد واحد.

العميد الركن املتقاعد �صامي يو�صف االأحمدية

العريف و�صام حممد �صويلاملعاون هاين عقيل زين الدين



نعت قيادة اجلي�س العقيد االإداري 

ط��وين ج���ورج ان���دراو����س ال��ذي 

تويف بتاريخ 2009/9/13.

 -  1956/2/5 مواليد  م��ن   -

حتويطة النهر - ق�ضاء بعبدا.

ب�ضفة  اجل��ي�����س  يف  ت��ط��ّوع   -

من  اعتباراً  متمّرن  اإداري  مازم 

.1983/7/17

اإداري  اأول  م��ازم  لرتبة  رقي   -

اعتباراً من 1985/9/1، وتدّرج 

عقيد  رتبة  حتى  الرتقية  يف 

اإداري اعتباراً من 2005/7/1.

- حائز:

احلرب. • و�ضام 
الوطنية. الوحدة  • و�ضام 

اجلنوب. فجر  • و�ضام 

التقدير  و�ضام   •
من  ال���ع�������ض���ك���ري 

الدرجة الف�ضية.

و��������ض�������ام   •
اللبناين  االإ�ضتحقاق 

من الدرجة الثالثة.

االأرز  و����ض���ام   •
رتبة  م��ن  الوطني 

فار�س.

و��������ض�������ام   •
اللبناين  االإ�ضتحقاق 

من الدرجة الثانية.

اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
ثماين مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
17 مرة.

اأربع  اللواء  قائد  تهنئة   •
مرات.

لاإدارة. العام  املدير  • تهنئة 
القيادة  كلية  قائد  تهنئة   •

واالأركان.

الق�ضايا  م��دي��ر  تهنئة   •
االإدارية واملالية.

يف  درا�ضية  دورات  عدة  تابع   -

الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

ن����ع����ت ق����ي����ادة 

العقيد  اجل��ي�����س 

خ�ضر فرحات الذي 

ت����ويف ب��ت��اري��خ 

.2009/8/30

م��وال��ي��د  م���ن   -

 -  1960/4/24

ق�ضاء   - الغبريي 

بعبدا.

يف  ت����ط����ّوع   -

ب�ضفة  اجل��ي�����س 

من  اع��ت��ب��اراً  ���ض��اب��ط  تلميذ 

.1984/1/9

اعتباراً  م��ازم  لرتبة  رق��ي   -

وت����دّرج   ،1986/8/1 م���ن 

عقيد  رتبة  حتى  الرتقية  يف 

اعتباراً من 2008/7/1.

- حائز :

احلرب. • و�ضام 
الوطنية. الوحدة  • و�ضام 

اجلنوب. فجر  • و�ضام 
الع�ضكري  التقدير  و�ضام   •

من الدرجة الف�ضية.

اللبناين  االإ�ضتحقاق  • و�ضام 
من الدرجة الثالثة.

من  الوطني  االأرز  و�ضام   •
درجة فار�س.

ال��ت��ذك��اري��ة  امل��ي��دال��ي��ة   •
للموؤمترات للعام 2002.

اللبناين  االإ�ضتحقاق  • و�ضام 
من الدرجة الثانية.

اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
ثاث مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
23 مرة.

االأركان. رئي�س  • تهنئة 
�ضبع  اللواء  قائد  تهنئة   •

مرات.

الكتيبة  ق��ائ��د  تهنئ�ة   •
مرتني.

- تابع عدة دورات درا�ضية يف 

الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولد واحد.

يف �سجل اخللود
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العقيد االإداري

طوين جورج اندراو�ش

العقيد

خ�ضر فرحات

ايلي  اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  الذي تويف  اأنطوان مّيني 

.2009/9/3

بلدة  مواليد 1990/8/9-  من   -

ق��ب ال��ي��ا���س - ق�����ض��اء زح��ل��ة - 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت��ط��ّوع   -

 .2008/4/5

- من عداد فوج املدفعية االأول.

- حائز:

املخابرات. مدير  • تهنئة 
- عازب.

اجلندي ايلي اأنطوان مّيني





االأوىل: • القاعدة 
اإذا التقت مركبتان اأو اأكر على تقاطع اأو مفرتق طرق 

مت�ضاٍو باحلقوق والواجبات )هو التقاطع الذي تتوافر فيه 

ال�ضروط االآتية: اأن يكون معّبداً من جميع اجلهات؛ اأن ال 

يحكم باإ�ضارة �ضوئية؛ اأن ال يوجد عليه �ضرطي مرور؛ اأن 

املركبات  هذه  من  وكل  مرور(،  �ضواخ�س  عليه  يوجد  ال 

البع�س  على ميني  بع�ضها  )اأي  البع�س  بجانب  بع�ضها 

كما هو مبنّي يف الر�ضم( فاإن اأحقية املرور تكون للمركبة 

اجتاهها.  كان  مهما  مركبات  على ميينها  يوجد  ال  التي 

احلالة  ه��ذه  يف  االأول��وي��ة  تكون  امل��ب��نّي،  الر�ضم  ففي 

الأن   2 املركبة  ثم  ومن  الأن ميينها مفتوح،   1 للمركبة 

ميينها اأ�ضبح مفتوحاً، واملركبة 3 متر اأخرياً.

الثانية: • القاعدة 
اإذا التقت مركبتان على مقطع متكافئ احلقوق وكانت 

كل منهما على ي�ضار االأخرى، تكون اأولوية املرور للمركبة 

اأو املنعطفة لليمني، كما هو مبنّي  املتجهة با�ضتقامة 

يف الر�ضمني االآتيني.

الثالثة: • القاعدة 
اأولوية املرور للمركبة القادمة من طريق رئي�س على 

التقاطع الذي يلتقي مع طريق فرعي.

الرابعة: • القاعدة 
ال�ضوارع  على  ت�ضري  التي  للمركبات  امل��رور  اأولوية 

املعدة لل�ضرعات العالية )االأوتو�ضرتاد( وغالباً ما تربط 

�ضواخ�س تدل  الدول وهناك  اأو  املدن  ال�ضوارع بني  هذه 

عليها.

اخلام�صة: • القاعدة 
على  ويدل  الدوار  تدور  التي  للمركبات  املرور  اأولوية 

مر�ضوم  اإلزامية  اأو  حتذيرية  �ضاخ�ضة  اأو  �ضكله  ال��دوار 

بداخلها اإجتاه دائري.

ال�صاد�صة: • القاعدة 

الع�ضكرية،  والقوافل  الر�ضمية  للمواكب  املرور  اأولوية 

وت�ضمل: �ضيارات االإ�ضعاف، االإطفاء، وكذلك �ضيارات دفن 

م�ضتعملة  الر�ضمي  بالواجب  تقوم  كانت  اإذا  املوتى، 

الزمور واالأ�ضواء الدالة على ذلك.

ال�صابعة:  • القاعدة 
اخللف  اىل  الراجعة  املركبات  االأول��وي��ة  ح��ق  تفقد 

واخلارجة  للخلف  واملنعطفة  ال�ضارع  يف  وامل�ضتديرة 

العامة  واملواقف  الوقود  وحمطات  الرتابية  الطرق  من 

واخلا�ضة.

الثامنة: • القاعدة 
اأولوية املرور للم�ضاة دائماً يف حال ا�ضتخدامهم اأي جزء 

اأولوية املرور للطلبة وفرق  اأجزاء الطريق، وتعطى  من 

وامل�ضريات  الراجلة  املوتى  ومواكب  والك�ضافة  اجلي�س 

املنظمة امل�ضّرح لها.

االأ�صا�صية: • القاعدة 
بناًء على ما تقدم، نتمنى عليك عزيز ال�ضائق اأن تعي 

خ�ضو�ضاً  الطريق،  يف  االآخرين  حقوق  وحترتم  واجباتك 

على التقاطعات، حفاظاً على �ضامتك و�ضامة املجتمع 

كذلك!

ال�صري  قــانــون  ينظم 

ــــرور  اأفــ�ــصــلــيــات امل

الــطــرق،  مل�صتعملي 

التي  بالقواعد  والتقّيد 

واجب  القانون  يفر�ضها 

حفاظاً  اجلــمــيــع  عــلــى 

جميعاً  حقوقهم  على 

بال�صالمة.

ت�رشين الأول

اإعداد:

د. اليا�ش مي�صال ال�صويري

رئي�س اجلمعية اللبنانية

)LAPS( لل�ضامة العامة

ع�ضو جمل�س اإدارة

منظمة ال�ضامة العاملية

وممثل املنظمة

لدى االأمم املتحدة

�سالمتكم تهمنا

2
0
0

9

القيادة

فن وذوق واأخالق 

واحرتام القانون

اولويات 

املرور
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الو�ضوا�ض اإ�ضطراب نف�ضي

املعاجلة النف�ضية رانيا في�ضل تعّرف الو�ضوا�س 

باأنه اإ�ضطراب نف�ضي حيث ت�ضيطر فكرة اأو اأفكار 

ذاته،  من  نابعة  وتكون  ما،  �ضخ�س  على  معّينة 

وهي تتكّرر لتتحّول اىل م�ضدر قلق بالن�ضبة اليه، 

فيعجز عن ال�ضيطرة على قلقه وي�ضعر باأنه جمرب 

التخفيف  بهدف  معّينة  بت�ضرفات  القيام  على 

من حّدته.

فكرياً  و�ضوا�ضاً  يبداأ  في�ضل،  بح�ضب  الو�ضوا�س 

وقد يتحّول اىل قهري.

اإرادية  ال  فكرة  �ضيطرة  هو  الفكري  الو�ضوا�س 

متكّررة ودائمة على الفرد يعجز عن التحّكم بها، 

اأو  نزعة  �ضدمة،  يكون  اأن  ميكن  الو�ضوا�س  وهذا 

قتل  على  �ضيقِدم  باأنه  اإن�ضان  يعتقد  كاأن  فكرة، 

اأحد ما، يف حني اأنه لن يقوم بذلك.

يتجه  االأفكار  هذه  على  لل�ضيطرة  حماولة  ويف 

االإختاط  ويتجّنب  معّينة  �ضلوكيات  نحو  املري�س 

لتتكّرر  ال�ضلوكيات تتمّلكه  اأن هذه  اإال  باملجتمع، 

وتت�ضاعد وتريتها. واملري�س غالباً ما يكون مدركاً 

باأن االأفكار التي تتحكم به خيالية،  و�ضعه وعارفاً 

اإال اأن خوفه مينعه من زيارة معالج نف�ضي.

اأما الو�ضوا�س القهري فهو تكرار ال�ضلوك املر�ضي 

وهو يعقب مرحلة الو�ضوا�س الفكري ويكون نتيجة 

له.

الفكري،  الو�ضوا�س  عن  الناجمة  الت�ضرفات  اإن 

وغري  موزونة  وغري  غريبة  تبدو  في�ضل،  بح�ضب 

اإال اأن املري�س ي�ضعر باأنه بحاجة ملحة  منطقية، 

الو�ضوا�س يخفون  اأن مر�ضى  القيام بها، كما  اىل 

مر�ضهم بحيث ال ميكن اكت�ضافه �ضوى بالتعاي�س 

معهم.

اأنواع الو�صوا�ش

يتمظهر الو�ضوا�س بعدة اأ�ضكال. ففي اإطار جند:

- اخلوف من العدوى.

الفرد  ي�ضعر  بحيث  االآخرين  اأذية  من  اخلوف   -

وكاأنه م�ضوؤول عن اأية حادثة اأو م�ضكلة تقع، اأو عن 

اأحزان االآخرين.

- اخلوف من اخلطاأ حيث يحاول املري�س تنفيذ 

توؤثر  التي  هواج�صه  اإن�صان  لكل 

على �صلوكه. لكن هذه الهواج�ش حني 

موؤ�صراً  ت�صبح  معيناً  حداً  تتخّطى 

يف  كما  عقلية،  اأو  نف�ضية  لأمرا�ض 

حالة الو�صوا�ش القهري االإجباري.

امل�ضاب بهذا املر�ض النف�ضي يواجه 

خوف  م�ضدر  تكون  مزعجة  اأفكاراً 

يخرج من  ولكي  اليه  بالن�صبة  وقلق 

االأفكار  الناجم عن هذه  اخلوف  دّوامة 

الراحة  له  يوؤمن  �ضلوك  نحو  يتجه 

موؤقتاً، غري اأن هذا ال�ضلوك الذي يتكّرر 

بوترية مت�صاعدة ي�صتهلك كثرياً من 

وقته ويهّدد بتدمري حياته اليومية.

جمتمعنا  يف  الإجباري  القهري  بالو�ضوا�ض  املري�ض  �ضفة  تبدو   •
فعلياً  اأنها  حني  يف  مــا،  حد  اىل  مقبولة  وتبدو  ح�صنة  اأنها  على 

مر�ض.

عقلي  اإ�ضطراب  الأخري  هذا  باأن  الهو�ض  عن  الو�ضوا�ض  يختلف   •
باحليوية  مليئاً  الفرد  ويكون  والغرابة،  واملرح  الزائد  بالن�ضاط  يتمّيز 

باملقارنة

يبداأ يف الفكر ثم يتحّكم بال�ضلوك

الو�ضوا�ض مر�ض يطّوق �ضاحبه      باخلوف والقلق

ت�رشين الأول

ا�سواء كا�سفة

2
0
0

9
اإعداد:

كارال حداد
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كل �ضيء بدقة ومثالية.

- اخلوف من االإحراج حيث ت�ضيطر على املري�س 

�ضيقع  اأو  التكّلم،  اأثناء  يف  �ضيتلعثم  كاأنه  اأفكار 

باأي من هذه  اأنه ال يقوم  اإال  بالتعّري،  اأو �ضيقوم 

الت�ضرفات.

- اخلوف من االأفكار اخلاطئة.

والتنا�ضق  الرتتيب  اىل  املفرطة  احل��اج��ة   -

والدقة.

- ال�ضك الزائد واحلاجة الدائمة للتاأكد.

اأما يف اإطار الو�ضوا�س القهري فناحظ:

- االإ�ضتحمام اأو غ�ضل اليدين ب�ضكل متكرر.

اأو  اأ�ضياء معّينة  اإم�ضاك  اأو  اأحد  - رف�س مام�ضة 

االإحتكاك باأي �ضخ�س.

اأو  الباب  كقفل  �ضيء  اأي  من  امل�ضتمر  التاأكد   -

ال�ضيارة...

- العّد املتكرر فكرياً اأو ب�ضوت مرتفع.

- الرتتيب والتنظيم بطرق مميزة ومعّينة.

- تكرار كلمات اأو جمل اأو �ضلوات معّينة.

- احلاجة اىل القيام باأمور معّينة عدة مرات.

عندما  )وذلك  لها  لزوم  ال  باأغرا�س  االإحتفاظ   -

وجمهوداً  وقتاً  فيتخذ  الهواية  االأمر  هذا  يتخّطى 

وم�ضاحة حياتية كبرية(.

القلق واالإكتئاب

االإكتئاب،  يوّلد  الذي  القلق  الو�ضوا�س  ي�ضّبب 

بحيث يعجز املري�س عن القيام باالأمور احلياتية 

العادية، فيميل اىل االإنزواء واالبتعاد عن املجتمع 

والن�ضاطات واالأعمال وال�ضداقات.

كما ميكن اأن يكون الو�ضوا�س م�ضحوباً بتقل�ضات 

االأمثلة  الوجه، ومن  ع�ضلية متكّررة مثل ع�ضات 

الكتف  هّز  املتكّرر،  الرم�س  املتكّرر،  التن�ضق 

املتكّرر...

االأ�صباب

يقول بع�س الدرا�ضات والبحوث اأنه اإذا كان والدا 

ال�ضخ�س اأو اأ�ضقاوؤه م�ضابني بالو�ضوا�س، فاإن فر�ضة 

االإ�ضابة لديه تزداد قلياً عن االأ�ضخا�س االآخرين. اإال 

اأن االأ�ضباب الرئي�ضة بح�ضب االإخت�ضا�ضية في�ضل ما 

تتوّزع  فهي  الثانوية  االأ�ضباب  اأما  مبهمة،  تزال 

بني بيولوجية ونف�ضية.

مادة  يف  بالنق�س  البيولوجية  االأ�ضباب  تتمّثل 

عن  م�ضوؤولة  وهي   ،Sérotonin ال�ضريوتونني 

تعديل املزاج.

الو�ضوا�س  مري�س  )كان  النف�ضية  االأ�ضباب  اأما 

ع�ضر  ال�ضاد�س  حتى  ال��راب��ع  القرن  من  يعترب 

اىل  فتعود  �ضيطانياً(،  م�ضتحوذاً  اأو  مم�ضو�ضاً 

هناك  اأن  غري  الاوعي،  يف  ونزاعات  ا�ضطرابات 

ر لظهور هذا املر�س الذي  �ضخ�ضية و�ضوا�ضية حت�ضّ

وحتى  الطفولة  �ضن  من  ابتداًء  معامله  تت�ضح 

منت�ضف البلوغ.

العالج

من املهم جداً اكت�ضاف الو�ضوا�س باكراً ومعاجلته 

اىل  يحتاج  مزمن  مر�س  اىل  يتحول  اأن  قبل 

املراقبة طوال احلياة، لذلك كلما كان ال�ضعي نحو 

العاج اأ�ضرع، كلما كان ال�ضفاء اأ�ضهل.

والعاج ق�ضمان كما ترى في�ضل: العاج الطبي 

املر�س  ه��ذا  ب��اأن  العلم  مع  النف�ضي،  وال��ع��اج 

ميكن اأن يظهر من جديد بعد االنتهاء من الفرتة 

العاجية.

ي�ضمل العاج الطبي االأدوية كم�ضادات االإكتئاب 

والقلق وذلك بح�ضب احلالة.

اإال اأن العاج الناجح ال يكون اإال مبزج هذا االأخري 

على  في�ضل  بح�ضب  يرّكز  الذي  النف�ضي  بالعاج 

على  املري�س،  ميار�ضه  الذي  االإجباري  ال�ضلوك 

االإمتناع عن ردات الفعل املر�ضية وعلى جمابهة 

وذلك  االأق�ضى،  احلد  حتى  تتمّلكه  التي  املخاوف 

دون  من  القلق  حتّمل  على  م�ضاعدته  خال  من 

اللجوء اىل هذا ال�ضلوك.

الن�ضاط  هذا  ي�ضل  وقد  بالأخر،  يبداأ  حتى  عمل  من  ينتهي  يكاد  ل  املفرطة، 

اىل درجة العدوان والتحطيم.

بالتفا�صيل  لغته  وتتمّيز  منتظمة  غري  باأنها  املهوو�ش  اأفكار  • تتميز 
وال�ضك  القلق  مثل  الثانوية  الأعرا�ض  بع�ض  يظهر  وقد  لها،  اأهمية  ل  التي 

والإ�ضطراب يف الوعي ويف احلالت ال�ضديدة ال�ضاللت والهالو�ض.

يبداأ يف الفكر ثم يتحّكم بال�ضلوك

الو�ضوا�ض مر�ض يطّوق �ضاحبه      باخلوف والقلق
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اأهمية الطاقة الداخلية

منذ قرون، ويف غياب العقاقري الطبية احلديثة، 

�ضدقية  ذات  غري  بو�ضائل  �ضفاءات  حت�ضل  كانت 

القدمية،  ال�ضعبية  الو�ضفات  ومنها  علمية، 

�ضعور  ترفع  التي  الروحانية  واملمار�ضات 

وت�ضاعده  املري�س،  لدى  ال�ضفاء  توّقع 

ع�ضرنا  ويف  امل��ر���س.  تخّطي  على 

التقدم  م��ن  وب��ال��رغ��م  ال��ي��وم، 

نرى  ال��ه��ائ��ل،  ال��ع��ل��م��ي 

االأط��ب��اء  ب��ع�����س  اأن 

اأ�ضبحوا  املعا�ضرين 

كربى  اأهمية  يولون 

املري�س  ل��ط��اق��ات 

الداخلية، وي�ضتعينون 

ب���ه���ا م����ن اأج����ل 

ت�����ض��ري��ع ع��اج��ه. 

ال�ضياق،  ه��ذا  ويف 

االإ���ض��ارة اىل  بد من  ال 

تناولته  طبي  ح��دث 

العلمية  ال�����ض��ح��ف 

بع�س  منذ  االأم��ريك��ي��ة 

اأحد  الوقت، ومتّثل ب�ضفاء 

امليوؤو�س  ال�ضرطان  مر�ضى 

ذي  غ��ري  ب���دواء  عاجهم،  م��ن 

اىل  االإعتبار  اأعاد  ما  وهو  فعالية. 

نظرية العاج النف�ضي - اجل�ضدي، وحّتم عدم 

االإ�ضتهانة مب�ضاعر املري�س واعتقاداته.

الغريب يف املو�ضوع، ح�ضب تاأكيد جملة العلوم 

حينه،  يف  احلدث  اىل  تطّرقت  والتي  االأمريكية 

اليه،  امل�ضار  ال��دواء  و�ضفوا  قد  كانوا  االأطباء  اأن 

املوت،  على  امل�ضرف  املري�س  رغبة  على  بناًء 

ال�ضحري على  اآمن مبفعوله  كان قد  واأنه  خ�ضو�ضاً 

حتت  املعجزة  حدثت  وهنا  بوجوده.  �ضماعه  اأثر 

اأنظار االأطباء امل�ضعوقني، اإذ اأ�ضرف املري�س على 

ال�ضفاء وعاد اىل ممار�ضة عمله. لكن ل�ضوء حظه، 

ن�ضرت ال�ضحف الحقاً خرب �ضحب دوائه ال�ضايف من 

االأ�ضواق لعدم فعاليته، االأمر الذي ت�ضبب بعودة 

ي مر�ضه، وموته. تف�ضّ

ما هو راأي العلم؟

االأمريكية،  العلوم  جملة  اأوردت����ه  م��ا  ح�ضب 

منوذجاً  يعترب  املري�س  هذا  مع  حدث  ما  فاإن 

الناجمة  ال�ضفاء  ح��االت  من  يح�ضى  ال  لعدد 

لر�ضائل  الب�ضري  اجل�ضم  ا�ضتجابة  عن 

للعقاقري  العقل. وما »ا�ضتجابة اجل�ضم 

حالياً  بحثه  يتم  الذي  الكاذبة« 

�ضوى  �ضديدين  وت���اأٍن  بعمق 

املحرّي.  اللغز  ه��ذا  اأج��زاء  اأح��د 

احلديث،  العلم  يوؤكد  وكما 

تقبع  اللغز  هذا  اأ�ضرار  فاإن 

الذي  الباطني  عقلنا  يف 

بيئية  الإ�ضارات  ي�ضتجيب 

اإ�ضارات  الدقة، وهي  بالغة 

ويحّرك  �س  يتح�ضّ جتعله 

قوانا الكامنة، ويف مقّدمها 

الداخلية.  �ضيدليتنا 

يوؤكد  ك��م��ا  ف��اأج�����ض��ام��ن��ا 

من  اأن���واع���اً  تنتج  ال��ع��ل��م، 

ملحاربة  ال�ضرورية  الكيميائيات 

عندما  لذا،  االأمرا�س.  من  كبرية  ن�ضبة 

يتاأمن اإفراز املنا�ضب منها يف اأثناء الظروف 

اليوم  ن�ضميه  ما  يح�ضل  ال�ضعبة،  املر�ضية 
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�صفاء  عــن  الكثري  ن�صمع 

بطرق  م�ضتع�ضية  اأمرا�ض 

فيعزو  فهمها،  ي�صعب 

املعجزات،  اىل  ذلك  البع�ض 

من  ج��زءاً  اآخ���رون  ويعتربه 

يخ�صع  طبيعية  عمليات 

العقل،  لإمرة  اجل�ضم  خاللها 

اأخطائه  بت�ضحيح  ويقوم 

على  دليل  وخ��ري  بنف�ضه. 

بالأدوية  ال�ضفاء  حالت  ذلك، 

الوهمية  والعمليات  الكاذبة 

التي �ضّجلت موؤخراً، واعتربها 

على  را�صخاً  برهاناً  الطب 

ودوره  الذهني،  االإيحاء  قوة 

ال�صحة  على  املحافظة  يف 

وحماربة الأمرا�ض.

هذا  يف  اجلديـد  هــو  مــا 

ي�صاعد  حد  اأي  واىل  ال�صاأن، 

تفعيل  يف  الذهني  االإيحاء 

عــدم  اأو  االأدويـــــــة،  ـــوة  ق

اال�صتجابة لها؟



تتباطاأ  اأج�ضامنا  اأن  يبدو  لكن  الذاتي«.  »ال�ضفاء 

يف  متعددة،  الأ�ضباب  مبهامها  القيام  يف  اأحياناً 

والطعام،  البيئة  وتلّوث  احلياة،  �ضغوط  مقدمها 

اإيحائي  دع��م  اىل  حاجتها  هنا  وم��ن  و�ضواهما، 

واال�ضتجابة لها. وقد  الدماغ  يوؤمن تلّقي ر�ضائل 

الدعم مبوؤثرات خارجية تكون مبثابة  يتمّثل هذا 

التي  الداخلية  �ضيدليتنا  الإيقاظ  مبطنة  دعوة 

�ضبق واأ�ضرنا اىل وجودها. وتكون اإ�ضتجابة اجل�ضم 

ر�ضالة  معنى  ل�ضرب  االأوىل  اخلطوة  الدعوة  لهذه 

الدماغ عرب العقل الباطني اأو االإدراك الاواعي.

ما الذي يحّفز االإ�صتجابة؟

اأطباء  ف��اإن  ال��درا���ض��ات،  بع�س  تاأكيد  ح�ضب 

االإيحاء  بقوة  اإمياناً  اأكر  كانوا  املا�ضية  القرون 

كان  معظمهم  فاإن  واأ�ضرنا،  �ضبق  وكما  الذهني. 

خلفية  اىل  ت�ضتند  ال  �ضعبية  بو�ضفات  ي�ضتعني 

علمية لت�ضريع �ضفاء املر�ضى. واالأهم اأن ال�ضفاء 

االأعمى  االإمي��ان  تاأثري  حتت  عموماً  يح�ضل  كان 

بالطبيب والعاج والقدرات الروحانية.

الع�ضرية  التعقيدات  تزايد  وم��ع  اليوم،  اأم��ا 

الهائل  االنفتاح  ومع  اليومية،  حلياتنا  املرافقة 

كحالة  والعاج  املر�س  اىل  والنظر  العلم،  على 

فيزيائية - كيميائية بحتة، فقد تغرّيت املحّفزات 

لنداء  االإ�ضتجابة  للمري�س  تتيح  التي  النف�ضية 

الطبي  باملحيط  تنح�ضر  واأ�ضبحت  الوع��ي��ه، 

لدى  ال�ضفاء  توّقع  �ضعور  اإيقاظ  ودوره يف جمال 

املري�س.

االإطمئنان  اإح�ضا�س  اىل  الباحثون  ي�ضري  وهنا 

مباب�س  ب��دءاً  ال��ع��ام،  الطبي  اجل��و  يثريه  ال��ذي 

اىل  و�ضوالً  الواثقة،  اأ�ضواتهم  ون��ربات  االأطباء 

روائح االأدوية ووجود االأدوات الطبية املعّقمة يف 

ي�ضقط  وال  اجلراحية.  والعمليات  الطوارئ  غرف 

واالأدوية  العقاقري  لبع�س  الرتويج  احل�ضبان  من 

املركبة والو�ضفات وبع�س م�ضاهري االأطباء. وهي 

ع�ضرية  حمّفزات  الدرا�ضات،  توؤكد  كما  جميعها، 

توّقع  ي�ضبق  ال��ذي  الدماغي  االإ���ض��رتخ��اء  حل��ال 

ال�ضفاء وا�ضتجابة اجل�ضم له.

دور العقل الباطني

وجهاز املناعة

توقظ  التي  املحّفزات  باإمكان  اأن  يعني  هذا 

عمل العقل الباطني اأن تعّزز جهاز املناعة. ومن 

بني  العاقة  على  احل��ايل  الطبي  الت�ضديد  هنا 

�ضعور »التوّقع« وفعل »التكّيف«، اأي توّقع العقل 

الباطني لل�ضفاء وتكّيف جهاز املناعة مع ر�ضائله 

التي  الدرا�ضات  اإح��دى  تاأكيد  وح�ضب  االإيحائية. 

فاإن  االأمريكية«،  العلوم  »جملة  موؤخراً  ن�ضرتها 

عدداً من م�ضاهري االأطباء املعا�ضرين ي�ضتعينون 

مر�ضاهم.  �ضفاء  لت�ضريع  النظرية  بهذه  حالياً 

وقد اأ�ضارت الدرا�ضة اىل عملية جراحية »وهمية« 

االأمريكية  دينفر  جامعة  اأطباء  من  فريق  اأجراها 

الباركن�ضون.  مر�ضى  اأح��د  اأداء  حت�ضني  بهدف 

بعد  ن  حت�ضّ قد  اليه  امل�ضار  املري�س  اأن  وعرف 

ممن  زمائه  اأحد  ن  حت�ضّ فاقت  بن�ضبة  العملية 

اأجريت لهم عملية فعلية لزرع اخلايا الع�ضبية. 

حياة  تابعوا  الذين  الباحثني  اأن  غرابة،  واالأك��ر 

مر�ضى  من  ع��دداً  وبعده  اليه،  امل�ضار  املري�س 

ناً  اأن هوؤالء يبدون حت�ضّ وجدوا  الوهمية،  اجلراحات 

يوازي  والنف�ضية،  الفيزيولوجية  الناحيتني  من 

العمليات  مر�ضى  حياة  يواكب  ال��ذي  ن  التح�ضّ

باأن  اال�ضتنتاج  مّت  االأ�ضا�س  هذا  وعلى  الفعلية. 

جناحها  يف  تكمن  ال  اجلراحية  العمليات  اأهمية 

التقنية فح�ضب، بل يف مدى تقّبل  الناحية  من 

فهذا  تاأثريها.  بفعالية  واقتناعه  لها،  املري�س 

»التوّقع«  �ضعور  يعّزز  الذي  هو  بالذات  االإقتناع 

ت�ضبح  االأ�ضا�س،  هذا  وعلى  »التكّيف«،  وفعل 

ر�ضالة الدماغ االآمرة بال�ضفاء، نافذة املفعول.

ال�ضنوات  خال  اأجريت  التي  الطبية  االأبحاث  اإن 

املا�ضية يف هذا املجال، ك�ضفت النقاب عن عدة 

االأدوية  بتاأثري  معظمها  ارتبط  طبية  اإجن��ازات 

وبناًء على  الوهمية.  اجلراحية  والعمليات  الكاذبة 

ذلك، بداأ االأطباء املعا�ضرون ياأخذون هذا املنحى 

بعني االعتبار، ويخ�ض�ضون له املزيد من االأبحاث 

واالختبارات العلمية. واىل حني اإجناء املزيد من 

القرار  يّتخذ  قد  منهم  بع�ضاً  ف��اإن  املعلومات، 

الب�ضري  وال��اوع��ي  الوعي  مبعطيات  بالتاعب 

الت�ضّبب  دون  من  املر�ضى،  �ضفاء  يحّقق  ب�ضكل 

باأذى املري�س.

ال�شفــــــــــــــــاء بـالأدويــــــــة الكاذبة
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فوج التدخل الثاين بطل اجلي�ض يف ال�ضباحة

جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

قهوجي ممثاً بالعميد علي مهدي، 

 - نيحا  م��ه��رج��ان��ات  جلنة  اأق��ام��ت 

الدولية،  ماراتون �ضري على  البقاع 

مونتي  اأوتيل  من  انطاقاً  االأق��دام 

اىل قلعة  �ضنني يف ب�ضكنتا و�ضوالً 

االأول،  امل�ضاة:  األوية  من  ع�ضكريون  املاراتون  يف  �ضارك  وقد  االأثرية.  نيحا 

اخلام�س والثامن ومن فوجي التدخل الثالث واخلام�س اىل جانب عدة اأندية، 

واأحرزوا املراكز الثاثة االأوىل ونالوا كاأ�ضاً وميداليات.

اأما النتائج الفردية فجاءت على النحو االتي:

- الرقيب االأول اأحمد �ضرف من لواء امل�ضاة اخلام�س، االأول.

- العريف حممد مو�ضى يون�س من لواء امل�ضاة اخلام�س، الثاين.

- اجلندي بال ا�ضماعيل من لواء امل�ضاة االأول، الثالث. 

اجلي�س  بطولة  الثاين  التدخل  فوج  فريق  اأحرز 

للعام 2009 يف ال�ضباحة، والتي جرت يف النادي 

مب�ضاركة  و2009/8/5(   4( املركزي  الع�ضكري 

الكربى  الوحدات  من  كافة  الرتب  من  ع�ضكريني 

وقد حل فريق فوج  امل�ضتقلة.  والقطع  واالأفواج 

الت�ضنيف  يف  االأول  املركز  يف  الثاين  التدخل 

يف  التا�ضع  امل�ضاة  لواء  تاه  للبطولة،  االإجمايل 

املركز الثاين ثم لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز 

الثالث.

االإف���رادي  الت�ضنيف  يف  النتائج  ج��اءت  وق��د 

لل�ضباقات على النحو االتي:

)رجال(: حرة  مرت   100 • �صباق 
- الرقيب االأول رفعات اخلطيب من فوج التدخل 

الثاين، االأول.

من  نقوال  �ضربل  العريف   -

القوات البحرية، الثاين.

رب��اح��ي  رب����اح  ال��ع��ري��ف   -

للريا�ضة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  م��ن 

الع�ضكرية، الثالث.

حرة  مــرتاً   50 �صباق   •
)رجال(:

- الرقيب االأول رفعات اخلطيب، االأول.

لواء امل�ضاة  االأول ح�ضني �ضريتح من  الرقيب   -

ال�ضابع، الثاين.

- العريف �ضربل نقوال، الثالث.

)اإناث(: حرة  مرتاً   50 • �صباق 
عام  مقر  من  �ضويد  جاكلني  االأول  املعاون   -

اجلي�س، االأوىل.

)رجال(: مرتاً   50*4 البدل  • �صباق 
بتوقيت 2.03  اجلمهوري،  احلر�س  لواء  االأول:   -

دقيقة.

- الثاين: لواء امل�ضاة التا�ضع، بتوقيت 2.03.6 

دقيقة.

- الثالث: فوج التدخل الثاين، بتوقيت 2.06.2 

دقيقة.

اجلي�ض ي�ضارك

ويتاألق يف ماراتون

نيحا البقاع 
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فوج مغاوير البحر بطل اجلي�ش 

يف اخلما�صي الع�صكري

اجليـ�ش يحرز لقب بطولـة لبنـان العامـة يف األعـاب القوى

حّقق فوج مغاوير البحر بطولة العام 2009 يف اخلما�ضي الع�ضكري، التي 

ولغاية   2009/8/10 من  اعتباراً  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز  نظمها 

14 منه.

واالألوية  امل�ضتقلة  القطع  من  العبون  فيها  �ضارك  التي  البطولة  ت�ضمنت 

الرمانات  قذف  ال�ضباحة،  املقاتل،  جولة  بالبندقية،  الرماية  واالأف���واج: 

ال�ضلودية والرك�س مل�ضافة 8 كلم انطاقاً من عم�ضيت وو�ضوالً اىل البرتون. 

ويف الت�ضنيف النهائي للقطع، فاز فريق فوج مغاوير البحر يف املركز االأول، 

اللواء اللوج�ضتي  ثم فريق لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين، وفريق 

يف املركز الثالث.

ويف الت�ضنيف االإفرادي للبطولة، حل الرقيب مو�ضى �ضبحة من فوج مغاوير 

ثم  الثاين،  املركز  املو�ضوي يف  ح�ضني  الرقيب  تاه  االأول،  املركز  البحر يف 

العريف جورج غ�ضن يف املركز الثالث، وكاهما من لواء احلر�س اجلمهوري. 

العامة  لبنان  بطولة  لقب  اجلي�س  فريق  اأح��رز 

يف األعاب القوى للعام 2009، التي نظمها االحتاد 

من  اعتباراً  اجلمهور  نادي  ملعب  على  اللبناين 

رئي�س  ح�ضور  يف  منه   8 ولغاية   2009/8/6

االحتاد واأع�ضائه وروؤ�ضاء االأندية وم�ضوؤوليها.

وكانت النتائج التي حققها الع�ضكريون قد جاءت 

على النحو االآتي:

مرت:  400 • رك�ش 
- اجلندي خالد من�ضور، الثالث.

مرت:  1500 • رك�ش 
- اجلندي ع�ضمت غريزي، االأول.

- الرقيب االأول نقوال مرتا، الثاين.

مرت:  800 • رك�ش 
- اجلندي ع�ضمت غريزي، االأول.

- الرقيب زياد عون، الثاين.

مرت:  1000 • رك�ش 

- الرقيب ح�ضني عوا�ضة، االأول.

- العريف اأحمد الدركو�ضي، الثالث.

مرت:  5000 • رك�ش 
- العريف حممد العجمي، االأول.

- الرقيب علي عو�س، الثاين.

حواجز: مرت   110 •
- الرقيب االأول علي اأيوب، االأول.

- العريف م�ضطفى املحمود، الثالث.

مرت:  400*  4 بدل  • �صباق 
حل كل من العريف االأول با�ضم �ضامة والعريفني 

خالد  واجلندي  ق��دوح  وعلي  املحمود  م�ضطفى 

من�ضور يف املركز االأول.

حواجز: مرت   400 •
- العريف م�ضطفى املحمود، الثاين.

- العريف علي قدوح، الثالث.

القر�ش: • رمي 

- العريف جورج ها�ضم، االأول.

- العريف بدري عبيد، الثاين.

ثالثي: • وثب 
- الرقيب اأ�ضامة النداف، االأول.

- العريف فوؤاد يونان، الثاين.

الرمح: • رمي 
- الرقيب االأول طالب احل�ضن، االأول.

- الرقيب حممد مراد، الثاين.

حديد: كرة  • رمي 
- العريف بدري عبيد، االأول.

- الرقيب االأول �ضائر �ضامل، الثاين.

طويل: • وثب 
- العريف فوؤاد يونان، االأول.

املطرقة: • اإطاحة 
- الرقيب االأول حممد اخلطيب، االأول.

- العريف جورج ها�ضم، الثاين.
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اجلي�ض ي�ضارك يف بطولة لبنان للقدامى ويحقق املراكز الأوىل

�ضارك فريق اجلي�س ببطولة لبنان للقدامى يف 

خال  اللبناين  االحتاد  نظمها  التي  القوى  األعاب 

اجلمهور،  ن��ادي  ملعب  على  املن�ضرم  اآب  �ضهر 

ويف  االحتاد.  اىل  منت�ضبة  اأندية  عدة  جانب  اىل 

املراكز  اجلي�س  العبو  حقق  النهائية،  النتيجة 

االأوىل واأحرزوا كوؤو�ضاً وميداليات، وهنا النتائج:

�ضنة:   39  -  35 • فئة 
احلر�س  ل��واء  م��ن  ال��ن��داف  اأ���ض��ام��ة  الرقيب   -

اجلمهوري، االأول.

مديرية  م��ن  م��رت��ا  ن��ق��وال  االأول  ال��رق��ي��ب   -

املخابرات، الثاين.

- الرقيب االأول هيثم فروخ من فوج املغاوير، 

الثالث.

مرت:  1500 • �ضباق 

احلر�س  ل��واء  من  الدركو�ضي  اأحمد  العريف   -

اجلمهوري، االأول. 

مديرية  م��ن  م��رت��ا  ن��ق��وال  االأول  ال��رق��ي��ب   -

املخابرات، الثاين.

احلر�س  ل���واء  م��ن  ع��وا���ض��ة  ح�ضني  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الثالث.

كلم:  5 • �ضباق 
- الرقيب ح�ضني عوا�ضة، االأول.

- العريف اأحمد الدركو�ضي، الثاين. 

- الرقيب علي عو�س من فوج التدخل الثالث، 

الثالث.

طويل • وثب 
- الرقيب اأ�ضامة النداف، االأول.

- الرقيب داوود �ضرور، الثاين.

- الرقيب االأول هيثم فروخ، الثالث.

حديد: كرة  • رمي 
امل�ضاة  ل��واء  من  �ضامل  �ضائر  االأول  الرقيب   -

الثاين ع�ضر، االأول. 

- الرقيب داوود �ضرور، الثاين.

�ضنة:  44  -  40 • فئة 
حديد: كرة  • رمي 

- الرقيب االأول حممد اخلطيب من لواء احلر�س 

اجلمهوري، االأول.

احلر�س  لواء  من  احل�ضن  طالب  االأول  الرقيب   -

اجلمهوري، الثاين.

- الرقيب حممد مراد من فوج التدخل اخلام�س، 

الثالث.

كلم:  5 • �ضباق 
فوج  من  اللطيف  عبد  عمر  االأول  الرقيب   -

املغاوير، االأول.
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لبنان  بطولة  اجلي�س  فريق  اأحرز 

والتي   2009 للعام  التجذيف  يف 

ج���رت يف ح��و���س م��رف��اأ ب���ريوت، 

البحرية  بريوت  قاعدة  من  انطاقاً 

)13، 14 و2009/8/15(.

نظمها  التي  البطولة  يف  �ضارك 

اأندية  �ضتة  للعبة،  اللبناين  االحتاد 

منت�ضبة اىل االحتاد. ويف الت�ضنيف 

)فئة  الع�ضكريون  حّقق  النهائي، 

يف  االأول،  املركز  �ضنة(   23 ف��وق 

 31 بر�ضيد  االأرغ��وم��ي��رت  ���ض��ب��اق 

�ضباقات  يف  االأول  املركز  يف  ف��ازوا  كما  نقطة، 

املاء بر�ضيد 73 نقطة.

وهنا النتائج:

�صباق االأرغوميرت:

1000م: خفيف  • وزن 
املغاوير،  فوج  من  عبود  ابراهيم  العريف   -

االأول.

- العريف جورج خمول من لواء امل�ضاة الثامن، 

الثاين.

1000م: مفتوح  • وزن 
العايل  املركز  من  اخل��وري  م��ارون  العريف   -

للريا�ضة الع�ضكرية، االأول.

العايل  امل��رك��ز  م��ن  مو�ضى  ايلي  العريف   -

للريا�ضة الع�ضكرية، الثالث.

املاء: • �صباقات 
1000م: وزن  خفيف  • فردي 

- العريف ابراهيم عبود، االأول.

- العريف جورج خمول، الثاين.

1000م: وزن  مفتوح  • فردي 
العايل  امل��رك��ز  م��ن  حمية  ح�ضني  امل��ع��اون   -

للريا�ضة الع�ضكرية، االأول.

- العريف ايلي مو�ضى، الثاين.

االأول،  امل�ضاة  لواء  من  خالد  حممد  الرقيب   -

الثالث.

1000م: وزن  خفيف  • زوجي 
املغاوير  ف��وج  من  عبود  ابراهيم  العريف   -

يف  اللوج�ضتي،  اللواء  من  جبور  روبري  والعريف 

املركز االأول.

1000م: وزن  مفتوح  • زوجي 
- العريفان ايلي مو�ضي ومارون اخلوري كاهما 

من املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية، يف املركز 

االأول.

خمول،  جورج  والعريف  خالد  حممد  الرقيب   -

يف املركز الثاين.

1000م: وزن  مفتوح  • رباعي 
- الرقيب االأول حممد دالل والرقيب حممد خالد 

وري�ضارد  خمول،  جورج  عبود،  ابراهيم  والعرفاء: 

حداد قائد الدفة، يف املركز االأول.

- املعاون ح�ضني حمية والعرفاء: ايلي مو�ضى، 

قائد  روحانا  وطوين  جبور،  روبري  اخلوري،  مارون 

الدفة، يف املركز الثاين.



لبنان  بطولة  لل�ضباحة  اللبناين  االحت��اد  نظم 

من  اع��ت��ب��اراً  وذل���ك   ،2009 للعام  ال�ضيفية 

الرمال  نادي  يف  منه   13 ولغاية   2009/8/10

يف  اجلي�س  فريق  �ضارك  وقد  م�ضبح.  ذوق  يف 

الريا�ضية.  االأن��دي��ة  بع�س  جانب  اىل  البطولة 

امل�ضاركون  الع�ضكريون  حققها  التي  النتائج  اأما 

فجاءت على النحو االآتي:

رفعات  االأول  الرقيب  فرا�ضة:  مرت   50  •
اخلطيب، الثالث.

نقوال،  �ضربل  العريف  ظهر:  مرت   50  •
الثالث.

نقوال،  �ضربل  العريف  ح��رة:  مرت   100  •
الثالث.

رفعات  االأول  الرقيب  فرا�ضة:  مرت   100 •

اخلطيب، الثالث.

رباحي،  رباح  العريف  �ضدر:  مرت   100  •
الثالث.

رفعات  االأول  الرقيب  ح��رة:  مرت   200  •
اخلطيب، الثالث.

رباحي،  رباح  العريف  �ضدر:  مرت   200  •
الثاين.

توفيق  ال��رق��ي��ب  ظ��ه��ر:  م���رت   200  •
احلد�ضيتي، الثالث.

رباحي،  رباح  العريف  متنوع:  مرت   200 •

الثالث.

رفعات  االأول  الرقيب  ح��رة:  مرت   400  •
اخلطيب، الثاين.

رباحي،  رباح  العريف  متنوع:  مرت   400 •
الثاين.

رباحي،  رباح  العريف  حرة:  مرت   1500  •
الثاين، والعريف مياد جرم�س، الثالث.

الرقيب  من  كل  حل  حرة:  مرت   100*4 •
رباح  نقوال،  �ضربل  والعرفاء:  مطر  جوزف  االأول 

رباحي، ومياد جرم�س يف املركز الثالث.

من  ك��ل  حقق  متنوع:  م��رت   100*4  •
رفعات  االأول  وال��رق��ي��ب  زي��ع��ور  علي  امل��وؤه��ل 

والعريف  احلد�ضيتي  توفيق  والرقيب  اخلطيب 

جاك خمايل املركز الثالث.

ويف  املن�ضرم،  ال�ضيف  ف�ضل  خ��ال  اأقيم�ت 

مهرجانات  ع��دة  اللبنانية  املناطق  خمتلف 

الطائرة،  الك��رة  األع��اب  يف  ريا�ضي��ة  ولقاءات 

اجلي�س  فيها  �ض�ارك  وقد  الي�د،  وكرة  ال�ضلة  كرة 

يف  وتاأل��ق  الريا�ضية  االأندية  بع��س  جانب  اىل 

العدي�د منها.

الطائرة: • الكرة 
الغانية  الوحدة  بتاريخ 2009/7/1، نظمت   -

يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  قوات  �ضمن  العاملة 

جمهورية  لقيام  ال�49  الذكرى  وملنا�ضبة  لبنان، 

على  الطائرة  الكرة  يف  ريا�ضياً  احتفاالً  غانا، 

لواءي  فريقا  فيه  �ضارك  رمي�س،  بلدة  ملعب 

الوحدة  جانب  اىل  ع�ضر  واحلادي  ال�ضاد�س  امل�ضاة 

الغانية.

ويف النتيجة النهائية، حل فريق اللواء ال�ضاد�س 

يف  الغانية  الوحدة  فريق  تاه  االأول،  املركز  يف 

يف  ع�ضر  احل��ادي  اللواء  فريق  ثم  الثاين  املركز 

املركز الثالث.

اللواء  فريقا  تبارى   ،2009/7/20 بتاريخ   -

التا�ضع ونادي دلهون الريا�ضي يف لقاء ودي اأقيم 

والعلوم،  ل��اإدارة  احلديثة  اجلامعة  ملعب  على 

انتهى بفوز فريق نادي دلهون 2 - �ضفر.

- بتاريخ 2009/7/21، فاز فريق لواء احلر�س 

الريا�ضي  الرببارة  نادي  فريق  على  اجلمهوري 

بنتيجة 3 - �ضفر.

فوج  فريقا  تقابل   ،2009/7/24 بتاريخ   -

املدفعية االأول ونادي حبوب الريا�ضي، يف مباراة 

يف  معاد  �ضبيبة  ن��ادي  ملعب  على  جرت  ودي��ة 

جبيل وانتهت بفوز فريق النادي.

ودية  مباراة  جرت   ،2009/7/29 بتاريخ   -

الفيدار  ونادي  االأول  املدفعية  فوج  فريقي  بني 

على ملعب النادي الريا�ضي الثقايف - ح�ضرايل، 

انتهت بفوز فريق الفوج بنتيجة 3 - 1.

فوج  ف��ري��ق  ف��از   ،2009/7/31 بتاريخ   -

 - االأندل�س  ن��ادي  فريق  على  االأول  املدفعية 

العقيبة، خال لقاء ودي جرى على ملعب النادي 

 -  3 بنتيجة  وذلك  م�ضم�س   - الريا�ضي  الثقايف 

�ضفر.

فوج  ف��ري��ق  ف���از   ،2009/8/2 ب��ت��اري��خ   -

البو�ضرية بطل  نادي  االأول على فريق  املدفعية 

ودية  م��ب��اراة  يف  وذل��ك   1  -  2 بنتيجة  لبنان 

اأر�س ملعب  نظمتها بلدية كفريا - الكورة على 

املدر�ضة الر�ضمية.

االحتفال  و�ضمن   ،2009/8/3 ب��ت��اري��خ   -

الريا�ضي الذي نظمته املدر�ضة اللبنانية العاملية 

بني  م��ب��اراة  اأقيمت  ال���وادي،  را�ضيا  بلدة  يف 

املنظمة  واملدر�ضة  اخلام�س  امل�ضاة  لواء  فريقي 

انتهت  العماد جان قهوجي،  برعاية قائد اجلي�س 

بفوز فريق اللواء بنتيجة 2 - 1.

فوج  فريق  حقق   ،2009/8/12 بتاريخ   -

�ضبيبة  ن��ادي  فريق  على  ف��وزاً  االأول  املدفعية 

حامات بنتيجة 2 - �ضفر، وذلك خال مباراة ودية 

جرت على ملعب النادي.

املهرجان  و�ضمن   ،2009/8/13 بتاريخ   -

كفردوني�س  بلدة  فريق  نظمه  ال��ذي  الريا�ضي 

اأقيمت  القادري،  علي  العريف  ال�ضهيد  وعائلة 

ال��ل��واء اخل��ام�����س وبلدة  م��ب��اراة ب��ني ف��ري��ق��ي 

انتهت  اجلي�س،  قائد  العماد  برعاية  كفردوني�س 

بفوز فريق اللواء بنتيجة 3 - 1.

- بتاريخ 2009/8/13، فاز فريق لواء احلر�س 

 -  3 بنتيجة  قنات  نادي  فريق  على  اجلمهوري 

حامات يف  �ضبيبة  نادي  وذلك على ملعب  �ضفر 

حامات.

لواء  فريقا  تقابل   ،2009/8/18 بتاريخ   -

جرت  مباراة  يف  باط  ون��ادي  اجلمهوري  احلر�س 

جبيل،  يف  الريا�ضي  حلفد  ن��ادي  ملعب  على 

وانتهت بفوز فريق اللواء بنتيجة 2 - 1.

- بتاريخ 2009/8/20، جرت مباراة ودية بني 

ونادي عبادات على  االأول  فريقي فوج املدفعية 

وانتهت  الريا�ضي،  الثقايف  حلفد  ن��ادي  ملعب 

بفوز النادي املذكور بنتيجة 2 - 1.

فري��ق  �ض��ارك   ،2009/8/26 بت��اريخ   -

ف��وج املدفع��ية االأول ف�ي لق��اء ودي م��ع فريق 

بنتيج�ة  االأخي�ر  بف�وز  انته��ى  هنيبع��ل،  ن��ادي 

3 - �ضفر.

املهرجان  و�ضمن   ،2009/8/28 بتاريخ   -
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جبيل،  يف  فينيقيا  نادي  نظمه  الذي  الريا�ضي 

امل�ضاة  ل��واء  فريقي  بني  ودي��ة  مباراة  اأقيمت 

فريق  بفوز  انتهت  املنظم،  والنادي  اخلام�س 

اللواء بنتيجة 2 - 1.

- بتاريخ 2009/8/28، فاز فريق لواء احلر�س 

اجلمهوري على فريق نادي باط الريا�ضي بنتيجة 

2 - �ضفر، وذلك خال دورة ريا�ضية نظمها نادي 

اإده الريا�ضي على ملعبه.

- بتاريخ 2009/8/28، فاز فريق لواء امل�ضاة 

اخلام�س، و�ضمن لقاء ودي اأقيم على ملعب نادي 

االأمريكية  ال�ضفارة  ن��ادي  فريق  على  الفيدار، 

بنتيجة 2 - �ضفر.

- بتاريخ 2009/9/3، جرت مباراة ودية بني 

فريقي فوج املدفعية االأول ونادي حبوب، انتهت 

بفوز فريق النادي املذكور بنتيجة 2 - �ضفر.

فوج  فريقا  تبارى   ،2009/9/7 بتاريخ   -

املدفعية االأول ونادي حبوب يف مباراة جرت على 

يف  االجتماعي  الريا�ضي  الثقايف  النادي  ملعب 

بنتيجة  حبوب  نادي  فريق  بفوز  وانتهت  حاالت، 

2 - �ضفر.

فوج  ف��ري��ق  ف���از   ،2009/9/8 ب��ت��اري��خ   -

املدفعية االأول على فريق نادي معاد يف مباراة 

جرت على ملعب نادي ح�ضارات الريا�ضي الثقايف 

االإجتماعي، وذلك بنتيجة 2 - �ضفر.

لواء  فريقا  تقابل   ،2009/9/10 بتاريخ   -

يف  ال���ض��ال،  امل��ون  ون��ادي  اجلمهوري  احل��ر���س 

مباراة جرت على ملعب نادي ح�ضارات الريا�ضي 

اللواء  فريق  بفوز  وانتهت  االجتماعي،  الثقايف 

بنتيجة 3 - �ضفر.

لواء  فريق  لعب   ،2009/9/14 بتاريخ   -

احلر�س اجلمهوري، �ضد فريق نادي معاد الريا�ضي 

املن�ضف  ن��ادي  ملعب  على  اأقيمت  مباراة  يف 

الريا�ضي وفاز بنتيجة 2 - �ضفر.

- بتاريخ 2009/9/16، فاز فريق لواء امل�ضاة 

الثقايف  هنيبعل  ن��ادي  فريق  على  اخلام�س 

الريا�ضي يف نهر ابراهيم، يف مباراة جرت على 

ملعب االأخري، وذلك بنتيجة 2 - �ضفر.

ال�صلة: • كرة 
اللواء  فريق  �ضارك   ،2009/7/20 بتاريخ   -

التا�ضع يف لقاء مع فريق جامعة LIU - �ضيدا 

على  اجلامعة  نظمته  ال��ذي  امل��ه��رج��ان  �ضمن 

بنتيجة  اجلامعة  فريق  بفوز  وانتهى  ملعبها، 

.34 - 54

لواء  فريقا  تبارى   ،2009/8/28 بتاريخ   -

الريا�ضي،  بيبلو�س  ون��ادي  اجلمهوري  احلر�س 

ملعب  على  جرت  التي  الريا�ضية  ال��دورة  �ضمن 

فريق  بفوز  اللقاء  وانتهى  الريا�ضي،  اإده  نادي 

نادي بيبلو�س بنتيجة 52 - 56.

املهرجان  و�ضمن   ،2009/9/5 بتاريخ   -

�ض�ارك  القبي�ات،  بلدي�ة  نظمت�ه  الذي  الريا�ضي 

جرت  مب�اراة  خال  الث��اين  امل��ضاة  لواء  فريق 

بنتيجة  وفاز  ال�ضام،  �ضيدة  مدر�ضة  ملعب  على 

.67 - 76

ن�ادي  ملعب  وعلى   ،2009/9/8 بتاري��خ   -

مباراة  ج��رت  املطار  طريق   - الريا�ضي  ال�ضد 

احلر�س  ل���واء  ف��ري��ق  نهايتها  يف  ف��از  ودي��������ة 

اجلمهوري على فريق ال�ضداقة الريا�ضي بنتيجة 

.33 - 39

لواءي  فريقا  تبارى   ،2009/9/15 بتاريخ   -

جرت  ودية  مباراة  خال  والتا�ضع،  الثامن  امل�ضاة 

وانتهت  �ضربا،  احلايك  رميون  ثكنة  ملعب  على 

بفوز فريق اللواء الثامن بنتيجة 19 - 17.

- بتاريخ 2009/9/16، فاز فريق لواء الدعم 

على  جرت  مباراة  يف  الثامن  اللواء  فريق  على 

ملعب لواء الدعم يف الريزة وذلك بنتيجة 29 - 

.21

اليد: • كرة 
- بتاريخ 2009/9/18، فاز فريق لواء الدعم 

على فريق لواء امل�ضاة التا�ضع بنتيجة 33 - 23، 

قيادة  ملعب  على  جرت  ودية  مباراة  يف  وذلك 

لواء الدعم.

- بتاريخ 2009/9/24، جرت مباراة ودية بني 

اأ�ضفرت  ع�ضر،  احلادي  واللواء  الدعم  لواء  فريقي 

عن فوز الفريق االأخري بنتيجة 34 - 33.

- بتاريخ 2009/9/24، تبارى فريقا اللواءين 

على  ج��رت  م��ب��اراة  يف  ع�ضر،  واحل���ادي  الثامن 

ملعب ثكنة رميون احلايك، وانتهت بفوز فريق 

اللواء الثامن بنتيجة 20 - 18.

قوات  �ضمن  العاملة  البلجيكية  الكتيبة  نّظمت 

االأمم املتحدة املوؤقتة، �ضباق ن�ضف ماراتون )21 

القوات  من  جنود  فيه  و�ضارك  تبنني،  يف  كلم( 

املذكورة ومن لواء امل�ضاة احلادي ع�ضر، باالإ�ضافة 

اىل عدائني من بلدتي حاري�س وتبنني. وحل يف 

املركزين االأول والثاين عداءان من الكتيبة الكورية 

الكتيبة  من  عداء  الثالث  املركز  ويف  اجلنوبية، 

الهندية. ويف اخلتام، وزع قائد الكتيبة البلجيكية 

الليوتنان كولونيل فريديريك غوتنيك امليداليات 

على االأوائل.

���ض��ارك ج��و اإب���ن ال��رائ��د 

ج����ورج ���ض��وف��ي��ا م��ن ل��واء 

بطولة  يف  الثاين  امل�ضاة 

الكاراتيه،  للعبة  البقاع 

واأحرز املركز االأول يف لعبة 

الثالث  واملركز  »القتال« 

يف لعبة »الكاتا«.
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ن�صف ماراتون

جو �صوفياللكتيبة البلجيكية

يف بطولة البقاع 

للكاراتيه



اإعداد: رميا �ضليم �ضومط

   ماري احل�صري

174

اجلي�ش - العدد رقم 292

�صالح ع�صكري

• www.youandwhosearmy.co.uk/weapons
الت�ضل�ضل  خال  من  اإما  البحث  يتم  الع�ضكرية.  باالأ�ضلحة  خا�س  قامو�س 

ل  االأبجدي، اأو عرب طبع اإ�ضم ال�ضاح يف خانة البحث للح�ضول على جواب مف�ضّ

و�ضامل.

عمليات جراحية بال�صوت وال�صورة

• www.Surgg.com
اأفام  عرب  وال�ضورة  بال�ضوت  املنقولة  اجلراحية  العمليات  مئات  �ضاهدوا 

الوالدة  الدماغ،  جراحة  بينها  من  خمتلفة  موا�ضيع  تتناول  ق�ضرية  ڤيديو 

القي�ضرية، زراعة ال�ضعر، جراحة االأنف، وغريها... كما ميكن من خال املوقع 

املذكور اأعاه ت�ضّفح مقاالت واأخبار طبية خمتلفة.

الر�صم على الوجه

• www.facepainting designs.co.uk
تخّطونها  وجوههم  على  مميزة  بر�ضوم  واأعيادكم  �ضغاركم  حفات  زّينوا 

لر�ضوم  من��اذج  يقّدم  اأع��اه  املذكور  فاملوقع  تامة.   وب�ضهولة  باأنف�ضكم 

متعددة من بينها الفرا�ضات واالأزهار وال�ضخ�ضيات املحببة لدى ال�ضغار كمثل 

ل بال�ضور والكام عن  »Spiderman« و»Batman«، الخ... مع �ضرح مف�ضّ
اخلطوات املتبعة الإجناز الر�ضم على الوجه ب�ضهولة للمبتدئني.

ابتكارات تكنولوجية

• www.Techeblog.com/index.php/
موقع اإلكرتوين ُيعنى باآخر اخرتاعات التكنولوجيا يف العامل املعا�ضر، من 

اأنه  كما  وغريها.  وتقنية  فنية  وابتكارات  حديثة  و�ضيارات  اإلكرتونية  األعاب 

يعر�س اأول ع�ضرة اإبتكارات تكنولوجية من حيث الغرابة، يف العامل.

قد ي�ضبح االإنرتنت املوجود حالياً 

�ضيئاً من املا�ضي، بعدما ا�ضتطاع 

العلماء ت�ضميم ن�ضخة جديدة منه 

ذات �ضرعة فائقة، ميكنها حتميل 

اأفام �ضينمائية خال ثوان، واإر�ضال 

اأفام من بريطانيا اىل اليابان يف ثوان.

اإن  قالت  اخلرب  اأوردت  التي  الربيطانية  �ضحيفة »�ضنداي تاميز« 

اآالف �ضعف �ضرعة الو�ضلة  االإنرتنت اجلديد �ضتناهز �ضرعته ع�ضرة 

االإلكرتونية النموذجية العادية.

 CERN اأن هذه ال�ضبكة »ال�ضابكة« التي �ضّممها مركز واأ�ضافت 

�ضيكون  اجلزيئية،  الفيزياء  �س يف  واملتخ�ضّ  WEB �ضبكة  خمرتع 

مبقدورها توفري الطاقة الازمة الإر�ضال الر�ضوم والكتابات اليدوية، 

و�ضوف متّكن مئات االآالف من النا�س من امل�ضاركة يف لعبة واحدة 

يف اللحظة نف�ضها، كما �ضتوّفر نوعاً مطّوراً من الهاتف املرئي ال 

تتعدى تكلفة االت�ضال عربه تعرفة املكاملة املحلية.

دايفيد  الربيطانية  غا�ضكو  جامعة  يف  الفيزياء  اأ�ضتاذ  ويعتقد 

التقنيات  اأن  اجل��دي��دة  ال�ضبكة  م�ضروع  رواد  اأح��د  وه��و  بريتون 

قائاً  املجتمع  ثورة يف  اىل  توؤدي  قد  امل�ضروع  بهذا  امل�ضتخدمة 

»اإن قوة هذه التقنية اجلديدة �ضتمّكن االأجيال القادمة من التوا�ضل 

والتعاون عرب و�ضائل ال ميكن الأ�ضخا�س مثلي جمّرد ت�ضّورها«.

وكان مركز CERN الذي يوجد مقره بالقرب من جنيف ب�ضوي�ضرا 

�ضبع  قبل  احلا�ضوب  �ضبكات  ال�ضتخدام  ال�ضابكة  م�ضروع  بداأ  قد 

ب�ضرية  األياف  كابات  ت�ضتخدم  به  خا�ضة  �ضبكة  بناء  وبداأ  �ضنوات، 

االأق�ضى  بالواليات املتحدة وكندا وال�ضرق  تربطه باأحد ع�ضر مركزاً 

واأوروبا وباقي اأنحاء العامل.

فقط  باالإترنت  خا�ضة  كونها  من  قوتها  ال�ضابكة  هذه  وتكت�ضب 

مقارنة مع ال�ضبكة احلالية املعتمدة على �ضبكات الهاتف العادية، 

ما جعلها تفقد القدرة الكافية الإر�ضال البيانات ب�ضرعة فائقة.

اإنرتنت بع�صرة 

اآلف �ضعف 

ال�صرعة احلالية
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م�صابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�ص�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�صطة  تــوزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ض

مل
ا

ط 
رو

��
�ض

• اأفقياً:
من  البحر،  مبغاوير  خا�ضة  دورة   -1

اأفواج اجلي�س اللبناين.

م�ضرية  مدينة  غربي،  مقيا�س   -2

ال��والي��ات  يف  م��ط��ار  ال��ن��ي��ل،  على 

املتحدة.

اأج���زاء،  ال�����ض��ودان،  ب��ح��رية يف   -3

مدينة يف �ضعيد م�ضر، قعدوا. 

يب�َس  ال�ضّر،  معه،  يت�ضاوون   -4

النبات.

فيجي،  يف  مطار  عطف،  حرف   -5

�ضاحل البحر.

ال�ضهور،  اأحد  اال�ضتقبال،  قاعة   -6

مو�ضيقي لبناين.

7- بحر.

�ضمري  راح����ل،  م�����ض��ري  ف��ن��ان   -8

مت�ضل.

املثل،  بها  ي�ضرب  بحرية  داب�ة   -9

اأّم�ة، ب�رك�ان ف�ي الفيليب�ي�ن، �ضئَم.

لّف،  به،  يباح  ال  مت�ضابهان،   -10

مدينة �ضورية.

11- �ضاعر اأمريكي ا�ضتهر بق�ضيدته 

ل��ه��م«، مطار يف  اإ���ض��م  ال  »ال��ذي��ن 

اليابان.

يرّب  فرن�ضا،  ملوك  من  �ضّنور،   -12

بوعده.

االإمارات،  اإحدى  املكان،  ق�ضَد   -13

مدينة بريطانية.

14- حرف جر، متفّرق، مّد، غيث ال 

ينقطع رعده.

�ضهر  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة،  حم��ط��ة   -15

لبناين  الأديب  الثاين  االإ�ضم  هجري، 

راحل، و�ضى.

، جنل. 16- خدع وغ�سَّ

خمرتعي  اأحد  اليوم،  حّر  اإ�ضتّد   -17

التلفون.

ملوك  م��ن  لبنانية،  ممثلة   -18

انكلرتا، كثري.

�ضهل،  راح��ل،  م�ضري  ممثل   -19

برية، نرغب. 

عام  اأم���ني  مو�ضيقية،  اآل���ة   -20

بلدة  �ضابقاً،  العربي�ة  الدول  جامعة 

لبنانية.

العمر، بدين،  21- ظهَر، كبرية يف 

اأرمينيا. عا�ضمة 

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
1- دولة اأفريقية، دولة يف اأمريكا اجلنوبية.

2- وافقوهم يف االأمر، دولة اأوروبية، اإ�ضتد حّر 

النهار.

3- من املقايي�س، ب�ضط يده، دولة كربى.

وخاط  اأ�ضلَح  ف��ّك،  ال��راأي،  م�ضتقيم  رجل   -4

الثوب.

5- نقي�س كثري، وا�ضح وم�ضتبان االأمر، اأكتبه.

مدينة  لبنانية،  بلدة  اإي��ط��ايل،  �ضاعر   -6

باك�ضتانية.

نوتة مو�ضيقية،  جر،  واحلني، حرف  الوقت   -7

اإكتمل، حيوان معروف.

8- عا�ضمة افريقية، �ضوت العقرب، �ضغينة.

9- مغنية وممثلة اأمريكية ولدت �ضنة 1924، 

�ضمري مت�ضل.

وعداوة،  فرقة  جاع،  النجارة،  لوازم  من   -10

ليلة �ضديدة الظلمة.

ايرلندا  يف  م��رف��اأ  امل���اء،  يف  غم�س   -11

ال�ضمالية، نهار وليل.

12- مدينة رو�ضية، فيل�ضوف وجماهد هندي. 

13- العهد، ممثل اأمريكي بطل �ضل�ضلة اأفام 

»انديانا جونز«، قرع اجلر�س.

14- عا�ضمة افريقية، مدينة نيجريية، ماركة 

�ضيارات.

اأمريكي  وخم��رج  ممثل  عنق،  خ�ضب،   -15

راحل، والية اأمريكية.

16- نقي�س اأمرح، مطار يف بروك�ضل، نهر يف 

�ضوي�ضرا، �ضد نفَع.

اأقام  العنق،  يف  ِعرق  م�ضرية،  ممثلة   -17

باملكان.

العروق،  يف  يجري  غرميه،  على  اإ�ضتّد   -18

�ضقي، �ضَرب ُيحفر حتت االأر�س لُينفذ منه اىل 

اخلارج، �ضرب القهوة.

دولة  ال�ضهور،  اأحد  و�ضيانتهم،  حْفظهم   -19

اأوروبية.

20- قادة ال�ضفن، جزيرة اإيطالية، �ضجر مثمر، 

اأندوني�ضية. مدينة 

داخل  وا�ضح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�ضابقة  كل  • ت�ضتبعد 
املربعات وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�صل 
جملة »اجلي�ض« - »م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ض  ثكن  يف  باليد  امل�ضابقة  ت�ضليم  امل�ضرتك  با�ضتطاعة   •
املناطق.

.2009 الثاين  ت�صرين   10 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�صابق

• املعاون الأول ندرة زخريا �ضابا   
قيادة منطقة البقاع.

• الرقيب االأول عماد ناجي  
ال�ضرطة الع�ضكرية.

• املجند املمددة خدماته �ضعيد مر�ضاد
القوات اجلوية.

• طوين جوزيف ها�صم
�ضرجبال.
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العميد الركن �صالح حاج �صليمان

مدير التوجيه

لعّل تاريخ اأي وطن من االأوطان هو، بب�صاطة، الفرتة الزمنية، التي مّر بها هذا الوطن، 

وي�ضم  ودللتها.  جتاربها  من  وال�ضتفادة  باأحداثها،  والإحاطة  باأخبارها  اللحاق  اأمكن  والتي 

تاريخ الوطن بني جنباته ال�ضقطات والأجماد، الويالت واملاآثر، كيف ل والوطن، كما الإن�ضان 

الفرد، يت�ضّلق اىل القمة ويرتاجع خلف ال�ضفح، يكبو ثم ينه�ض، يتخّلف ثم ينطلق اىل 

كوارث  من  الطبيعة  حمن  املحن،  تواجه  التي  احلّية  االأمم  �صمات  اأوىل  هي  وهذه  االأمام، 

كله،  ذلك  وعرب  واعتداءات...  وموؤامرات  اأطماع  من  الآخرين  الب�ضر  واأزمات، وحمن  وجماعات 

اإما اأن ينهار الوطن ويزول، واإما اأن ي�صمد ويحيا ويخلد، فريّدد اأبناوؤه يف حلظات تقّدمهم: 

التاريخ  هذا  لهم  فكان  الطويل،  الزمن  لبنان عرب  اأبناء  رّدد  كما  للخلود...  �صرت  اأنا  للعلى 

املجيد.

منذ اأيام، ظهرت احل�صة االأوىل، والطبعة االأوىل، والن�صخة االأوىل، من كتاب تاريخ اجلي�ش 

البالد وح�ضوره،  الدفاع، برعاية رئي�ض  احتفال ر�ضمي يف وزارة  اللبناين. ترافق ذلك مع 

وح�ضور امل�ضوؤولني والر�ضميني، وقائد اجلي�ض واأركان القيادة، وعدد كبري من �ضباط املوؤ�ض�ضة 

القيادة  اأولته  كبرياً  احتفاالً  ا�صتدعى  كبري  اإجناز  والباحثني.  االإعالميني  ومن  الع�صكرية، 

 ،)1945  -  1920( الكتاب  من  االأول  اجلزء  اإعداد  يف  املبذول  للجهد  تقديراً  الكايف  االهتمام 

وت�صجيعاً الإعداد اجلزء الثاين )1945 - 1975(، يف وقت غري بعيد.

اأنواعها، مرجع جديد ومفيد بني  التاريخ على  كتب  جانب  اىل  اجلي�ش...«  »تاريخ  كتاب 

اأيدي املهتمني، ي�صتفيدون مما ورد فيه من اأبحاث ومعلومات ور�صوم، يبحثون ويبدون 

اأو ن�ضرة توجيهية موجزة، ل يقبالن التعديل،  الآراء والقرتاحات. الكتاب لي�ض بياناً خمت�ضراً 

ل، يتناول حقبة غري ق�صرية من تاريخ الوطن ومن تاريخ املنطقة باأكملها،  اإنه بحث مف�صّ

وهو يعتمد على مراجع وم�ضادر خمتلفة، تتفق اأحياناً، وتتنّوع يف اأحيان اأخرى، بع�ضها 

والتف�ضري.  والفرتا�ض  والتحليل  ال�ضتنتاج  بني  يتوّزع  وبع�ضها  وال�ضور،  بال�ضواهد  موثق 

وهذه هي كتابة التاريخ، خ�ضو�ضاً يف ما يتعلق باملراحل القدمية التي مل ترافقها، يف 

مرات كثرية، الكامريا ول اآلة الت�ضجيل.

اللجان التي توّلت الإعداد للكتاب، واإجنازه، خ�ضو�ضاً يف مراحله الأخرية، كانت متنبهة اىل 

ذلك، وهي بذلت اجلهد امل�ضكور لتقريب املو�ضوع اىل الواقع، ويا ليت �ضخ�ضيات تلك الفرتة 

ما زالت على قيد احلياة لكي ت�صهد وتبدي الراأي. لكنها رحلت وم�صى زمانها، وحتّول من 

. من هنا الكلمة الطويلة العري�ضة »التاريخ«. م�ضتقبل اىل حا�ضر اىل ما�ضٍ
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