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 ،1983 العام  اإن�شائها  منذ 

االإقت�شاد  موؤ�ش�شة  حت��اول 

يف اجلي�س اأن تخّفف العبء 

الع�شكريني  كاهل  عن  االإقت�شادي 

وعائالتهم. اليوم تطّل املوؤ�ش�شة 

رّوادها  لت�شتقبل  جديدة  بحّلة 

ب�شكل  ع��دده��م  ت��زاي��د  ال��ذي��ن 

ملحوظ اأخرياً، مقدمة لهم اأف�شل 

االأ�شعار والعرو�شات.

قتال خا�ص

جوالت القائد

خالل جوالت قام بها على عدد من 

قائد  اأعلن  الع�شكرية،  الوحدات 

»اأن  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س 

اإىل  حني  من  ال�شواريخ  اط��الق 

باإجتاه  اللبنانية  االأرا�شي  من  اآخر 

يقع  عمل  املحتلة،  فل�شطني 

والعمالة«.  ال�شبهة  دائرة  �شمن 

االأ�شود  »التاريخ  اأن  موؤكداً 

لن يعيد نف�شه«.

القتال  وحدات  من  هوؤالء  كان  اإذا  اأما  اليومي.  الع�شكريني  قوت  القا�شي  التدريب 

اخلا�س، فهو خبزهم واملاء والهواء... هذا ما هو عليه حال املغاوير املتخ�ش�شني 

يف القتال اجلبلي. �شريتا القتال اجلبلي وتدريباتهما يف هذا التحقيق.

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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ت�رشين الثاين

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بو مارون

اإجنازات

2
0
0

9

املنطقة ال�ساد�سة باتت نظيفة وامل�ساهمون ُكّرموا

اإجناز امل�شروع الإماراتي

لنزع الألغام والقنابل العنقودية

اأعلنت دولة االمارات العربية املتحدة اإجناز م�سروعها 

العنقودية يف جنوب لبنان يف  االألغام والقنابل  لنزع 

فوؤاد  االأعمال  ت�سريف  حكومة  رئي�ش  برعاية  احتفال 

ال�سنيورة وح�سوره. اأقيم االإحتفال يف فندق فيني�سيا 

وتخلله تكرمي امل�ساهمني يف امل�سروع بح�سور قائد 

�سعد  الرئي�ش  وممثل  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

قباين  خالد  والوزير  احل��وري،  عّمار  النائب  احلريري 

و�سفري االإمارات العربية املتحدة رحمة ح�سني الزعابي، 

باالألغام  املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  ورئي�ش 

ال�سفراء  من  عدد  اىل  اإ�سافة  فهمي،  حممد  العميد 

الهيئات  وممثلي  الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  العرب 

الدولية امل�سرفة على م�ساريع اإزالة االألغام والقنابل العنقودية وروؤ�ساء بلديات قرى جنوبية.

وزرعه  القنابل  وق�سفه  االإ�سرائيلي  العدوان  من  �سوراً  ا�ستعاد  وثائقي  بفيلم  احلفل  بداأ 

االألغام يف منطقة اجلنوب، وما اأدى اليه ذلك من اإ�سابات يف �سفوف املواطنني واأ�سرار يف 

ممتلكاتهم، اىل حرمانهم ا�ستعمال اأرا�سيهم الزراعية اأو بيوتهم. كما عر�ش الوثائقي عمل 

الفرق الهند�سية يف امل�سروع. ثم كانت كلمات الرئي�ش ال�سنيورة والعماد قهوجي ومدير 

امل�سروع عبداهلل خليفة الغفلي.

الرئي�ش ال�سنيورة

عن  كلمته  يف  ال�سنيورة  ف��وؤاد  الرئي�س  اأع��رب 

منّوهاً  العربية،  الإم��ارات  دولة  لتعاون  تقديره 

بعمل الوفد الإماراتي الأمني والع�سكري والتقني. 

ل  والإمارات  لبنان  العالقة بني  »اأن  اأ�سار اىل  كما 

تقت�سر على هذه املنا�سبة بل اأن جذورها ت�سرب 

عميقاً يف الأر�س«.

الإ�سرائيليني  »اأن  ال�سنيورة  الرئي�س  واأ�ساف 

لبنان منتهكني  زالوا ميار�سون عدوانهم على  ما 

ب�سكل �سارخ و�سافر القرارات الدولية ل �سيما القرار 

وبكل  اجلوية  بالطلعات  يومياً  ينتهكونه   ،1701

احتاللهم  وبا�ستمرار  والبحرية  الربية  الإعتداءات 

مزارع  وباحتاللهم  اللبنانية  الغجر  قرية  �سمال 

التي  �س  التج�سّ خاليا  وم�سل�سل  وكفر�سوبا  �سبعا 

ك�سفتها القوى الأمنية والع�سكرية اللبنانية«.

»كان  ال��ذي  وال�سعبي  اللبناين  املوقف  وك��ّرر 

يف  وموّحداً  الإ�سرائيلي  العدوان  راف�ساً  يزال  وما 

مواجهته، كما كانت اإرادة اللبنانيني 

عدوان  مواجهة  يف  و�سامدة  قوية 

2006 ويف ح�سد كل القوى واجلهود 

من اأجل الت�سدي له. ثم ختم �ساكراً 

من  و»كل  الإماراتيني،  امل�سوؤولني 

�ساعدنا من اأ�سدقائنا يف العامل«.

العماد قهوجي

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد 

اإنه  وق��ال  مرحباً،  كلمته  ا�ستهل 

الإم���ارات  دول��ة  على  غريباً  لي�س 

العون  يد  اأن متّد  املتحدة،  العربية 

اأو  هنا  ي��ق��ام  مب�����س��روع  للبنان، 

هناك، ول�سالح هذا القطاع اأو ذاك، 

ال�سّباقة يف الوقوف  فلطاملا كانت 

ال�سدائد  اأوق����ات  يف  جانبه  اىل 

العادلة  ق�ساياه  وم�ساندة  واملحن، 

كانت  ولطاملا  والدولية،  الإقليمية  املحافل  يف 

يف طليعة البلدان التي �سارعت اىل دعم اجلي�س 

اللبناين ومّده بالعتاد وال�سالح، قناعة منها بدور 

على  واحلفاظ  الوطن  الدفاع عن  اجلي�س يف  هذا 

لبنان  باأن  منها  واإمياناً  وا�ستقراره،  اأمنه  م�سرية 
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القوي املعافى، هو م�سدر قوة لالأمة العربية، 

وهو عنوان م�سرق لرت�سيخ مفهوم الت�سامن 

املخاطر  خم��ت��ل��ف  م��واج��ه��ة  يف  ال��ع��رب��ي 

والتحديات.

لبنان  لدعم  الإم��ارات��ي  امل�سروع  اأن  غري 

انطالقاً  اخلا�سة،  اأهميته  اكت�سب  واإع��م��اره، 

يف  م�سروع  هكذا  لتنفيذ  امللحة  احلاجة  من 

عاناها  التي  ال�سعبة  الإن�سانية  الظروف  ظل 

اأهل اجلنوب، من جراء الإعتداءات الإ�سرائيلية 

هائلة  كميات  ال��ع��دو  واإ���س��ق��اط  الوح�سية، 

والأج�سام  العنقودية  والقنابل  الألغام  من 

امل�سبوهة فوق اأر�س املنطقة، كما  اكت�سب 

خالل  من  اي�ساً،  اخلا�سة  اأهميته  امل�سروع 

خ�س�ست  ال��ت��ي  وال��ق��درات  ال��ط��اق��ات  حجم 

وت�سحية  جهداً  فيه،  العاملني  وتفاين  له، 

ومثابرة، واأخرياً ولي�س اآخراً الإجنازات الباهرة 

باإزالة  واملتمثلة  امل�سروع،  حققها  التي 

العنقودية  والقنابل  الأل��غ��ام  اآلف  مئات 

يف  �ساعد  الذي  الأم��ر  امل�سبوهة،  والأج�سام 

بل�سمة جراح اللبنانيني، واأ�سهم اىل حد كبري يف 

التقليل من اخل�سائر الب�سرية وتوفري حرية التنقل 

وا�سعة  اأجزاء  ا�ستغالل  للمواطنني، ومتكينهم من 

من ممتلكاتهم وحقولهم الزراعية«.

واأ�ساف قائالً:

ال�سعوب  �سد  الإ�سرائيلية  الإعتداءات  نتائج  »اإن 

اللبناين  ال�سعبني  ���س��د  خ�سو�ساً  ال��ع��رب��ي��ة، 

والفل�سطيني يف العقود الأخرية، مل تقت�سر على 

ارتكاب املجازر الوح�سية بحق املواطنني الأبرياء، 

واملرافق  التحتية  والبنى  والأحياء  القرى  وتهدمي 

اأعلى  عليها  �سهد  والتي  اأنواعها،  على  احليوية 

الإن�سانية و�سولً اىل  الدولية واملنظمات  املراجع 

التقرير الأخري للجنة تق�سي احلقائق الأممية يف 

غولد�ستون«،  ب�»جلنة  املعروفة  غزة،  على  احلرب 

الإعتداءات  لهذه  كانت  لبنان  �سعيد  فعلى 

العدو  اإ�سقاط  عن  ناجمة  خطرية،  تداعيات 

الإ�سرائيلي فوق اأر�س اجلنوب، ذخائر حمّرمة 

العنقودية،  والقنابل  الألغام  وماليني  دولياً 

الأمر الذي ت�سّبب وما يزال، يف وقوع خ�سائر 

ب�سرية ومادية ج�سيمة لدى املواطنني، ون�سر 

هذا  اإق��دام  وما  نفو�سهم.  يف  والذعر  اخلوف 

اأجهزة  تفجري  على  القريب،  بالأم�س  العدو 

منطقة  يف  نا�سفة  بعبوات  مفّخخة  �س  جت�سّ

رف�سه  على  وا�سح  دليل  اإل  اللبنانية،  حول 

 ،1701 ال��رق��م  الأم���ن  جمل�س  ق��رار  ال��ت��زام 

لبنان  بحق  جرائمه  موا�سلة  على  واإ�سراره 

واأبنائه.

بت�سحيات  لأن���ّوه  الفر�سة،  ه��ذه  اأغتنم 

القوات الدولية وتعاونها امل�ستمر مع اجلي�س 

بحقه  اجلي�س  ك  ولأوؤكد جمدداً مت�سّ اللبناين، 

الثابت والنهائي يف الدفاع عن الوطن و�سون 

ملواجهة  الدائمة  وجهوزيته  �سعبه،  كرامة 

الإمكانات  بكل  حمتمل  اإ�سرائيلي  اعتداء  اأي 

للخروقات  الت�سدي  فيه  مبا  املتوافرة،  والو�سائل 

اجلوية، مثلما ح�سل بالأم�س يف منطقة حول، كما 

لأوؤكد من جهة اأخرى، م�ساعفة اجلهود التي يبذلها 

وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  مع  بالتعاون  اجلي�س 

الدولية غري احلكومية، لإمتام عملية  واملنظمات 

تراب  كامل  عن  العنقودية  والقنابل  الألغام  اإزالة 

جنوبنا احلبيب«.



اأن  قهوجي  العماد  اعترب  وختاماً 

لدعم  الإماراتي  امل�سروع  »اإجن��ازات 

يف  را�سخة  �ستبقى  واإعماره،  لبنان 

مدعاة  و�ستبقى  اللبنانيني،  ذاكرة 

ال�سعبني  م��ن  لكل  واع��ت��زاز  فخر 

اأوا�سر  لتمتني  وحافزاً  ال�سقيقني، 

خمتلف  ع��ل��ى  الأخ�����وي  ال��ت��ع��اون 

الإمارات  دولة  �ساكراً  الأ�سعدة...«، 

امل�سروع  واإدارة  املتحدة  العربية 

وجميع املن�سوين حتت رايته، هوؤلء 

الرجال الذين واجهوا الأخطار ب�سجاعة 

ب�سمت  العمل  على  وداأبوا  الأبطال، 

ال�سجيج  »اإن  يقول:  حالهم  ول�سان 

يحب  ل  اخلري  وعمل  اخلري  ي�سنع  ل 

ال�سجيج«.

الغفلي

بعدها كانت كلمة لنائب مدير امل�سروع عبداهلل 

خليفة الغفلي ذّكر خاللها بالدور احليوي للم�سروع 

التي  الكبرية  والأخطار  املدّمرة  الآثار  اإزالة  »يف 

واملتمّثلة  لبنان  على  الإ�سرائيلية  احلرب  خّلفتها 

والقذائف  العنقودية  والقنابل  الألغام  بحقول 

العمياء غري املنفجرة«.

اإزالة  م�سروع  اإجن��از  من  الإنتهاء  اأعلن  وبعدما 

لفت  اجلنوب،  يف  العنقودية  والقنابل  الألغام 

بني  تقع  التي  ال�ساد�سة  املنطقة  »تطهري  اىل 

ن���ه���ري ال��ل��ي��ط��اين 

منطقة  يف  والأويل 

ج���زي���ن وال��ن��ب��ط��ي��ة 

بلغ  حيث  وحا�سبيا، 

حجم امل�ساحة املنظفة 

اأمتار   3.136.504

عدد  بلغ  كما  مربعة، 

اأزيلت  التي  احل��ق��ول 

منها الألغام 137 حقالً 

على  حت��ت��وي  ك��ان��ت 

وبلغ  ل��غ��م��اً،   7.729

اخلداعية  الأ�سراك  عدد 

التي اأزيلت 156 �سركاً، اأما عدد الأهداف التي مّت 

تطهريها فكان 238 هدفاً.

تكرمي امل�ساهمني

تخلل الإحتفال تكرمي قيادة اجلي�س امل�ساهمني 

ال�سفري  ت�سّلم  حيث  بامل�سروع  الإم��ارات��ي��ني 

ل�سفارة  �سكر  كتاب  قهوجي  العماد  من  الزعابي 

املمنوح  التذكاري  اجلي�س  و�سعار  الإم��ارات  دولة 

�سلطان  حممد  ال�سيد  ال�سابق  الإماراتي  لل�سفري 

ال�سويدي، وقّلد �سابطني ورتيبني من فرق نزع 

الألغام من اجلي�س الإماراتي التي �ساركت باأعمال 

من  الع�سكري  التقدير  و�سام  والإزال��ة  التنظيف 

لإثنني  كممثلني  والربونزية  الف�سية  الدرجتني 

وفرداً  رتيباً  و�ستني  وواحد  ومئة  �سابطاً  واأربعني 

مّت منحهم و�سام التقدير الع�سكري.

واإدارة  الإم����ارات  �سفارة  قامت  اخل��ت��ام  ويف 

بتكرمي  لبنان  واإعمار  لدعم  الإمارتي  امل�سروع 

الع�سكرية  وال��ق��ي��ادات  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

اإزالة  م�سروع  جناح  يف  امل�ساهمة  واملوؤ�س�سات 

ال�سف�ري  قّدم  حيث  العنقودية،  والقنابل  الألغام 

الزعابي درع الإجناز اىل الرئي�س ال�سنيورة والعماد 

قهوجي و�سباط املركز اللبناين للأعمال املتعلقة 

بالألغام، ومركز التن�سيق لنزع الألغام يف جنوب 

مّت  كما  املتحدة.  الأمم  ملنظمة  التابع  لبنان 

لل�سركات  و�سهادات تقدير  تقدمي دروع تذكارية 

روؤ�ساء  من  وع��دد  امل�سروع  اإجن��از  يف  امل�ساهمة 

البلديات.

املركز  درع  فهمي  حممد  العميد  قّدم  وب��دوره 

من  لكل  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين 

الرميتي  خلفان  حممد  العقيد  الإمارتي،  ال�سفري 

لبنان،  واإعمار  لدعم  الإم��ارات��ي  امل�سروع  مدير 

والعقيد الركن �سيف جابر العليلي مدير م�سروع 

عملية الت�سامن الإماراتي.

الإع��الم  لو�سائل  خا�س  بتكرمي  احلفل  واختتم 

املميز  ودوره����ا  جل��ه��وده��ا  تثميناً  الإم��ارات��ي��ة 

بامل�ساهمة بتغطية اأخبار امل�سروع. 
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مرا�سيم ت�سكيل احلك��ومة اجلديدة
ت�رشين الثاين

مرا�سيم

2
0
0

9
بعد انق�ساء 135 يوماً على 

تكليف رئي�ش اجلمهورية 

العماد مي�سال �سليمان النائب 

�سعد احلريري مهمة ت�سكيل 

حكومة جديدة، ولدت احلكومة 

مع �سدور املرا�سيم املتعّلقة 

بقبول ا�ستقالة احلكومة ال�سابقة 

وت�سمية رئي�ش جمل�ش الوزراء والوزراء.

مر�سوم رقم 2837

ل  الد�ستور،  على  بناًء  اجلمهورية،  رئي�س  اإن 

من  »ه�«  والفقرة   ،53 املادة  من   5 البند  �سيما 

البند واحد من املادة 69 منه، ير�سم ما ياأتي: 

االأوىل: اعتربت احلكومة التي يرئ�سها  • املادة 
فوؤاد ال�سنيورة م�ستقيلة.

الثانية: ُين�سر هذا املر�سوم ويبّلغ  • املادة 
حيث تدعو احلاجة وُيعمل به فور �سدوره.

بعبدا يف 9 ت�سرين الثاين 2009

مر�سوم رقم 2838

اإن رئي�س اجلمهورية، بناًء على الد�ستور ل �سيما 

املر�سوم  على  بناًء  منه،   53 املادة  من   3 البند 

اعتبار  املت�سّمن   2009/11/9 تاريخ   2837

ال�سنيورة  ف��وؤاد  ال�سيد  يرئ�سها  التي  احلكومة 

م�ستقيلة، ير�سم ما ياأتي:

الدين  �سعد  ال�سيد  ي�سمى  االأوىل:  املادة   •
احلريري رئي�ساً ملجل�س الوزراء.

الثانية: ين�سر هذا املر�سوم ويبلغ  • املادة 
حيث تدعو احلاجة ويعمل به فور �سدوره.

بعبدا يف 9 ت�سرين الثاين 2009

مر�سوم رقم 2839

ل  الد�ستور،  على  بناًء  اجلمهورية،  رئي�س  اإن 

على  بناًء  منه،   53 امل��ادة  من   4 البند  �سيما 

املت�سّمن   2009/11/9 تاريخ   2838 املر�سوم 

ت�سمية ال�سيد �سعد الدين احلريري رئي�ساً ملجل�س 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  اقرتاح  على  بناًء  الوزراء. 

ير�سم ما ياأتي:

االأوىل: عنّي ال�سادة: • املادة 
- �سعد الدين احلريري رئي�ساً ملجل�س الوزراء.

- اليا�س املر نائباً لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيراً 

للدفاع الوطني.

- بطر�س حرب وزيراً للعمل.

- اأكرم �سهيب وزيراً للمهجرين.

- غازي العري�سي وزيراً لالأ�سغال العامة والنقل.

جمل�س  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  فرعون  مي�سال   -

النواب.

- علي ح�سني عبداهلل وزيراً لل�سباب والريا�سة.

- عدنان الق�سار وزير دولة.

- حممد جواد خليفة وزيراً لل�سحة العامة.

- حممد ال�سفدي وزيراً لالإقت�ساد والتجارة.

- طارق مرتي وزيراً لالإعالم.

التنمية  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  فني�س  حممد   -

الإدارية.

- جان اأوغا�سبيان وزير دولة.

- ابراهيم جنار وزيراً للعدل.

- وائل اأبو فاعور وزير دولة.

- زياد بارود وزيراً للداخلية والبلديات.

- جربان با�سيل وزيراً للطاقة واملياه.

- ح�سني احلاج ح�سن وزيراً للزراعة.

- ابراهام دده يان وزيراً لل�سناعة.

- منى عفي�س وزيرة دولة.

للخارجية  وزي����راً  ال�����س��ام��ي  ح�سني  ع��ل��ي   -

واملغرتبني.

والتعليم  للرتبية  وزي���راً  منيمنة  ح�سني   -

العايل.

- عدنان ال�سيد ح�سني وزير دولة.

- �سربل نحا�س وزيراً لالإت�سالت.

- فادي عبود وزيراً لل�سياحة.

- �سليم ال�سايغ وزيراً لل�سوؤون الإجتماعية.

- ريا حفار وزيرة للمالية.

- يو�سف �سعادة وزير دولة.

- �سليم وردة وزيراً للثقافة.

- حممد رحال وزيراً للبيئة.

الثانية: ين�سر هذا املر�سوم ويبلغ  • املادة 
حيث تدعو احلاجة ويعمل به فور �سدوره.

بعبدا

يف 9 ت�سرين الثاين 2009

�سدر عن رئي�ش اجلمهورية 

العماد مي�سال �سليمان

ورئي�ش جمل�ش الوزراء 

�سعد الدين احلريري

5
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ت�رشين الثاين

ا�ستقباالت الوزير

2
0
0

9

اإ�ستقبل وزير الدفاع 

الوطني ال�ستاذ اليا�س 

املر، �سفري ايطاليا ال�سيد 

غربيال كيكيا وتداول يف 

الأو�ساع العامة.

اإ�ستقبل الوزير املر، 

�سفرية الوليات املتحدة 

الأمريكية ال�سيدة مي�سيل 

�سي�سون وعر�س معها 

�سوؤوناً ذات اهتمام 

م�سرتك. 

وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل

ال�سفري االيطايل

... و�سفرية

الواليات املتحدة

االأمريكية
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اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س 

املر، قائد اجلي�س العماد جان قهوجي على راأ�س 

وفد من �سباط القيادة، وبحث معهم يف الأو�ساع 

الأمنية العامة منوهاً باجلهود التي يبذلها 

اجلي�س ل�سمان الإ�ستقرار وال�سلم الأهلي يف 

املناطق كافة. وقّدم العماد قهوجي للوزير املر، 

كتاب تاريخ اجلي�س اللبناين - اجلزء الأول. 

اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من روؤ�ساء 

بلديات �ساحل املنت اجلنوبي برئا�سة 

رئي�س بلدية فرن ال�سباك - التحويطة 

ال�سيد رميون �سمعان، وبحث معهم 

يف تعزيز الإجراءات الأمنية الآيلة اىل 

�سمان عدم تكرار احلوادث املخّلة بالأمن 

يف املنطقة.

اإ�ستقبل وزير الدفاع 

الوطني، املمثل ال�سخ�سي 

لالأمني العام لالأمم املتحدة 

يف لبنان ال�سيد مايكل 

ويليامز وعر�س معه 

التطورات العامة ومراحل 

تطبيق القرار الدويل 

.1701

وزير الدفاع الوطني

وقائد اجلي�ش يبحثان

االأو�ساع االأمنية العامة

... ووفداً من روؤ�ساء بلديات

�ساحل املنت اجلنوبي

... واملمثل ال�سخ�سي

للأمني العام للأمم املتحدة
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ت�رشين الثاين

ا�ستقباالت القائد

2
0
0

9

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، ال�سفري الإيراين 

ال�سيد حممد ر�سا �سيباين يف زيارة 

وداعية.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

�سفري الأردن ال�سيد زياد املجايل. 

وجرى التداول خالل اللقاء يف 

الأو�ساع العامة يف البالد.

... وال�سفري

االإيراين

قائد اجلي�ش

ي�ستقبل

ال�سفري االأردين
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ا�ستقبل العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، قن�سل اأريرتيا 

يف لبنان ال�سيد عبداهلل 

مطرجي.

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

القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال ALLEN على 

راأ�س وفد ع�سكري مرافق، يف ح�سور �سفرية الوليات 

املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون. وجرى 

البحث يف مو�سوع امل�ساعدات الأمريكية للجي�س 

اللبناين يف جمايل التدريب واللوج�ستية.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي ال�سيد 

كولن كال يرافقه اجلرنال مايك موللري ووفد 

ع�سكري اأمريكي، وذلك بح�سور ال�سفرية 

الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، املمثل ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم 

املتحدة يف لبنان ال�سيد مايكل وليامز. وقد 

تناول البحث الأو�ساع العامة.

... وقن�سل

اأريرتيا

... ووفداً اأمريكياً

... وم�ساعد وزير

الدفاع االأمريكي

... واملمثل ال�سخ�سي

للأمني العام للأمم املتحدة
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب الأ�سرتايل اللبناين الأ�سل 

ال�سيد نزيه الأ�سمر، الذي اأطلعه على اأو�ساع 

اجلالية اللبنانية يف ا�سرتاليا.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان اجلرنال كالوديو غراتزيانو، وبحثا �سوؤوناً تتعلق مبهمات 

القوات الدولية و�سبل تفعيل التعاون امل�سرتك بني اجلانبني. ويف وقت 

لحق، زار اجلرنال غراتزيانو العماد قائد اجلي�س، وتداول الأو�ساع الأمنية 

يف اجلنوب وتفعيل الإجراءات امليدانية للحفاظ على ا�ستقرار املناطق 

احلدودية.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد البحرية 

الأملانية الأمريال وولفنغ نولتنغ وجرى تداول مو�سوع التعاون 

الع�سكري بني جي�سي البلدين، ومهمات الوحدة البحرية 

الأملانية العاملة يف اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، ممثل منظمة 

التحرير الفل�سطينية يف لبنان 

ال�سفري عبا�س زكي. وجرى بحث 

ال�ساأن العام والو�سع الفل�سطيني 

ب�سكل خا�س.

... والنائب االأ�سرتايل

نزيه االأ�سمر

... وقائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة

... وقائد البحرية

االأملانية

... وممثل منظمة

التحرير الفل�سطينية
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ا�ستقبل العماد جان قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، النائب 

�سيمون اأبي رميا، وجرى 

عر�س الأو�ساع العامة والدور 

الذي يبذله اجلي�س يف حماية 

م�سرية الأمن وال�ستقرار.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س 

اجلمهورية الأ�سبق ال�سيخ اأمني اجلميل يرافقه 

ال�سيد �سا�سني �سا�سني. اجلمّيل اأّكد وقوفه اإىل جانب 

املوؤ�س�سة الع�سكرية، واأعرب عن تقديره جهود اجلي�س 

يف �سون الوحدة الوطنية واحلفاظ على م�سرية ال�سلم 

الأهلي.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، الوزير ايلي �سكاف، 

الذي اأ�ساد باجلهود التي يبذلها 

اجلي�س للحفاظ على الأمن.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب نبيل دو فريج وتداول معه 

ال�سوؤون العامة.

... والنائب

�سيمون اأبي رميا

... والرئي�ش اأمني اجلميل

... والوزير

ايلي �سكاف

... والنائب

نبيل دو فريج



15

اجلي�ش - العدد رقم 293

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب وائل اأبو فاعور الذي نّوه 

باجلهود التي يبذلها اجلي�س لطماأنة 

املواطنني وتر�سيخ الأمن.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب نعمة اهلل اأبي ن�سر، 

وتناول البحث �سوؤوناً عامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، 

يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

كتلة الوفاء للمقاومة �سّم كالً من 

النواب: ح�سني احلاج ح�سن، علي 

املقداد ونوار ال�ساحلي.

ويف وقت لحق، زار وفد 

من الكتلة نف�سها العماد 

قهوجي �سّم النواب ال�سادة: 

علي عمار، نواف املو�سوي، 

علي فيا�س وعلي املقداد 

يرافقهم احلاج وفيق �سفا. وقد 

اأ�ساد الوفد بجهود اجلي�س يف 

الت�سدي لالعتداءات واخلروقات 

الإ�سرائيلية.

... والنائب

وائل اأبو فاعور

... والنائب

نعمة اهلل اأبي ن�سر

... ووفدين من كتلة

الوفاء للمقاومة
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ا�ستقبل العماد جان 

قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب قا�سم 

ها�سم.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من كتلة نواب زحلة �سّم 

النواب ال�سادة: طوين اأبو خاطر، عا�سم 

عراجي، عقاب �سقر و�سانت جنجيان.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب عاطف جمدلين.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، النائبني معني املرعبي وخالد 

زهرمان.

... والنائب

قا�سم ها�سم

... ووفداً من كتلة

نواب زحلة

... والنائب

عاطف جمدالين

... والنائبني

معني املرعبي وخالد زهرمان
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، نائب رئي�س جمل�س النواب ال�سابق 

اإيلي الفرزيل وبحثا �سوؤوناً عامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب اأرتور 

نظريان.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب هادي حبي�س.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من نواب 

ق�ساءي بعبدا وبريوت، �سم كالً من 

النواب: علي عمار، بالل فرحات، 

اآلن عون، حكمت ديب، فادي الأعور 

وهاين قبي�سي.

... والنائب ال�سابق

اإيلي الفرزيل

... والنائب

اأرتور نظريان

... والنائب

هادي حبي�ش

... ووفداً من نواب ق�ساءي

بعبدا وبريوت
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ا�ستقبل العماد قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، 

النائب ال�سابق جهاد 

ال�سمد.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق 

عثمان الدنا، وجرى عر�س لالأو�ساع 

العامة.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب ال�سابق علي عيد 

وجنله رفعت، اأمني عام احلزب العربي 

الدميقراطي. وقد اأ�سادا بدور اجلي�س يف 

حماية م�سرية الأمن وال�ستقرار.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، النائب ال�سابق بيار دكا�س، يرافقه 

املهند�س علي زراقط.

... والنائب ال�سابق

جهاد ال�سمد

... والنائب ال�سابق

عثمان الدنا

... والنائب ال�سابق

علي عيد

... والنائب ال�سابق

بيار دكا�ش
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س بعثة ال�سليب الأحمر 

الدويل ال�سيد جورج كوفينو�س وتداول �سوؤوناً 

اإن�سانية واإجتماعية.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، النائب ال�سابق �سليم 

حبيب يرافقه كل من ال�سيدين 

حممد ع�سريان وحبيب حلود. 

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من مركز الدرا�سات 

الإ�سرتاتيجية الأمريكية )NESA(، �سم كالً من: مدير املركز الدكتور جون 

بالرد، الدكتور اآل �ستولربغ من كلية احلرب، الدكتور �سامي حجار، املقدم 

دايڤد اآيل بال�سافة اإىل اأع�ساء من املركز. وجرى خالل اللقاء بحث مو�سوع 

امل�ساعدات الأمريكية للجي�س اللبناين يف جمايل التدريب واللوج�ستية.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من منظمة الأونروا، �سّم كالً من 

مدير عام مكتب �سوؤون الأونروا يف لبنان ال�سيد 

�سالفاتوري لومباردو وال�سيدتني ماري �سبلي 

وكارين اأبو زيد. وجرى تداول �سبل التعاون بني 

اجلي�س واملنظمة.

... ورئي�ش بعثة

ال�سليب االأحمر الدويل

... والنائب ال�سابق

�سليم حبيب

... ووفداً من مركز

الدرا�سات االإ�سرتاتيجية االأمريكية

... ووفداً من

منظمة االأونروا
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، الأمني العام 

للمجل�س الأعلى ال�سوري - اللبناين 

الأ�ستاذ ن�سري خوري وبحثا الأو�ساع 

العامة يف البالد.

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

رئي�س الرابطة املارونية يف العامل ال�سيد 

�سركي�س بو نهرا يرافقه الأمني العام للرابطة 

ال�سيد نبيل حرفو�س. وقد جرى بحث اأو�ساع 

املغرتبني اللبنانيني يف العامل.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من الهيئة التنفيذية 

للمجل�س العام املاروين برئا�سة الوزير 

ال�سابق وديع اخلازن.

يف اإطار »حملة �سفا« لدعم م�سروع مكننة الطبابة الع�سكرية يف اجلي�س، 

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جمل�س العمل اللبناين 

يف دبي والإمارات ال�سمالية املحامي جوزف نهرا الذي اأحاطه علماً باإجناز 

اجلزء الأول من امل�سروع، موؤكداً ا�ستعداده لتقدمي الدعم املادي حتى اإجناز 

املكننة ب�سورة نهائية.

وقد نّوه قائد اجلي�س باجلهود التي تبذلها اللجنة املتابعة هذا املو�سوع.

... واالأمني العام للمجل�ش االأعلى

ال�سوري - اللبناين

... ورئي�ش الرابطة املارونية

يف العامل

... ووفداً من الهيئة التنفيذية

للمجل�ش العام املاروين

... ورئي�ش جمل�ش العمل اللبناين

يف دبي واالإمارات ال�سمالية
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س موؤ�س�سة 

البطريرك �سفري الدكتور ايلي 

�سفري.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، ال�سيد 

اليا�س بو �سعب على راأ�س وفد من جمعية ال�سداقة الإماراتية 

اللبنانية، �سم كالً من ال�سادة: جورج �سهوان، غ�سان العري�سي، 

فادي ال�سفدي وعلي دكروب. وقد اأعرب الزائرون عن تقديرهم 

دور اجلي�س يف تعزيز الثقة مب�ستقبل الوطن.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، املدير العام لقوى الأمن الداخلي 

اللواء الركن اأ�سرف ريفي. وتناول البحث 

الأو�ساع الأمنية يف البالد و�سبل تعزيز 

التعاون الأمني امل�سرتك.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، مدير عام الأمن 

العام اللواء وفيق جزيني وتداول 

الأو�ساع الأمنية والتعاون امل�سرتك 

بني املوؤ�س�ستني.

... ورئي�ش موؤ�س�سة

البطريرك �سفري

... ووفدجمعية ال�سداقة

االإماراتية اللبنانية

... واملدير العام

لقوى االأمن الداخلي

... واملدير العام

للأمن العام
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ا�ستقبل العماد قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، وفداً 

من اآل خوري.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من اللقاء التاأ�سي�سي مل�سيحيي 

امل�سرق برئا�سة ال�سيد طالل املقد�سي، الذي 

اأعرب عن تقديره جهود اجلي�س يف احلفاظ على 

م�سرية الأمن وال�ستقرار يف البالد.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، مدير مدر�سة ال�سانڤيل الأ�ستاذ ليون 

كلزي يرافقه الأ�ستاذ األفرد حداد.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س م�ست�سفى �سيدة 

املعونات الأب انطوان خليفة.

... ووفداً من

اآل خوري

... ووفداً من اللقاء التاأ�سي�سي

مل�سيحيي امل�سرق

... ومدير

مدر�سة ال�سانڤيل

... ورئي�ش م�ست�سفى

�سيدة املعونات
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ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س حزب الوعد ال�سيد جو 

حبيقة وبحثا �سوؤوناً عامة.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من روؤ�ساء بلديات �ساحل 

بعبدا، الذي اأعرب عن ارتياحه لالإجراءات 

الأمنية الأخرية التي اتخذها اجلي�س يف 

املنطقة.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة، ال�سيد مروان �ساحلة، الذي اأ�ساد بدور 

اجلي�س يف حماية م�سرية الأمن وال�ستقرار.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، جلنة جتار ال�سياح برئا�سة 

ال�سيد ف�سول روحانا.

... ورئي�ش

حزب الوعد

... ووفداً من روؤ�ساء بلديات

�ساحل بعبدا

... وال�سيد

مروان �ساحلة

... وجلنة

جتار ال�سياح
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من جمعية 

بريوت - ماراتون برئا�سة ال�سيدة 

مي اخلليل وجرى تداول مو�سوع 

تعاون اجلي�س مع اجلمعية.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، 

يف مكتبه يف الريزة،  

وفداً من اآل ح�سون.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

الريزة،  امللحق الع�سكري الكويتي املقدم 

وليد دعيج الفهد.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، امللحق الع�سكري الربيطاين املقدم 

�ستيفان اندروز، يف زيارة وداعية قّدم خاللها 

خلفه املقدم جيل األك باري تاولر.

... ووفداً من جمعية

بريوت - ماراتون

... ووفداً من

اآل ح�سون

... وامللحق

الع�سكري الكويتي

... وامللحق الع�سكري

الربيطاين مودعاً
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ت�رشين الثاين

جوالت القائد

2
0
0

9
قائد  للعماد  ك��ان��ت 

جولة  من  اأك��ر  اجلي�ش 

ال��ف��رتة  يف  م��ي��دان��ي��ة 

تفّقد  ف��ق��د  االأخ�����رية، 

ال���ع���م���اد ق��ه��وج��ي 

يف  املنت�سرة  الوحدات 

وجنوب  الغربي  البقاع 

تفّقد  كما  الليطاين، 

منطقة عني الرمانة اثر 

احلادث االأمني الذي ح�سل 

م��ن��اورة  وح�سر  فيها، 

البحر.  مغاوير  فوج  يف 

كانت  ج��والت��ه  وخ����لل 

فيها:  اأعلن  مواقف  له 

ال�سواريخ  اط��لق  »اأن 

من  اآخ��ر  اإىل  ح��ني  م��ن 

باإجتاه  اللبنانية  االأرا�سي 

فل�سطني املحتلة، عمل 

يقع �سمن دائرة ال�سبهة 

اأعلن من  والعمالة«. كما 

التاريخ  اأن  الرمانة  عني 

االأ�سود لن يعيد نف�سه.

البقاع الغربي

وجنوب الليطاين

جان  العماد  اجلي�س  قائد  تفّقد 

الع�سكرية  ال���وح���دات  ق��ه��وج��ي، 

املنت�سرة يف البقاع الغربي وقطاع 

مرجعيون،  يف  الليطاين  ج��ن��وب 

واطلع  م��راك��زه��ا  على  ج��ال  حيث 

املتخذة،  امليدانية  التدابري  على 

ثم اجتمع اىل ال�سباط والع�سكريني 

واأعطى التوجيهات الالزمة.

»اإطالق  اأن  قهوجي  العماد  واأك��د 

ال�سواريخ من حني اإىل اآخر من داخل 

فل�سطني  باإجتاه  اللبنانية  الأرا�سي 

دائرة  املحتلة، هو عمل يقع �سمن 

ملن  ن�سمح  ولن  والعمالة،  ال�سبهة 

معركة  اإىل  بدفعنا  وراءه  يقف 

واملكان  التوقيت  خ��ارج  العدو  مع 

»مت�سك  على  م�سدداً  ال�سحيحني«، 

الت�سدي  يف  الثابت  بحقه  اجلي�س 

الربية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ل��ل��خ��روق��ات 

الإمكانات  بكل  والبحرية،  واجلوية 

�سافراً  اعتداء  ت�سّكل  كونها  املتاحة، 

فا�سحاً  وخ��رق��اً  لبنان  �سيادة  على 

للقرار 1701«.

وتناول العماد قائد اجلي�س الو�سع 

»مهمة  اأن  اإىل  ف��اأ���س��ار  الأم��ن��ي، 

اجلنوب،  ع��ن  ال��دف��اع  يف  اجلي�س 

توازيها مهمة احلفاظ على م�سرية 

وهذا  الداخل،  يف  وال�ستقرار  الأمن 

مالحقة  يف  ال�ستمرار  يتطلب  ما 

املخّلني بالأمن اإىل اأي جهة انتموا، 

وعدم ال�سماح باأي �سكل من الأ�سكال، 

با�ستغالل  الن��ت��ه��ازّي��ني  لبع�س 

بالبالد  للعودة  ال�سيا�سية  الظروف 

اىل احلقبة ال�سوداء التي مّرت بها«، 

م�سدداً على »الت�سدي بكل حزم وقوة 

هدف  ول  له  مبداأ  ل  الذي  لالإرهاب، 

والذي  الدماء،  و�سفك  القتل  �سوى 

الوطن،  على  دائ��م��اً  خطراً  ي�سّكل 

مبختلف  املواطنني  �سالمة  وعلى 

واملذهبية  الطائفية  انتماءاتهم 

واملناطقية«.

داعياً  اجلي�س  قائد  وختم 

الع�سكريني اىل »مزيد من 

بالأر�س  والت�سبت  ال�سمود 

وال����س���ت���ع���داد مل��واج��ه��ة 

القادمة،  املرحلة  حتديات 

املخاطر  ا���س��ت��دت  مهما 

وبلغت الت�سحيات«.

عني الرمانة

اأدت  التي  احلادثة  عقب 

جورج  املواطن  مقتل  اإىل 

العماد قهوجي:

لن ن�سمح بدفعنا

اإىل معركة مع العدو خارج

التوقيت واملكان ال�سحيحني

تفّقد البقاع الغربي 

وجنوب الليطاين وعني 

الرمانة وح�سر مناورة 

يف مغاوير البحر
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توتر  من  رافقها  وم��ا  ما�سي  اب��و 

قيادة  اتخذت  الأج��واء،  يف  وت�سنج 

وتفّقد  م�����س��ددة.  ت��داب��ري  اجلي�س 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد 

يف  املنت�سرة  الع�سكرية  الوحدات 

حملتي ال�سياح وعني الرمانة، حيث 

والع�سكريني،  ال�سباط  اىل  اإجتمع 

التي  املهمة  بقد�سية  اإياهم  مذّكراً 

اأن  اإىل  ومنبهاً  تنفيذها،  يتولون 

بالأمن  للعابثني  ي�سمح  لن  اجلي�س 

اأن  ول  العكر،  املاء  ي�سطادوا يف  اأن 

ي�ستغّلوا اأي ثغرة اأمنية للنفاذ اإىل 

خ�سو�ساً  م�سبوهة،  اأه��داف  حتقيق 

تتوا�سل  ال��ت��ي  املرحلة  ه��ذه  يف 

فيها م�سرية الأمن، وترت�سخ معامل 

ال��وف��اق  �سعيد  ع��ل��ى  ال���س��ت��ق��رار 

الوطني والتفاهم ال�سيا�سي.

اأن  اإىل  قهوجي  ال��ع��م��اد  ول��ف��ت 

وهو  هوؤلء،  مع  يتهاون  لن  اجلي�س 

يقيم �سداً منيعاً يف وجه حماولتهم 

وكراماتهم،  النا�س  باأرواح  املتاجرة 

والنق�سام  التفرقة  روح  اإ�ساعة  اأو 

يف املجتمع، داعياً اإىل �سرورة اإلغاء 

الذكرى الأليمة لالأحداث ال�سابقة التي 

عرفتها بع�س املناطق، وموؤكداً باأن 

التاريخ الأ�سود لن يعيد نف�سه، يف 

ظل اجلهود التي يبذلها الع�سكريون، 

والت�سحيات التي يقّدمونها من اأجل 

حتقيق اأمن اجلميع.

على  م�سّدداً  اجلي�س  قائد  وختم 

الإخالل  وعدم  باملناقبية،  التم�سك 

مبقت�سيات الوحدة والت�سامن، معرّباً 

اتخذتها  التي  للتدابري  اإرتياحه  عن 

الوحدات املنت�سرة يف املنطقة، يف 

اأعقاب احلادثة الأخرية التي ح�سلت، 

من  عديدة  تاأكيدات  تلتها  والتي 

م�سدر  هو  اجلي�س  ب��اأن  املواطنني 

الأمان، ورمز الوحدة الوطنية.

مناورة ملغاوير البحر

جان  العماد  اجلي�س  قائد  تفّقد 

يف  البحر  مغاوير  ف��وج  قهوجي، 

عم�سيت، حيث ح�سر مناورة بحرية 

من  ع���دد  فيها  ���س�����ارك  ل��ل��ف��وج، 

ع�سكري�ة،  وطواف�ات  القت�ال  زوارق 

و�سملت عملي�ات اإب�رار واإن�زال على 

ال�ساطئ.

»ب��اأداء  قهوجي  العماد  ن��ّوه  وق��د 

واأثنى  العنا�سر«،  وكفاءة  الوحدات 

لرفع  امل��ب��ذول��ة  »اجل���ه���ود  ع��ل��ى 

م�سدداً  للفوج«،  القتايل  امل�ستوى 

يف  اخل��ا���س��ة  ال��وح��دات  »دور  على 

والدقيقة،  ال�سعبة  املهمات  تنفيذ 

ملعاجلة  واحلا�سم  ال�سريع  والتدخل 

م��وؤك��داً  ح�سولها«،  ف��ور  الأح����داث 

خمتلف  يف  اجل��ي�����س  ج��ه��وزي��ة 

مب�سرية  اإخ��الل  اأي  ملنع  ال��ظ��روف، 

الأمن وال�ستقرار يف البالد، والتعاون 

الأمنية  الأجهزة  �سائر  مع  الوثيق 

وو�سع  للعدالة،  املطلوبني  ملالحقة 

على  والتعّدي  املنظمة  للجرائم  حّد 

اأرواح املواطنني واأرزاقهم.
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ت�رشين الثاين

ا�ستقباالت رئي�س االأركان

2
0
0

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء 9

الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من نواب منطقة 

البقاع الو�سط �سم كالً من ال�سادة: 

طوين ابو خاطر، عا�سم عراجي، عقاب �سقر و�سانت جنجيان. وتناول البحث 

الو�سع العام.

رئي�ش االأركان ي�ستقبل

وفداً من نواب منطقة

البقاع االأو�سط

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، النائب عالء الدين 

ترو، ومفّو�س احلكومة لدى جمل�س الإمناء والإعمار الدكتور وليد �سايف 

اللذين اأثنيا على جهود اجلي�س املبذولة يف احلفاظ على م�سرية الأمن 

وال�ستقرار وطماأنة املواطنني.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، النائب اأمني وهبي.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، قائد القيادة الو�سطى 

الأمريكية اجلرنال Allen على راأ�س وفد ع�سكري مرافق، يف ح�سور �سفرية 

الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�سيل �سي�سون. وتناول البحث مو�سوع 

امل�ساعدات الأمريكية للجي�س اللبناين يف جمايل التدريب واللوج�ستية.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفد 

مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية الأمريكية )NESA( �سم كالً من: مدير املركز 

الدكتور جون بالرد، الدكتور اآل �سرتولربغ من كلية احلرب، الدكتور �سامي 

حجار، املقدم دايڤد اآيل واأع�ساء من املركز املذكور. وقد جرى خالل اللقاء 

بحث م�ساعدة املركز يف تطوير عمليات التدريب يف كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان.

... والنائب علء الدين ترو والدكتور وليد �سايف ... والنائب اأمني وهبي

... وقائد القيادة الو�سطى االأمريكية ووفداً مرفقاًَ

... ووفد مركز الدرا�سات االإ�سرتاتيجية االأمريكية 
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ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س غرفة التجارة 

وال�سناعة يف رو�سيا الحتادية ال�سيد �سريغي اأولين�سنكو، يرافقه النائب 

ال�سابق عبداهلل فرحات، ممثل الغرفة يف ال�سرق الأو�سط ال�سيد اآلن خويري 

وممثل الغرفة يف �سوريا الدكتور علي مرزوق. وقد مت خالل اللقاء عر�س 

لالأو�ساع العامة، كما اأعرب الزائرون عن رغبتهم يف اإن�ساء غرفة للتجارة يف 

بريوت م�سوؤولة عن 22 دولة.

... ورئي�ش غرفة التجارة 

وال�سناعة يف رو�سيا 

االحتادية ووفداً مرافقاً

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

الع�سكري الكويتي يف لبنان املقدم الركن وليد دعيج الفهد، يف زيارة 

بروتوكولية للتعارف.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، ال�ساعر غاندي 

اأبو ذياب، الذي قّدم له ديوان �سعر، كما وّجه دعوة لرئي�س الأركان حل�سور 

معر�س. 

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

املنظمة الدولية لل�سحة الطبيعية بحث معه يف التعاون امل�سرتك بني 

املوؤ�س�سة الع�سكرية واملنظمة. ويف ختام الزيارة، قّدم الوفد دعوة لرئي�س 

الأركان حل�سور ندوة تنظمها املنظمة املذكورة.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري الربيطاين 

املقدم �ستيفان اندروز يف زيارة وداعية قّدم خاللها خلفه املقدم جيلز اليك 

باري تايلر.

... ووفداً من املنظمة الدولية لل�سحة الطبيعية

... وامللحق الع�سكري الربيطاين مودعاً

... وامللحق الع�سكري الكويتي

... وال�ساعر غاندي اأبو ذياب
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ت�رشين الثاين

جولة ميدانية

2
0
0

9

رئي�ش االأركان اللواء الركن امل�سري:

اأي اعتداء على املواطنني

هو اعتداء على الوحدة الوطنية

و�سيغة العي�ش امل�سرتك

تفّقد الوحدات 

الع�سكرية

يف البقاع 

ال�سمايل

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

البقاع  منطقة  يف  املتمركزة  الع�سكرية  ال��وح��دات 

ال�سمايل، حيث زار فوج احلدود الربية الثاين واجتمع اىل 

ناقلً  وت�سحياتهم،  باأدائهم  منّوهاً  والع�سكريني،  ال�سباط 

بوجوب  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  توجيهات  اليهم 

اأمنهم  البقاء اإىل جانب املواطنني، وال�سّهر الدقيق على 

و�سالمتهم.

واأكد رئي�س الأركان على »اأهمية �سبط احلدود، مبا ميّثله 

ذلك من فائدة كبرية للبنان واجلوار، خ�سو�ساً يف جمالت 

التهريب  اأعمال  ووقف  الإره��اب،  ومكافحة  الت�سّلل  منع 

على اأنواعها«. وتوّجه بال�سكر اإىل »اجلهات الدولية املانحة، 

جتاه ما تقّدمه من م�ساعدة، يف جمالت التدريب وتوفري 

العتاد التقني والفني، والآليات واخلربات، التي توؤدي دوراً 

فاعالً يف اإجناح هذه املهمة«.

الثالث  التدخل  فوج  مراكز  على  الأرك��ان  رئي�س  وج��ال 

ال�سباط  لقائه  خ��لل  م��وؤك��داً  املنطقة  يف  املنت�سرة 

يراهن  باأ�سره  اللبناين  »ال�سعب  اأن  على  والع�سكريني، 

ودللت  معان  يحمله من  للجي�س، مبا  اجلامع  الدور  على 

يتطلب  ما  وهذا  الوطنية،  الوحدة  تر�سيخ  �سعيد  على 

ال�سلم  م�سرية  على  للحفاظ  واليقظة  اجلهود  من  املزيد 

باأن »هذا اجلي�س هو لكل لبنان  الأهلي يف البالد«، مذّكراً 

بقوة  ع�سكريوه  ويت�سدى  واآخ��ر،  مواطن  بني  يفّرق  ول 

من  لديهم  مبا  مت�سّلحني  ب��الأم��ن،  للعابثني  وفاعلية 

مناقبية واإخال�س للق�سم«.

اعتداء  »اأي  اأن  بالتاأكيد على  امل�سري  الركن  اللواء  وختم 

و�سيغة  الوطنية  الوحدة  على  اعتداء  هو  املواطنني  على 

العي�س امل�سرتك«.

اجلوية يف  القوات  مدر�سة  امل�سري  الركن  اللواء  زار  ثم 

واملدّربني،  ال�سباط  التلمذة  التقى  حيث  رياق،  قاعدة 

ونّوه مب�ستوى الإعداد والتدريب، م�سرياً اإىل فعالية �سالح 

القيادة  رغبة  عن  ومعرباً  الوطن،  عن  الدفاع  يف  اجلو 

و�سعيها لتطوير هذا ال�سالح وتزويده العتاد الالزم.
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ت�رشين الثاين

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بو مارون

اإجنازات

2
0
0

9

املنطقة ال�ساد�سة باتت نظيفة وامل�ساهمون ُكّرموا

اإجناز امل�شروع الإماراتي

لنزع الألغام والقنابل العنقودية

اأعلنت دولة االمارات العربية املتحدة اإجناز م�سروعها 

العنقودية يف جنوب لبنان يف  االألغام والقنابل  لنزع 

فوؤاد  االأعمال  ت�سريف  حكومة  رئي�ش  برعاية  احتفال 

ال�سنيورة وح�سوره. اأقيم االإحتفال يف فندق فيني�سيا 

وتخلله تكرمي امل�ساهمني يف امل�سروع بح�سور قائد 

�سعد  الرئي�ش  وممثل  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

قباين  خالد  والوزير  احل��وري،  عّمار  النائب  احلريري 

و�سفري االإمارات العربية املتحدة رحمة ح�سني الزعابي، 

باالألغام  املتعلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  ورئي�ش 

ال�سفراء  من  عدد  اىل  اإ�سافة  فهمي،  حممد  العميد 

الهيئات  وممثلي  الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�ساء  العرب 

الدولية امل�سرفة على م�ساريع اإزالة االألغام والقنابل العنقودية وروؤ�ساء بلديات قرى جنوبية.

وزرعه  القنابل  وق�سفه  االإ�سرائيلي  العدوان  من  �سوراً  ا�ستعاد  وثائقي  بفيلم  احلفل  بداأ 

االألغام يف منطقة اجلنوب، وما اأدى اليه ذلك من اإ�سابات يف �سفوف املواطنني واأ�سرار يف 

ممتلكاتهم، اىل حرمانهم ا�ستعمال اأرا�سيهم الزراعية اأو بيوتهم. كما عر�ش الوثائقي عمل 

الفرق الهند�سية يف امل�سروع. ثم كانت كلمات الرئي�ش ال�سنيورة والعماد قهوجي ومدير 

امل�سروع عبداهلل خليفة الغفلي.

الرئي�ش ال�سنيورة

عن  كلمته  يف  ال�سنيورة  ف��وؤاد  الرئي�س  اأع��رب 

منّوهاً  العربية،  الإم��ارات  دولة  لتعاون  تقديره 

بعمل الوفد الإماراتي الأمني والع�سكري والتقني. 

ل  والإمارات  لبنان  العالقة بني  »اأن  اأ�سار اىل  كما 

تقت�سر على هذه املنا�سبة بل اأن جذورها ت�سرب 

عميقاً يف الأر�س«.

الإ�سرائيليني  »اأن  ال�سنيورة  الرئي�س  واأ�ساف 

لبنان منتهكني  زالوا ميار�سون عدوانهم على  ما 

ب�سكل �سارخ و�سافر القرارات الدولية ل �سيما القرار 

وبكل  اجلوية  بالطلعات  يومياً  ينتهكونه   ،1701

احتاللهم  وبا�ستمرار  والبحرية  الربية  الإعتداءات 

مزارع  وباحتاللهم  اللبنانية  الغجر  قرية  �سمال 

التي  �س  التج�سّ خاليا  وم�سل�سل  وكفر�سوبا  �سبعا 

ك�سفتها القوى الأمنية والع�سكرية اللبنانية«.

»كان  ال��ذي  وال�سعبي  اللبناين  املوقف  وك��ّرر 

يف  وموّحداً  الإ�سرائيلي  العدوان  راف�ساً  يزال  وما 

مواجهته، كما كانت اإرادة اللبنانيني 

عدوان  مواجهة  يف  و�سامدة  قوية 

2006 ويف ح�سد كل القوى واجلهود 

من اأجل الت�سدي له. ثم ختم �ساكراً 

من  و»كل  الإماراتيني،  امل�سوؤولني 

�ساعدنا من اأ�سدقائنا يف العامل«.

العماد قهوجي

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد 

اإنه  وق��ال  مرحباً،  كلمته  ا�ستهل 

الإم���ارات  دول��ة  على  غريباً  لي�س 

العون  يد  اأن متّد  املتحدة،  العربية 

اأو  هنا  ي��ق��ام  مب�����س��روع  للبنان، 

هناك، ول�سالح هذا القطاع اأو ذاك، 

ال�سّباقة يف الوقوف  فلطاملا كانت 

ال�سدائد  اأوق����ات  يف  جانبه  اىل 

العادلة  ق�ساياه  وم�ساندة  واملحن، 

كانت  ولطاملا  والدولية،  الإقليمية  املحافل  يف 

يف طليعة البلدان التي �سارعت اىل دعم اجلي�س 

اللبناين ومّده بالعتاد وال�سالح، قناعة منها بدور 

على  واحلفاظ  الوطن  الدفاع عن  اجلي�س يف  هذا 

لبنان  باأن  منها  واإمياناً  وا�ستقراره،  اأمنه  م�سرية 
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القوي املعافى، هو م�سدر قوة لالأمة العربية، 

وهو عنوان م�سرق لرت�سيخ مفهوم الت�سامن 

املخاطر  خم��ت��ل��ف  م��واج��ه��ة  يف  ال��ع��رب��ي 

والتحديات.

لبنان  لدعم  الإم��ارات��ي  امل�سروع  اأن  غري 

انطالقاً  اخلا�سة،  اأهميته  اكت�سب  واإع��م��اره، 

يف  م�سروع  هكذا  لتنفيذ  امللحة  احلاجة  من 

عاناها  التي  ال�سعبة  الإن�سانية  الظروف  ظل 

اأهل اجلنوب، من جراء الإعتداءات الإ�سرائيلية 

هائلة  كميات  ال��ع��دو  واإ���س��ق��اط  الوح�سية، 

والأج�سام  العنقودية  والقنابل  الألغام  من 

امل�سبوهة فوق اأر�س املنطقة، كما  اكت�سب 

خالل  من  اي�ساً،  اخلا�سة  اأهميته  امل�سروع 

خ�س�ست  ال��ت��ي  وال��ق��درات  ال��ط��اق��ات  حجم 

وت�سحية  جهداً  فيه،  العاملني  وتفاين  له، 

ومثابرة، واأخرياً ولي�س اآخراً الإجنازات الباهرة 

باإزالة  واملتمثلة  امل�سروع،  حققها  التي 

العنقودية  والقنابل  الأل��غ��ام  اآلف  مئات 

يف  �ساعد  الذي  الأم��ر  امل�سبوهة،  والأج�سام 

بل�سمة جراح اللبنانيني، واأ�سهم اىل حد كبري يف 

التقليل من اخل�سائر الب�سرية وتوفري حرية التنقل 

وا�سعة  اأجزاء  ا�ستغالل  للمواطنني، ومتكينهم من 

من ممتلكاتهم وحقولهم الزراعية«.

واأ�ساف قائالً:

ال�سعوب  �سد  الإ�سرائيلية  الإعتداءات  نتائج  »اإن 

اللبناين  ال�سعبني  ���س��د  خ�سو�ساً  ال��ع��رب��ي��ة، 

والفل�سطيني يف العقود الأخرية، مل تقت�سر على 

ارتكاب املجازر الوح�سية بحق املواطنني الأبرياء، 

واملرافق  التحتية  والبنى  والأحياء  القرى  وتهدمي 

اأعلى  عليها  �سهد  والتي  اأنواعها،  على  احليوية 

الإن�سانية و�سولً اىل  الدولية واملنظمات  املراجع 

التقرير الأخري للجنة تق�سي احلقائق الأممية يف 

غولد�ستون«،  ب�»جلنة  املعروفة  غزة،  على  احلرب 

الإعتداءات  لهذه  كانت  لبنان  �سعيد  فعلى 

العدو  اإ�سقاط  عن  ناجمة  خطرية،  تداعيات 

الإ�سرائيلي فوق اأر�س اجلنوب، ذخائر حمّرمة 

العنقودية،  والقنابل  الألغام  وماليني  دولياً 

الأمر الذي ت�سّبب وما يزال، يف وقوع خ�سائر 

ب�سرية ومادية ج�سيمة لدى املواطنني، ون�سر 

هذا  اإق��دام  وما  نفو�سهم.  يف  والذعر  اخلوف 

اأجهزة  تفجري  على  القريب،  بالأم�س  العدو 

منطقة  يف  نا�سفة  بعبوات  مفّخخة  �س  جت�سّ

رف�سه  على  وا�سح  دليل  اإل  اللبنانية،  حول 

 ،1701 ال��رق��م  الأم���ن  جمل�س  ق��رار  ال��ت��زام 

لبنان  بحق  جرائمه  موا�سلة  على  واإ�سراره 

واأبنائه.

بت�سحيات  لأن���ّوه  الفر�سة،  ه��ذه  اأغتنم 

القوات الدولية وتعاونها امل�ستمر مع اجلي�س 

بحقه  اجلي�س  ك  ولأوؤكد جمدداً مت�سّ اللبناين، 

الثابت والنهائي يف الدفاع عن الوطن و�سون 

ملواجهة  الدائمة  وجهوزيته  �سعبه،  كرامة 

الإمكانات  بكل  حمتمل  اإ�سرائيلي  اعتداء  اأي 

للخروقات  الت�سدي  فيه  مبا  املتوافرة،  والو�سائل 

اجلوية، مثلما ح�سل بالأم�س يف منطقة حول، كما 

لأوؤكد من جهة اأخرى، م�ساعفة اجلهود التي يبذلها 

وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  مع  بالتعاون  اجلي�س 

الدولية غري احلكومية، لإمتام عملية  واملنظمات 

تراب  كامل  عن  العنقودية  والقنابل  الألغام  اإزالة 

جنوبنا احلبيب«.



اأن  قهوجي  العماد  اعترب  وختاماً 

لدعم  الإماراتي  امل�سروع  »اإجن��ازات 

يف  را�سخة  �ستبقى  واإعماره،  لبنان 

مدعاة  و�ستبقى  اللبنانيني،  ذاكرة 

ال�سعبني  م��ن  لكل  واع��ت��زاز  فخر 

اأوا�سر  لتمتني  وحافزاً  ال�سقيقني، 

خمتلف  ع��ل��ى  الأخ�����وي  ال��ت��ع��اون 

الإمارات  دولة  �ساكراً  الأ�سعدة...«، 

امل�سروع  واإدارة  املتحدة  العربية 

وجميع املن�سوين حتت رايته، هوؤلء 

الرجال الذين واجهوا الأخطار ب�سجاعة 

ب�سمت  العمل  على  وداأبوا  الأبطال، 

ال�سجيج  »اإن  يقول:  حالهم  ول�سان 

يحب  ل  اخلري  وعمل  اخلري  ي�سنع  ل 

ال�سجيج«.

الغفلي

بعدها كانت كلمة لنائب مدير امل�سروع عبداهلل 

خليفة الغفلي ذّكر خاللها بالدور احليوي للم�سروع 

التي  الكبرية  والأخطار  املدّمرة  الآثار  اإزالة  »يف 

واملتمّثلة  لبنان  على  الإ�سرائيلية  احلرب  خّلفتها 

والقذائف  العنقودية  والقنابل  الألغام  بحقول 

العمياء غري املنفجرة«.

اإزالة  م�سروع  اإجن��از  من  الإنتهاء  اأعلن  وبعدما 

لفت  اجلنوب،  يف  العنقودية  والقنابل  الألغام 

بني  تقع  التي  ال�ساد�سة  املنطقة  »تطهري  اىل 

ن���ه���ري ال��ل��ي��ط��اين 

منطقة  يف  والأويل 

ج���زي���ن وال��ن��ب��ط��ي��ة 

بلغ  حيث  وحا�سبيا، 

حجم امل�ساحة املنظفة 

اأمتار   3.136.504

عدد  بلغ  كما  مربعة، 

اأزيلت  التي  احل��ق��ول 

منها الألغام 137 حقالً 

على  حت��ت��وي  ك��ان��ت 

وبلغ  ل��غ��م��اً،   7.729

اخلداعية  الأ�سراك  عدد 

التي اأزيلت 156 �سركاً، اأما عدد الأهداف التي مّت 

تطهريها فكان 238 هدفاً.

تكرمي امل�ساهمني

تخلل الإحتفال تكرمي قيادة اجلي�س امل�ساهمني 

ال�سفري  ت�سّلم  حيث  بامل�سروع  الإم��ارات��ي��ني 

ل�سفارة  �سكر  كتاب  قهوجي  العماد  من  الزعابي 

املمنوح  التذكاري  اجلي�س  و�سعار  الإم��ارات  دولة 

�سلطان  حممد  ال�سيد  ال�سابق  الإماراتي  لل�سفري 

ال�سويدي، وقّلد �سابطني ورتيبني من فرق نزع 

الألغام من اجلي�س الإماراتي التي �ساركت باأعمال 

من  الع�سكري  التقدير  و�سام  والإزال��ة  التنظيف 

لإثنني  كممثلني  والربونزية  الف�سية  الدرجتني 

وفرداً  رتيباً  و�ستني  وواحد  ومئة  �سابطاً  واأربعني 

مّت منحهم و�سام التقدير الع�سكري.

واإدارة  الإم����ارات  �سفارة  قامت  اخل��ت��ام  ويف 

بتكرمي  لبنان  واإعمار  لدعم  الإمارتي  امل�سروع 

الع�سكرية  وال��ق��ي��ادات  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

اإزالة  م�سروع  جناح  يف  امل�ساهمة  واملوؤ�س�سات 

ال�سف�ري  قّدم  حيث  العنقودية،  والقنابل  الألغام 

الزعابي درع الإجناز اىل الرئي�س ال�سنيورة والعماد 

قهوجي و�سباط املركز اللبناين للأعمال املتعلقة 

بالألغام، ومركز التن�سيق لنزع الألغام يف جنوب 

مّت  كما  املتحدة.  الأمم  ملنظمة  التابع  لبنان 

لل�سركات  و�سهادات تقدير  تقدمي دروع تذكارية 

روؤ�ساء  من  وع��دد  امل�سروع  اإجن��از  يف  امل�ساهمة 

البلديات.

املركز  درع  فهمي  حممد  العميد  قّدم  وب��دوره 

من  لكل  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين 

الرميتي  خلفان  حممد  العقيد  الإمارتي،  ال�سفري 

لبنان،  واإعمار  لدعم  الإم��ارات��ي  امل�سروع  مدير 

والعقيد الركن �سيف جابر العليلي مدير م�سروع 

عملية الت�سامن الإماراتي.

الإع��الم  لو�سائل  خا�س  بتكرمي  احلفل  واختتم 

املميز  ودوره����ا  جل��ه��وده��ا  تثميناً  الإم��ارات��ي��ة 

بامل�ساهمة بتغطية اأخبار امل�سروع. 
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ت�رشين الثاين

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

2
0
0

9

جلنة تن�سيق ودعم اأبناء �سهداء اجلي�س

قرداحي:      نتمنى وطناً على �سورة اجلي�ش

قهوجي:      نريد التاأ�سي�ش خلطوات توؤازر املوؤ�س�سة االأم

اجلي�س  �سهداء  اأبناء  ودعم  تن�سيق  اأقامت جلنة 

اللبناين حفل ع�ساء يف جممع »البيال« يف بريوت، 

تكرمياً لأبناء الع�سكريني ال�سهداء، يف ح�سور قائد 

رئي�س  فخامة  جان قهوجي، ممثالً  العماد  اجلي�س 

وممثلني  �سليمان،  مي�سال  العماد  اجلمهورية 

فوؤاد  الأ�ستاذ  الأعمال  ت�سريف  حكومة  رئي�س  عن 

�سعد  ال�سيخ  املكلف  ال��وزراء  ورئي�س  ال�سنيورة، 

احلريري و�سخ�سيات اجتماعية وثقافية.

عرّب  بكلمة  خليفة  طوين  الزميل  احلفل  قّدم 

اجلي�س  ب�سهداء  لبناين  كل  »اعتزاز  عن  فيها 

الذين بذلوا اأرواحهم فداء للوطن«.

حّيا  كلمة  األقى  قرداحي  جورج  الإعالمي 

اللجنة  �ساكراً  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  فيها 

والطماأنينة  الأم��ل  لبعث  جهودها  على 

وق��ال:  ال�����س��ه��داء.  اأب��ن��اء  نفو�س  يف 

»ماذا ع�ساك تقول جلي�س لي�س ككل 

اجليو�س وكيف ميكنك اأن تفيه حّقه، فالكالم عاجز 

الذي  اجلميل  من  ب�سيط  جزء  رّد  عن  عاجز  واحلرب 

ل به اأبطاله و�سهداوؤه على هذا الوطن، واأنت  تف�سَّ

اإن اأردت اأن تكتب عن هذا اجلي�س الغايل، فكاأنك 

لتكتب  القلب  مداد  ري�ستك يف  تغم�س 

بخ�سوع الراكع يف معبد 

الت�سحية والوفاء وال�سموخ والإميان«.

واأ�ساف قائالً:

هذا  عن  اأكتب  اأن  علّي  �سهالً  لي�س  »نعم 

اجلي�س العظيم برجاله ور�سالته، فكل الكلمات 

اأ�سغر من اأ�سغر بقعة دم روى بها �سهيد منه 

الوطن وكل الكلمات اأ�سغر من دمعة اأم اأو دمعة 

طفل انهمرت على بطل مات ليبقى لبنان، نعم 

الت�سحيات التي  الكلمات عاجزة عن و�سف  اإن كل 

ال�سنوات  �سيما يف  ل  البا�سل  اجلي�س  هذا  قّدمها 

ووجود  الوطن  على  حفاظاً  الطائف  اأعقبت  التي 
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باملقابل  �سيئاً  يكن يطلب  ومل  وال�سعب،  الأر�س 

ف اأو يعتب اأو يعاتب. ب�سمت  ومل يتذمر ومل يتاأ�سّ

الأبطال والقدي�سني واأي�ساً بعزم الرجال كان ي�سري 

دائماً اإىل واجبه الوطني، من دون اأن يتاأثر ل باملناخ 

بال�سغوطات  ول  واملتاأزم  املتمذهب  ال�سيا�سي 

الدولية  اأو  الإقليمية  اأو  املحلية 

اأحياناً  املغر�سة  بالإتهامات  ول 

اأخرى، كان دوماً  اأحياناً  والظاملة 

املوؤمتن  اأن���ه  على  يت�سرف 

الوطن  كل  الوطن  على  الوحيد 

وعلى اللبنانيني كل اللبنانيني 

اإىل اأي طائفة اأو مذهب اأو حزب 

اأو تيار اإنتموا«.

وق��ال: »الأوط���ان ع��ادة تبني 

على  اأو  �ساكلتها  على  جيو�سها 

اليوم  يل  ا�سمحوا  مقا�سها، 

يبنى  اأن  اأمتنى  اأين  اأعلن  اأن 

اجلي�س  ه��ذا  �ساكلة  على  وط��ن 

اجلي�س  ه���ذا  م�����س��اح��ة  وع��ل��ى 

العماد  اىل  وتوّجه  اجلي�س«.  هذا  عقيدة  وعلى 

ال�ساحلة  املدر�سة  اأنكم  »اأثبتم  بالقول:  قهوجي 

مبعظمها  الأخ��رى  املدار�س  بينما  البلد  هذا  يف 

عّلمت  التي  املدر�سة  اأنتم  م�سالح،  مدار�س  هي 

وتعلم الوحدة الوطنية والتي عّلمت وتعلم الوفاء 

والت�سحية والعزة وال�سهادة، اأنتم مدر�سة الكربياء 

وال�سموخ...«. »لقد اأ�سبحتم اأنتم الأمل الباقي يف 

عيون اللبنانيني ويف �سمائرهم وهم يعتربون اأن 

الوطن �سيكون و�سيبقى بخري اإذا بقي جي�س الوطن 

بخري...«.

الآن�سة جوانا قهوجي عر�ست يف  اللجنة  رئي�سة 

م�ساندة  اىل  الهادفة  اللجنة  ن�ساطات  كلمتها 

عطاء  اأي  »اأن  موؤكدة  ال�سهداء،  دعم  يف  اجلي�س 

يقّدم لهم، يبقى متوا�سعاً اأمام الت�سحيات اجل�سام 

التي قّدمها اآباوؤهم يف �سبيل احلفاظ على �سيادة 

واأ�سافت  �سعبه«.  وك��رام��ة  الوطن 

على  القدرة  ا�ستمدت  »اللجنة  اأن 

ممار�سة ن�ساطها من الإرادات ال�سلبة 

التي متّتعت بها زوجات ال�سهداء«.

ب��اأن  يقني  على  »اإن��ن��ا  وق��ال��ت: 

تزال  وما  كانت  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اىل جانب اأبنائها يف كل ظرف ويف 

توا�سل  يف  وهي  عبء،  اأي  مواجهة 

وبناتهم  �سهدائها  عائالت  مع  دائم 

اأن  نريد  اإمن��ا  الآن  ونحن  واأبنائهم، 

اللقاء،  خالل  من  رمزي  ب�سكل  نعرّب 

كما  وجي�سه،  لوطننا  حمبتنا  ع��ن 

نريد اأن نوؤ�س�س خلطوات م�ستقبلية 

توؤازر يف حدود اإمكانات املخل�سني يف دعم جهود 

اأطفال  وجوه  يف  الإبت�سامة  لإحياء  الأم  املوؤ�س�سة 

نرتجم  اأن  نريد  كلجنة  ونحن  الأبطال.  �سهدائنا 

املعنوي  بالدعم  جي�سنا  �سهداء  لأب��ن��اء  حمبتنا 

تخّطي  من  نتمّكن  اأن  اهلل  من  ونطلب  وامل��ادي، 

اىل  والأمنيات  الكلمات  ح��دود 

امللمو�س  احل��ق��ي��ق��ي  ال��ع��م��ل 

اإر�ساء ل�سمائرنا وتكرمياً لذكرى 

�سهداء �سّحوا يف �سبيلنا بالأغلى 

اإن�سان...«.  كل  ل��دى  والأث��م��ن 

وع���اه���دت ق��ه��وج��ي ع��ائ��الت 

جانبهم  اإىل  »بالبقاء  ال�سهداء 

قيادة  مباركة  ذلك  يف  تدعمنا 

وختمت  وتوجيهاتها«.  اجلي�س 

ب�سكر احل�سور وقيادة اجلي�س.

نان�سي  ال��ف��ن��ان��ون  اأح��ي��ا  ث��م 

عجرم، زين العمر، ووائل كفوري 

خاللها  اأن�سدوا  مو�سيقية  حفلة 

اأغاٍن من وحي املنا�سبة.
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- ميكل اجن مدلج.

- جوانا قهوجي.

- جوي�س املنرّي.

- نينا مفلح.

- كلود هاليل.

- با�سكال �سلوم.

- �سامية عبداهلل.

طوين  ال��ع��ق��ي��د   -

عازار.

ة
جن
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ا

تاألفت جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء اجلي�س اللبناين من:



عقدت يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 

»املقاربات  بعنوان  ن��دوة  والأرك��ان 

الع�سكرية  لالإ�سرتاتيجية  اجلديدة 

الأم��ريك��ي��ة يف ال�����س��رق الأو���س��ط« 

�سارك فيها الدكتور جون بالرد عميد 

ال�سوؤون الأكادميية والأ�ستاذ املحا�سر 

يف مركز ال�سرق الأدنى وجنوب اآ�سيا 

الإ�سرتاتيجية  للدرا�سات   »NESA«
الوطني يف  الدفاع  )التابع جلامعة 

يف  واملحا�سر  والباحث  وا�سنطن(، 

حجار،  �سامي  الدكتور  نف�سه  املركز 

العميد  الكلية  قائد  بح�سور  وذل��ك 

ممثالًَ  �سليمان  احل��اج  علي  الركن 

قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد 

من  و�سباط  الكلية،  ملك  و�سباط 

والوحدات  والقطع  القيادة  اأجهزة 

و�سباط دورة الأركان.

قائد  م��ن  ترحيبية  كلمة  ب��ع��د 

حول  ب��الرد  الدكتور  حتدث  الكلية، 

اأهمية املو�سوع كونه يتيح التعّرف 

الإ�سرتاتيجية  اأط���ر  بع�س  اإىل 

املنطقة  يف  الأمريكية  الع�سكرية 

بناًء على الدرو�س والعرب املكت�سبة، 

املرحلة  ه��ذه  »اإن  ق��ائ��الً:  واأ���س��اف 

اجلي�س  يف  تغيري  مرحلة  اأهم  هي 

وا�ستعر�س  عاماً،   50 منذ  الأمريكي 

ملحة تاريخية للحروب التي خا�ستها 

الوليات املتحدة بعد احلرب العاملية 

الثانية، واملقاربات التقليدية التي 

تك�سب  جتعلها  مل  والتي  اعتمدتها 

اأح���داث  اأن  ه��ذه احل����روب، واع��ت��رب 

اأي��ل��ول واحل����روب الأخ����رية يف   11

اأفغان�ستان والعراق فر�ست تغيريات 

الأمن  على  الرتكيز  اأهمها:  كبرية 

وكالت  الداخلي، دمج عمل خمتلف 

واأجهزة الدولة، احلاجة اإىل العمل مع 

احللفاء والأ�سدقاء، مواجهة التحديات 

على  وال��ق��درة  الثقافية، 

ال��ت��ك��ّي��ف وال��ت��ع��ام��ل مع 

»ك�سن  ال��ظ��روف  خمتلف 

حرب تقليدية يف ال�سباح، 

يف  اإمنائية  اأعمال  وتنفيذ 

غري  ح��رب  وخ��و���س  النهار 

امل�����س��اء«.  يف  متماثلة 

ك��ذل��ك اأ���س��اف اأن����ه: »يف 

ع�سر العوملة والتكنولوجيا، 

املتحدة  ال���ولي���ات  ع��ل��ى 

تدخلها  على  حت��اف��ظ  اأن 

تبقى  ك���ي  اخل�����ارج  يف 

وتوّقع  ال��داخ��ل،  يف  اآمنة 

الإ�سرتاتيجية  ت��ك��ون  اأن 

قائمة  اجلديدة  الع�سكرية 

املثابرة   - احلماية  على: 

كانت  بينما  ال�سراكة،   -

ق��ائ��م��ة  ال�������س���اب���ق  يف 

 - املنع   - احلماية  على:  

التفّوق«.

الدكتور  حت��ّدث  وب���دوره، 

�سامي حجار عن مفهومني 

ج����دي����دي����ن: الت�������س���ال 

اأو  الأمة  وبناء  الإ�سرتاتيجي 

املفهوم  و»يهدف  الدولة. 

تاأييد  ك�سب  اإىل  الأول 

معينة  فئة  اأو  جهة  ودع��م 

واأ�ساف  الإعالم.  عن  بذلك  ويختلف 

كوريا،  يف  احلرب  خ�سرت  اأمريكا  اأن 

بالرغم  وال�سومال  لبنان،  الفيتنام، 

التي  ال�سخمة  واملوارد  تفّوقها  من 

مقاربات  اعتمدت  كونها  متلكها 

غري  اأ�ساليب  ملواجهة  تقليدية 

اأتت  ثم  متماثلة.  غري  اأو  تقليدية 

من  اأعقبها  وم��ا  اأيلول   11 اأح��داث 

لتوؤكد  والإره��اب  القاعدة  على  حرب 

�سرورة اعتماد اأ�سلوب جديد ملواجهة 

يتوّجه  هنا  من  العقائدية.  احلروب 

مركز  اىل  الإ�سرتاتيجي  الإت�����س��ال 

اأي  العقائديني  للمتطرفني  الثقل 

التاأييد ال�سعبي، يف حماولة لك�سب 

وقلوبها  امل�ستهدفة  الفئة  عقول 

كي ل تنحّر لدعم التطرف والإرهاب. 

وهنا ت�ساءل: كيف ميكن ك�سب عقول 

اأو قلوب من  من حتطمت قلوبهم؟ 

اأما  عقولهم؟.  واحُتقرت  اأُهينت 

امل��ف��ه��وم ال��ث��اين )ب��ن��اء ال��دول��ة( 

الدولة  انهيار  منع  اإىل  فيهدف 

خ�سبة  اأر���س  اإىل  وحتّولها  املعنية 

لعمل املتطرفني والإرهابيني وذلك 

من خالل العمل مع احللفاء وال�سركاء 

امل�ساعدة  وتقدمي  ال�سكان  لك�سب 

وموؤ�س�ساتها.  ال��دول��ة  وب��ن��اء  لهم 

اأوباما  الرئي�س  اإدارة  ب��اأن  واأ�ساف 

مع  التعاون  ب�سيا�سة  كثرياً  مهتمة 

احللفاء حلّل امل�ساكل وهذا يحتاج اإىل 

»الت�سال الإ�سرتاتيجي«.
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ندوة يف كلية القيادة واالأركان

حول مقاربات جديدة للإ�سرتاتيجية

الع�سكرية االأمريكية يف املنطقة



املتحدة  الأمم  وق��وات  اللبناين  اجلي�س  نّفذ 

يف  م�سرتكاً  برمائياً  متريناً  لبنان  يف  املوؤقتة 

ثالثة  ملدة  ا�ستمر  اللبنانية،  الإقليمية  املياه 

الناقورة  مرفاأ  برمائية يف  واختتم مبناورة  اأيام، 

الإمداد  �سفينة  امل�ساركون  اجلنود  خاللها  ا�ستخدم 

قوارب  ع�سرة  من  واأكرث  ماركو«  »�سان  الإيطالية 

مطاطية.

ح�سر التمرين، وهو الثاين من نوعه لهذا العام 

اآذار  بني اجلانبني، )التمرين الأول جرى يف �سهر 

قائد  خري�س  م��ارون  الركن  العميد  املن�سرم(، 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  اجلنوب  منطقة 

قهوجي، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال 

مع  الرت��ب��اط  جهاز  رئي�س  غراتزيانو،  كلوديو 

القوات املذكورة العميد الركن خليل م�سّن، وكبار 

و�سخ�سيات  الدولية  والقوات  اجلي�س  يف  ال�سباط 

ر�سمية وممثلون عن املوؤ�س�سات الإعالمية.

�سياق  يف  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  امل���ن���اورة  ه��دف��ت 

التمرينات البحرية والربية املتوا�سلة، اإىل تعزيز 

و�سولً  املتبادلة  اخلربات  واكت�ساب  التعاون  روح 

وتدريب  وال�سيطرة  القيادة  اإج��راءات  اختبار  اإىل 

واملرافق  الو�سائل  من  والتحّقق  اجلانبني  قوات 

امل�ستخدمة يف العمليات الربمائية الأ�سا�سية.

القوات  م��ن:  وح���دات  التمرين  يف  ���س��ارك��ت 

البحرية اللبنانية، فوج مغاوير البحر ولواء امل�ساة 

»�سان  اليطالية  الربمائية  وال�سفينة  ال�ساد�س، 

للجرنال  التكتية  القيادة  كانت حتت  التي  ماركو« 

غراتزيانو خالل فرتة التمرين.

بحرية  مروحيات  التمرين  خالل  ا�ستخدمت  وقد 

خا�سة  واأعتدة  ع�سكرية  جمموعات  اىل  بال�سافة 

اأي�ساً  وبحراً، ومّت خالله  ال�ساحل براً  لتاأمني �سالمة 

مراكب  بوا�سطة  واآليات  عنا�سر  واإن��زال  حتميل 

�سفينة  منت  على  �سعود  لعملية  وحماكاة  اإنزال، 

تهريب م�سبوهة يف املياه الإقليمية اللبنانية.

الليطاين، حفل ت�سّلم معدات  اأقيم يف قيادة قطاع جنوب 

العاملة �سمن  الإيطالية  الوحدة  اللبناين مقّدمة من  للجي�س 

يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات 

خليل  الركن  العميد  ح�سره  لبنان، 

بني  الإرت��ب��اط  جهاز  رئي�س  م�سن 

وقائد  امل��ذك��ورة،  وال��ق��وات  اجلي�س 

بالوكالة،  الليطاين  جنوبي  قطاع 

جان  ال��ع��م��اد  اجلي�س  ق��ائ��د  مم��ث��الً 

الغربي يف  القطاع  وقائد  قهوجي، 

كارميللو  اجل��رنال  الدولية  القوات 

دي�سيكو، اإىل جانب عدد من ال�سباط.

قائد  العماد  با�سم  �سكر  كتاب  م�سن  الركن  العميد  تال  وقد 

اجلي�س و�سّلمه اإىل اجلرنال دي�سيكو، 

كما األقى كلمة باملنا�سبة، �سكر فيها 

ال�سلطات اليطالية على م�ساعداتها 

منّوهاً  اللبناين،  للجي�س  املتوا�سلة 

العاملة  اليطالية  الوحدة  بت�سحيات 

يف اجلنوب.

الدروع  تبادل  جرى  اخلتام،  ويف 

التذكارية بني اجلانبني.
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اجلي�ش وقوات االأمم املتحدة 

املوؤقتة يف مناورة برمائية

هبة 

ايطالية 

للجي�ش
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امل�ساعد االأول لوزير خارجية 

ت�سيكيا يف املركز االإقليمي 

للأعمال املتعلقة باالألغام

رابطة امللحقني الع�سكريني 

االأجانب تزور القوات البحرية

يف اإطار الإطالع على الأعمال والن�ساطات التي 

اللغام  اإزالة  جمال  يف  اللبناين  اجلي�س  ينّفذها 

زار  املنفجرة،  غري  والذخائر  العنقودية  والقنابل 

ت�سيكيا  جمهورية  خارجية  لوزير  الأول  النائب 

لبنان  يف  �سفريها  يرافقه  بوجار  توما�س  ال�سيد 

هالديكوفا  مارتا  ال�سيدة  �سيزيك،  جان  ال�سيد 

املركز  مازو�س،  جان  العقيد  الع�سكري  وامللحق 

الإقليمي لالأعمال املتعلقة بالألغام يف النبطية، 

اللبناين  ا�ستقبالهم رئي�س املركز  حيث كان يف 

فهمي  حممد  العميد  بالألغام  املتعلقة  لالعمال 

و�سباط من املركز.

الوفد  خاللها  اطّلع  منا�سبة  ال��زي��ارة  وكانت 

والقنابل  الألغام  مل�سكلة  احلقيقي  الواقع  على 

واملهام  املنفجرة  غ��ري  وال��ذخ��ائ��ر  العنقودية 

اجلي�س  بها  يقوم  التي  الإن�سانية  والن�ساطات 

التي  واملراحل  امل�سكلة،  هذه  ملواجهة  اللبناين 

املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  الربنامج  قطعها 

بالألغام.

اخلارجية  وزي��ر  مل�ساعد  جولة  الزيارة،  وتخلل 

عنقودية  قنابل  اإزالة  ور�سة  اإىل  املرافق  والوفد 

الهند�سة يف منطقة حومني، حيث  تابعة لفوج 

عيد  روجيه  ال��رائ��د  قّدمه  ايجاز  اإىل  ا�ستمعوا 

تنّفذها  التي  املهام  حول  الرابعة،  ال�سرية  اآمر 

من  نّقابون  فيه  كان  الذي  الوقت  يف  ال�سرية، 

نزع  يف  العتيادي  عملهم  يتابعون  ال�سرية 

قنبلتني  على  عرثوا  حيث  العنقودية،  القنابل 

يف  تفجريهما  على  وع��م��ل��وا   BLV63 ن��وع 

مكانهما.

الوفد  �سرف  على  غ��داء  حفل  اأقيم  ذل��ك،  بعد 

الألغام  ن��زع  ع��ت��اد  بعدها  ا�ستعر�س  ال��زائ��ر، 

قام  وقد  والإزالة،  البحث  عمليات  امل�ستخدم يف 

ال�سفري الت�سيكي �سيزيك بتجربة العتاد.

العرب  الع�سكريني  امللحقني  رابطة  عميد  قام 

والأجانب املعتمدين يف لبنان، امللحق الع�سكري 

ابراهيم  بن  حممد  املهند�س  ال��ل��واء  ال�سعودي 

وممثلو  الع�سكريون  امللحقون  يرافقه  احلجاج، 

هيئة مراقبة الهدنة وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

القوات  اىل  ب��زي��ارة  وم�ساعدوهم،  لبنان  يف 

البحرية، وذلك �سمن ن�ساطات الرابطة.

بريوت  ق��اع��دة  يف  ال��وف��د  ا�ستقبال  يف  وك��ان 

الركن  العميد  البحرية  ال��ق��وات  قائد  البحرية 

البحري علي املعلم يف ح�سور عدد من ال�سباط. 

تاريخ  حول  ايجاز  اإىل  بال�ستماع  اللقاء  وا�ستهل 

القوات البحرية ومهماتها، ون�ساطاتها والتن�سيق 

املتحدة  الأمم  لقوات  التابعة  البحرية  القوة  مع 

جولة يف  الإيجاز  اأعقبت  وقد  لبنان.  املوؤقتة يف 

تبادل  بحفل  انتهت  القاعدة  اأرج��اء 

اأنخاب.

ويف جولة بحرية على منت اأحد مركبي الإنزال، 

و�سل الوفد الزائر اإىل قاعدة جونية البحرية وكان 

يف ا�ستقباله قائد القاعدة وقائد مدر�سة القوات 

القاعدة  الإطالع على  للزوار  البحرية، وقد ت�سّنى 

ومهامها، قبل النتقال اىل املجمع الع�سكري يف 

جونيه حيث اأقامت قيادة اجلي�س ماأدبة غداء على 

�سرف الوفد يف ح�سور ممثل قائد اجلي�س العماد 

جان قهوجي، العميد الركن البحري املعلم و�سباط 

مدر�سة  ومن  البحرية  القواعد  من 

القوات البحرية.
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ا�ستعمال ال�سور 

الف�سائية واجلوية 

لتنظيم

املعلومات اجلغرافية

اجلي�ش اللبناين وقوات االأمم 

املتحدة امل�ؤقتة يحددان نقاط 

علم الأول مرة منذ العام 1949

اأقيمت يف فندق مرتوبوليتان بال�س يف بريوت، 

ندوة بعنوان »First Imagery Seminar« حول 

ا�ستعمال ال�سور الف�سائية واجلوية، نظمتها �سركة 

Esri Lebanon وح�سرها مدير ال�سوؤون اجلغرافية 
ق�سم  ورئي�س  باخو�س،  باخو�س  الركن  العميد 

املعلوماتية يف قوى الأمن الداخلي العميد الركن 

وقوى  اجلي�س  قيادة  من  و�سباط  ع��ازوري  ح�سني 

وزارة  اإىل مندوبني عن  بالإ�سافة  الداخلي،  الأمن 

اللبناين  واملركز  والإعمار  الإمناء  وجمل�س  البيئة 

تعمل  خمتلفة  وموؤ�س�سات  ُبعد،  عن  لالإ�ست�سعار 

يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية.

ا�ستهلت الندوة بكلمة لل�سيد عبداهلل ب�سيب�س 

اأهمية ال�سور  ال�سركة املنظمة، عر�س خاللها  من 

الف�سائية واجلوية يف تطبيقات نظم املعلومات 

اجلغرافية، ثم قّدم ال�سيد لوري جوردن من ال�سركة 

يف   ESRI �سركة  منتوجات  عن  ملحة  نف�سها 

واجلوية  الف�سائية  ال�سور  واأهمية  الت�سوير  جمال 

جمالت  يف  احل��رائ��ق  مراقبة  يف  وا�ستعمالها 

اإىل  بالإ�سافة  والزراعة  والأم��ن  الع�سكري  الدفاع 

ا�ستعمالها يف نظم املعلومات اجلغرافية.

كذلك، �سرح ال�سيد جوردن كيفية ا�ستثمار ال�سور 

حيث  متقدمة،  اأو  �سطحية  بطريقة  وا�ستعمالها 

ت�ستعمل للح�سول على معلومات واإجراء التحاليل 

الالزمة، ول �سيما يف الإ�ست�سعار عن ُبعد وبرامج 

ح�سر  وق��د   .GIS اجلغرافية  املعلومات  نظم 

امل�ساركون فيلماً حول حتليل املعلومات يف جمال 

الزراعة.

و�سمن املعر�س الذي اأقيم خالل الندوة، عر�ست 

مديرية ال�سوؤون اجلغرافية ثالث لوحات ت�سّمنت: 

واأخرى  احلدث  اللبنانية يف  للجامعة  جوية  �سورة 

جوية وف�سائية ملطار بريوت الدويل تبنّي تطوره 

اإىل  بالإ�سافة  العام 2008،  اإىل  العام 1943  من 

لوحة تبنّي عدة تطبيقات لالإ�ست�سعار عن ُبعد.

اللبن�اين  للجي��س  التابع�ة  التق�ني�ة  اللجن�ة  ت�وا�س�ل  الأزرق،  اخل�ط  تعليم  اإع��ادة  مهم�ة  اإطار  يف 

وبالتع�اون مع فريق خمّت�س تابع لقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، عملها يف حتديد نقاط العلم 

عند اخلط املذكور. وقد متّكنت اللجنة وحتى تاريخ 2009/10/29 من تثبيت 23 معلماً يف مقاطع 

اللبونة - علما ال�سعب، ال�سهرية - رمي�س، يارون - عيرتون، بال�سافة اإىل اإجراء القيا�سات امليدانية ل�23 

التوافق  نقطة �سيتم تثبيت املعامل فوقها لحقاً، كذلك، 

على اإحداثيات 24 نقطة يجري العمل على قيا�سها تباعاً.

ومتّكنت اللجنة يف �سياق عملها من الو�سول اىل نقاط 

لأول مرة منذ العام 1949، بحيث ظهرت نتيجة ذلك اأرا�سٍ 

قيادة  وتعمل  الأمتار،  مباليني  م�ساحتها  تقّدر  مهجورة 

الر�سمية،  والأجهزة  الدولية  القوات  مع  بالتعاون  اجلي�س 

بغية  اإليها،  الطرقات  و�سق  الألغام  من  تنظيفها  على 

متكني اأ�سحابها من الو�سول اإليها وا�ستثمارها.
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افتتاح ناٍد جديد

للرتباء

يف منطقة

ال�سمال

ممثالً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  رعى 

قائد منطقة  دروي�س  احلميد  الركن عبد  بالعميد 

يف  املركزي  الرتباء  نادي  اإفتتاح  حفل  ال�سمال 

الأجهزة  ال�سمال، يف ح�سور ممثلني عن  منطقة 

امل�سلحة  القوى  قدماء  رابطة  من  ووفد  الأمنية 

اللبنانية، وعدد من ال�سباط والع�سكريني.

وبعد  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهل 

اأزاح العميد الركن دروي�س ال�ستار  ق�س ال�سريط، 

عن اللوحة التذكارية وجال مع احل�سور على اأق�سام 

النادي اجلديد. وقبل الن�سمام اىل حفل كوكتيل، 

فيها  اأ�ساد  كلمة  اجلي�س  قائد  العماد  األقى ممثل 

باجلهود احلثيثة التي بذلت يف �سبيل اإمتام هذا 

العمل، وهنا ن�س الكلمة:

بافتتاح هذا  الآن معاً  بكل فخر واعتزاز، نحتفل 

ال�سرح الع�سكري، الذي يعترب واحداً من الإجنازات 

البناء  حقل  يف  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  املهمة 

واملعنوية  العمرانية  قيمته  يف  وهو  والتطوير، 

ودللته، يوؤكد اهتمام قيادة اجلي�س الدائم ب�سوؤون 

احلياتية  اأو�ساعهم  ورعايتها  كافة،  الع�سكريني 

ت�سحيات  العميق  تقديرها  كما  والإجتماعية، 

الذين  ال�سمال،  منطقة  اأبناء  من  الع�سكريني 

وخزانه  الناب�س  اجلي�س  قلب  با�ستمرار  �سّكلوا 

الب�سري. فهوؤلء الرجال املخل�سون، مل يبخلوا يوماً 

عن  الدفاع  �سبيل  يف  ت�سحية،  اأو  جهد  اأو  بعرق 

الوطن واحلفاظ على كرامة موؤ�س�ستهم.

منطقة  يف  املركزي  الرتباء  ن��ادي  ت�سييد  اإن 

املعتمدة  واملوا�سفات  للمعايري  وفقاً  ال�سمال، 

للموؤ�س�سة،  الذاتية  وبالقدرات  اجليو�س  اأرقى  يف 

بالرغم  النهو�س،  اإرادة  على  �ساطع  دليل  هو 

وعلى  البالد،  تعانيها  التي  ال�سعبة  الظروف  من 

امللقاة  والأمنية  الدفاعية  املهمات  ج�سامة  اأن 

الهتمام  حتجب  اأن  ميكن  ل  اجلي�س،  عاتق  على 

منها  �سيما  ل  والإن�سانية،  الإجتماعية  بالق�سايا 

بالع�سكريني  تليق  التي  احلديثة  النوادي  بناء 

الرتباء، الذين ي�سّكلون ع�سب الوحدات الع�سكرية 

ال�سباط،  وروؤ�سائهم  الأف��راد  بني  الو�سل  وحلقة 

بحيث �سيجدون يف هذه النوادي ا�سرتاحة يحتاجون 

ون�سج  للتوا�سل  وملتقى  اخلدمة،  عناء  من  اإليها 

روابط بني اأفراد عائالتهم، مما ي�ساعد يف تعزيز 

روح الأخوة والت�سامن بني اجلميع.

راعي  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  باإ�سم 

اأهنئ  اليوم،  بتمثيله  �سّرفني  ال��ذي  الإحتفال، 

الع�سكريني الرتباء بناديهم اجلديد، كما اأنّوه بكل 

وتنفيذاً،  واإدارة  تخطيطاً  بنائه  يف  اأ�سهم  من 

متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

�سمن الربنامج ال�سنوي لن�ساطات التوعية التي 

يعّدها وينّفذها املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة 

والقنابل  الأل��غ��ام  خماطر  من  للتوعية  باللغام 

وبالتعاون  املنفجرة،  غري  والذخائر  العنقودية 

الألغام،  خماطر  من  للتوعية  الوطنية  اللجنة  مع 

حملة  املن�سرم  اأيلول  �سهر  خالل  املركز  اأطلق 

اأق�سية:  من  قرية   32 �سملت  تذكريية  توعية 

وحا�سبيا.  مرجعيون  النبطية،  جبيل،  بنت  �سور، 

اأعمارهم بني  ا�ستهدفت حواىل 9800 طفالً  وقد 

اخلام�سة والرابعة ع�سرة.

األقى �سباط ورتباء من املركز تابعوا دورة  وقد 

عر�س  م��ع  ترافقت  حما�سرات  توعية  نا�سط 

اإحدى  والألغام.  العنقودية  للقنابل  ومناذج  �سور 

ال�ست  دون  م��ا  لالأطفال  خ�س�ست  املحا�سرات 

عن  الناجمة  لالأخطار  �سرحاً  وت�سمنت  �سنوات، 

الألغام والإجراءات الإحرتازية الواجب اتباعها ملنع 

احلملة،  ختام  يف  وّزع��ت  كذلك،  ح��وادث.  ح�سول 

مواد توعية ت�سّمنت دفاتر تلوين واألعاباً هادفة، 

بال�سافة اإىل كميات عينية من احلقائب املدر�سية 

جمعية  حّققتها  التي  القرطا�سية  اأن��واع  وبع�س 

روت��اري  ون��ادي  الرنوجية  ال�سعبية  امل�ساعدات 

كو�سموبولينت، اإىل مفكرة مدر�سية قّدمها كل من 

البنك اللبناين الكندي والبنك اللبناين للتجارة.

املركز  من  �سباط  �سرح  نف�سه،  املجال  ويف 

اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام، م�سكلة الألغام 

واملهام  لبنان،  جنوب  يف  العنقودية  والقنابل 

املركز  بها  يقوم  التي  الإن�سانية  والن�ساطات 

لدليالت ك�سافة مدر�سة مرمي ويو�سف. وكانت لهم 

ح�سرها  �سور  ا�سرتاحة  اأي�ساً حما�سرة مماثلة يف 

وفد من قدامى ع�سكريي الكتيبة الهولندية التي 

خدمت يف جنوب لبنان خالل الفرتة املمتدة من 

العام 1978 حتى العام 1985.

حملة توعية للطلب من خماطر االألغام والقنابل العنقودية وحما�سرات
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نّظم »مركز فار�س لل�سوؤون اللبنانية« ندوة عن »خدمة العلم« حا�سر فيها 

العقيد الدكتور حممد رمال وح�سرها ممثل قائد اجلي�س العقيد عفيف �سعيتو 

وطلبية  �سبابية  منظمات  عن  وممثلون  و�سحافيون  متقاعدون  و�سباط 

ومهتمون.

بداية كانت كلمة مل�ست�سار املركز رغيد ال�سلح الذي لفت اإىل اأن حادثة عني 

الرمانة وما رافقها من رّدات فعل وم�ساكل �سّكلت اإ�سارات �سمنية، اإىل الفارق 

الإمكانات  اللبناين وحمدودية  اجلي�س  تواجه  التي  املتفاقمة  التحديات  بني 

التي ميلكها.

وراأى اأن »اإقرار خدمة العلم منت�سف ال�سبعينيات جاء نتيجة قراءة �سحيحة 

بني  كبري  الفارق  اأن  وجدوا  اأن  بعد  الوقت  ذلك  يف  اللبنانيني  للم�سوؤولني 

حاجات ال�سالمة الوطنية من جهة، والإمكانات املتوافرة للقوات امل�سلحة من 

جهة اأخرى، لكن هذه الفجوة بدت وكاأنها غائبة عن الذين اندفعوا اإىل اإلغائها«.

اإىل  النتقادات املوّجهة  اإمكان عالج  اأ�سئلة حول مدى  ال�سلح بطرح  وختم 

خدمة العلم عن طريق اإدخال تعديالت على قانون هذه اخلدمة اأو عرب اإلغاء 

الغايات املتوخاة من  واإذا كان هناك من �سبل بديلة حتقق  القانون برمته، 

خدمة العلم.

م �سرحاً ُم�سهباً عن خدمة العلم والأ�سباب املوجبة  ثم تكلم العقيد رمال فقدَّ

وراأى  تعديلها.  �سبيل  قّدمت يف  التي  والإقرتاحات  عليها  والإعرتا�سات  لها 

اأن خدمة العلم كانت ت�سكو من عدم وجود التوعية املرجّوة، واأن ح�سم اجلدل 

النا�سئ حول جدواها ل بد واأن ي�سلك الإجتاه الذي يبنّي طبيعة دورها الوطني، 

هذه  مواجهة  وكيفية  ال��دور،  هذا  حتقيق  دون  حتول  قد  التي  واملعوقات 

املعوقات.

املراكز  بها  قامت  التي  الدرا�سات  نتائج  اأن  على  رم��ال  العقيد  و�سّدد 

الإح�سائية وو�سائل الإعالم وقيادة اجلي�س اأظهرت اأن ال�ساب اللبناين، �سواء كان 

مدعواً للخدمة اأو خا�سعاً لها، ل يرف�س اخلدمة باملطلق، اإمنا لديه حتفظات 

على الطريقة التي تتم فيها هذه اخلدمة. واعترب اأن هام�س احلرية الوا�سع 

ت�سل  اأن  املعرت�سة  النظر  لوجهات  �سمح  اللبناين  الإع��الم  به  يتمتع  الذي 

حول  �سبابياً  عام  راأي  فتكّون  وال�سعبية،  ال�سيا�سية  املنتديات  اإىل  بفعالية 

�سرورة اإعادة النظر يف هذه اخلدمة. ولفت اإىل اأن ال�سلطة ال�سيا�سية ت�سرتك 

يف امل�سوؤولية من خالل عدم و�سع خطة ر�سمية على �سعيد الدولة، ت�سرتك 

فيها الوزارات املعنية، وتهدف اإىل �سرح الأبعاد الوطنية خلدمة العلم على 

دون  من  اخلدمة  فكرة  لتقّبل  ال�سباب  وتهيئ  والوطني،  ال�سخ�سي  ال�سعيد 

اللبنانية هو واقع ل  العائلة  الذي ي�سود  الواقع  اأن  واأ�ساف  مواقف م�سبقة. 

ووطني،  �سخ�سي  اإ�ستثمار  عامل  اأنها  على  العلم  خدمة  اإىل  بالإجمال  ينظر 

اأنها حمطة ين�سلخ فيها الإبن عن ذويه ق�سراً، ورمبا اإىل املجهول. واأكد  بل 

اأن اأخطر ما واجهته خدمة العلم هو ح�سرها يف ال�سق املادي فح�سب، وجتاهل 

اإحدى اأهم غاياتها، تلك املت�سلة ببناء ال�سخ�سية الوطنية.

الدفاع  وزارة  به�ا  ك�ت  مت�سّ التي  املوجب�ة  الأ�سب�اب  رمال  العقي�د  وعّدد 

عدي�د  اإىل  احلاجة  جله�ة  العلم،  خدمة  عن  دفاعهم�ا  يف  اجلي��س  وقي�ادة 

اخلدمة  اإيجابيات  وجلهة  املجّندين، 

والإقت�سادي،  الوطني  ال�سعيد  على 

باجلهوزية  امل�ساهمة  ع��ن  ف�سالً 

الأهلي،  ال�سلم  ودع���م  العمالنية 

العام،  الإ�ستقرار  على  واملحافظة 

وحتقيق الوحدة الوطنية، ومواجهة التهديدات الإ�سرائيلية. 

التن�سئة  الجتماعي  ال�سلوك  يف  العلم  خدمة  فوائد  بني  »من  اإن  وق��ال 

ن املجند  الجتماعية واملتمثلة ب�سل�سلة املحا�سرات وجل�سات التوعية، ما يح�سّ

اإىل حد ما بوجه الآفات الإجتماعية، كالإدمان ولعب املي�سر والإنتحار وال�سرقة 

مرجعيتهم  يف  املجّندين  توّحد  العلم  خدمة  اأن  واأكد  واجلرمية...  وال�سذوذ 

واجلي�س،  الوطن  اإىل  نظرتهم  توّحد  كما  اليومية،  حياتهم  ويف  القيادية، 

وت�ساهم يف عملية الإندماج الوطني، بحيث ي�سبح ال�سبان م�ستعدين لتقبل 

فكرة الولء للجي�س. كذلك عندما يلتقون على اأهمية ال�سلم الأهلي والأهداف 

التغيري  واإن مل يكن هذا  الإنتماء،  الأخرى، ف�سيتغرّي لديهم مفهوم  الوطنية 

كامالً«.

وذّكر العقيد رمال باأن البدل املادي مقابل الإعفاء والذي اعتمد يف بدايات 

خدمة العلم اأدى اإىل ردود فعل �سلبية لدى املواطنني، اإذ �سارع املي�سورون 

اإىل دفع البدل وبدا وكاأن قانون خدمة العلم مييز بني املواطنني على اأ�سا�س 

طبقي، وقال اإنه يعرف حالت ا�ستدان فيها مواطنون، حالتهم املادية لي�ست 

العلم.  اأولدهم من خدمة  البدائل املادية لإعفاء  اأجل دفع  جيدة، مبالغ من 

واأكد اأنه ل يجوز اأن يكون الدفاع عن الوطن حكراً على فئة واحدة.

مّرت  قد  اإنطالقها  منذ  العلم  بخدمة  اأحاطت  التي  »الأج��واء  اأن  اإىل  ولفت 

�سلة  على  كانت  ومو�سمية،  منّظمة  حمالت  خاللها  �سهدت  حرجة،  بفرتات 

بحركة الواقع ال�سيا�سي«. 

ورداً على مداخالت احل�سور �سّدد العقيد رمال على اأن »اجلي�س لي�س طائفياً 

اإنتاجيته  اأ�سا�س  فبعد الدخول اإىل املوؤ�س�سة الع�سكرية يحا�سب اجلندي على 

ويحا�سب  فريّقى  اإنتمائه،  عن  النظر  بغ�س  للموؤ�س�سة  وولئه  اإخال�سه  ومدى 

اللبناين  املجتمع  على  اآثارها  تركت  احلرب  اأن  اإىل  لفت  واإذ  ذلك«.  وفق 

اأن اأطروحته التي متحورت حول خدمة العلم وكان عنوانها »خدمة العلم  ذكر 

ودورها يف بناء املواطنية« ت�سّمنت اأمثولت على التعاي�س يف داخل اجلي�س 

وال�سداقات احلقيقية التي ن�ساأت ب�سبب خدمة العلم«.

ينظمها  كان  التي  الع�سكري  التدريب  خميمات  اإىل  العودة  اأن  اإىل  ولفت 

اجلي�س للطالب قبل بدء احلرب العام 1975 رمبا ت�سّكل اإحدى البدائل ل�سيغة 

خدمة العلم، كا�سفاً اأن الفوائد من املخيمات التي كانت تنظمها قيادة اجلي�س 

للطالب اجلامعيني، و�سارك يف اإعدادها، كانت كثرية، حيث كانت ت�سهد نقا�ساً 

حراً بني ال�سباب الآتني من بيئات خمتلفة«.

و�سكر ممثل قائد اجلي�س العقيد �سعيتو مركز ع�سام فار�س لل�سوؤون اللبنانية 

مبادرته اإىل طرح النقا�س حول خدمة العلم ووعد بنقل اأفكار احل�سور لتعديل 

�سيغة خدمة العلم اإىل قيادة اجلي�س.

ندوة عن »خدمة العلم« يف مركز ع�سام فار�س لل�سوؤون اللبنانية

العقيد رّمال: خلدمة العلم فوائد عديدة وهي افتقرت اإىل حملة توعية وتوجيه
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اجلي�ش ير�سد اأجهزة تن�ست و�سواريخ معدة للإطلق

ويوقف متورطني ومطلوبني

التوجيه  مديرية   - اجلي�س  قيادة  عن  �سدر 

البيان الآتي:

الإ�سرائيلي  العدو  قام   ،2009/10/17 بتاريخ 

يف  واإر�سال  ر�سد  جلهاز  بعد  عن  تفجري  بعملية 

وادي حول داخل الأرا�سي اللبنانية، ثم قام بتاريخ 

بالطريقة  اآخ��ر  جهاز  بتفجري   2009/11/18

وحدات  قامت  بعدها  ذات��ه،  املكان  يف  نف�سها 

الأمم  قوات  مع  بالتعاون  اللبناين  اجلي�س  من 

املتحدة العاملة يف جنوب لبنان بتفكيك معدات 

املذكورين،  اجلهازين  ل�سالح  ت�ستعمل  كانت 

بالتحقيق  بينهما  م�سرتكة  جلنة  تولت  فيما 

حول مالب�سات هذا احلادث، وقد ت�سّدت م�سادات 

اجلي�س اللبناين لطلعات العدو الإ�ستطالعية فوق 

بلدتي مي�س اجلبل وحول، والعمل جار للبحث عن 

عبوات اأخرى.

ويف وقت لحق اأ�سدرت املديرية بياناً جاء فيه:

اجلي�س  قوى  عرثت   ،2009/10/28 بتاريخ 

عيار  �سواريخ  اأربعة  على 

لالإطالق  معدة  ملم،   107

قيد  م��ن��زل  ح��دي��ق��ة  يف 

الإن�ساء يف خراج بلدة حول، 

التحقيق  وبو�سر  بتفكيكها،  الع�سكري  اخلبري  قام 

يف املو�سوع بالتعاون مع وحدات القوات الدولية 

املوؤقتة يف لبنان.

التوجيه،  مديرية  اجلي�س  قيادة  اأف��ادت  كذلك 

انه:

تعال،  حور  بلدة  ويف   ،2009/10/29 بتاريخ 

حممد  علي  الفار  منزل  اجلي�س  من  قوة  داهمت 

يف  الع�سكريني  قتل  بجرمية  املالحق  امل�سري 

مغادرة  ول��دى  عليه،  تعرث  ومل  ري��اق  منطقة 

م�سبوهة  �سيارة  مرور  �سادفت  البلدة،  الدورية 

الدورية  لأوامر  فلم متتثل  توقيفها،  اإىل  عمدت 

عنا�سر  على  النار  اإطالق  اىل  بداخلها  من  وبادر 

الدورية الذين رّدوا على ال�سيارة باملثل، ومتّكنت 

ال�سيارة من الفرار باجتاه م�ست�سفى دار الأمل يف 

بعلبك حيث اأُنزلت منها جثة املدعو �سفاء حممد 

طلي�س املطلوب توقيفه بعدة مذكرات ملالحقته 

بجرائم �سابقة، منها اإطالق نار وت�سكيل ع�سابة، 

اإ�سماعيل  حممد  املدعو  الآخر  املطلوب  لذ  فيما 

م�ساب  انه  لحقاً  تبني  وقد  بالفرار،  ا�سماعيل 

وهو  مل�ساعفته،  الأطباء  باأحد  ات�سالت  ويجري 

الأمن  لقوى  دورية  على  نار  اإطالق  بجرم  مالحق 

الداخلي.

اإجراءاتها امليدانية ملالحقة  تتابع قوى اجلي�س 

على  القب�س  اإل��ق��اء  على  والعمل  املتورطني، 

املدعو علي حممد امل�سري وت�سليمه اىل الق�ساء 

املخت�س.

فرحات  �سامي  هيثم  الأول  امل���الزم  ن��ال 

ال�ست�سفاء  موؤ�س�سات  اإدارة  عليا يف  درا�سات 

من كلية ال�سحة يف اجلامعة اللبنانية.

نال الرقيب الأول 

ح�سن اأحمد عليق اإجازة فنية يف امليكانيك، 

العامة  املديرية  من  ال�سناعي،  الإنتاج  فرع 

للتعليم املهني والتقني.

اإج��ازة  ع�ساف  بو  يو�سف  بيار  الرائد  ح��از 

اجلامعة  يف  العلوم  كلية  من  الفيزياء  يف 

اللبنانية.

ن����ال امل���ع���اون 

موقع  �سرطة  ف�سيلة  من  العزي  علي  ربيع 

مرجعيون، اإجازة يف التاريخ من كلية الآداب 

والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

فوج  من  مكي  �سالح  علي  الأول  امل��الزم  ح��از 

التدخل اخلام�س دبلوم مهند�س كهرباء والكرتونيك 

من كلية الهند�سة يف اجلامعة اللبنانية.

الأول  ال��رق��ي��ب  ح��از 

�سهادة  اللوج�ستي  اللواء  من  �سم�س  با�سم حممد 

الإمتياز الفني يف اخت�سا�س �سيانة الطائرات من 

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.

درا�سات عليا يف اإدارة موؤ�س�سات 

اال�ست�سفاء

للملزم االأول

هيثم �سامي

فرحات

اإجازة فنية يف امليكانيك 

للرقيب االأول

ح�سن

اأحمد عليق

اإجازة يف الفيزياء

من كلية

العلوم

للرائد بيار

بو ع�ساف

اإجازة يف التاريخ

للمعاون

ربيع علي

العزي

دبلوم مهند�ش كهرباء 

والكرتونيك

للملزم االأول

علي �سالح

مكي

�سهادة يف �سيانة الطائرات 

للرقيب االأول 

با�سم حممد 

�سم�ش
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ت�رشين الثاين

اإعداد:

ندين البلعة

تكرمي

2
0
0

9

تكرمي وع�ساء

يف كنف فوج املغاوير

نادي  يف  غداء  حفل  املغاوير  فوج  اأقام 

�سباط الف�ج )ثكنة غ�سان رمان - رومية( 

الذي  اليا�ش بو �سعب  ال�سيد  على �سرف 

بادر اىل جتهيز اأر�ش ملعب كرة القدم 

يف فوج املغاوير، بالغازون الطبيعي 

وقّدم اآلة خا�سة ل�سيانته.

قيادة  من  وف��د  املنا�سبة  ح�سر 

الركن  العقيد  راأ�سه  وعلى  اجلي�ش 

املغاوير،  ف��وج  قائد  روك��ز  �سامل 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثلً 

من  �سباط  جانب  اىل  قه�جي، 

الفوج وعدد من اأ�سدقاء املكّرم.

كتاب �سكر ودرع

بداي�ة قراأ العقي�د الرك�ن �سامل روكز كتاب ال�سكر 

املوّجه من قيادة اجلي�س لل�سيد اليا�س بو �سعب، 

ثم �سّلمه للمكّرم الذي �سكر القيادة والفوج على 

هذه اللفتة املميزة.

 واعترب ال�سيد بو �سعب يف كلمة له اأن »اجلي�س 

هو �سمانة لبقاء البلد. ومهما قّدمنا من م�ساعدات 

ع�سكرنا  يقّدمه  ما  ي��وازي  لن  ذل��ك  ف��اإن  ودع��م، 

املغاوير  فوج  تقديره  مدى  عن  معرّباً  الأب��ي«، 

واملهام التي يقوم بها حلماية الوطن واملواطن.

يف اخلتام، قّدم العقيد الركن روكز درعاً تذكارياً 

لل�سيد اليا�س بو �سعب.

ع�ساء »من ثكنة اىل ثكنة«

�سكر  ع�ساء  املغاوير  فوج  نّظم  اأخرى،  جهة  من 

اىل  ثكنة  »من  �سباق  اإجن��اح  �ساهم يف  من  لكل 

ثكنة« الذي مّت تنظيمه من منطقة اللقلوق اىل 

الأرز، وقد جمع املدنيني والع�سكريني يف ن�ساط 

م�سرتك.

ُدعَي اىل الع�ساء امل�ساهمون الذين قّدموا اجلوائز، 

املنّظمون من �سباط ومدنيني، الإعلميون الذين 

�ساركوا، والفرق املدنية الرابحة.

اأقيم الع�ساء يف نادي �سباط الفوج وتراأ�سه قائد 

الفوج العقيد الركن �سامل روكز.

خالل الع�ساء، األقى العقيد الركن روكز كلمة رّحب 

فيها باحل�سور واأو�سح اأن »ال�سباقات التي ينّظمها 

الفوج للمدنيني والع�سكريني، ومنها �سباق »من 

ثكنة اىل ثكنة« تدخل يف �سميم ق�سمنا باحلفاظ 

على الأر�س وال�سعب واإمياننا بر�سالتنا. نحن نخدم 

الأر�س اللبنانية وخ�سو�ساً جرود لبنان وجباله، كما 

لذا  وجي�سنا.  املدنيني  بني  احلواجز  ك�سر  نحاول 

ناأمل متابعة هذه الن�ساطات يف خمتلف املناطق 

من  كل  روكز  الركن  العقيد  �سكر  كما  اللبنانية«. 

�ساهم يف اإجناح هذا الن�ساط واإمتامه بتفّوق.

�سكر  �سهادات  روكز  الركن  العقيد  قّدم  ختاماً، 

مع  لتعاونهم  تقديراً  والإعالميني،  للم�ساهمني 

الفوج.
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ت�رشين الثاين

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

حتقيق ع�سكري

2
0
0

9

اأزمة حادة

 2008 العام  الع�سكرية  الطبابة  • ختمت 
اخلا�سة  امل�ست�سفيات  رف�ش  بعد  حادة  باأزمة 

اأ�سباب  حتديداً  هي  ما  معها.  العقود  جتديد 

هذه االأزمة، وكيف مّت علجها؟

- بداأت امل�سكلة اأواخر العام املا�سي عندما اأعلنت 

نقابة اأ�سحاب امل�ست�سفيات رف�سها جتديد العقود 

مع عدد من املوؤ�س�سات ال�سامنة من بينها الطبابة 

الع�سكرية، وقد وّجهت كتاباً اىل قيادة اجلي�س ت�سري 

على  مري�س  اأي  ا�ستقبال  عن  امتناعها  اىل  فيه 

التعرفة  تعديل  حلني  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  عاتق 

املعتمدة.

رئي�س  �سّمت  اجتماعات  الو�سع، عقدنا  هذا  اإزاء 

الطبابة الع�سكرية واأركان الطبابة من جهة ونقيب 

هارون من  �سليمان  الدكتور  امل�ست�سفيات  اأ�سحاب 

ت�سوية،  اأي  اىل  ل  نتو�سّ مل  اأننا  غري  اأخ��رى،  جهة 

ذلك اأن مطلب امل�ست�سفيات مل يكن من املمكن 

حتقيقه اإل عرب قرار �سادر عن جمل�س الوزراء.

عن   البحث  من  بد  ل  ك��ان  املع�سلة،  ه��ذه  جت��اه 

خمرج �سريع حيث ل ميكن ترك امل�ستفيدين الذين 

هم على عاتق املوؤ�س�سة الع�سكرية من دون اإمكان 

املركزي.  الع�سكري  امل�ست�سفى  خارج  الإ�ست�سفاء 

تعر�س  اجلي�س  قيادة  عن  �سادر  بقرار  احلل  فكان 

فيه على امل�ست�سفيات زيادة ع�سرة يف املئة على 

اإقرار تعرفة موّحدة  التعرفة املعتمدة ريثما يتم 

من قبل جمل�س الوزراء. 

مع مطلع العام 2009 كانت الطبابة الع�سكرية 

قد تخّطت الأزمة بف�سل اجلهود التي بذلتها قيادة 

م�ست�سفى  عقود مع 58  اإب��رام  مّت  حيث  اجلي�س، 

ل�ستقبال املر�سى الذين هم على عاتق املوؤ�س�سة 

من  الأوىل  الثالثة  الأ�سهر  �سّجلت  وقد  الع�سكرية. 

على  هم  ممن  مري�س   2300 دخول   2009 العام 

عاتق اجلي�س للمعاجلة يف م�ست�سفيات خا�سة.

جتّدد  مل  التي  امل�ست�سفيات  خ�ّس  ما  يف  اأم��ا 

عقودها مع الطبابة الع�سكرية، فقد ظّلت ملتزمة 

والقيم  باملبادئ  عمالً  الطوارئ  ح��الت  ا�ستقبال 

�سدور  بعد  اأي  ني�سان،  �سهر  من  واعتباراً  الطبية. 

تعرفة  باعتماد  ق�سى  ال��ذي  ال��وزراء  ق��رار جمل�س 

موّحدة على م�ستوى املوؤ�س�سات ال�سامنة كافة، مّت 

اإبرام املزيد من العقود مع امل�ست�سفيات اخلا�سة 

مع  املتعاقدة  امل�ست�سفيات  عدد  ارتفع  بحيث 

على  م�ست�سفيات   106 اىل  الع�سكرية  الطبابة 

الطبابة  متّكنت  وهكذا  اللبنانية.   الأرا�سي  كامل 

للم�ستفيدين  الإ�ست�سفاء  تاأمني  من  الع�سكرية 

ووّفرت للع�سكريني وعائالتهم يف اخلدمة الفعلية 

ويف التقاعد الطماأنينة واخلدمة ال�سحية املطلوبة، 

فلم ي�سعروا اإطالقاً بحدة الأزمة التي اتخذت حجماً 

كبرياً على امل�ستوى الوطني.

حر�ش على توفري االأف�سل

�سروط  اأف�سل  ت�فري  على  حر�ساً  • نالحظ 
التي  ال�سيا�سة  فما  للم�ستفيدين،  العلج 

تعتمدونها لتحقيق هذه الغاية؟

�سيا�ستها  و�سع  الع�سكرية يف  الطبابة  ترتكز   -

هو  وكما  اجلي�س.  قيادة  تعليمات  على  الداخلية 

الطبابة  يويل  اجلي�س  قائد  العماد  ف��اإن  معلوم، 

ال�سعد.  خمتلف  على  مطلقة  عناية  الع�سكرية 

ويحر�س على تطوير اخلدمات با�ستمرار وتوفريها 

فعالية.  واأك��رثه��ا  الطرق  باأ�سهل  للم�ستفيدين 

الإهتمام  على  خا�سة  ب�سورة  القيادة  ت�سّدد  كما 

اأماكن  جميع  يف  اأمورهم  وت�سهيل  باملتقاعدين 

تقدمي اخلدمات الطبية.

اإنطالقاً من التوجيهات املذكورة، ت�سعى الطبابة 

باأح�سن  الف�سلى  اخلدمة  تقدمي  اىل  الع�سكرية 

ال�سروط، وحتر�س على تلزم ال�سق الإن�ساين وال�سق 

ول  اأولً،  املري�س  �سعار  و�سعنا  هنا  من  الطبي. 

الالزم  العالج  توفري  واإمنا  العالج  التوفري يف  يجوز 

ولي�س  اإ�ستحقاق  فاملر�س  كلفته.  كانت  مهما 

رغبة �سخ�سية، واأي �سخ�س يتقّدم لالإ�ست�سفاء لي�س 

اأكرث  التي ت�سم  العائلة  اأفراد  »زبوناً« بل فرداً من 

من 300 األف م�ستفيد. وعليه يجب تاأمني اخلدمات 

الطبية بكل لياقة واحرتام حفاظاً على كرامة الأفراد 

وراحتهم.

ت�سهيل  اىل  الهادفة  نف�سها  ال�سيا�سة  �سمن 

ت�سعى  جودتها،  من  التقليل  دون  من  اخلدمات 

عرب  الالمركزية  تعزيز  اىل  الع�سكرية  الطبابة 

تفوي�س �سالحيات مركزية من رئا�سة الطبابة اىل 

على  املوافقة  حق  منحها  كمثل  املناطق  طبابة 

اإجراء بع�س الفحو�سات الطبية من دون العودة اىل 

رئا�سة امل�ست�سفى، مما يوؤدي اىل ت�سريع اخلدمات 

وت�سهيل اأمور امل�ستفيدين.

اخلدمات  تعزيز  اىل  ن�سعى  ذل��ك،  م���وازاة  يف 

الطبية يف املناطق وامل�ستو�سفات ورفع م�ستوى 

الفحو�سات  بع�س  اإج���راء  يتيح  مما  التجهيزات 

والعالجات، كمثل فحو�سات الدم والعالج الفيزيائي. 

يف  جديدة  م�ستو�سفات  اإن�ساء  اىل  ن�سعى  كما 

الطبابة  خدمات  فيها  تتوافر  ل  التي  املناطق 

الع�سكرية ب�سكل كاٍف. 

اخلدمات،  وتطوير  الالمركزية  �سيا�سة  و�سمن 

�سعينا وما نزال اىل رفع موا�سفات الدواء، وحر�سنا 

اخلا�سة  تلك  �سيما  ل  الأدوي��ة  جميع  توفري  على 

يف  وتوزيعها  واخلبيثة  امل�ستع�سية  بالأمرا�س 

خمتلف ال�سيدليات الع�سكرية املجانية يف جميع 

املناطق. وما كان غري متوافر )وهو عدد �سئيل( 

اأن  على  الفروع  من  الكلفة  ب�سعر  �سراوؤه  ميكن 

ي�ستعيد امل�ستفيد ثمن الدواء عرب تقدمي م�ساعدة 

مر�سية.

الأن �سحة 

املري�ش 

وكرامته

اأوالً

توفري العلج اللزم

ال التوفري يف العلج

الطبابة الع�سكرية
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يف  الع�سكرية  الطباب�ة  يف  ثقيلً  املن��سرم  العام  نهاية  وق�ع  كان 

جتديد  اخلا�س�ة  امل�ست�سفيات  رف�ش  عن  الناجمة  احلادة  االأزمة  ظل 

العقود معها. غري اأن الطبابة متّك�نت من تخطي االأزمة التي واجهت 

املوؤ�س�سات ال�سامنة وخرجت منها بتوقيع 106 عقود مع م�ست�سفيات 

خا�سة يف جميع املناطق اللبنانية. وهي اأي�س�اً �سّجل�ت تقدماً ملحوظاً 

يف ما خ�ّش اخلدمات الطبية وا�ستحداث اأق�سام جديدة.

فهو  اليه  االإ�سارة  تفوتنا  اأن  ينبغي  ال  ما  اأما 

احلر�ش الوا�سح على التعامل مع املر�سى انطلقاً من مبداأ 

تلزم ال�سقني االإن�ساين والطبي.

واإذا كان املثل اللبناين يقول »القيني وما تطعميني«، فالوا�سح اأن 

وتاأمني  املر�سى  ملقاة  اىل  �سادق  بجهد  ت�سعى  الع�سكرية  الطبابة 

اخلدمة لهم باأف�سل �سورة ممكنة.

رئي�سها  مع  احلوار  هذا  يف  فيها  واجلديد  الع�سكرية  الطبابة  اأحوال 

العميد الركن موري�ش �سليم.

جتهيزات حديثة

يف  حتديث  اخلدمات  تطوير  يرافق  • هل 
التجهيزات، وما اجلديد يف هذا االإطار؟

دائمة  عمل  ور���س��ة  يف  الع�سكرية  الطبابة   -

لتحديث جتهيزاتها وا�ستحداث اأق�سام جديدة بهدف 

تو�سيع نطاق خدماتها.

اأبرز الإجن��ازات يف هذا الإطار غرفة الطوارئ  من 

ع�سرات  وت�ستوعب  العام  مطلع  افتتحت  التي 

التجهيزات  اآن واح��د، وهي م��زّودة كل  احل��الت يف 

احلديثة مبا يف ذلك غرف العناية الفائقة. هناك 

اأي�ساً خمترب متييل القلب الذي بو�سر العمل فيه 

باأحدث املعدات،  الربيع املا�سي ومّت جتهيزه  يف 

وهو يقوم بحواىل 25 اىل 30 عملية متييل يف 

اأخرياً يف جناح العمليات  الأ�سبوع. كذلك افتتحت 

احلكومة  من  مالية  بهبة  خام�سة  عمليات  غرفة 

الأمريكية.

الع�سكرية  الطبابة  يف  اأي�ساً  اهتماماتنا  من 

مكافحة الأوبئة على اأنواعها، ل �سيما اأننا موؤ�س�سة 

عامة ل ميكنها الت�ساهل بهذا املو�سوع حر�ساً على 

�سالمة اآلف امل�ستفيدين. من هنا كان اإن�ساء ق�سم 

من  ويتاألف  الإ�سعاعية،  واحلماية  الوبائي  د  الرت�سّ

د وبائي يف املناطق الع�سكرية اخلم�س  خاليا تر�سّ

اإ�سافة اىل وحدة مركزية يف امل�ست�سفى الع�سكري 

املركزي. وقد مّت تدريب جميع العاملني يف الق�سم 

اأن  املحتمل  الأ�سخا�س  مع  التعاطي  كيفية  على 

يكونوا م�سابني بوباء ما.

املعدات  كل  على  الإ�سراف  اأي�ساً  الق�سم  يتوىل 

ي�ستقدمها  التي  الطبية  وغري  الطبية  والأجهزة 

اجلي�س واخلا�سة بالأ�سعة  الإيونية، علماً اأن الطبابة 

الهيئة  تعاون مع  بروتوكول  وّقعت  قد  الع�سكرية 

اللبنانية للطاقة الذرية امل�سوؤولة عن منح املوافقة 

التاأكد  بعد  بالأ�سعة  اخلا�سة  الأجهزة  ا�ستخدام  على 

من موا�سفاتها.

قريباً...

الطبابة  • هل من م�ساريع جديدة تعتزم 
الع�سكرية القيام بها يف املدى القريب؟

لل�سحة  جديد  ق�سم  اإ�ستحداث  طور  يف  نحن   -

العاملني يف ق�سم  العامة يعنى ب�سحة  وال�سالمة 

الطبابة و�سالمتهم كما يهتم ب�سالمة البيئة. 

من م�ساريعنا اأي�ساً اإن�ساء مركز للت�سوير يف ثكنة 

الطرابل�سي للحد من تدّفق املر�سى يف العيادات 

اخلارجية على امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

اأما امل�سروع الأبرز فهو تفعيل فرع الإخالء والإنقاذ 

�سوؤون  يتعاطى  متكامل  جهاز  اإن�ساء  خ��الل  من 

الطبيعية،  والكوارث  وال�سلم  احلرب  يف  الطوارئ، 

�ستكون جهوزيته 24 �ساعة يف الأ�سبوع. مبعنى اأن 

انطالق �سيارة الإ�سعاف يف حالة الطوارئ �سيتم يف 

ثواٍن، و�سُتعطى التعليمات الالزمة للطاقم املرافق 

اأثناء توّجهه اىل مكان  الال�سلكية يف  الأجهزة  عرب 

باأ�سرع  والإغاثة  الإنقاذ  عمليات  تتم  لكي  احلدث، 

وقت ممكن.

القريب  يف  النور  �سيب�سر  امل��ذك��ور  امل�سروع 

تاأهيل  اإع���ادة  على  حالياً  نعمل  ونحن  العاجل، 

يف  الالزمة  واملعدات  التجهيزات  وجمع  املن�ساآت 

مبنى واحد لت�سهيل العمل وت�سريعه.

الطبية  ال��دورات  بتكثيف  نقوم  اأخ��رى  من جهة 

يف مدر�سة ال�سحة التابعة للطبابة الع�سكرية بغية 

وحدات  خمتلف  من  ميدانيني  م�سعفني  تخريج 

ح�سول  عند  الفوري  التدّخل  على  قادرين  اجلي�س 

اإ�سابات يف امليدان. ون�سعى حالياً من خالل الدورات 

على  ميدانيني  م�سعفني  تاأمني  اىل  امل��ذك��ورة 

م�ستوى احل�سرية، مما يعني عملياً تدريب العدد 

الأكرب من الع�سكريني.

الطاقم الطبي

يف  التطوير  عن  م�سهباً  حتدثتم   •
الطبابة  متلك  فهل  والتجهيزات،  االأق�سام 

للقيام  وامل��وؤه��ل  ال��ك��ايف  الطبي  الطاقم 

االأق�سام،  خمتلف  يف  املطلوبة  باالأعمال 

القدمية منها وامل�ستحدثة؟

- ت�سم الطبابة الع�سكرية طاقماً طبياً متمّر�ساً 

يف  وموظفني  واإداري����ني  وممّر�سني  اأط��ب��اء  من 

خمتلف الإخت�سا�سات، ميلك من الكفاءة واملثابرة 

ما يكفي لإجناح العمل الطبي يف خمتلف الأق�سام 

خمتلف  يف  الهائل  الب�سري  ال�سغط  من  بالرغم 

لتح�سني  با�ستمرار  ن�سعى  ونحن  الطبابة.  فروع 

اإيفاد  �سمنها  �ستى، من  و�سائل  الطبي عرب  الأداء 

ممر�سني وموظفني مدنيني اىل موؤ�س�سات خا�سة 

ملتابعة دورات تدريبية يف اخت�سا�ساتهم. ونعمل 

من جهة اأخرى على رفد الطبابة الع�سكرية مبزيد 

من اخلربات عرب تعاون طبي مع الكليات الطبية 

اجلامعة  مع  تعاون  بروتوكول  توقيع  مّت  حيث 

اللبنانية يقوم مبوجبه عدد من الأطباء املتدرجني 

)Resident( بالتمّر�س ملدة �سنة يف امل�ست�سفى 
الع�سكري املركزي. ولدينا اأي�ساً برنامج تعاون مع 

اجلامعة  من  اأطباء  يقوم  حيث  الي�سوعية  اجلامعة 

خدمات  بتقدمي  العائلي  الطب  يف  متخ�س�سون 

الطبابة  يف  اخلارجية  املعاينات  ق�سم  يف  طبية 

الع�سكرية.





ت�رشين الثاين

اإعداد:

الدكتور اأحمد عّلو

عميد متقاعد

درا�سات واأبحاث

2
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منظمة �شنغهاي...

بني حتالف امل�شالح

و�شراع احل�شارات

�ساعد  جديد  حتالف  �سنغهاي«،  »منظمة 

العامل  �سكان  ن�سف  ي�سم حواىل  اآ�سيا  قلب  من 

)يف حال ان�سمام الهند والباك�ستان وايران اليها 

ب�سكل دائم(، وميتلك نحو 40 مليون كلم2 من 

م�ساحة الكرة االأر�سية، وي�سمل اأربع دول نووية 

)اإيران( ورمبا كوريا  النووية  العتبة  واأخرى على 

ال�سمالية يف ما بعد؟!

التمّدد  وجه  يف  جديد  حلف  هذا  هل  ترى 

دفاع  اأنه  اأم  االأوروب��ي؟   - االأمريكي  االأطل�سي 

علماء  ي�سفه  كما  نف�سه،  عن  العامل«  »قلب 

البحرية  الدولة  هجوم  اأم��ام  اجليوبوليتيك، 

االأقوى )الواليات املتحدة( كما يقول بريجن�سكي 

يف كتابه »لعبة ال�سطرجن الكربى«، وهل ندفع 

بني  االإرتطام  �سريبة  ال�سواطئ  دول   - نحن 

هاتني القوتني؟ اأو نكون م�سرحاً لها؟!

لروؤية  جت�سيداً  املنظمة  ه��ذه  تكون  قد 

النيوليربالية  بعد  ما  لعامل  �سينية   - رو�سية 

على  اآ�سيوياً  ورداً   ،)Post - Neoliberalism(
العامل«،  »الأمركة  الغربي  مبفهومها  العوملة 

اأن دع�ات  بعيد �سق�ط الإحتاد ال�س�فياتي، كما 

للحوار بني احل�سارات املختلفة ت�سّكل  اأع�سائها 

احل�سارات«  »�سراع  دعاوى  بطلن  على  جواباً 

مل�سرية  كتف�سري  هنتغتون  بها  ن��ادى  التي 

اإ�سارة  هي  كذلك  للب�سرية،  احل�ساري  التاريخ 

املفكر  ر  ب�سّ كما  ينتِه  مل  التاريخ  اأن  على 

االأمريكي فوكوياما يف كتابه »نهاية التاريخ«.

بدايات املنظمة

 26 يوم  املوّقعة  �سنغهاي«  »اإتفاقية  �سّكلت 

ولدت  منه  ال��ذي  ال��رح��م   ،1996 ال��ع��ام  ني�سان 

 15 يوم   )SCO( للتعاون«  �سنغهاي  »منظمة 

حزيران العام 2001، بدعوة وت�سجيع من ال�سني، 

التي كان هدفها الأويل متوا�سعاً للغاية، وب�سيطاً: 

وجمهوريات  بينها  ما  احل��دودي��ة  اخلالفات  »ح��ّل 

الإحتاد ال�سوفياتي ال�سابق املحاذية لها، وتعميق 

على  املوقعة  الأط��راف  بني  ما  الع�سكرية  الثقة 

كانت  اإذ  ورو�سيا  ال�سني  بني  خ�سو�ساً  الإتفاقية، 

حدودهما ت�سهد نزاعات م�سّلحة منذ فرتة طويلة«.

»�سنغهاي«  با�سم  الإتفاقية  هذه  �سميت  وقد 

فيها  مّت  ال��ت��ي  ال�سينية  املدينة  اىل  ن�سبة 

الإجتماع  �سّم  وقد  الإتفاقية،  وتوقيع  الإجتماع 

ال�سني، كازاخ�ستان، قريغيز�ستان  كالً من: رو�سيا، 

وطاجك�ستان.

اخلم�س  ال��دول  اجتمعت   1997 ني�سان   24 يف 

نف�سها يف مو�سكو ووّقعت على معاهدة »تخفي�س 

ال��������ق��������وات 

على  امل�����س��ّل��ح��ة 

احل���������دود ب���ي���ن���ه���ا«. 

وت���ت���اب���ع���ت اج��ت��م��اع��ات 

اإح��دى  يف  �سنوياً،  ال���دول  ه��ذه 

عوا�سمها بالتوايل، 1998 يف اأملا اآتا 

)كازاخ�ستان(، والعام 1999 عقد الإجتماع 

يف ب�سكيك )قريغيز�ستان(، والعام 2000 يف 

دو�سنبه )طاجك�ستان(.

يف   2001 العام  ال�سنوي  الإجتماع  عقد  عندما 

�سنغهاي من جديد، ان�سمت دولة اأوزبك�ستان اىل 

الإتفاقية، عندها اأعلن الزعماء ال�ستة لهذه الدول 

وكان   )SCO( للتعاون«  �سنغهاي  »منظمة  ولدة 

ذلك يف 15 حزيران من ذلك العام. ويف حزيران 

يف  املنظمة  ه��ذه  دول  روؤ���س��اء  اجتمع   2002

نظام  على  وّقعوا  حيث  )رو�سيا(  بطر�سربغ  �سان 

املنظمة وقوانينها ومبادئها، وهيكليتها، وطرق 

 ، عملها

وب�����ذل�����ك 

تاأ�سي�سها  مّت 

روؤية  وف��ق  ر�سمياً 

القانون الدويل ومبادئه.

اأهداف املنظمة

تاأ�سي�س  ع��ن  الإع�����الن  ن�����س 

حلف جديد

اأم دفاع

قلب العامل

عن نف�سه؟



لتحقيق  وج��دت  اأنها  املنظمة 

الأهداف الآتية:

الثقة  �سيا�سات  ت��ع��زي��ز   -

بني  ما  اجلوار  وح�سن  املتبادلة 

الدول الأع�ساء.

الفاعل  ال��ت��ع��اون  تطوير   -

والتجارة  ال�سيا�سة  يف  بينها 

والإق���ت�������س�����������اد، وال��ع��ل��������وم 

ويف  والثق��اف��ة،  والتكن��ولوجيا 

الرتبية  ���س��������وؤون 

وال���ط���اق���ة 

لنقل  ا و

وال�����س��ي��اح��ة 

وحماية البيئة.

والإ�ستقرار  والأمن  ال�سالم  توفري  على  العمل   -

يف املنطقة.

- العمل على تطوير وتقّدم الأفكار للو�سول اىل 

نظام �سيا�سي واقت�سادي عاملي دميقراطي، عادل 

وعقالين متوازن.

الهدف  اأن  على  الإن�ساء  منذ  الرتكيز  جرى  وقد 

املبا�سر لدول املنظمة هو مواجهة املخاطر التي 

يف  الإنف�سال  وحركات  الإرهاب  واأهمها:  تواجهها 

بع�س اأقاليمها، والتطّرف الديني اأو الإثني، كذلك 

مّت التاأكيد على حماربة جتارة املخدرات وتهريبها 

عرب حدودها، وفق اآلية م�سرتكة بينها.

- حماربة اجلرمية املنظمة.

تكوين املنظمة

تتاألف »منظمة �سنغهاي للتعاون« من:

- �ست دول دائمة الع�سوية هي: رو�سيا، ال�سني، 

قريغيز�ستان،  طاجك�ستان، 

كازاخ�ستان واأوزبك�ستان.

متلك  دول  اأرب�������ع   -

وحت�سر  »م��راق��ب«،  �سفة 

ال�سنوية وهي:  الإجتماعات 

منغوليا  اإي����ران،  ال��ه��ن��د، 

وباك�ستان.

�سريالنكا  ح���وار:  �سركاء   -

وبيالرو�سيا.

منظمة  اأفغان�ستان،  �سيوف:   -

ت�سم  )وهي   )ASEAN( اآ�سيان  دول 

اآ�سيا(، ومنظمة  ع�سر دول تقع جنوب �سرق 

الإحتاد  عن  امل�ستقلة«  الدول  »كومنولث   )CIS(
ال�سوفياتي. 

املنظمة  دول  جمموعة  اأن  مالحظة  ميكن 

عن  قليالً  تزيد  م�ساحة  تغطي  ال�ست  الأ�سا�سية 

30 مليون كلم 2، وي�سكنها اأكرث من مليار ون�سف 

ان�سمت  اإذا  اأما  العامل(،  )ربع  الب�سر  من  املليار 

ع�سوية  اىل  ومنغوليا  والباك�ستان  واإي��ران  الهند 

ال�سكان لدولها اىل  املنظمة فعندها يرتفع عدد 

العامل  �سكان  ن�سف  اأي  اإن�سان،  مليار   3 ح��واىل 

تقريباً على م�ساحة ت�سل اىل حدود 37 مليون كلم 

الرو�سية  هما:  للمنظمة  الر�سميتان  واللغتان   ،2

وال�سينية.

موؤمتر العام 2009

املنظمة  دول  لروؤ�ساء  التا�سع  املوؤمتر  عقد  مّت 

وال�سركاء،  وال�سيوف  املراقبني  ولالأع�ساء  الأع�ساء، 

يف   2009 حزيران  و16   15 بني  ما  الفرتة  يف 

يف   )Yekaterinburg( اإيكاترينربغ  مدينة 

جميع  ح�سره  وق��د  )رو���س��ي��ا(.  الأورال  منطقة 

امل�سرتك  النهائي  البيان  ورّكز  الدول،  روؤ�ساء هذه 

للموؤمترين على ما ياأتي:

ال��دويل  ال�سعيد  على  احلا�سل  التبّدل  اإن   -

املعا�سر والرغبة يف ال�سالم والتنمية امل�ستدامة، 

وتعزيز التعاون املتوازن اأ�سبحت �سمة هذا الع�سر، 
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الأقطاب  املتعّدد  النظام  يف  ه  التوّجّ فاإن  لذلك 

ل مفر منه، وهناك دللت  اأمراً  اأ�سبح  العامل  يف 

حل  على  الإقليمية  املنظمات  لقدرة  متنامية 

امل�ساكل والأزمات الكونية.

- اإن اأع�ساء املنظمة يعتقدون اأن التعاون الدويل 

هو اأداة اأ�سا�سية وفّعالة لحتواء الأخطار والتحديات 

واملالية  الإقت�سادية  الأزم��ة  خ�سو�ساً  القادمة، 

الغذائي،   والأمن  الطاقة،  وتاأمني موارد  العاملية، 

كذلك م�ساكل تغري املناخ وتداعياته.

ال��دويل  املجتمع  املنظمة  اأع�����س��اء  ي��دع��و   -

للعمل �سوياً لإعادة �سياغة نظام مايل واقت�سادي 

عاملي قائم على العدالة وامل�ساواة ي�سمن حقوق 

الفوائد وعدالتها لكل امل�ساركني وي�سمح للجميع 

بالإ�ستفادة من فوائد العوملة ب�سكل منا�سب.

حماية  �سرورة  على  املنظمة  اأع�ساء  ي�سّدد   -

النظام  يف  كاأ�سا�س  الدولية  املعلومات  وتاأمني 

الأمني العاملي امل�سرتك.

- تعزيز مركزية وم�ساركة منظمة الأمم املتحدة 

يف العالقات الدولية وتفعيل اآليات عملها لتتواءم 

مع خماطر الع�سر وحتدياته، واإ�سالح جمل�س الأمن 

من خالل �سّم عدد اأكرب من الدول اىل ع�سويته فال 

يبقى حكراً على اخلم�سة الكبار.

اخلتامي  بيانهم  يف  الأع�ساء  رّك��ز  فقد  كذلك 

الدويل  ال�سلم  حماية  �سرورة  على  ومداولتهم 

لكل  املت�ساوي  الأم��ن  بوجود  تاأمينه  ميكن  الذي 

اأمن دولة  اإجناز  اأن يتم  الدول، فال ميكن ول يجوز 

املجتمعون  وراأى  اأخ��رى.  دول��ة  اأم��ن  ح�ساب  على 

وتهديداً  خطراً  ي�سّكل  النووية  الأ�سلحة  انت�سار  اأن 

لل�سلم والأمن الدوليني، واعتربوا اأن معاهدة منع 

الإنت�سار )NPT( هي الأ�سا�س يف منع هذا الأمر 

قبل  من  دورها  لتفعيل  ويدعون  يدعمونها  وهم 

الأطراف كافة، والتزامها، وذلك من خالل مفاتيحها 

الثالثة: منع الإنت�سار - نزع ال�سالح - وال�ستخدام 

املنظمة  اأع�ساء  ورّحب  النووية،  للطاقة  ال�سلمي 

الأ�سلحة  من  خالية  منطقة  تاأ�سي�س  مبعاهدة 

النووية يف منطقة اآ�سيا الو�سطى.

اأهمية املنظمة

مل  املنظمة  تاأ�سي�س  اإعالن  اأن  من  الرغم  على 

وال�سني  رو�سيا  فاإن  الع�سكري،  اجلانب  اىل  ي�سر 

ع�سكرية  مناورات  باإجراء  قامت  املنظمة  ودول 

عوا  تو�سّ دولها  فقادة  م��رة.  من  اأك��رث  م�سرتكة 

مكافحة  جانب  اىل  لت�سمل  املنظمة  اأه��داف  يف 

ومواجهة  احلدود  عرب  واجلرائم  واملخدرات  الإرهاب 

العرقي،  اأو  الديني  والتطرف  الإنف�سال  حركات 

واإن�ساء  دولها،  بني  احلرة  للتجارة  منطقة  اإن�ساء 

والغاز  النفط  قطاع  يف  م�سرتكة  م�سروعات 

م�سرتك  م�سرف  اإن�ساء  كذلك  املائية،  وامل��وارد 

وال�سعي اىل اإ�سدار عملة موّحدة يف ما بينها.

و�سعى قادة دول املنظمة لإقناع الهند بالإن�سمام 

اليها )كع�سو كامل(، يف الوقت الذي رف�سوا فيه 

طلباً للوليات املتحدة بالإن�سمام للمنظمة العام 

2005، ومنحوا فيه ع�سوية »مراقب« اىل كل من 

الهند واإيران وباك�ستان ومنغوليا.

ت�سعى  املنظمة  اأن  يعترب  البع�س  فاإن  وهكذا، 

من  الرغم  )على  »الناتو«  حللف  مناف�ساً  لت�سّكل 

حلف  ت�سكيل  اىل  اأو  ل��ذل��ك(،  موؤ�س�سيها  نفي 

مع  �سقط  الذي  وار�سو  حلف  اأنقا�س  على  جديد 

�سقوط الإحتاد ال�سوفياتي مطلع الت�سعينيات من 

القرن املا�سي، ليقف بوجه حلف �سمال الأطل�سي 

هدف  اأن  يعتقد  م��ن  هناك  اأن  كما  )ال��ن��ات��و(. 

الأو�ساع على حدود كل  انفالت  املنظمة هو منع 

الأزمات التي ت�سمح  من ال�سني ورو�سيا، واندلع 

حدود  على  بالتدخل  وحلفائها  املتحدة  للوليات 

املنطقة القريبة من هاتني الدولتني.

هذه  اأهمية  على  الإجابة  يحمل  قد  امل�ستقبل 

الآ�سيوي  امل�سرح  على  ودورها  النا�سئة  املنظمة 

قد  اليها  الهند  دخول  ولعل  والعاملي،  والأوروب��ي 

اجليوبوليتيكي  ال�سعيد  على  هاماً  رجحاناً  ي�سّكل 

اإيران  ان�سمام  كذلك  العاملي،  واجليو�سرتاتيجي 

بربناجمها النووي، ومن هنا نالحظ الغزل الأمريكي 

معها،  الت�ساهل  اأو  اإي��ران،  على  وال�سغط  للهند 

ملنعهما  ورمبا  الإحتواء،  اأو  لالإ�ستقطاب،  كو�سيلة 

من الذهاب الكامل باجتاه احللف الآخر.  

العامل يفت�ش عن بدائل

اأ�سبح من الوا�سح، اأن العامل اليوم وبعد �سل�سلة 

يف  والع�سكرية  الأمريكية  ال�سيا�سية  الإخفاقات 

العاملية  الإقت�سادية  والأزمة  والعراق،  اأفغان�ستان 

واأوروبا،  املتحدة  الوليات  يف  والركود  والإنكما�س 

لقيادة  جديدة  وو�سائل  بدائل  عن  يفت�س  ب��داأ 

تفّرداً  واأقل  واأمناً،  ا�ستقراراً  اأكرث  بطريقة  العامل 

الكربى  ال��دول  بع�س  وجد  لذلك  اأحادية،  وهيمنة 

العاملي من  امل�سرح  اىل  العودة  املمكن  اأنه من 

الوليات  وم�ساركة  الأحالف(  )اإقامة  الوا�سع  بابه 

املتحدة لإعادة اإيقاف العامل على رجلني اثنتني، 

اأو رمبا اأكرث، في�سبح اأكرث توازناً وا�ستقراراً.

املراجع:

I- SCO Website: Yekaterinburg 
Declaration of the heads of the member 
States of the shanghai Organization.

www.sectsco.org
II- Shanghai Cooperation 

organization-wikipedia.
III- www.globalsecurity.org/military/

world/int/SCO.htm.
IV- ar.trend.az/News/important/top/

html.
5 - ال�سيا�سة الدولية - عدد 164 - ني�سان 2006 

الرو�سي يف  ال�سيني -  التعاون  - مقالة بعنوان: 

اإطار منظمة �سنغهاي. بقلم: لواء د. جمال مظلوم.
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اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

الوحيد  ال�سبيل  اأن  الباحث هرني �سيغمان  يرى 

لعملية �سالم حقيقية وناجحة يف ال�سرق الأو�سط، 

اإمنا يكمن يف ت�سدي الوليات املتحدة واملجتمع 

الدويل من ورائها، للمقولة الإ�سرائيلية املراوغة 

ومقبول  مر�سٍ  اتفاق  هناك  لي�س  »طاملا  باأنه 

ال�ستمرار  باإمكانها  فاإن  اإ�سرائيل،  اىل  بالن�سبة 

اأمر  وفر�س  الفل�سطينية،  الأرا���س��ي  باحتاللها 

اأن  ه��و  ح�سل  ال��ذي  لكن  الأر�����س«.  على  واق��ع 

ورئي�س  بو�س  جورج  ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س 

اإيهود  ال�سابق  كادميا  حزب  وزعيم  العدو  حكومة 

القائم  احلل  التزامهما  عن  مطّولً  حتدثا  اأوملرت 

فكان  اأما عملياً  ل�سعبني«،  »دولتني  اأ�سا�س  على 

والعرب  الفل�سطينيني  بع�س  اإر�ساء  املق�سود 

العمل  حركة  كانت  حني  يف  املع�سول،  بالكالم 

حركة  حما�س،  حركة  على  الق�ساء  نحو  تتجه 

املتبقية  الأ�سا�سية  الفل�سطينية  املقاومة 

اأكرث  ملدة  التاريخي  الفل�سطيني  الن�سال  من 

ما  التمييز  تكتيك  من  انطالقاً  وذلك  قرن،  من 

هم  فاملعتدلون  ومتطرفني.  معتدلني  ب��ني 

هم  واملتطّرفون  اهلل  رام  يف  ال�سلطة  اأرب���اب 

الكربى  اليهودية  الدولة  فر�س  مقاومة  رج��ال 

 1948 بني  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  على 

و1967. والإعتدال يف نظر احلكومات الإ�سرائيلية 

تقوم  باأن  الفل�سطينيني  قبول  يعني  املتعاقبة 

وحقوقهم  اأرا�سيهم  اأو�سال  بتقطيع  اإ�سرائيل 

�سيادة  ذات  دول��ة  على  احل�سول  من  ومنعهم 

توؤدي اىل و�سع حد لل�سيطرة الإ�سرائيلية الفعالة 

الغربية،  ال�سفة  على  واأمنياً  واقت�سادياً  ع�سكرياً 

اإ�سرائيل  ب��ه  �ست�سمح  م��ا  ج��ّل  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل 

اجلزر  من  عدد  قيام  هو  النهائية  املح�سلة  يف 

اأن  للفل�سطينيني  ميكن  التي  املعزولة  واجليوب 

كله  وهذا  اأ�سماء،  من  ي�ساوؤون  ما  عليها  يطلقوا 

من اأجل تفادي قيام دولة ثنائية القومية تتحّول 

غالبية  اىل  الوقت  مرور  مع  ال�سكانية  غالبيتها 

ي�سمى  ما  اإن  القول  وبالتايل ميكن  فل�سطينية. 

متثل  اإمن��ا  الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سالم  بعملية 

العاملية،  الدبلوما�سية  تاريخ  يف  خديعة  اأكرب 

واإذلله  الفل�سطيني  ال�سعب  قهر  خالل  من  وذلك 

ما  اىل  و�سولً  بحقه  املتوح�سة  املجازر  وارتكاب 

اجلرنال  الأ�سبق  العدو  جي�س  اأركان  رئي�س  �سماه 

كو�سيه يعلون ب�»كي الوعي الفل�سطيني«، اأي اىل 

الفل�سطيني  الوعي  عمق  يف  القناعة  »تر�سيخ 

باأنهم �سعب مهزوم وعاجز«.

بتعبري اآخر اإن التزام اإ�سرائيل املخادع ما ي�سمى 

حل الدولتني، اإمنا يرمي اىل اأن ميكنها من اإدارة 

الإحتالل ملدة طويلة من الزمن عرب الإدعاء بعدم 

قال  وقدمياً  حل.  لإيجاد  فل�سطيني  �سريك  وجود 

»لي�س  دي��ان:  مو�سيه  الراحل  العدو  حرب  وزي��ر 

من  نعي�س  كيف  ال�سوؤال  بل  احلل  هو  ما  ال�سوؤال 

اىل  بالن�سبة  حل  دون  من  والعي�س  حل؟«.  دون 

اىل  الإحتالل  منافع  زي��ادة  يعني  الإ�سرائيليني 

احلد الأق�سى واحلد من اأعباء وخماطر اأي ان�سحاب 

و�سمايل  غ��زة  قطاع  يف  ح�سل  كما  اإ�سطراري 

يف  الفل�سطينية  الدولة  م�سروع  وو�سع  ال�سفة، 

و�سعية التحنيط، اأي موت فعلي وحياة ظاهرية. 

املجال  هذا  يف  اإ�سرائيل  له  ت�سّوق  الذي  واملبداأ 

يقوم على مقولة اأنه: مبا اأنه مل يكن هناك دولة 

بالتايل  توجد  فال   ،1967 العام  قبل  فل�سطينية 

الإن�سحاب  لإ�سرائيل  ينبغي  بها  معرتف  ح��دود 

كانت   1967 العام  املر�سومة  احلدود  لأن  اليها، 

الرقم  الدويل  القرار  اأن  جمرد خطوط هدنة. ومبا 

عادل  �سالم  اىل  يدعو   1968 العام  ال�سادر   242

املنطقة  يف  دول��ة  لكل  ي�سمح  فهذا  ودائ���م، 

الذريعة،  ه��ذه  ظ��ل  ويف  ب��اأم��ان،  تعي�س  ب��اأن 

الهدنة،  خطوط  بتغيري  لإ�سرائيل  ال�سماح  يجب 

اجلانب  اأحادية  خطوات  خالل  من  اأو  بالتوافق، 

الدولة الفل�سطينية

يف االإ�سرتاتيجية االإ�سرائيلية



عن  الرتباط  �سمي عملية فك  ما  كما ح�سل يف 

قطاع غزة. وهذه املقولة كاذبة وخمادعة لأ�سباب 

عديدة اأهمها اأن القرار 181 ال�سادر العام 1947 

الدولية،  �سرعيتها  اليهودية  الدولة  اأعطى  الذي 

بالأرا�سي  الفل�سطينيني  بحق  اي�ساً  اعرتف  قد 

اأ�سا�س حق  الدولة على  خارج حدود هذه  الواقعة 

تقرير امل�سري. لكن الإ�سرائيليني، وخالفاً للقانون 

احلروب  من  العديد  عرب  دولتهم  عوا  و�سّ ال��دويل 

و�سائر  املتعاقبة  الإنتفا�سات  اأنتج  الدامية، مما 

اأ�سكال املقاومة امل�سروعة لالإحتالل.

اأن  اىل  الدلئل  كل  ت�سري  اخللفية  ه��ذه  على 

يف  فل�سطيني«  »�سريك  اأي  تريد  ل  اإ�سرائيل 

»لأجندتها«  وفقاً  تعمل  واأنها  املقبلة،  املرحلة 

اجلانب  الأحادية  ال�سيا�سة  تنفيذ  وهي  اخلا�سة، 

ينطوي  حاله  على  الإحتالل  اإ�ستمرار  لأن  وذل��ك 

عرب  الإحتالل،  اإنهاء  واأن  كما  جمة،  خماطر  على 

مرغوب  وغري  ممكن  غري  ودائمة  �ساملة  ت�سوية 

ونظراً  الإ�سرائيلية،  النظر  وجهة  من  اي�ساً  فيه 

اىل تعّذر حتقيق ت�سوية مرحلية، فال يبقى من 

الإحتالل  اإنتقايل ل ينهي  اإيجاد و�سع  خيار �سوى 

الإ�سرائيليني  على  يخّفف  نحو  على  يقّل�سه  بل 

حتمل العبء الدميوغرايف وال�سيا�سي الناجم عن 

الإحتالل وتعقيداته. ومن هنا جاءت فكرة الف�سل 

دها اجلدار العن�سري يف ال�سفة الغربية  التي ج�سّ

الدولية  املحكمة  اعرتا�سات  من  بالرغم  والقد�س 

اي�ساً.  الدويل  املجتمع  اأركان  وبع�س  لهاي  يف 

املفرو�سة  املرحلية  الت�سوية  ه��ذه  اأن  ويبدو 

بالقوة والتواطوؤ �ستجري على مرحلتني: املرحلة 

يف  املدين  الرتباط  فك  مرحلة  اأي  الإنتقالية، 

قطاع  يف  ح�سل  كما  الع�سكري  ولي�س  ال�سفة، 

كانتونات  اىل  ال�سفة  تق�سيم  ومرحلة  غ��زة، 

معزولة وا�ستكمال بناء اجلدار مع الحتفاظ بغور 

الأردن كخط دفاعي اأمني وا�سرتاتيجي. وهذا كله 

اىل  يرمي  خطري  ايديولوجي  خمطط  ظل  يف 

بعث  واإعادة  اليهودية  احل�سارة  ي�سمى  ما  اإحياء 

الإ�سرائيلي، وتقوية  الدينية يف املجتمع  الروح 

فكرة  واإث���راء  ال�سباب  بني  اليهودية  التقاليد 

بناء  واإعادة  عن�سري،  اأ�سا�سي  كمبداأ  ال�سهيونية 

الهدف  باعتباره  الأق�سى  امل�سجد  مكان  الهيكل 

توحيدهم  على  والقادر  العامل،  ليهود  الأ�سمى 

وجمعهم حول اإ�سرائيل. 

الأ�سئلة  لتظهر  تعود  املخطط  هذا  �سوء  ويف 

وما  اإ�سرائيل،  حدود  نهاية  هي  اأين  اجلوهرية: 

ومن  الفل�سطينيني  مواطنيها  من  موقفها  هو 

بجريانها  عالقتها  هي  وما  امل�سردين،  توطني 

وب��الأم��ن الإق��ل��ي��م��ي، وم��ن ه��و ال��ي��ه��ودي، وما 

والدينية  التاريخية  القد�س  مكانة  م�سري  هو 

واجلغرافية بالن�سبة اىل امل�سيحيني وامل�سلمني، 

وما هي عالقتها بالقانون الدويل وعالقتها بيهود 

غري  الدولة  د�ستور  اىل  بالن�سبة  وم��اذا  اخل��ارج، 

والهو�س  الإ�سرائيلي  املجتمع  وع�سكرة  املوجود 

اأنه عندما عر�س  الوجودي وما اىل ذلك، ل �سيما 

باإ�سرائيل  الإع���رتاف  والفل�سطينيون  ال��ع��رب 

العربية  املبادرة  عرب  التق�سيم  قرار  خارج  حتى 

املنطلقة من بريوت العام 2002، كان رد القيادة 

الإ�سرائيلية باحلرب واملجازر والإ�ستمرار بتطبيق 

اأ�سا�س �سم  التي تقوم على  الواقع  الأمر  نظرية 

مع  املحتلة،  الفل�سطينية  الأر�س  من  قدر  اأكرب 

الأمر  الفل�سطينيني،  ال�سكان  اأقل قدر ممكن من 

قابلة  فل�سطينية  دولة  اإن�ساء  اإمكان  يجعل  الذي 

يتم  حني  يف  م�ستحيالً.  اأمراً  يقال،  كما  للحياة، 

العمل على حتقيق احللم الإ�سرتاتيجي ال�سهيوين 

بكل قوة وهو بناء الدولة اليهودية النقية عرقياً 

على كامل اأر�س فل�سطني التاريخية يف ظل رفع 

�سعارات »عملية ال�سالم« الفارغة من اأي م�سمون 

حقيقي اأو عملي، واملطالبة باعرتاف فل�سطيني 

هذا يف  معها.  الكامل  التطبيع  عرب  لها  وعربي 

مقابل ح�سر الفل�سطينيني يف معازل خانقة بكل 

واجتماعياً مما  واقت�سادياً  �سيا�سياً  الكلمة  معنى 

اىل  الطوعية  الهجرة  على  الوقت  مع  يرغمهم 

دول اجلوار. وح�سبما قال الباحث مريون بنفن�ستي 

الفل�سطينية  الدولة  عن  »هاآرت�س«  �سحيفة  يف 

الراأ�س  دولة مقطوعة  »�ستكون  باأنها:  املفرت�سة 

الطريق  وخريطة  اأر����س،  دون  وم��ن  والرجلني 

تكري�س  �سوى  �ساأنها  من  لي�س  الف�سل  وخطط 

اأ�ستاذ  �سالمي،  اآخي  راأي  وبح�سب  القائم«.  الو�سع 

اأوك�سفورد، فاإن هذه  العالقات الدولية يف جامعة 

اأكرث من »كيان فل�سطيني عاجز  الدولة لن تكون 

ومنزوع ال�سالح، يقام على اأقل من ن�سف ال�سفة 

احلدود  على  اإ�سرائيلية  �سيطرة  مع  الغربية 

الفل�سطينية،  املائية  وامل��وارد  اجل��وي  واملجال 

فل�سطيني  »غيتو«  لإقامة  ناجحة  و�سفة  وهذه 

ولي�س لإقامة دولة حرة«. 

االإعتدال يف نظر احلكومات االإ�سرائيلية املتعاقبة يعني قبول الفل�سطينيني 

باأن تقوم اإ�سرائيل بتقطيع اأو�سال اأرا�سيهم وحقوقهم ومنعهم من احل�سول 

على دولة ذات �سيادة توؤدي اىل و�سع حد لل�سيطرة االإ�سرائيلية الفعالة 

ع�سكرياً واقت�سادياً واأمنياً على ال�سفة الغربية

اإن ما ي�سمى بعملية ال�سلم

يف ال�سرق االأو�سط

اإمنا متثل اأكرب خديعة

يف تاريخ الدبلوما�سية العاملية 

وذلك من خلل قهر ال�سعب 

الفل�سطيني واإذالله

وارتكاب املجازر

املتوح�سة بحقه
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�سريتا

القتال 

اجلبلي

اإذا  اأما  التدريب القا�سي قوت الع�سكريني اليومي. 

واملاء  خبزهم  فهو  اخلا�ش،  القتال  وحدات  من  هوؤالء  كان 

والهواء... هذا ما هو عليه حال املغاوير املتخ�س�سني يف القتال اجلبلي. واأخرياً كان على جمموعة منهم اأن 

جتتاز مترين �سري ختاماً لدورتي »BAM« واآمر فريق جبلي.

الوعد بت�سّلم ال�سهادة كان يف اللقلوق، اأما الت�سّلم ففي متر طيبة على بعد 15 كلم وارتفاع 1000 مرت، 

ويف حني رافق امللحق الع�سكري الفرن�سي وقائد فوج املغاوير املتدربني يف �سريهم، كان على كل من هوؤالء 

اأن يحمل على ظهره معدات وزنها 14 كلغ.
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دورة تاأ�سي�سية

العقيد  املغاوير  ف��وج  قائد  برفقة 

الع�سكري  وامللحق  روك��ز،  �سامل  الركن 

وفريق   ،Colonel Petrel الفرن�سي 

من  ع�سكريون  �سار  الفرن�سي،  التدريب 

�سريتي القتال اجلبلي من اللقلوق اىل 

ت�سّلمهم  احتفال  اأقيم  حيث  طيبة  متر 

�سهاداتهم.

دورة  ت��اب��ع  امل��ت��درب��ني  م��ن  ق�سم 

   »BAM« )Brevet Alpinisme
)Militaire والق�سم الآخر تابع دورة اآمر 

.)Chef d'équipe( فريق جبلي

خليل  �سميح  الرائد  الدورتين،  مدير 

)الذي تابع بدوره دورة اآمر فريق( ي�سرح:  

الجب�لي  »BAM«هي دورة تاأ�سي�سية للقت��ال 
على  الع�سكريون  ي��ت��دّرب  حي��ث  ال�سيفي، 

لمتابعة  والت�سّل��ق  الجب��ال  في  ال�سير  تقنيات 

دورات القتال.

ارتفاع  )على  الجب�ال  في  المت��دّربون  ينتقل 

مهمتهم  وي�سّهل  و1000م(   800 بين  ي��راوح 

الجبال  ف��ي  لالإ�ستدلل  الخرائط  درو���س  ه��ذه، 

يتحّلوا  اأن  الأه��م  ولكن  المهمة.  مكان  وتحديد 

باللياق�ة البدني�ة اللزمة لتحّمل ال�سغوط.

خربة ومتّيز و�سعوبات

الجبلي  القتال  �سرية  من  حجار،  اإيلي  الرقيب 

الثانية، تابع هذه الدورة ويقول: بعد اإنجاز عدد 

الجبال،  في  والتنّقل  ال�سير  تمارين  من  مهم 

م�سافته  �سير  تمرين  هو  تقني  لختبار  نخ�سع 

اجتيازها  علينا  1000م،  ارتفاع  على  كلم   15

اأق�ساها 4 �ساعات، بينما نحمل 14 كلغ...  بمدة 

وهو يرى اأن الخبرة التي اكت�سبها من هذه الدورة 

مهمة جداً...

من  �سليم،  اأحمد  الجندي  يو�سح  ناحيته،  من 
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 »BAM«�ال اأن  الأول��ى،  الجبلي  القتال  �سرية 

الحالت  مع  التعاطي  كيفية  »يعّلمنا  ال�سيفي 

المرور  المتدربون �سعوبات  الطارئة«. كما يواجه 

ن�سب  منهم  يتطلب  ما  القا�سية،  الجبال  في 

حتى  بعيدة  م�سافات  واجتياز  للت�سّلق  م�ساغل 

في حالة التعب.

القتال  ال�ساحلي، من �سرية  الجندي زين  ويرى 

الحياة  في  خبرة  للبنانيين  اأن  الأول��ى،  الجبلي 

جديد  بعتاد  فياأتون  الفرن�سيون  اأم��ا  الجبلية، 

ومتطور وتدريبات متقدمة.

»يمكننا التاأقلم مع كل المدربين... بمن فيهم 

و�سارمين  حازمين  يعتبرون  الذين  الفرن�سيين 

في النظام والتدريب، في النهاية نريد اكت�ساب 

الخبرة...«.

اآمر فريق...

م�سوؤولية اأكرب!  

جبلي(،  ف��ري��ق  )اآم���ر  الثانية  ال���دورة  ح��ول 

الذي  هو  الفريق  اآمر  خليل:  �سميح  الرائد  يقول 

تابعوا   )9  -  3( عنا�سر  عدة  من  فريق  يقود 

كيفية  يعرفون  ه��م  الجبل.  ف��ي   ،»BAM«
اأن  فيجب  اآم��ره��م  اأم���ا  ال��ج��ب��ال،  ف��ي  الت�سّلق 

ر  ويح�سّ ويرّكبه،  الت�سّلق  م�سغل  ي�سنع 

الالزم  بالعتاد  جبلي  ممر  لعبور  فريقه 

.)équipement de passage(
يعتاد  اأن  هو  الدورة  هذه  في  الأ�سا�س 

الفريق  يقود  فهو  المرة،  الفريق  اآمر 

ويفر�س  ل��الإن��ت��ق��ال  الم�سلك  وي��ح��ّدد 

هذه  العنا�سر.  على  حيطة  ت��داب��ي��ر 

ج�سدياً  الم�سوؤولية تتطّلب منه مجهوداً 

يك�سف  الفريق  فاآمر  كبيراً.  وفكرياً 

وعلى  رف��اق��ه  وع��ل��ى  ع�سكرييه  على 

معرفة  الى  يحتاج  بالتالي  وهو  نف�سه، 

اأي  لتجّنب  الالزمة  التقنية  التعليمات 

خطاأ يمكن اأن يوؤدي الى ر�سوبه اأولً في 
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يمكن  التطبيقية  الناحية  ومن  الدورة، 

اأن يعّر�س فريقه للخطر.

م�ساعد  ح�سن،  ه��ادي  الأول  ال��م��الزم 

)تابع  الأولى  الجبلي  القتال  �سرية  اآمر 

اآمر  على  اأن  يعتبر  فريق(،  اآمر  دورة 

بلياقة  فريقه  عن  يتمّيز  اأن  الفريق 

والقدرة  الجبال  ومعرفة  اأعلى،  بدنية 

عنا�سره  قيادة  في�ستطيع  التفّوق  على 

وتوّلي اأمرهم.

�سعوبة  اأن  يرى  نف�سه،  ال�سياق  وفي 

الى  للو�سول  الجبلية  المناطق  اجتياز 

هدف معّين على ارتفاع كبير وتدميره، 

تبرز دور اآمر الفريق في ت�سهيل العمل. 

مع  التكّيف  على  ق��ادراً  يكون  اأن  عليه  لذلك 

المتغّيرات الطبيعية، �سريع البديهة وي�ستوعب 

الأمور حتى تحت تاأثير ال�سغوطات.

اأهمية الإن�سجام  وي�سير المالزم الأول ح�سن الى 

ما  وج�سدياً،  فكرياً  واآم��ره،  الفريق  عنا�سر  بين 

يوؤدي الى اإنجاح المهمة باأقل خطاأ ممكن.

الفرن�سي،  الفريق  مع  التعامل  ناحية  من  اأما 

فال م�سكلة طالما نعرف لغتهم، ونتمتع باللياقة 

ولكن  والتاأقلم.  ال�ستيعاب  والقدرة على  البدنية 

كما  تطوراً،  الأكثر  عتادهم  وبينهم  بيننا  الفارق 

م�ستقلة  قطع  هي  عندهم  الجبال  �سرايا  اأن 

ال�سرايا  عك�س  على  الجبلي  للقتال  مخ�س�سة 

مكان  اأي  في  المهام  بكل  تقوم  التي  اللبنانية 

وزمان.   

تعاون دائم

 Colonel Petrel الفرن�سي  الع�سكري  الملحق 

اأو�سح اأن هذه الدورة تاأتي في اإطار التعاون الدائم 

بين الجي�سين اللبناني والفرن�سي، والتفاق بين 

لتدريب  والفرن�سية  اللبنانية  الدفاع  وزارت��ي 

�سرايا القتال الجبلي بقيادة العقيد الركن �سامل 

روكز. ويزيد على هذا الإي�ساح قائالً:
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الفرن�سية  الجبال  تختلف  »ل 

�سوى  اللبنانية  ال��ج��ب��ال  ع��ن 

ارتفاع  اأن  حيث  ب��الإرت��ف��اع، 

 2000 ب��ي��ن  ي����راوح  ج��ب��ال��ن��ا 

في  قمة  اأعلى  فيما  و4000م، 

لبنان تبلغ 3083م ولكن حتماً 

مع  والتعامل  القتال  تقنيات 

الجبال هي نف�سها.

رئي�س  ي��ع��ّق��ب  جهته  م��ن 

الفرن�سي  ال��ت��دري��ب  ف��ري��ق 

»اإن   Capitaine ASCEDU
ق�ساوة  اأكثر  الفرن�سية  الجبال 

الى  ي�سطّرنا  م��ا  وارت��ف��اع��اً 

الأ�سهل  الم�سلك  ع��ن  البحث 

لجتياز الجبال.

اأقل  فالجبال  لبنان  في  اأم��ا 

حجماً  واأ�سغر  و�سعوبة  ارتفاعاً 

ال�سعوبة  عن  نبحث  يجعلنا  ما 

اللبناني  ال��ج��ي�����س  لتلقين 

اأهداف  تقنيات قتال ومهاجمة 

في اأماكن �سعبة«.

الع�سكريين  اندفاع  بمدى  الإثنان  ي�سيد  كما 

الجبال، فهم يتمّيزون  وتاأقلمهم مع  اللبنانيين 

بلياقة بدنية عالية، ومقدرة على تنفيذ المهام 

العمالنية...

قدراتهم  زي��ادة  الى  ت��وؤدي  التدريبات  وه��ذه 

عليهم  فقط  الفرق،  تعا�سد  وتعّزز  العمالنية، 

اإعتياد التح�ّكم بقدراته�م وجهوده�م نحو الأف�سل.

التخريج

منهم  نجح  عن�سراً   42  »BAM« دورة  تابع 

28، ودورة اآمر فريق 20 عن�سراً نجح منهم 13. 

تاريخ  من  فرن�سيين   5 من  فريق  مع  تدّربوا 

2009/9/14 وحتى 2009/10/8.

األقى  للمتخرجين،  ال�سهادات  ت�سليم  وبعد 

المغاوير  فوج  قائد  روك��ز  �سامل  الركن  العقيد 

كلمة اأ�ساد فيها بجهود الع�سكريين و�سّجع من لم 

اإ�سراراً في  اأكثر  الدورة ليكونوا  ي�ستطيعوا اجتياز 

المرة القادمة.

واأ�ساف:
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ممر  لجتياز  للقتال،  و�سيلة  هي  الدورة  »هذه 

عمل  هو  القتال  ولكن  البدنية.  لياقتكم  وزيادة 

الى  للو�سول  العنا�سر  بين  بالتن�سيق  متوا�سل 

الأهداف المن�سودة.

خبز  ه��ي  ب��ل  تنتهي  ل  التدريبات  ف��اإن  ل��ذا 

الع�سكري وحياته اليومية«.

على  الجبلي  القتال  �سرايا  عنا�سر  ح��ّث  كما 

اأن  يجب  التي  الجبال...  في  الأوائ��ل  يبقوا  اأن 

و�سّجعهم  »حفظوها«  ق��د  يكونوا 

فال�سهادات  اأكبر،  جهود  بذل  على 

على  »ِح��م��ل«  هي  ينالونها  التي 

اأكتافهم...

روكز  الركن  العقيد  �سكر  واأخ��ي��راً 

ار
طي

ن 
دو

 ب
ة

ر
ائ

ط

الدائم��ة  التدريب�ات  اإط�����ار  في 

عن�ا�س�ر  نف�ّذ  الم�غاوي�ر،  ف�وج  ف�ي 

بوا�سط�ة  تدريبي�ة  تم�اري�ن  الفوج 

 RAVEN( طيار  ب�����دون  ط�ائ�رة 

.)RQ - 11B

وي�سرح العقيد الركن روكز اأن هذه الطائرة هي 

اإ�ستطالع ومراقبة تتوجه من مركز ثابت،  طائرة 

ال�10  تقارب  م�سافة  �سمن  ال�سحن  على  وتعمل 

وح�سرها  الأه���داف  بمراقبة  ت�سمح  وه��ي  كلم. 

نطاق  �سمن  ه��و  م��ا  ك��ل  وروؤي���ة   )Zooming(

عملها. اأي اأنها توؤمن نوعاً من الإ�ستطالع البعيد 

غير  �سبه  وهي  ت�ستخدمها،  التي  للقوى  المدى 

ملحوظة.

هذه الطائرة موجودة لدى القوات الجوية، وفي 

فوج المغاوير فريق مدرب على ت�سغيلها يعمل 
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الدعم  ع��ل��ى  الفرن�سي  ال��ف��ري��ق 

الم�ستمرة... والتدريبات 

الع�سكري  الملحق  ب���ادل  ب����دوره 

مبدياً  روك��ز  الركن  العقيد  الفرن�سي 

وخ�سو�ساً  الجي�سين  بين  التعاون  تقديره 

وفوج  الفرن�سي  الجبلي  الم�ساة  لواء  بين 

الى  و�سلوا  الذين  العنا�سر  وهناأ  المغاوير. 

هذه المرحلة م�سدداً على �سرورة الإبقاء على 

عالقات ال�سداقة بين الجانبين.

دروع��اً  روك��ز  الركن  العقيد  ق��ّدم  الختام  في 

التدريب  فريق  وعنا�سر  للملحق  تقديرية 

الفرن�سي.

مع القوات الجوية.

مهمات   RAVEN RQ - 11B ت��م��ار���س 

الإ�ستطالع قبل المعركة لو�سع الخطة ومتابعتها 

نتائج  لتقييم  وبعدها  العملية  لإدارة  وخاللها 

العمل.

�سعيد  على  نوعية  نقلة  ه��ي  الطائرة  ه��ذه 

وهي  اللبناني،  الجي�س  في  المتقدم  الإ�ستطالع 

التي  والمن�اورات  التام�ة؛  الجه�وزية  م�ن  جزء 

يقوم بها فوج المغاوي�ر لتع�ّود التعامل مع هذه 

الطائرة تهدف الى زي�ادة خب�رة العن�ا�سر التقني�ة 

في هذا المجال.

ف�سي�لة  ت��دري�����ب  على  ال��ف�����وج  يعم�ل  كما 

متنوعة  معدات  على  الأميركيين  مع  اإ�ستطالع 

توؤمنها  التي  الإ�ستطالع  عمليات  تكّمل  وفعالة 

الطائرة بدون طيار.
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ت�رشين الثاين

اإعداد:

ندين البلعة

اإعرف جي�سك

2
0
0

9

عتاد  على  تدريبيتني  دورتني  الهند�سة  فوج   - الدعم  لواء  نّظم 

ويف  اإن�سانية،  الأهداف  االألغام  نزع  عمليات  يف  امل�ستعمل  الغط�ش 

جمال معاجلة الذخائر غري املنفجرة على الياب�سة اأو حتت املاء باالإ�سافة 

اىل عمليات الك�سف على بقعة ح�سل فيها اإنفجار.

 US NAVCENT( الدورتان نّفذتا باإ�سراف فريق التدريب االأمريكي

واآخر  نظرياً  ق�سماً  ت�سّمنتا  وقد  عنا�سر  �سبعة  من  املكّون   )- EOD
عملياً.

دورة معاجلة الذخائر حتت املاء كانت باإدارة الرائد فادي �ساهني، وقد 

اأقيم �سقها النظري يف قاعدة جونية البحرية، بينما جرت التطبيقات 

العملية يف حميط خليج جونية.

�سارك يف هذه الدورة �سابطان وثمانية رتباء واأفراد من لواء الدعم 

- فوج الهند�سة، وتوىل التدريب اأربعة خرباء من الفريق االأمريكي.

اأخرى  دورات  �سبقتها  فقد  نوعها،  من  االأوىل  تكن  مل  الدورة  هذه 

التدريبات  اأن  غري  وهاواي،  فلوريدا  من  مدربني  يد  على   2005 العام 

 Side Scan التعّرف على جهاز  االأخرية ت�سّمنت جديداً. فقد �سملت 

Sonar )العتاد الذي يقوم مب�سح قعر البحر ويك�سف بالتايل االأج�سام 
الغريبة( وكيفية ت�سغيله و�سيانته.

وكذلك االأمر بالن�سبة اىل غرفة ال�سغط احلديثة. فجهاز م�سح قعر 

البحر عتاد جديد ال مثيل له يف لبنان، اأما غرفة ال�سغط فيوجد منها 

�سة  اثنتان )يف فوج املغاوير ويف م�ست�سفى �سيدة لبنان( وهي خم�سّ

ا�ستقدامها  التي �سيتم  الغرفة احلديثة  اأن  الغطا�سني. غري  ملعاجلة 

كونها  اىل  اإ�سافة  االإ�سابات  اأكرب من  لعدد  بات�ساعها  تتمّيز  لبنان  اىل 

اأخربنا  اأف�سل مما تتيحه الغرفتان احلاليتان، كما  جمّهزة طبياً ب�سكل 

الرائد �ساهني.

معاجلة الذخائر 

والألغام على 

الياب�سة ويف البحر

فوج الهند�سة 

يتدّرب للتاأقلم 

مع عتاد متطّور 
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الرائد فادي �ساهني 

والرائد خليل �سنجر

املعاون االأول 

ابراهيم خروب

فريق العمل وا�سرتاتيجيات الغط�ش

يو�سح الرائد �ساهني اأن الع�سكريني الذين تابعوا 

الغط�س  اأ�س�س  تعّلموا  اأن  لهم  �سبق  الدورة  هذه 

اأخرى  بدورات  وقاموا  الأمريكية  بالبحرية  اخلا�سة 

منها: التفجري حتت املاء، مدّرب غط�س، م�سرف 

على غرفة ال�سغط... وكانت الدورة الأخرية للتاأقلم 

مع املعدات احلديثة.

يتاألف فريق معاجلة الذخائر والأج�سام حتت املاء 

من اأربعة اأ�سخا�س كحد اأق�سى: امل�سرف، الغطا�س 

)اأخ�سر(  امل�ساعد  الغطا�س  )اأح��م��ر(،  الأ�سا�سي 

وغطا�س اإحتياط )اأ�سفر(، وهذا الأخري يتدّخل حني 

وقد  الأ�سا�سي،  الفريق  هو  هذا  امل�سرف.  يحتاجه 

يزداد عدد العنا�سر ح�سب احلالة.

يحمل الغطا�سون عتاد الهند�سة اإ�سافة اىل العتاد 

األغام،  اأو  ذخائر  وجود  حال  ويف  بالغط�س،  اخلا�س 

يك�سفون عليها وي�سعون عالمات، اأما التفجري فال 

احل�سول  بعد  اإل  يتم 

ب��ذل��ك  الإذن  ع��ل��ى 

احليطة  تدابري  واتخاذ 

هذا  فمخاطر  والأم��ان، 

كبرية،  الدقيق  العمل 

ح�سبما يفيدنا املعاون 

�سمعان  جرج�س  الأول 

ع�سام  الأول  والعريف 

ال�سيد.

يقّدم  �ساهني  الرائد 

عملنا  متّيز  عوامل  »عدة  التفا�سيل:  من  مزيداً 

حتت املاء عن العمل على الياب�سة. احلماية حتت 

اأخطر،  املتفجرات  ومعاجلة  اأك��رث  حم��دودة  امل��اء 

حتت  ال�سغط  قوة  ب�سبب  اأك��رب  انفجارها  فتاأثري 

املاء. هذا بالإ�سافة اىل اأنه ل ميكن التحّكم بالروؤية 

اأو الظروف الطبيعية للبحر. ول نن�سى اأن الغط�س 

بالعمق  التحّكم  يجب  حيث  خطر  ذات��ه  بحّد  هو 

التي ميكن  العوار�س  ا�ستباق  والتنف�س ول ميكن 

اأن تظهر لدى العنا�سر حتت املاء«.

على االأر�ش

حتت  العمل  عن  يختلف  الياب�سة  على  العمل 

املاء، وهو يقع يف �سقني اأ�سا�سيني:

 Explosive Ordnance Disposive  -
)EOD(: الك�سف على ج�سم نظامي، اأي معروف 

ال�سكل والنوع، وطريقة التعامل معه معروفة.

 Improvide Explosive Disposive  -
وغري  نظامي  غري  ج�سم  على  الك�سف   :)IED(

متعارف عليه.

متفجرات  خرباء  �سرية  اآمر  �سنجر،  خليل  الرائد 

امل�سوؤول عن دورة التفجري على الياب�سة والك�سف 

التدريبية  الدورة  اأن هذه  الإنفجار، يو�سح  ما بعد 
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املعاون االأول 

م�سطفى هدول

املعاون االأول جرج�ش �سمعان 

والعريف االأول ع�سام ال�سيد

كانت دورة تبادل خربات وتعّرف على عتاد جديد 

والك�سف  الياب�سة  على  الذخائر  معاجلة  جمال  يف 

على مكان الإنفجار. ويتابع: »يف حالة الأج�سام غري 

النظامية، نعمل على ت�سوير الأج�سام بنظام الأ�سعة 

والأمريكيون  X - Ray ملعرفة كيفية معاجلتها. 
املاء  با�ستخدام  متطورة  معاجلة  ط��رق  ابتكروا 

الذخرية.  اأو  اجل�سم  عمل  خللخلة  امل��اء(  )ح�سوات 

والأهم يف هذا املجال، التدريب على ا�ستخدام ال�

Robot اأي الرجل الآيل الذي يعالج اجل�سم ويجّنب 
جداً  متطور  عتاد  وهو  جّمة،  خماطر  العمل  فريق 

اللبناين  اجلي�س  يف  له  وجود  ل  الأهمية،  وفائق 

ولكنه متوافر لدى وكالت اأخرى يف لبنان«.

ما بعد االإنفجار

من جهة اأخرى مّت تدريب الفريق اللبناين املوؤلف 

بعد  ما  الك�سف  على  الفوج،  من  عن�سراً   20 من 

 Post Bast( الإنفجار 

 Inves t iga t ions
،)PBI

وي�سرح الرائد �سنجر: 

»حني ينفجر ج�سم غري 

ما  مكان  يف  نظامي 

بقعة  بتاأمني  نقوم 

وتطويقها  احل����ادث 

اأو  اأحد  اأي  دخول  ملنع 

نفتح  الأدل����ة.  بعرثة 

بعد  بالطبع  ولكن  الإنفجار  رقعة  داخل  اىل  �سليالً 

ارتدائنا بزة خا�سة توؤمن احليطة و�سالمة الفريق 

الذي يتدّخل«.

اأهمية  ي�سّدد على  ابراهيم خروب  الأول  املعاون 

بالطرق  الذخائر  ومعاجلة  العتاد  ا�ستعمال  معرفة 

احلديثة التي جتّنب املعنيني خماطر اأكرث. ويعّقب 

املعاون الأول م�سطفى هدول »لقد زّودنا الفريق 

يف  خرباته  من  اكت�سبها  جديدة  طرقاً  الأمريكي 

العراق واأفغان�ستان وغريها«.

على  العمل  اأن  اىل  �سنجر  الرائد  ي�سري  اأخ��رياً 

وحرية  املناورة  حرية  »منلك  اإذ  اأ�سهل  الياب�سة 

التي  احلالة  ملعاجلة  املتاحة  الو�سائل  ا�ستخدام 

نواجهها. ميكننا مثالً ا�ستخدام الكهرباء وهذا لي�س 

متاحاً حتت املاء. كما ميكن مواجهة اجل�سم نف�سه 

معاجلته  طريقة  ولكن  الياب�سة  وعلى  املاء  حتت 

تختلف«.

تدخل كل هذه التدريبات يف اإطار تطوير قدرات 

اأدوات  على  وتعريفهم  والع�سكريني  ال�سباط 

يف  وتبقيهم  عملهم  ت�سّهل  تطوراً  واأكرث  حديثة 

اأمل حتديث  مواكبة دائمة لكل امل�ستجدات، على 

ليتمّكن عنا�سره من  الفوج وتدعيم قدراته  عتاد 

التعامل مع اأكرب عدد ممكن من احلالت.  
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فيها كل ما حتتاج اليه وت�ستهيه

موؤ�س�سة االإقت�ساد وفروعها

�سلة التح�سينات                  واالأ�سعار تتابع 

�سريها هبوطاً
»حرزانة«

منذ اإن�سائها العام 1983، حتاول موؤ�س�سة االإقت�ساد يف اجلي�ش اأن تخّفف العبء االإقت�سادي عن كاهل 

الع�سكريني وعائلتهم. وها هي اليوم تطّل بحّلة جديدة لت�ستقبل رّوادها الذين تزايد عددهم ب�سكل 

ملحوظ موؤخراً، مقدمة لهم اأف�سل االأ�سعار والعرو�سات.

جديد املوؤ�س�سة من خلل جولة لنا فيها رافقنا خللها العميد الركن االإداري فوؤاد حاج علي )مدير 

املوؤ�س�سات الثانوية( والعقيد حممود فواز )رئي�ش موؤ�س�سة االإقت�ساد(،

فيما قّدم العقيد جوزف عا�سي )رئي�ش الدائرة التجارية(، �سرحاً الآلية العمل.

م�سلحة الع�سكري اأوالً!

تخفيف  الإقت�سادية  املوؤ�س�سة  اأه���داف  اأه��م 

من  وذل��ك  الع�سكريني  كاهل  عن  امل��ادي  العبء 

خالل مراقبة الأ�سعار الرائجة يف الأ�سواق، والعمل 

على اعتماد اأرخ�سها مع املحافظة على النوعيات 

بالإ�سافة اىل �سبط  وتنّوعها. هذا  لل�سلع  اجليدة 

للموؤ�س�سات  العائدة  الع�سكرية  الأمتعة  بيع 

داخل  ح�سرها  على  والعمل  ومراقبتها،  الأمنية 

املوؤ�س�سة  تهدف  كما  الإقت�ساد.  موؤ�س�سة  فروع 

اىل تاأمني متطّلبات الع�سكريني من خالل اأجنحة 

خا�سة ت�ستثمرها موؤ�س�سات معروفة وتوؤمن ال�سلع 

باأ�سعار تتنا�سب والو�سع املادي للع�سكريني.

ما اجلديد؟

املكاتب  توزيع  اأعيد  التنظيمية،  الناحية  من 

بع�س  وجت��دي��د  العمل  حجم  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 

من  جو  خللق  ال�سرورية  واملفرو�سات  التجهيزات 

الراحة للموظفني ي�ساهم يف زيادة اإنتاجهم. كما 

جتهيز  خالل  من  العمل  ت�سهيل  على  الرتكيز  مّت 

املكاتب باملعدات الالزمة )اأجهزة حا�سوب، برامج 

اإلكرتونية حديثة، طابعات...( ملواكبة تطّور العمل 

الإداري والتكنولوجي، ومّت تاأليل العمل يف معظم 

 )Server( اأق�سام الإدارة مبا يف ذلك حتقيق خادم

جديد يتمّيز بال�سرعة وحماية املعلومات. وقد مّت 

والتطوير،  الدرا�سات  كق�سم  اأق�سام  عدة  حتديث 



ق�سم تدقيق احل�سابات، الإعالنات والت�سويق، اإدارة 

الأمتعة الع�سكرية وق�سم ال�سوؤون القانونية.

ويف ما خ�ّس العمل التجاري، اأعيد تنظيم عقود 

الأجنحة  وم�ستثمري  املوردين  التجار  مع  جديدة 

اأف�سل  على  احل�سول  بغية  واخلا�سة،  الع�سكرية 

وذلك  الأ�سواق  يف  الرائجة  ال�سلع  لأف�سل  الأ�سعار 

وح�سب،  للموؤ�س�سة  اأرباح  حتقيق  اأجل  من  لي�س 

واإمنا خلدمة الع�سكريني بالدرجة الأوىل.

بال�سكل  ل�ستثمارها  املخازن  تاأهيل  كذذلك، مت 

وجتهيزها  اإ�سافية  طبقة  اإن�ساء  خالل  من  الأف�سل 

مبعدات متطورة )رافعة حديثة لنقل الب�سائع...(، 

لت�ستوعب الب�سائع كافة، ولالإ�ستفادة الق�سوى من 

امل�ساحات املخ�س�سة للتخزين، ما اأدى اىل تو�سيع 

مربع  عن 400 مرت  تزيد  العر�س مب�ساحة  �سالة 

�سُي�سار اىل ا�ستثمارها يف اأوائل العام 2010.

تخفي�ش االأ�سعار

الإقت�ساية  املوؤ�س�سة  عن  امل�سوؤولون  عمل  لقد 

داخل  امل��ت��واف��رة  ال�سلع  اأ�سعار  تخفي�س  على 

التجاري،  ال�سوق  مراقبة  خ��الل  من  املوؤ�س�سة 

املدنية  املوؤ�س�سات  مناف�سة  اىل  اأدى  الذي  الأمر 

املماثلة، وقد ظهر ذلك جلياً من خالل حركة رواد 

املوؤ�س�سة املتزايدة با�ستمرار.

مّت  التي  اخلا�سة  ال�سالة  اىل  بالإ�سافة  ه��ذا 

من  اإعتباراً  بدارو،  الأ�سا�سي  الفرع  يف  افتتاحها 

2009/8/15، لبيع املواد الغذائية والإ�ستهالكية 

ال�سرورية، وهي تت�سّمن ال�سلع احلياتية اليومية 

امللّحة مع تخفي�سات ت�سل حتى ن�سبة 60٪ على 

بع�سها. وقد تخلل العر�س يف نهاية �سهر اأيلول، 

الهدايا  من  جمموعة  فيه  ُوّزع���ت  خا�س  �سحب 

�سملت اأدوات كهربائية متنوعة.

درا�سة  الإقت�ساد  موؤ�س�سة  اأجرت  اأخرى،  جهة  من 

معظم  باأ�سعار  وقارنتها  ال�سابقة  الأ�سعار  على 

جديد  موؤ�سر  فاعتمد  الإ�ستهالكية،  التعاونيات 

اأدنى  عن  التموينية  ال�سلة  اأ�سعار  تدّنت  بحيث 
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الع�سكري  امل�ست�سفى  )قرب  بدارو  يف  الرئي�س  الفرع  فروع،  عدة  الإقت�ساد  ملوؤ�س�سة 

�سربا،  �سور،  �سيدا،  احل��دث،  ح�سن،  بئر  يف:  موّزعة  اأخ��رى  فروع  ع�سرة  وثمة  املركزي(، 

مدنياً  موظفاً  ثمانون  الفروع  هذه  يف  يعمل  وبعلبك.  رياق  حمانا،  عندقت،  طرابل�س، 

وحواىل 48 ع�سكرياً.

اخلا�سة.  الأجنحة  ا�ستثمار  وال�سلع وبدلت  الب�سائع  املوؤ�س�سة من مبيعات  واردات  تتاألف 

وتعوي�سات  وروات��ب  امل�سرتاة  وال�سلع  الب�سائع  ثمن  الأوىل  بالدرجة  فهي  النفقات  اأّما 

ثمن  اإجتماعية،  م�ساعدات  مل�ستحقيها،  مكافاآت  ويتبعها:  وملحقاتها.  امل�ستخدمني 

مطبوعات وقرطا�سية وجتهيزات وو�سائل نقل، نفقات التاأمني املختلفة، ت�سديد ا�سرتاكات 

ال�سمان الإجتماعي، ر�سوم وم�ساحلات ق�سائية واأتعاب حمامني ونفقات الدعاية والإعالن.

ت�سمل  حالياً  املعرو�سة  وال�سلع  الأ�سناف 

جميع املواد من ماأكولت ومواد تنظيف على 

اأنواعها، مواد معلّبة، ثياب ع�سكرية ومدنية 

هربائية، 
ك اأدوات  وريا�سية،  ورجالية  ن�سائية 

للنجارين،  اأدوات  واأك�س�سوارات،  عطورات 

اخلدمات  وغ��ريه��ا م��ن  ظ��ارات، 
ن�� ���س��اع��ات، 

يحتاج  اأن  ميكن  التي  والكمالية  الأ�سا�سية 

اليها الفرد.

مروحة �سلع
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بني  تراوح  بن�سبة  املحلي  ال�سوق  يف  مثيالتها 

ن�سبة  اىل  للو�سول  جاٍر  والعمل  املئة،  يف  و7   5

لعدة  نتيجة  ك��ان  التدين  وه��ذا  م�ستقبالً.   ٪12

ع���وام���ل اأه��م��ه��ا: 

جت��دي��د ال��ع��ق��ود، 

املواد  على   ٪5 اىل   1 )من  الربح  ن�سبة  حتديد 

جديدة  تناف�سية  اأ�سناف  اإدخ���ال  الأ�سا�سية(، 

وت�سكيل جلنة ملوؤ�سر الأ�سعار تقوم بدرا�سة الأ�سعار 

مرة يف الأ�سبوع.

كانت ن�سبة الأرباح ت�سل يف ال�سابق اىل حواىل 

46٪ لبع�س ال�سلع، يف حني مل تعد هذه الن�سبة 

تتجاوز ال�10٪ يف مطلق الأحوال، مع الأخذ بعني 

الإعتبار عدم جتاوز �سعر ال�سلعة لأدنى �سعر رائج 

يف ال�سوق.

بالن�سبة لبكرا �سو؟

اإن�ساء  على  املوؤ�س�سة  عن  امل�سوؤولون  يعمل 

قريباً.  افتتاحها  �سيتم  جديدة  ذاتية  خدمة  �سالة 

حتديث  �سيتم  ك��م��ا 

املوؤ�س�سة  فروع  بقية 

م��ن خالل  وت��اأه��ي��ل��ه��ا 

اعتماد برامج متطورة 

حديث،  خزن  )برنامج 

برامج املحا�سبة...(.

م���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى 

على  ال��ع��م��ل  �سيتم 

ق�سم  هيكلية  تنظيم 

املحا�سبة ب�سكل يواكب 

املعتمدة  الأن��ظ��م��ة 

التجارية  ال�سركات  يف 

ال�����ك�����ربى، اإ����س���اف���ة 

ل�ستيعاب  م�ساحات 

اأ�سناف جديدة )خ�سار، 

عطورات...( وا�ستحداث اأق�سام جديدة يف ال�سالت 

اخلا�سة )اأدوات ريا�سية، مفرو�سات...(.

لت�سل اىل  الأ�سعار  ذلك اىل جانب ت�سويب  كل 

وتعميم  ال�سوق  �سعر  متو�سط  من  اأدن��ى  ن�سبة 

بعد  كافة  املوؤ�س�سة  فروع  على  الإعالنات  جتربة 

ت�سبو  كما  ب��دارو.  ف��رع  العملية يف  ه��ذه  جن��اح 

لو�سع  جديدة  اأماكن  تخ�سي�س  اىل  املوؤ�س�سة 

�سراف اآيل )ATM( لبع�س امل�سارف.

تاأهيل  اإعادة  على  العمل حالياً  يف �سور، يجري 

الإقت�ساد  م��وؤ���س�����س��ة  ف���رع 

�ست  خ�سّ اأن  بعد  وتو�سيعه، 

بنوا  ثكنة  اأحد مباين  اجلي�س  قيادة 

ويف  للموؤ�س�سة.  جديد  كفرع  ل�ستخدامه  بركات 

ملكتب  خم�س�ساً  ك��ان  ال��ذي  اجل��زء  �سُي�سّم  ري��اق 

يف  املوؤ�س�سة  ف��رع  اىل  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 

املنطقة، ويعاد تاأهيل هذا الفرع وتنظيمه وفقاً 

للم�ساحات اجلديدة.

على اأمل

كافة  بفروعها  الإقت�ساد  موؤ�س�سة  هدف  اأن  مبا 

وعائالتهم،  الع�سكريني  م�سلحة  الأوىل  بالدرجة 

ارتيادها  اىل  يدعوهم  ف��واز  حممود  فالعقيد 

ومالم�سة التح�سينات التي طراأت عليها.

من ناحيته ياأمل العميد الركن فوؤاد حاج علي اأن 

فت�ستطيع  الإعالنات،  خ�س  ما  يف  الت�ساهل  يتّم 

املوؤ�س�سة احل�سول على مدخول اإ�سايف، مع الإ�سارة 

لل�سيارات  مواقف  ا�ستحداث  اىل  �سُي�سار  اأنه  اىل 

لت�سهيل ارتياد املوؤ�س�سة.

اأن  اىل  فيلفت  عا�سي،  ج��وزف  العقيد  اأم��ا 

اخلا�سة  التعاونيات  يف  املتوافرة  الب�سائع  كل 

موجودة  الكربى،  واملخازن  التجارية  واملوؤ�س�سات 

�سركات  ول  الإقت�سادية  املوؤ�س�سة  يف  ب��دوره��ا 

م�ستثناة.

النوعية  القفزة  اأهمية  امل�سوؤولون على  ويجمع 

مع  ق�سرية،  فرتة  خالل  املوؤ�س�سة  حّققتها  التي 

الت�سديد على اأن الب�سائع املوجودة تلبي الطلبات 

واحلاجات وتر�سي جميع الأذواق.

مّت خلل العام احلايل

- ترميم املن�ساآت والتجهيزات وحتديثها.

املوؤ�س�سات  املعقودة مع  ال�سابقة  الإتفاقيات  النظر يف  اإعادة   -

التجارية وتنظيم اإتفاقيات اأخرى.

- خف�س اأ�سعار املواد الإ�ستهالكية.

- زيادة حجم املبيعات مقارنة مع العام ال�سابق.

- تفعيل عمليات التموين لبيوت اجلندي.

- تفعيل عمليات الإعالن للموؤ�س�سات التجارية اخلا�سة وامل�سارف 

يف بدارو والفروع.

- حتديث الأداء الإداري.

- تقدمي م�ساعدات اإجتماعية للع�سكريني واملوظفني املدنيني.

�سي�سار، وب�سكل دوري ومو�سمي، اىل اإجراء 

�سحوبات )Tombola( على جوائز قّيمة. و�سيتّم 

يف هذا الإطار، ال�سحب املميز الذي يت�سّمن �سيارة 

Nissan Sunny 2010 وجوائز اأخرى، مبا�سرة بعد عيد 
راأ�س ال�سنة 2010.

تومبوال





ت�رشين الثاين

اإعداد:

تريز من�سور

اقت�ساد ومال

2
0
0

9
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من ال�سعب جناح اأي اإجراءات اإقت�سادية

يف ظل ترّهل االإدارات العامة

ملفات اإقت�سادية

�سائكة كثرية باإنتظار 

احلكومة اجلديدة

نتوقع منواً يفوق ال� 7٪ اأما الت�سّخم ففي 

حدود 3٪ وهذه معطيات جيدة

24 درا�سة الإ�سلح الكهرباء وعجزها

كّلف اخلزينة اأكر من 11 مليار دوالر

التحديات  هي  وكثرية  اجلديدة،  احلكومة  �ستواجهها  التي  ال�سائكة  االإقت�سادية  امللفات  هي  كثرية 

واال�ستحقاقات.

العمل...  وانح�سار فر�ش  االأ�سعار،  واإرتفاع  الكهرباء  اإىل م�سكلة  املوازنة،  وعجز  العام  الدين  تبعات  فمن 

يتفاقم الو�سع االإقت�سادي واالإجتماعي، وتزداد امل�ساكل التي تعانيها مالية الدولة وتوؤثر على القطاعات 

املنتجة كما على املواطنني يف حياتهم اليومية.

كيف ينظر اأهل ال�ساأن اإىل الو�سع االإقت�سادي واملايل يف لبنان؟

ثلث قراءات للواقع مع ت�سّور للحلول قّدمها كل من: حاكم م�سرف لبنان ريا�ش �سلمة، االأ�ستاذ اجلامعي 

ب�سري املّر، واملحلل االإقت�سادي عدنان احلاج.

ة:
م

ل
�س

ر:
مل

ا
ج:

حلا
ا



�سلمة:

نحاول ترجمة النجاح النقدي

منافع اإقت�سادية واإجتماعية وبيئية 

و�سع  عن  �سالمة  ريا�س  الدكتور  حتّدث  بداية 

العاملية  املالية  الأزم��ة  بعد  املالية،  الأ���س��واق 

وكيفية  اللرية،  اإىل  الدولر  من  التحاويل  ون�سبة 

الفائ�س من  وامل�سارف من حجم  لبنان  اإ�ستفادة 

ال�سيولة فقال: 

اأمر موؤكد، نظراً  اإن تخطي لبنان الأزمة املالية 

اىل الثقة التي اأوجدناها والتي ترجمت بالأرقام، 

الودائع امل�سرفية زادت نحو 16 مليار  اأن  بحيث 

دولر خالل عام، ومعظم هذه الأموال التي اأ�سيفت 

اللبنانية.  اللرية  اإىل  حتويلها  مّت  الودائع،  اإىل 

الأجنبية  بالعمالت  امل��وج��ودات  اإن  وب��ال��ت��ايل 

اإىل  اإ�سافة  دولر،  مليار  ال���25  قاربت  ال�سائلة، 

دولر،  مليار   8.5 نحو  قيمته  تبلغ  الذي  الذهب 

عقارات  م��ن  لبنان  م�سرف  م��وج��ودات  وك��ذل��ك 

وم�ساهمات، تقارب املليار والن�سف، مما يعني 

مليار   35 نحو  املركزي  البنك  ميزانية  حجم  اأن 

رقم  تخطى  الرقم  هذا  اإن  القول  وميكن  دولر، 

للعام  دولر  مليار  ب�30  املقدر  املحلي،  الناجت 

2009. وما تقدم ذكره يوؤكد اأن لبنان، قد تخطى 

للنمو  وتوقعاتنا  حقيقي،  ب�سكل  الأزم��ة  ه��ذه 

اأما  ال�7 يف املئة،  العام قد تفوق  احلقيقي هذا 

يف  ال�3  حدود  يف  تكون  ف�سوف  الت�سخم  ن�سب 

املئة. وتعترب هذه املعطيات جيدة، مقارنة مع 

بل  النمو،  انعدام  اإىل  توؤ�سر  التي  عاملياً  الن�سب 

واإىل تراجع كبري، خ�سو�ساً يف الدول النا�سئة.

واأ�ساف �سالمة:

قدرة  على  حافظ  الأزم���ة  تخطي  يف  جناحنا 

اللبنانيني ال�سرائية، حيث اأن اللرية حافظت على 

اأننا  حني  يف  كبرياً،  عليها  الطلب  وكان  ثباتها، 

النا�سئة،  الدول  عمالت  يف  كبرياً  تدهوراً  �سهدنا 

)و�سلت ن�سبته اإىل ما بني 30 و40 يف املئة(، 

وهذا ما �ساعد يف لبنان على النمو وجلم الت�سخم. 

واأ�سدر  تعاميم  عدة  لبنان  م�سرف  اتخذ  لقد 

عدة قرارات نظراً اىل تدفق الأموال من اخلارج، 

 2009 بني  ينطلق  م�سروع  اأي  اإع��ف��اء  اأهمها 

اإ�ستدان  حال  يف  الإلزامي،  الإحتياط  من  و2010 

�ساحبه من امل�سارف. وي�سّجع هذا الأمر الت�سليف 

باللرية اللبنانية، وبفوائد مقبولة تراوح ما بني 

5 و7 يف املئة. فم�سرف لبنان يهمه اأن ت�سبح 

تعطي  لأنها  ت�سليف،  عملة  اللبنانية  اللرية 

الإقت�ساد اإمكانات اأكرث من حيث ال�سيولة، وتعطي 

على  التاأثري  يف  الأكرب،  الدور  املركزي  للم�سرف 

اأي�ساً  التعاميم  �سملت  ولقد  اللبناين.  الإقت�ساد 

كافة،  عنا�سرها  يف  البيئة  الأ�سا�سي،  امل�سكن 

اأنه  بحيث  اجلامعية،  الدرا�سة  �سملت متويل  كما 

ع�سر  ومل��دة  القرو�س  اإ�ستدانة  الطالب  باإمكان 

�سنوات بفائدة 3 يف املئة. وبالتايل فاإن م�سرف 

منافع  اإىل  النقدي  النجاح  ترجمة  يحاول  لبنان 

اإقت�سادية واإجتماعية وبيئية.

للبنانني  عمل  فر�س  توفري  اإن  �سالمة،  وق��ال 

خالل  من  احلكومة،  اأولويات  من  يكون  اأن  يجب 

اأن  من  الرغم  فعلى  التنموية.  امل�ساريع  اإقامة 

تكن  مل  اخل��ارج  يف  العاملني  اللبنانيني  ع��ودة 

مل  العاملية،  املالية  الأزمة  نتيجة  ولكن  مهمة، 

متوافرة  اللبنانيني  اأمام  الوظائف  عرو�س  تعد 

كما يف ال�سابق.

ال�ستيعابية من  لبنان  تو�سيع طاقة  واأمل يف 

النمو  لإ�ستمرارية  التحتية،  البنية  تطوير  خالل 

ن�سهدها  التي  نف�سها  الوترية  على  الإقت�سادي 

عالقة  لها  م�ساريع  فهنالك  �سنتني.  نحو  منذ 

�سيما  ول  ب��ال��ط��اق��ة 

من  واملياه،  الكهرباء 

مبالغ  توفري  �ساأنها 

خزينة  ع��ل��ى  ط��ائ��ل��ة 

وتفعيل  ال����دول����ة، 

اأن  ك��م��ا  الإق��ت�����س��اد، 

هناك م�ساريع بيئية، 

بلد  لبنان  اأن  خ�سو�ساً 

اإىل  ويحتاج  �سياحي 

ب��ح��ر ن��ظ��ي��ف وم��ي��اه 

هذه  ن��ق��ي��ة...  �سفة 

مكلفة،  امل�����س��اري��ع 

تنفيذها  ميكن  ولكن 

القطاع  مع  بالتعاون 

قطاع  يف  بذله  املمكن  اجلهد  عدا  هذا  اخلا�س. 

الرتبية وغريه، يف ظل اأموال طائلة متوافرة يف 

امل�سارف وتبحث عن الإ�ستثمار.

تاأّخر  وتبعات  الإقت�ساد  دع��م  اأول��وي��ات  وع��ن 

ال�سيا�سي  الإ�ستقرار  اإن  ق��ال:  احلكومة  ت�سكيل 

اإقت�سادية.  تنمية  لأي��ة  اأ�سا�س  هما  والأم��ن��ي 

موجودة  وال�سيا�سية  الد�ستورية  الإ�ستحقاقات 

اإنتخابات نيابية...  اأو  دائماً، مثل ت�سكيل حكومة 

واإن  العمل.  علينا  بل  الإنتظار،  ميكننا  ل  ولكن 

�سيئة  اآث��ار  له  يكن  مل  احلكومة  بت�سكيل  التاأّخر 

على الإقت�ساد، بدليل النجاح الذي حققه املو�سم 

تاأثري  اأي  له  يكن  مل  كما  ال�سيف،  هذا  ال�سياحي 

لأن  وامل�����س��ريف،  امل��ايل  القطاع  على  �سلبي 

ال�سراع دميقراطي وحم�سور �سمن املوؤ�س�سات.

لتحقيق  ���س��روري  احلكومة  ت�سكيل  اأن  كما 

واإجناز  الو�سع،  لتح�سني  ال�سرورية  الإ�سالحات 

امل�ساريع.

ومل  عالية،  بلبنان  الدولية  الثقة  اأن  اإىل  واأ�سار 

لبنان  لنجاح  اإن  كما  ال�سيا�سي،  بالو�سع  تتاأثر 

يف  اإيجابياً  م��ردوداً  املالية،  الأزم��ة  تخطي  يف 

الأرق��ام  وتقدير،  اإهتمام  مو�سع  وه��و  اخل��ارج، 
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يف  تراجعاً  ن�سهد  اإننا  �سيما  ول  ذلك،  اإىل  ت�سري 

باللرية  اخلزينة  �سندات  على  اإما  يتم  الفوائد، 

املئة  يف   2.5  -  1 بن�سبة  )اإنخف�ست  اللبنانية 

وفق الآجال(، اأو على ال�سندات باليورو بوند ملدة 

املئة(،  يف   3 نحو  )انخف�ست  �سنوات،  خم�س 

املخاطر  على  ال��ت��اأم��ني  اىل  بالن�سبة  وك��ذل��ك 

نحو  كلفته  تبلغ  كانت  الذي  للبنان،  الئتمانية 

اأقل  7 يف املئة منذ نحو ال�سنة، واأ�سبحت اليوم 

من 3 يف املئة، وبالتايل الثقة موجودة وترجمت 

بالأرقام.

اللرية من  الدعوات املطالبة بتحرير  على  ورداً 

الإ�ستقرار النقدي لإنعا�س الإقت�ساد قال:

حتى �سندوق النقد الدويل الذي كان لديه راأي 

�سعر  تثبيت  حول  لبنان  م�سرف  ل�سيا�سة  مغاير 

�سرف اللرية، غرّي راأيه اليوم، واإعترب اأن ال�سيا�سة 

ا�ستقرار  على  للمحافظة  امل�سرف  اعتمدها  التي 

لال�ستقرار  الزاوية  حجر  هي  اللرية،  �سرف  �سعر 

بالقطاع  للثقة  مهم  وعنوان  الإقت�سادي  والنمو 

الأم��وال  روؤو���س  ول�ستقطاب  اللبناين،  امل��ايل 

على  �ساعد  الذي  هو  الإ�ستقرار  وهذا  لبنان.  اىل 

تخفي�س الفوائد يف لبنان، فالتخفي�س مّت بالرغم 

من الزيادات التي طراأت على الدين العام، وعلى 

با�ستثناء  اأنه  واأعتقد  اخلا�س.  القطاع  يف  الدين 

اأوروبا،  اأو  دول كربى كالوليات املتحدة الأمريكية 

ي�سعب اليوم على الدول الأخرى التعاطي بنظام 

اإدارة معينة. واإننا ن�ساهد العديد  لعمالتها خارج 

اإ�ستقرار  عن  تتخلى  ل  مثالً،  كال�سني  الدول  من 

عملتها، اأو التدخل للمحافظة على م�ستوى ثابت 

للعملة، وكذلك الأمر بالن�سبة اىل الدول العربية، 

للمحافظة  الدائم  التدخل  اأوروبا، حيث  وحتى يف 

على ال�سعر بني اليورو والعمالت الأوروبية اخلارجة 

عن نطاقه.

ولكننا  كافة،  الإقت�سادية  الآراء  نحرتم  نحن 

اأثبتت  لأنها  الإ�ستقرار،  �سيا�سة  على  ثابتون 

منافعها على �سعيد الثقة والإ�ستقرار الإجتماعي، 

اإيجابية  مناخات  اإر�ساء  على  �ساعدت  اأنها  كما 

اآراء تدعو اإىل �سرورة  اأن هناك  لالإقت�ساد. �سحيح 

اأقوى  اأن تكون اأ�سعار اللرية بالن�سبة اىل الدولر، 

املوجود  العام  الدين  يظل  اإمنا  حالياً،  هي  مما 

من  يرفع  للرية،  حت�سن  واأي  اللبنانية،  باللرية 

اإىل  حتويله  مّت  ح��ال  يف  ال��ع��ام،  ال��دي��ن  قيمة 

احت�ساب  يتم  اأن  نف�سل  نحن  الأجنبية.  العمالت 

خالل  من  الأجنبية،  العمالت  يف  بالدين  الزيادة 

اأ�سحاب  ولي�س  البلد،  منها  ي�ستفيد  م�ساريع 

ال�سندات باللرية اأو باليورو بوند وح�سب.

يف ما يتعلق بالدين العام، قال �سالمة:

فالدين  العام،  الدين  اإ�ستوعبت  الأ���س��واق  اإن 

يف   30 نحو  تقريباً  ي�سّكل  ال�سوق  يف  املوجود 

امل�سارف،  حتتاجها  التي  الإمكانات  من  املئة 

لتوظيف �سيولتها. وبالتايل فاإن قدرة لبنان على 

عن�سراً  ي�سكل  ل  لذا  موجودة،  العام  الدين  حتّمل 

التي  م�سكلتنا  ولكن  الإ�ستقرار.  على  �ساغطاً 

ندعو اإىل معاجلتها هي ق�سية العجز ال�سنوي يف 

املوازنة، الذي ي�ساف اإىل الدين العام، فلمعاجلة 

العجز، مردود اإيجابي خ�سو�ساً على الفوائد. 

لبنان  م�سرف  قيام  عدم  حول  �سوؤال  على  ورداً 

كما  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  حيال  اإنقاذية  بخطوة 

ح�سل بالن�سبة اىل امليدل اي�ست. قال:

ل توجد لدينا اأية نّية اأو رغبة يف القيام بخطوة 

اإ�ستثنائية  ظروف  يف  ميّر  لبنان  كان  مماثلة. 

بعد حرب مدّمرة، وكان من واجبات اجلميع و�سع 

يف  الأ�سا�سية  املوؤ�س�سات  لإطالق  طاقاتهم  كامل 

املركزي  البنك  على  اليوم  اللبناين.  الإقت�ساد 

العودة اإىل دوره الأ�سا�سي، اأي دوره النقدي، وذلك 

التجارية  فاملوؤ�س�سات  اإ�ستقالليته.  على  حفاظاً 

لديها منط خمتلف يف  ال�سياحية،  اأو  وال�سناعية 

البنك  بدور  م�سراً  يكون  قد  ما  الأعمال،  تعاطي 

املركزي ك�سلطة نقدية تتمتع بالإ�ستقاللية.

قال:  اإي�ست«  ال�»ميدل  ببيع  يتعلق  ما  ويف 

لبنان،  م�سرف  من  مملوكة  جتارية  �سركة  اإنها 

وباإمكانه بيعها، ولكننا نرغب بالعمل �سمن اإطار 

توافق حول عملية البيع. وكنا قد قررنا بيع نحو 

الظروف  لكن  الأ�سهم،  قيمة  من  املئة  يف   25

منعتنا من ذلك يف عدة مراحل، من حرب متوز 

2006، اإىل الأزمة ال�سيا�سية والفراغ الد�ستوري، 

واأخرياً الأزمة املالية العاملية، التي جعلت الأوراق 

غري مرغوبة.

اأخرياً اأ�سار �سالمة اإىل اأن التن�سيق تام والعالقة 

ما  وهو  لبنان،  وم�سرف  املالية  وزارة  جيدة بني 

اأدى اإىل اإ�ستيعاب ال�سيولة الناجمة عن التدفقات 

املالية الكبرية.
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توفري فر�ش عمل للبنانيني 

اولويات  من  يكون  اأن  يجب 

م�ساريع  وهناك  احلكومة، 

من  بالطاقة  ع��لق��ة  لها 

طائلة  مبالغ  توفري  �ساأنها 

على خزينة الدولة وتفعيل 

االإقت�ساد.

النقدي  االإ�ستقرار  �سيا�سة 

اثبتت منافعها على �سعيد 

الثقة واالإ�ستقرار االإجتماعي، 

اإر�ساء مناخات  و�ساعدت على 

اإيجابية للإقت�ساد.







املّر: اإدارة الدين العام وتبعاته

عبء على الدولة واالإقت�ساد

)اأ�ستاذ  امل��ّر  ب�سري  الدكتور  القت�سادي  اخلبري 

م�ساعد يف كلية العلوم الإقت�سادية واإدارة الأعمال 

اأن  توّقع  الثاين(  الفرع   - اللبنانية  اجلامعة  يف 

اجلديدة عدة حتديات منها ما هو  احلكومة  تواجه 

والدولية  الإقليمية  املعاهدات  كاحرتام  خارجي، 

ومنها  الراهنة،  العاملية  الأزمة  تداعيات  وتفادي 

العامة  املالية  م�ساكل  وحل  ك��اإدارة  داخلي  هو  ما 

الإنفاق،  تر�سيد  الكهرباء،  العام،  الدين  وخ�سو�ساً: 

املوّحد.  ال�سريبي  النظام  واإعتماد  اخل�سخ�سة، 

خطة  و�سع  اإىل  ال�سعي  احلكومة  على  اأن  واعترب 

متكاملة للخروج من الو�سع الإقت�سادي والإجتماعي 

وعاملياً،  داخلياً  الأ�سعار  اإرتفاع  نتيجة  املتفاقم، 

والتفاوت يف توزيع املداخيل واعتماد الإمناء غري 

املتوازن يف املراحل ال�سابقة. 

وراأى املّر اأن النجاح يف مواجهة هذه التحديات، 

والإداري���ة  ال�سيا�سية  بالإ�سالحات  اأولً  م��ره��ون 

والق�سائية، التي باتت اأكرث من ملحة، ملا لها من 

تاأثري مبا�سر على فعالية اأي خطوة اإقت�سادية قد 

اإجراءات  اأي  تعتمدها احلكومة. فمن ال�سعب جناح 

اإقت�سادية يف ظل ترّهل الإدارات العامة.

فك  ال�سيا�سي  الإ���س��الح  �ساأن  من  املقابل  يف 

ال�سيا�سي  بني  ما  �سنني  منذ  القائم  الإرت��ب��اط 

والق�سائي  ال�سيا�سي  بني  وما  جهة،  من  والإداري 

من جهة اأخرى. ففك الإرتباط هذا، ي�سمح مبحا�سبة 

من  تدابري  وباتخاذ  والغ�س،  والف�ساد  التقاع�س 

�ساأنها تفعيل اأداء الإدارة والق�ساء يف مواكبة اأعمال 

القطاع اخلا�س املنتج ون�ساطه.

يف ما يخ�س التعامل مع املعاهدات الإقليمية 

والدولية التي وّقعها لبنان، اأ�سار الدكتور املر اىل 

بجملة  ومواكبتها  كامل  ب�سكل  التزامها  �سرورة 

من اخلطوات الداخلية املحّفزة والتاأهيلية، لتاليف 

مثالً  املنتجة.  القطاعات  ببع�س  ال�سرر  اإحل��اق 

تاأهيل املزارعني وحت�سريهم للتعاطي مع معاهدة 

التي�سري والتنمية العربية من خالل منحهم قرو�ساً 

مدعومة،  باأ�سعار  لهم  املبيدات  وتوفري  رة،  مي�سّ

وحّثهم على الإ�ستثمار بالآلت املتطورة، وتوجيههم 

التفا�سلية  القيمة  ذات  البديلة  ال��زراع��ات  اإىل 

العالية، ميّكنهم من مواجهة املناف�سة اخلارجية يف 

الأ�سواق املحلية، والإفادة من الت�سهيالت اجلمركية 

قدرتهم  تدعيم  يف  املعاهدة  هذه  قّدمتها  التي 

التناف�سية يف الأ�سواق املجاورة.

التجارة  منظمة  اإىل  لبنان  ان�سمام  جلهة  اأم��ا 

منذ  م��راق��ب  ع�سو  لبنان  اإن  ف��ق��ال:  العاملية 

الت�سعينيات، وما زال يتابع العمل من اأجل احل�سول 

العقبات  م��ن  بالرغم  الكاملة،  الع�سوية  على 

قطع  وق��د  تعرت�سه.  التي  الدولية  ال�سيا�سية 

اأ�سواطاً مهمة يف تنفيذ التح�سريات الالزمة لقبول 

والقانوين،  التقني  ال�سعيدين  على  ع�سويته، 

اإ�سافة اإىل ا�ستحداث ال�سريبة على القيمة امل�سافة 

اإىل  و�سولً  تدريجياً،  اجلمركية  التعرفة  وتعديل 

اإلغائها م�ستقبالً. وهذا يتالزم اأي�ساً مع مقت�سيات 

 ،)Euromed( املعاهدة الأوروبية ال�سرق اأو�سطية

التي اأعطي مبوجبها لبنان مهلة اإثني ع�سر عاماً 

)اإعتباراً من العام 2004(، لإلغاء ر�سومه اجلمركية 

ال�سناعات  اأن  حني  يف  الأوروبية،  ال�سناعات  اأمام 

اللبنانية قد منحت هذا الإعفاء يف حينه. لذا ما زال 

على الدولة اللبنانية، القيام بالكثري من اخلطوات 

لتمكينها  املحلية،  املنتجة  للقطاعات  التاأهيلية 

من مواجهة املناف�سة الأجنبية عند اإنفتاح الأ�سواق 

ب�سكل كامل. ويف هذا الإطار، يجب القيام بحمالت 

توعية م�سبقة وحّث القطاع اخلا�س على حت�سري 

هذه  تداعيات  مع  فّعال  ب�سكل  للتعامل  نف�سه 

تقنيات  يف  الإ�ستثمار  خالل  من  ال�ستحقاقات، 

طرق  وتطوير  للكلفة،  �سة  املخفِّ احلديثة  الإنتاج 

املوا�سفات  مع  يتطابق  ب�سكل  والإنتاج  الإدارة 

اإىل  عبور  موؤ�سر  اأهم  حالياً  تعترب  التي  الدولية، 

ففي  منها.  الأوروبية  وخ�سو�ساً  العاملية  الأ�سواق 

و�سائل  وتعاظم  العاملية  الأ���س��واق  اإنفتاح  ظل 

الإنتاج، اإكت�سبت التناف�سية باجلودة اأهمية ت�ساهي 

التناف�سية بالأ�سعار.

كما وعلى الدولة القيام بخطوات حتفيزية باإجتاه 

من  التناف�سية،  قدراتها  وتعزيز  املوؤ�س�سات  دعم 

خالل تخفي�س كلفة راأ�س املال واليد العاملة وباقي 

تكاليف الإنتاج، كاأ�سعار الطاقة والإت�سالت )اأ�سعار 

تف�سيلية للموؤ�س�سات( والر�سوم. 

عديدة،  وهي  الداخلية  الإ�ستحقاقات  لناحية  اأما 

العام،  الدين  بق�سية  عنها  حديثه  اإ�ستهل  فلقد 

اأي  دولر  مليار  ال���50  تخطى  قد  اأنه  اأو�سح  حيث 

ما يفوق 180٪ من الناجت املحلي الإجمايل، وهو 

اإ�ستحقاقات  وذات  داخلية  م�سادر  من  مبعظمه 

على  عبئاً  ي�سّكل  اأ�سحى  فقد  وبالتايل  قريبة. 

الدولة يف اإدارته وعلى الإقت�ساد اللبناين بتبعاته. 

من  الأول  املدين  اللبنانية  الدولة  تعترب  حالياً 

اخلا�س  للقطاع  الأك���رب  واملناف�س  امل�����س��ارف 

متت�س  الدولة  اأن  باإعتبار  التمويل،  م�سادر  على 

وتقرت�س  املحلية،  للم�سارف  التمويلية  القدرات 

منها بفوائد عالية. هذا الأمر يقّل�س قدرات هذه 

اخلا�س،  القطاع  م�ساريع  متويل  على  امل�سارف 

القرو�س  على  احل�سول  اإىل  ب��دوره  ي�سطر  ال��ذي 

بفوائد عالية، اإذا ُقّدر له احل�سول عليها. ويف هذا 

الإطار اأ�سار املّر اىل اأنه يتحتم على الدولة �سنوياً، 

دفع حواىل 3.5 مليار دولر اأمريكي كخدمة للدين 

العام، مما يوقع املوازنة يف عجز دائم، بالرغم من 

�سنوياً،  املحّقق  الأويل  الفائ�س 

ال��دول��ة اىل  ال��ذي يدفع  الأم���ر 

بالدين.  الدين  خدمة  متويل 

خدمة  ح�ساب  بالتايل  ويحتل 

اأعباء  يف  الأوىل  املرتبة  الدين 

 )٪40 )ح��واىل  العامة  املالية 

والكهرباء  والأجور  الرواتب  يليه 

اخلدمات  اأم��ا   ،)٪40 )ح���واىل 

الأخرى كالتعليم وال�سحة وغريها، 
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فال ت�ستحوذ كلها اإل على 20٪ من املوازنة العامة، 

وهذه الأرقام تعرب عن نف�سها.

ال�سروري  من  بات  قد  اأنه  املر  الدكتور  ويعترب 

وامللّح اأي�ساً معاجلة ق�سية الكهرباء التي ت�سّكل اأكرب 

م�سدر للهدر، حيث اأن الدولة تنفق على موؤ�س�سة 

�سنوياً، يف  اإ�سايف  دولر  مليار  نحو  لبنان  كهرباء 

حني اأنه كان من املمكن اأن تكون هذه القيمة ربحاً 

نحو  خ�سارة  حالياً  املوؤ�س�سة  ت�سّجل  وبالتايل  لها، 

يتطلب  براأيه  امل�سكلة  حل  �سنوياً.  دولر  ملياري 

املناطق  يف  اجلباية  وحت�سني  التعديات  منع 

كافة وتفعيل الإدارة واإ�ستعمال مواد نفطية بديلة 

)كالغاز( يف ت�سغيل املولدات الكهربائية، واإيجاد 

م�سادر طاقة جديدة )كال�سدود يف الأودية العميقة 

اأهمية  يوؤكد  وهو  اجلبلية(.  املناطق  يف  والهواء 

التنقيب عن النفط يف املياه الإقليمية اللبنانية 

ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  ما  البقاعية،  املناطق  ويف 

اأي�ساً يف اإطفاء جزء كبري من الدين العام وتعزيز 

و�سع املالية العامة. اإل اأن هذا املو�سوع، له حيثيات 

دقيقة على امل�ستويني ال�سيا�سي الإقليمي وعلى 

امل�ستوى الداخلي ح�سبما يقول.

هل اخل�سخ�سة حل جلزء من م�سكلة املالية العامة؟ 

براأيه، اأنها توؤمن للخزينة العامة اأموالً ميكن من 

خاللها تخفي�س الدين العام، وتتيح اإ�ستقدام روؤو�س 

اأموال جديدة وتقنيات حديثة وتفّعل اأداء القطاع 

املخ�سخ�س.

يخ�س  ما  يف  دقيقة  تداعيات  للخ�سخ�سة  اإمنا 

منها  لة  املح�سّ املداخيل  وقيمة  تطبيقها  اآليات 

والأ�سعار... لذلك ينبغي  البطالة  ولناحية  للدولة، 

عدم ال�سماح باإحتكار القطاع املخ�سخ�س وبتغييب 

مع  اأنه  اىل  واأ�سار  امل�ستثمرين.  بني  املناف�سة 

 ،2008 العام  خالل  العاملية  املالية  الأزم��ة  ظهور 

يعاد النظ�ر عاملياً يف النظرة اىل مفهوم الدولة، 

والإقت�سادي،  الإجتماعي  الأمن  ودورها يف حتقيق 

ويف طريقة ت�سغيل املرافق العامة، ويف التوجيه 

والرعاية للقطاع اخلا�س.

النظام  حتديث  وهو  احلكومة،  ينتظر  اآخ��ر  حتٍد 

القيمة  على  ال�سريبة  اأن  املّر  ويعترب  ال�سريبي، 

طريق  يف  خطوة  اأول  ت�سّكل   )TVA( امل�سافة 

عديدة،  اإيجابيات  ال�سريبة  فلهذه  ميل.  الأل��ف 

لناحية حجم الإيراد ال�سريبي واحلياد ال�سريبي بني 

يجعلها  مما  املحلية،  وال�سلع  امل�ستوردة  ال�سلع 

غري  اأنها  اإل  اجلمركية،  للتعرفة  الأف�سل  البديل 

حمّبذة لناحية العدالة ال�سريبية. وثمة حاجة ما�سة 

الإيرادات  لناحية  اأكان  ال�سريبي،  النظام  لتكامل 

ال�سريبية اأو جلهة العدالة ال�سريبية. واإقرار م�سروع 

ال�سريبة على الدخل املوّحد، من �ساأنه معاجلة اخللل 

وراأ�س  العمل  بني  ال�سريبية،  العدالة  يف  القائم 

راأ�س املال امل�ستثمر وذلك  املال من جهة، وبني 

الريعي من جهة اأخرى. ففي حني تقتطع �سريبة 

)ول  العامل،  اأجر  من  امل�سدر  عند  مبا�سرة  الدخل 

جمال بالتايل للتهّرب منها( تظل فر�س التهرب 

يدفع  ذلك  اإىل  امل��ال.  راأ���س  اىل  بالن�سبة  كبرية 

امل�ستثمر �سريبة ولو بن�سبة منخف�سة، اإل اأن راأ�س 

املال الريعي معفى منها ب�سكل كامل. فال�سريبة 

الدخل  اأ�سحاب  فعلياً  تطال   )٪5( الفائدة  على 

اأموالهم  اأما كبار املتمولني فال يوّظفون  املحدود، 

عادة يف ح�سابات اإدخار ب�سيطة بل يف اأوراق مالية 

و�سندات يف البور�سات املحلية والعاملية، وكذلك 

جميعها  وه��ذه  املبنية،  والأم���الك  العقارات  يف 

معفاة من ال�سريبة.

ال�سريبي،  النظام  هيكلة  اإع���ادة  اإن  واأ���س��اف: 

ما  اإذا  الإجتماعية،  العدالة  اإر�ساء  يف  ت�ساهم  قد 

املتوازنة  التنمية  لناحية  كبري  بجهد  اإ�ستكملت 

ال�سرائية  القدرة  تعزيز  ولناحية  املناطق،  بني 

مغّبة  حّذر من  الإط��ار،  هذا  املواطنني. ويف  لدى 

تدخل  التي  الإ�سمية،  الأجور  زيادة  يف  الإ�سرت�سال 

اإعادة  واق��رتح  مغلقة.  ت�سخمية  دوام��ة  يف  البلد 

النظر بقيمة معدل ال�سرف للرية اللبنانية، على 

م�ستوى اأعلى للرية مقابل العمالت الأجنبية الأخرى، 

املرحلة  يف  فقد  الذي  الأمريكي  الدولر  وخ�سو�ساً 

الأخرية جزءاً كبرياً من قيمته، الأمر الذي مل ينعك�س 

فتح�سني  اللبنانية.  اللرية  قيمة  على  الآن  حتى 

اإذا ما  و�سع اللرية بالن�سبة اىل الدولر، من �ساأنه 

بني  الكامل  والتن�سيق  بالتوافق  تدريجياً،  طّبق 

اللبنانية،  التجارية  وامل�سارف  املركزي  امل�سرف 

واأن  اللبنانية،  للرية  ال�سرائية  القدرة  يدعم  اأن 

يخّف�س اأ�سعار ال�سلع امل�ستوردة باللرية اللبنانية، 

ا�ستهالك  جممل  من   ٪75 ح��واىل  ت�سّكل  والتي 

اأن ترتافق هذه التدابري  ال�سلع يف لبنان. ويجب 

مع ت�سديد مراقبة مديرية حماية امل�ستهلك يف 

وزارة الإقت�ساد، وكذلك مع اإدارة اأف�سل ل�سراء املواد 

داخلياً،  اأ�سعارها  ثبات  اأجل حتقيق  من  النفطية، 

بالرغم من تالعبها دولياً.

احلكومة  ع��ل��ى  ���س��ي��ك��ون 

خارجية  حتديات  مواجهة 

كاحرتام املعاهدات االإقليمية 

تداعيات  وتفادي  والدولية 

العاملية،  املالية  االأزم���ة 

واأخرى داخلية كالدين العام، 

االإنفاق،  تر�سيد  الكهرباء، 

ال�سريبي  النظام  اعتماد 

وو�سع  اخل�سخ�سة،  املوّحد، 

للخروج  متكاملة  خطة 

م��ن ال��و���س��ع االإق��ت�����س��ادي 

واالإجتماعي املتفاقم.



احلاج: غياب االإ�ستقرار وال�سيا�سات الوا�سحة

يطرح اأ�سئلة وهواج�ش

من جهته، ينظر مدير حترير الق�سم الإقت�سادي 

احلاج بقلق  الزميل عدنان  »ال�سفري«  يف جريدة 

على  الأع��ب��اء  وزي���ادة  الإداري  الأداء  ت��رّدي  اإىل 

الكهرباء،  كارثة  من  ب��دءاً  والأف��راد،  املوؤ�س�سات 

للعا�سمة  مرهق  ب�سكل  تقنينها  ينمو  التي 

ذلك  اأثر  عن  فعلية  اأ�سئلة  دون  من  واملناطق، 

من  وامل�ستهلك،  والإقت�ساد  النا�س  م�سالح  على 

خ�سائر مبا�سرة وغري مبا�سرة.

وهواج�سه  م�سروعاً  يعترب  �سوؤال  كل  واأ�ساف: 

الأزمات  وتفاقم  الأ�سعار،  اإرتفاع  مع  حملها  يف 

يف  العجز  واإرتفاع  والكهرباء(،  )املاء  اخلدماتية 

تزايد  وكذلك  �سهر.  بعد  �سهراً  العامة  املالية 

تدين  ب�سبب  وامل�ستهلك  املواطن  عند  العجز 

قبل  من  الفر�س  وا�ستغالل  جهة  من  املداخيل 

بع�س التجار والوكالء، من جهة اأخرى.

واأو�سح احلاج اأنه ل ميكن الف�سل بني ال�سلبيات 

حيث  فمن  ال�سيا�سية.  وال�سلبيات  الإقت�سادية 

من  للحكومة  ال�سريعة  الإنطالقة  تعترب  ال�سكل، 

الداخلي  والتوافق  الإن�سجام  قوة  موؤ�سرات  اأهم 

حول عملها.

يف  ال�سيا�سي  الإ�ستقرار  اأهمية  على  و�سّدد 

الإ�ستثمارات  لإنطالقة  اأ�سا�سي  كعن�سر  البالد، 

الإ�ستقرار  اإىل  اأي �سيء  الكبرية التي حتتاج قبل 

والإجتماعي. ال�سيا�سي 

قابلة  اأ�سا�سية  م�سكلة  اليوم  يعاين  فلبنان 

العمل  فر�س  توافر  عدم  م�سكلة  هي  للتفاقم، 

ملتخرجي اجلامعات واأ�سحاب املهن.

ه���ذا م��ن ج��ه��ة، وم�����ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة تغيب 

امل�ساريع  يف  والتوظيفات  الكبرية  الإ�ستثمارات 

الودائع  منو  اإرت��ف��اع  من  الرغم  على  الكبرية، 

ويف  الوافدة.  الر�ساميل  حركة  وتزايد  امل�سرفية 

اللبنانية  باللرية  التوظيف  اىل  تتجه  احلركة 

اأ�سعار  وراء  �سعياً  والإي��داع،  اخلزينة  �سندات  يف 

الفوائد الأعلى.

التي  الكهرباء  م�سكلة  مواجهة  ميكن  ل  وقال: 

تكاد تتحول اىل كارثة، من دون فر�س التوجهات 

الإ�سالحية، لالإفادة من فر�س التمويل التي وفرها 

باري�س3، خ�سو�ساً اأن عجز املوؤ�س�سة كّلف اخلزينة 

العجز  اأ�سباب  واأه��م  دولر.  مليار   11 من  اأك��رث 

والق�سور عن املعاجلة براأيه هي تزايد التعديات، 

اإىل 50 يف املئة  التي ل ت�سل  وم�سكلة اجلباية 

الدولة عاجزة عن قمع  يف بع�س املناطق، كون 

واإزالة  املخالفني  �سد  الق�ساء  وحتريك  املخالفات 

التعديات.

اإذا  ت�ستقيم  اأن  ملوؤ�س�سة  ميكن  كيف  و�ساأل: 

بينما  اأق�سى،  كحد  لرية  مليار   850 كانت جتبي 

حواىل  منها  لرية،  مليار   2500 تفوق  نفقاتها 

85 يف املئة ثمن حمروقات )مازوت وفيول(.

و2009   1992 العامني  بني  اإن��ه  احل��اج  وق��ال 

الكهرباء لكن  لإ�سالح  اأكرث من 24 درا�سة  و�سعت 

فقدان  نتيجة  النور،  تب�سر  مل  منها  واح��دة  اأي 

فعلى  توافقت  اإذا  التي  ال�سلطات  بني  الثقة 

م�سالح متقاطعة.

التو�سل  اإمكان  ح��ول  اآخ��ر  ���س��وؤالً  احل��اج  وط��رح 

اتخاذ  يف  الأ�سا�سية  التوجهات  على  توافق  اىل 

القرارات الإقت�سادية والإجتماعية.

زالت  م��ا  اخل�سخ�سة  ق�سية  كانت  اإذا  وع��ّم��ا 

النظر  يعيد  العامل  اأن  وخ�سو�ساً  اليوم،  �سرورية 

بجدواها بعد الأزمة املالية العاملية، اإعترب احلاج 

العامة  املوؤ�س�سات  لإنقاذ  �سرورية  اخل�سخ�سة  اأن 

اأولً، ب�سبب خ�سائر هذه  واخلدماتية  الإ�ستثمارية 

لكون  وثانياً  والإداري.  املايل  وعجزها  املوؤ�س�سات 

اخل�سخ�سة عملية اإ�سالحية اإدارية بالدرجة الأوىل، 

تلغي التعيينات ال�سيا�سية والطائفية.

عملية  يف  م��راع��ات��ه��ا  ي��ج��ب  م��ب��ادئ  وح���دد 

م�سلحة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اأول��ه��ا  اخل�سخ�سة، 

امل�ستهلك، اإنطالقاً من مبداأ اأف�سل خدمة واأف�سل 

مبعنى  والدولة،  اخلزينة  م�سلحة  ومراعاة  �سعر، 

مبا  وللخزينة،  للدولة  م��ردود  اأف�سل  حت�سيل 

وهي  وكلفته  العام  الدين  اأ�سل  تخفيف  ي�سمن 

اأن  وا�سرتط  �سنوياً.  لرية  مليار   6400 حدود  يف 

ومناف�سة  كاملة  ب�سفافية  اخل�سخ�سة  عملية  تتم 

والتنفيعات يف  املح�سوبيات  عن  بعيداً  �سريفة، 

كل القطاعات.

يجب  الإجتماعي  ال�سمان  اأن  اإىل  احلاج،  واأ�سار 

ممثلو  يعطى  اأن  يجب  واإمن��ا  يخ�سخ�س،  ل  اأن 

العمال واأ�سحاب العمل �سالحيات اأكرب يف جمل�س 

تفعيل  بغية  الإداري  القرار  على  للتاأثري  الإدارة 

ال�سمان وحت�سني اخلدمة، اإ�سافة اإىل وقف الهدر 

اأبواب  اأمام  امل�سمونني  عذابات  من  والتخفيف 

امل�ست�سفيات.

دولر،  مليار  ب���47.8  العام  الدين  احلاج  وق��ّدر 

دولر، مع  مليار  ال�50  عتبة  يتخطى  �سوف  وهو 

بامل�سارف  يدفع  الذي  املوازنة،  عجز  احت�ساب 

لتغطية  خزينة  باإ�سدارات  امل�ساركة  اإنتظار  اإىل 

متويله، وطاملا اأن الدين العام ينمو اأكرث من منو 

الإقت�ساد تربز املخاطر يف الإقت�ساد.

اخلا�س،  للقطاع  امل�سارف  ت�سليفات  وع��ن 

ميّول  اللبناين  امل�سريف  القطاع  اأن  اأو���س��ح 

اأما  دولر.  مليار   25.5 بحواىل  الآن  حتى  الدولة 

دولر،  مليار   26.5 فهي  اخلا�س  القطاع  قرو�س 

وهذه الأرقام تنفي مقولة اأن الدولة تاأخذ احل�سة 

بالذكر  واجلدير  امل�سرفية.  القرو�س  من  الأك��رب 

يف  امل���وج���ودة  ال���وف���ورات  اأن 

ب�31  تقّدر  امل�سريف  القطاع 

اأن  يعني  مم��ا  دولر،  مليار 

ت�سليفات  عن  يبحث  القطاع 

وم�ستثمرين. ولكن امل�سكلة اأن 

راأ�س املال ل يخاطرون  اأ�سحاب 

غياب  نتيجة  اأموالهم،  بروؤو�س 

الإ�ستقرار ال�سائد يف البالد.

توزيع  عند  احل��اج  وت��وّق��ف 
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امل�سرفية: الت�سليفات 

- قطاع التجارة واخلدمات 40 يف املئة.

- ال�سناعة 12 يف املئة.

يف   1 ال����زراع����ة   -

املئة.

- مقاولت وبناء 17 

يف املئة.

 7 مالية  و�ساطة   -

يف املئة.

الأفراد 19  - قرو�س 

يف املئة.

وق������ال: ي����دل ه��ذا 

اأن  ع��ل��ى  ال���ت���وزي���ع 

ال���ق���ط���اع ال���زراع���ي 

ي��ب��ق��ى الأ����س���ع���ف، 

ب�������س���ب���ب غ���ي���اب 

الزراعية  ال�سيا�سات 

يف  التنمية  وغ��ي��اب 

الريفية،  امل��ن��اط��ق 

من  كبري  ع��دد  وجل���وء 

املزارعني اىل زراعات 

الدولة،  من  مدعومة 

والنزوح اإىل املدن.

اإن حّل هذه  واأ�ساف: 

داعمة  زراعية  �سيا�سات  باإيجاد  يكون  املع�سالت 

للمزارع، وتخفي�س كلفة الإنتاج، وتاأمني البنية 

التحتية يف املناطق الزراعية كافة، وكذلك اإن�ساء 

الزراعية،  املناطق  ق��رب  �سناعية  موؤ�س�سات 

مع  الإنتاج،  لت�سويق  زراعية  تعاونيات  واإقامة 

الرتكيز على موا�سفات الإنتاج الزراعي اللبناين، 

دخول  �سيوؤخر  الذي  ال�سبب  هو  هذا  اأن  �سيما  ول 

لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية، والإفادة من 

الأ�سواق العاملية واإتفاقية التي�سري العربية.

هذا التاأخري �سيوؤدي براأي احلاج اإىل:

املنتجات  اأمام  العاملية  الأ�سواق  يف  �سيق   -

الزراعية.

مما  واملياه  الطاقة  مو�سوعي  معاجلة  عدم   -

على  ق��ادر  غ��ري  ويجعله  الإن��ت��اج،  كلفة  يرفع 

املناف�سة داخلياً وخارجياً.

وختم الزميل عدنان احلاج:

اإن لبنان ي�سكو من عدم وجود �سيا�سات وا�سحة 

كامل،  ب�سكل  اللبنانية  الإقت�سادية  للقطاعات 

ي�سعف  مما  و�سياحية...  و�سناعية  زراعية  من 

اختالفها،  على  اللبنانية  املنتجات  ت�سويق 

مع  ال��ت��ف��او���س��ي  العن�سر  ب��ال��ت��ايل  وي�سعف 

املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية، لتح�سني وتنمية 

ملواجهة  اإ�سافية  عمل  فر�س  وخلق  القطاعات، 

الأزمة املالية العاملية، التي قّل�ست فر�س العمل 

اأمام اللبنانيني يف اخلارج.

على  ال��ق��ادر  ه��و  اخل��ا���س  القطاع  اأن  واع��ت��رب 

تاأمني  مت  حال  يف  وتو�سيعها  عمل  فر�س  خلق 

عن�سرين ملناخ الإ�ستثمار:

- الإ�ستقرار الأمني وال�سيا�سي.

وامل�سرفية،  والإداري���ة  املالية  الت�سهيالت   -

ع وخلق  التو�سّ عن طريق حتفيز املوؤ�س�سات نحو 

ل�سنوات  �سريبية  اإعفاءات  مقابل  عمل،  فر�س 

حمدودة.

ت�سوير:

الرقيب رميون واكيم
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ارتفاع منو  الرغم من  على 

وتزايد  امل�سرفية  الودائع 

الوافدة،  الر�ساميل  حركة 

للإ�ستثمارات  غياب  ثمة 

امل�ساريع  يف  والتوظيفات 

اىل  حتتاج  التي  الكبرية، 

االإ�ستقرار.

يجب  اخل�سخ�سة  تطبيق 

امل��ح��اف��ظ��ة  ي���راع���ي  اأن 

امل�ستهلك  م�سلحة  على 

والدولة،  اخلزينة  وم�سلحة 

اأ�سل  تخفيف  ي�سمن  مبا 

الدين وكلفته.
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ت�رشين الثاين

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

موؤمتر

2
0
0

9

ما هو راأي وزير ال�سحة؟ 

ا�ستعمال  كيفية  على  ال�سوء  املوؤمتر  �سلط 

اإطارها  الغذائية يف  الأع�ساب الطّبية واملتّممات 

العالجي ال�سليم.

الوزير خليفة، �سّدد يف كلمته على اأنه ل يجوز 

بال�سحة  املتعلقة  العلمية  الأم��ور  يف  الختالف 

ت�سخي�س  وو�سائل  �سروط  من  يتعلق  ما  وبكل 

الطبيب  دور  اأن  اإىل  واأ�سار  ومتابعة...  ومعاجلة 

وو�سف  خ��ربت��ه  ح�سب  امل��ر���س  ت�سخي�س  ه��و 

تفاعالته  م�سوؤولية  وح��ده  يتحّمل  وهو  العالج، 

عالجاً  اأو  طبياً  اأو  جراحياً  بنف�سه  يقّدرها  والتي 

هذه  اأحد  ي�سّكل  ال��دواء  اأن  اإىل  ولفت  فيزيائياً. 

يجمع  ذاته  بحد  وقائٌم  كامٌل  علٌم  واأنه  العالجات 

بني اأبحاث ت�ستمرُّ �سنني وجتارب ونتائج علمية. 

يف  اإيجابية  ومفاعيل  وقواعد  اأ�سول  ول�ستعماله 

ميكن  فال  اأخرى،  اأحيان  يف  و�سلبية  الأحيان  اأكرث 

العالجات.  يف  ال�سلبية  ن�سبة  عن  النظر  غ�ّس 

ا�ستعمال  من  يجعل  الذي  الأمر 

اأهمية  الدواء م�سوؤولية وفناً خطريين. وهنا تربز 

من  للحّد  وتعاونهما  وال�سيديل  الطبيب  تفاهم 

التفاعالت ال�سلبية املمكنة احل�سول.

ال�سحة وكطبيب  لوزارة  اأنه كممثل  الوزير  واأكد 

يطالب  اإن��ه  بل  بالأع�ساب،  التداوي  �سّد  لي�س 

عملية  وقواعد  وا�سحة  علمية  اأ�س�س  بتنظيم 

اأن  يجوز  ل  والأهم،  واأنه  الو�سفات،  هذه  لعتماد 

يعرفون  ل  اأنا�ٌس  التداوي  النوع من  هذا  ميار�س 

الن�سان وتركيبة اجل�سم ووظائفه  �سيئاً عن �سحة 

واآليات تطّور الأمرا�س وتفاعلها فيه.

توؤخذ  اأن  يجب  بالأع�ساب  التداوي  يف  اأنه  واأكد 

بعني العتبار اأمور بالغة الأهمية منها:

ووجوب  معينة،  اأع�ساب  اعتماد  واأ�سول  قواعد 

ي�سّنعها،  من  وحتديد  الأع�ساب  هذه  دور  حتديد 

ومراقبة دور الأع�ساب طبياً والبحث يف طبيعتها 

وال��دواء  الع�سبة  بني  ح��دود  ور�سم  ومفاعليها، 

فعندما ت�سّنع الأع�ساب على �سكل 

دورها  حتديد  يجب  وت��ب��اع،  وكب�سولت  اأدوي���ة 

اإىل  بالن�سبة  تعّم  الفو�سى  اأّن  واأ�ساف،  الطبي. 

حولها  عديدة  اأ�سئلة  وتطرح  الغذائية  املتممات 

وعن  ت�سنيفها  و�ساأل عن  اعتمادها،  اأ�سول  وحول 

دورها الطبي وعّمن يراقب طرق ا�ستعمالها وعن 

كيفية اعتمادها يف وزارة ال�سحة العامة.

ووعد الوزير خليفة يف نهاية كلمته باأن يكون 

هناك تعاون بني الأطباء وال�سيادلة ووزارة ال�سحة 

بعقل منفتح ملعاجلة الق�سايا املتعلقة بالتداوي 

بالأع�ساب حر�ساً على �سالمة الإن�سان.

حتذيرات وتو�سيحات طّبية

اأ�سار يف كلمته  اأفتيمو�س  الأطباء جورج  نقيب 

ا�ستعمال  اأن  تثبت  العلمية  امل��راج��ع  اأن  اإىل 

العلجات 

الطّبية واملتّممات 

الغذائية كانت حمور موؤمتر 

عقد يف بيت الطبيب - فرن ال�سباك 

برعاية وزير ال�سحة الدكتور حممد جواد 

خليفة وبتنظيم من اجلامعة العاملية 

بالتعاون مع نقابات االأطباء، واأطباء 

االأ�سنان، واجلمعية اللبنانية لعلوم 

الغذاء والتغذية واملجل�ش الوطني 

للبحوث العاملية.

املعاجلات الع�سبية 

واملتممات الغذائية

موؤمتر

لتقومي

واقعها

يف لبنان 

واآفاق تنظيمه
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لذلك  �سنة،  بعد  �سنة  يزيد  الطّبية  الأع�ساب 

 ،2003 العام  العاملية  ال�سحة  منظمة  ق��ررت 

اتخاذ كل الجراءات مل�ساعدة الدول الأع�ساء لو�سع 

وفعاليتها  الطّبية  الأع�ساب  �سالمة  قوانني 

بفعالية  امل�ساركة  يجب  واأن��ه  ونوعيتها، 

يف عملية التنظيم �سمن الأ�س�س القانونية 

على �سعيد لبنان. 

الأط��ب��اء  جميع  على  اأفتيمو�س  ومت��ن��ى 

اأمان  حزام  لي�سّكلوا  الأخالقية  مبادئهم  التزام 

عند  النقابة  اإب��الغ  اإىل  ودعاهم  مري�س،  لكل 

ا�ستباههم باأي تاأثري �سلبي على �سحة اأي مري�س 

الو�سفات  اأن���واع  من  ن��وع  اأي  تعاطيه  نتيجة 

املركبة. واأكد اأنه وا�ستناداً اإىل ال�سكوى التي �سبق 

يف  التو�سع  العامة  النيابة  قررت  بها،  وتقّدم 

وامل�ستح�سرات  الأع�ساب  ترويج  جلهة  التحقيق 

العالجية التي يّدعيها اأ�سخا�س لي�سوا باأطباء.

�سّدد يف  ديبو،  �سالح  الدكتور  ال�سيادلة  نقيب 

ل  حتى  املواطنني  توعية  �سرورة  على  كلمته 

ُت�سّول  ممن  الرخي�سة  ال�ستغاللت  فري�سة  يقعوا 

غري  والأ�ساليل  اخل��داع  ا�ستخدام  نف�سهم  لهم 

املثبتة علمياً كو�سيلة للك�سب على ح�ساب �سحة 

الإن�سان.

اجلامعة  ن�ساط  عن  وثائقي،  فيلم  عر�س  وبعد 

العاملية يف ميدان الأع�ساب الطّبية، كانت الكلمة 

اأنطوان  الدكتور  ال�سابق  الأ�سنان  اأطباء  لنقيب 

الدواء  النقابة مع �سبط �سوق  اأن  اأكد  الذي  كرم، 

للرتويج  �سارمة  �سوابط  و�سع  على  ت�سّر  واأنها 

املهن  ق��ان��ون  تطبيق  وعلى  الع���الم،  يف  ل��ه 

الطّبية. واأ�ساف اأنَّ لالأدوية الكثرية املتداولة يف 

ال�سواق، والتي تباع ع�سوائياً ومن غري مراقبة، 

ومنها  الإن�سان  �سحة  على  توؤثر  �سلبية  مفاعيل 

ت�سبب  التي  التنحيف  اأدوية  املثال  �سبيل  على 

للبكترييا  تتيح  والتي  املاء  من  اجل�سم  بتفريغ 

غاية  اأمٌر  وهو  الب�سري،  اجل�سم  يف  النمو  فر�سة 

بو�سع  كلمته  نهاية  يف  وطالب  اخلطورة.  يف 

الوقوع  من  امل�ساهد  حماية  يكفل  لالعالم  قانون 

يف براثن املرّوجني لتلك العالجات.

ممثل اجلمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية 

الدكتور عمر عبيد اأكد بدوره اأن الطعام كله ميكن 

قد  اخلاطئة  ال�ستعمالت  ولكن  �سحياً،  يكون  اأن 

حتوله اإىل ما ي�سبه ال�سموم واأن ال�سحة وال�سالمة 

تكمنان يف املنتوجات امل�سيطر عليها.

لبنان  يف  لالأطباء  ال�سابق  للنقيب  كان  كما 

طّب  اإن  فيها،  ق��ال  كلمة  ع��ون  ماريو  الدكتور 

معرتف  طّب  هو   phytotherapy اأو  الأع�ساب 

امل�سكلة  لكن  خا�سة  جامعات  يف  وي��دّر���س  به 

اإن  وق��ال  لالأع�ساب.  الع�سوائي  ال�ستعمال  يف 

الأع�ساب  طّب  بها  يو�سي  التي  الأع�ساب  معظم 

من  م�ستوردة  اأع�ساب  مبعظمها  هي  لبنان  يف 

والإذاعية  التلفزيونية  الربامج  كرثة  واأن  اخلارج 

بت�سخي�س  تقوم  اإع��الين،  اإطار  يف  تاأتي  والتي 

روؤية  دون  من  الع�سبية  الأدوي��ة  وو�سف  املر�س 

كاٍف  �سماع  اأو حتى دومنا  اأو فحو�سات  اأو معرفة 

�سماع  مبجرد  بل  املري�س،  حالة  حول  ملعلومات 

املر�س  املعالج  ي�سف  وبحيث  الكلمات،  بع�س 

وي�سف الأدوية.

عر�ساً  ت�سمنت  طعمة  جورج  الربوف�سور  كلمة 

اأو  مفردة  وا�ستعمالها  بالأع�ساب  التدواي  لواقع 

هذه  ت�سنيف  �سعوبة  اىل  ال�سارة  مع  مركبة 

النباتات من الناحية العلمية نظراً اىل ت�سابهها 

غالباً.

اأّن هنالك جمازفة خطرية با�ستعمال نبتة  واأكد 

اأحياناً  تعود  املجازفة  هذه  وخطورة  الأخرى،  بدل 

النبتة  يف  تتغرّي  الكيماوية  الرتكيبة  اأن  اىل 

ارتفاع  ودرجة  النبتة،  هذه  ملوقع  وفقاً  الواحدة 

على  التاأكيد  مع  البحر،  �سطح  عن  املوقع  هذا 

على  الق�ساء  اىل  توؤدي  قد  الت�سويق  عملية  اأن 

لبنانية  لنباتات  كما حدث  عديدة،  برية  اأ�سناف 

اأو  ال�سباغ،  اأو  للزينة  ا�سُتعملت  عديدة  طبيعية 

موؤخراً للتجارة.

كما عر�س طعمة �سوراً توؤكد اأن عدداً ل ُي�ستهان 

به من النباتات الطبيعية بات مهدداً بالختفاء، 

يف  م��ادة  ب��اإدخ��ال  تق�سي  تو�سية  اىل  وخل�س 

املناهج الرتبوية من �ساأنها التنبيه اىل خطورة 

اللجوء  الذاتي بغري علم والتي حتّذر من  التداوي 

اليه.

من  ع�سام  خ�سر  للدكتور  كلمة  كانت  ثم 

مركز البحوث البيئية والأع�ساب الطّبية يف 

الطب  باأنواع  فيها  عّرف  العاملية  اجلامعة 

تقليدي،  طب  من  امل�ستخدمة  والعالجات 

وطب بديل، وطب مكّمل وطب �سامل. و�ساأل 

واملكّمل  البديل  الطب  َمن ميار�سون  كان  اإذا 

الطّبية  ال��ق��واع��د  وف��ق  يعملون  لبنان،  يف 

حول  الأ�سئلة  طارحاً  عاملياً،  املعتمدة  والعالجية 

الأدوية  املجال وتركيبات  العمل يف هذا  �سوابية 

والعالجات ومدى �سالحيتها واأعرا�سها اجلانبية.

الذي  حبيب  جون  للربوف�سور  الكلمة  اأعطى  ثم 

نباتات  ا�ستهالك  عن  الناجت  الت�سمم  اىل  تطرق 

منها  متعددة،  ح��الت  يف  يطراأ  قد  ان��ه  وق��ال 

دون  وم��ن  علم  بغري  الذاتي  التطبيب  اعتماد 

اأدوية  تناول  جّراء  ومن  خمت�س،  طبيب  مراجعة 

اأو  طبيب  ا�ست�سارة  بدون  ع�سبية  مواداً  تت�سمن 

�سيديل. وقال اإن درجة اخلطورة تتفاوت من حالة 

اىل اأخرى واإن »مركز العالج من ال�سموم« و»مركز 

ح�سا�سية الأدوية« يحّذران من الت�سمم الناجت عن 

النباتات بطريقة ع�سوائية ل دور فيها  ا�ستهالك 

للطبيب املخت�س اأو ال�سيديل.

ال��دك��ت��ور ط��ان��و���س احل�����اج  ع����ّرف ع���ن ال���

Phytochemicals بكونها املركبات الكيميائية 
التي تنتجها النباتات اأو التي ل تعترب مغذيات. 

من  ووظائفها  منها  الرئي�سة  الأن���واع  وتناول 

مقاومة الآفات والأمرا�س يف النباتات والتلقيح 

والنمو وغريه...

اآخر الكلمات األقاها الدكتور عبد الرزاق الأبي�س، 

يف  الجتماعية  اخل��دم��ات  جمعية  ع��ام  م��دي��ر 

العالجات  ن نوعية  الذي حتدث عن حت�سّ طرابل�س 

الطّبية املقّدمة يف ال�سرق الأو�سط. كما اأو�سح اأن 

الأع�ساب  فوائد  عن  موؤخراً  العالنات  انت�سار  واقع 

الطّبية وا�ستعمالتها ل يخ�سع لقوانني واأنظمة، 

مما ميكن اأن يوؤدي اىل عك�س العالجات امُلبتغى 

ملنافع  الأب��ي�����س  ال��دك��ت��ور  وع��ر���س  حتقيقها. 

الأع�ساب الطّبية للمعاجلة عند كبار ال�سن، كذلك 

اأو  ا�ستخدامها  جّراء  من  املتوّقعة  للم�سار  عر�س 

التداوي بها من دون الرجوع اىل الطبيب.





»كانت حكاية«

ومع  ال��ك��روم  بني  طفولته  عن  عا�سي  حت��دث 

النا�س الطيبني، عن الفن والفولكلور وفريوز التي 

جتادل وتعرت�س وتبدي مالحظات قّيمة.

حياته  كانت  ال��ذي  عا�سي  عن  ف��ريوز  وحتدثت 

الكثري  زرع  وتعب«،  »�سغل  مليئة  اإمن��ا  ق�سرية 

اأحبت �سوره  من اجلمال و»فّل بكري«، الرجل الذي 

ت�ستطيع  تعد  ومل  اإليها  فدخلت  و»مطارحه« 

مغادرتها، ف�سارت عاملها.

القا�سي  »الديكتاتور«  الفنان  �سورة  ر�سمت 

على نف�سه وعلى العاملني معه �سعياً اإىل الأجمل 

لكل  اإبداعياً  حالً  يجرتح  ال��ذي  واخل��الّق  والأك��م��ل، 

موقف.

تكلمت فريوز، �سهدت لعا�سي، لفنه واإن�سانيته، 

جعلت  ووفاء،  و�سدق  توا�سع  من  عليه  هي  ومبا 

وقالت: كنت  الوارفة،  �سنديانته  نف�سها يف يفء 

اأنّفذ كل ما يطلبه، كنت اأوؤمن به.

مفاتيح  احلاملة  احلكاية  �سهرزاد  قالته  ما  بني 

من  ومقاطع  اأغ���اٍن  عا�سي،  قاله  وم��ا  ال��ذاك��رة، 

م�سرحيات، ولقطات ت�سّرب الكثري من عطر احلب 

وال�سغف الذي جمعهما، وما زال حياً يتوّهج خمرتقاً 

ماأ�ساة انف�سالهما وماأ�ساة غيابه يف عز عطائه.

عا�سي: حياتي الفنية ب�سيطة!

)الن�سخة  ج��ريان«  والقمر  »نحنا  من  البداية 

امل�سّجلة بتوزيع جديد لزياد الرحباين( و»بتذكرك« 

)لزياد الرحباين(، مّهدتا للفيلم الذي بداأ مع »رح 

نحكي ق�سة �سيعة...«.

قرية بني  ربينا يف  الق�سة:  رواية  عا�سي  يبداأ 

الكروم، يف الر�س، ربطتنا �سالت طيبة بالنا�س...  

والبيوت، »اأر�س الإن�سان بيتو«. 

وينتقل اإىل احلديث عن عمل الأخوين رحباين، 

له  فناً  الفولكلور  على  نبني  اأن  حاولنا  فيقول: 

من  اإلينا  و�سل  ما  هو  الفولكلور  عاملية،  مالمح 

اأ�سياء  اإليه  ن�سيف  اأحل��ان،  كالم،  ع��ادات،  ال�سعب، 

باأن  يحلم  الفنان  روحيته،  على  دخيلة  لي�ست 

23 عاماً على غياب عا�سي 

الرحباين ماي�سرتو التجربة 

الفنية الفّذة التي انزرعت يف 

الوجدان اللبناين، �ساطعة البهاء، 

ع�سّية على التقليد، دائمة 

احل�سور.

عندما ُتذكر التجربة الرحبانية 

ُتذكر باأركانها الثلثة عا�سي 

ومن�سور وفريوز. غري اأن العلقة 

الثنائية بني عا�سي وفريوز كانت 

على االأرجح موقداً تاأججت فيه 

نار اإبداع عا�سي وفريوز معاً. هذا 

ما يف�سح عنه مقّربون رافقوا 

م�سرية الثلثة ومنهم جوزف اأبو 

�ساهر وع�سام حمفوظ وهذا ما 

اأعاد تاأكيده فيلم »كانت حكاية« 

الذي اأجنزته رميا الرحباين 

حتية لوالدها يف الذكرى الثالثة 

والع�سرين لغيابه.

واحلكاية اأتت على ل�سان 

بطليها: عا�سي عرب مقاطع من 

مقابلتني تلفزيونيتني )اأواخر 

ال�ستينيات ومطلع ال�سبعينيات(. 

وفريوز يف �سهادة ا�ستثنائية 

لعا�سي العبقري النبيل الراقي، 

الذي اختار دروب الق�سوة 

واملرارة موظفاً كل خلجة يف 

نف�سه ل�سناعة اجلمال.

عا�سي الرحباين وفريوز

»كانت حكاية« ماي�سرتو وحّب

اأكرب من االنف�سال والغياب
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يبدع، »بياخد الفوكلور وبيبني عليه«.

هو  يتطور  م��ا  اإن  ق��ال:  وت��ط��وره  الغناء  وع��ن 

اأ�سلوب الإداء، الورك�سرتا، اأّي اأغنية اأجمل القدمية 

احللوة،  الأغنية  هي  احللوة،  الأغنية  احلديثة،  اأم 

وعن  زه��رت��ني...  مثل  جديدة،  اأم  كانت  قدمية 

ل  يقول:  لها،  وتقييمه  وف��ريوز  الرحابنة  اأعمال 

الأكرث جناحاً، كل فنان  اأي عمل هو  اأن نقول  نقدر 

عندما يعمل تكون غايته جتاوز ما عمله من قبل. 

عندما يكون يف قلب العمل ل ي�ستطيع اأن يحكم، 

بدوامة  اأن��ا  »هلق  بعد.  ما  يف  يح�سل  التقييم 

الأعمال، بفتكر انها �سل�سلة بتكمل بع�سها«...

اإح�سا�س  لديه  اجلمهور  اأن  ويعترب 

�سحيح جتاه العمل الفني، والأعمال التي 

مل يكتب لها النجاح، »نكون قد اأخطاأنا 

فيها يف مكان ما«.

وعن ال�سعر الذي يحبه: ل اأحب نوعاً 

ت�سنيف  �سد  اأن��ا  ال�سعر،  من  واح��داً 

الأ���س��ي��اء ب��ني ق��دمي وح��دي��ث، اأحب 

ال�سعر »اللي فيه جمال«.

عا�سي،  قال  اخلجول،  الإخراج  اأحب 

فيه.  ���س��رع��ات  ل  ال����ذي  الإخ�����راج 

اإغناء  وظيفته  املو�سيقي  والتوزيع 

اأكرث،  واإظهارها  الأغنية  »�سخ�سية« 

وب�سيطاً  �سهالً  يكون  اأن  يجب  لذلك 

الأ�سلي.  اللحن  على  يطغى  ل  كي 

لالآلت املو�سيقية اإمكانات ل تنتهي، 

الأمر  والكلمات،  احل��روف  مثل  متاماً 

يعود اإىل �سخ�سية الإن�سان الذي ي�ستعملها 

اأو »ل ق�سيدة«، الأمر نف�سه  ليطلع منها ق�سيدة 

بالن�سبة اإىل الآلت املو�سيقية.

وعن فريوز وامل�سرح قال: فريوز ذكية، ذاكرتها 

مهنتها  ه��ذه  طويلة،  �سنوات  ومت��ّرن��ت  قوية 

ومفرو�س اأن حتفظ كل الأدوار، وقال اإنها )فريوز( 

جتادل وتعرت�س وت�سارك يف مالحظات قّيمة.

ورداً على �سوؤال يتعلق ب�سوت اأم كلثوم واأغانيها 

ت�سفي  تغني  عندما  كلثوم  اأم  اإن  عا�سي،  قال 

طابعها على الأحلان، وق�سم م�سريتها الفنية اىل 

مرحلتني، قدمية رافقها خاللها ملحنون ممتازون 

وكان �سوتها يقول »اأ�سياء اعجازية«، وحديثة فيها 

اأحلان  مع  والتطور  واخل��ربة  الن�سوج  من  الكثري 

الفن  كلثوم خدمت  اأم  وقال:  الوهاب.  حممد عبد 

عمراً طويالً ول يجب اأن يطرح �سوؤال حول ما خ�سره 

ال�سوت يخ�سر يف  العمر  التقدم يف  �سوتها. مع 

النوطات العالية، لكنه يك�سب يف القرار، �سوت اأم 

كلثوم موا�سم، ولكل مو�سم جماله، ل ن�ستطيع اأن 

نقول اأن الربيع اأجمل من ال�سيف...

اأن  ي�ستطيع  ل  وهو  الفنان،  من  ينبع  الإب��داع 

ومبنتهى  عا�سي،  يقول  منطقياً،  اإبداعه  ي�سرح 

التوا�سع يعلق على حياته الفنية: »حياتي الفنية 

زجل  قول  كنت  بالفن،  مفكر  كنت  ما  ب�سيطة، 

ومولع بال�سعر، حبيت الفن، �سرنا نتعلم... فكرنا 

ب�س نعرب عن نف�سنا بب�ساطة...«.

فريوز:

حبيت �سور عا�سي ومطارحو

وما  عليا  دخلت  ومطارحو،  عا�سي  �سور  »حبيت 

كانت  عاملي.  هيي  �سارت  منا،  اطلع  فيي  عاد 

حياتو ق�سرية، ب�س ملياين �سغل وتعب... ما كان 

كانت  الدين  َع  زيارتو  نهار...  ول  ليل  ل  يرتاح 

ق�سرية زرع جمال، تركلنا جمال كتري وفّل بكري... 

كتري،  مهم  كبري  عطاء  اجلمال،  من  مملكة  ترك 

باملوا�سيع والأحلان بكل �سي.

ولو  لكن  قليلة،  ع��ادي��ي  مرقت  اللي  ال�سيا 

يرتكو  كانو  النا�س  وحلوة،  راقية  كانت  عاديي، 

بريوحو  اليوم  النا�س  الأغ��اين،  حافظني  امل�سرح 

ع امل�سرح بيتفرجو... ب�س ما معن زوادي لاليام 

اللي جايي«.

وعن قلقه وترقبه �سدى عمله قالت:

عندما يقدم عمالً جديداً يريد اأن يعرف النتيجة 

كان  اأحياناً  النا�س.  فعل  ردة  خ��الل  من  ب�سرعة 

اجلمهور يتاأخر يف الت�سفيق، كان »ين�سغل بالو، 

»يلحق  يتابع  ي�سمع،  اجلمهور  ك��ان  وي�ساأل«، 

عالمة  دائ��م��اً  لي�س  الت�سفيق  لآخ���را«،  ال�سغلة 

الر�سى.

يوؤمن  اف��ك��اره،  ط��رح  يف  جريئاً  ك��ان  وت�سفه: 

بها، ي�سمع اآراء النا�س و »بالآخر يعمل اللي هوي 

كان  والظهور،  املطارح  يحب  كان  »ما  بي�سوفو«، 

املديح يخجله، همه يو�سل للنا�س«.

وعن �سعيه الدائم اإىل الأف�سل والأجمل قالت:

خالل  حتى  عنده،  موجودة  دائماً  التغيري  فكرة 

»لأنو  يطلبني  اأحياناً  كان  ال�ستديو  يف  الت�سجيل 

وارجع �سجل من  طلع معو �سي جديد، يحّفظني 

عاجبو  م�س  �سي  يف  كان  يوم  تاين  واإذا  جديد، 

نرجع... ما يف �سي نهائي عندو، ما كان يتعب 

ي�سمعا،  يحطا،  ي�سيال،  بال�سياء،  التفكري  من 

ما  مثل  ياها  بدو  برا�سو  �سورة  عندو  ي�سوفا... 

هي«.

�سخ�سية عا�سي  تو�سيف  اأبعد يف  اإىل  وتذهب 

وق�سوته على نف�سه والعاملني معه عندما يتعلق 

الأمر بالعمل:
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كان ديكتاتوراً، قا�سياً، متطلباً، لي�س من ال�سهل 

ال�سوت... عنده معايري، وكل  اللفظ،  اإر�ساوؤه يف 

احلركات على امل�سرح خا�سعة ملا يف باله، حركة 

اليدين، الراأ�س، اللفتة، كل �ساردة وواردة يجب اأن 

وال�سافات...  بالرجتال  ي�سمح  ل  بر�ساه،  حتظى 

»نا�سو بدو ياهن بال�سورة اللي بيحبا«.

الأول للم�سرحيات، يكون باملر�ساد،  يف العر�س 

يراقب ي�سجل »�سو بدو ي�سيل �سو بدو يحط، مع 

اإنو يكون هوي خمّل�س العمل«.

اأنفا�سه  �سوت  خاللها  �سمعت  مرة  عن  وت��روي 

بينما هي تغني موالً قد حّفظها اإياه للتو:

راحت  )تخمني  موال  عندي  كان  ببعلبك  »مرة 

حلوة احللوين(، كان حدي ع امل�سرح عم يرافقني 

َع البزق«. كنت اأ�سمع اأنفا�سه، اأخافني، رمبا كان 

»ما  جيداً،  امل��ّوال  حفظت  قد  اأك��ون  األ  خائفاً  هو 

بعرف، ما �ساألتو«.

وت�سيف:

من  كتري،  منو  ويخافو  رهيبة،  �سلطة  اإلو  »كان 

ق�سوتو«.

يدخل  كان  ان�سغل«  اللي  »ال�سغل  عمله:  وعن 

من  فيه  واإح�سا�سه،  ب�سدقه  مبا�سرة  القلب 

اإذا  »وال��دل��ي��ل  واحل��ق��ي��ق��ة...  واجل��م��ال  الب�ساطة 

بت�سل  عا�سي،  عن  �سدرت  اللي  الإ�سيا  من�سوف 

لحقتك وعاي�سه معك...«.

وتعود لرتوي من جديد:

كنا نقدم »هالة وامللك«، انقطعت الكهرباء، كان 

ذلك �سيئاً جديداً يف تلك الأيام. النا�س ت�سايقوا. 

»طلع عا�سي وحاكاهم، ما بعرف �سو قّلن«، لكنه 

وقال  �سمعدانني،  امل�سرح  اإىل  يح�سروا  اأن  طلب 

طلع  طلعت،  للنا�س...  مقطع  »منقول  يل: 

الكهرباء.  عادت  وغنيت«.  البزق،  َع  دق  عا�سي 

�سل  بدن  امل�سرحية  يكملو  بدن  بقا  ما  »النا�س 

دائماً  العر�س،  تابعنا  عا�سي،  يقبل  مل  غني«، 

كانت عنده حلول مفيدة وحلوة.

»بي�ش« مرة وحده وب�ش!

مبنتهى العفوية والتوا�سع حتجب نف�سها خلف 

ما  وتنفيذها  به،  اإميانها  معلنة  عا�سي  عبقرية 

يراه منا�سباً من دون جدال:

اأن  مي��ن��ع��ن��ي  ك����ان 

امل�سرح  اإىل  اأع�����ود 

احلفلة  تنتهي  عندما 

اجلمهور  طالب  مهما 

اأكن  مل  اأن��ا  بعودتي. 

بكل  اأوؤمن  كنت  اأ�ساأل، 

م��ا ي��ق��ول��ه. »ب��الآخ��ر 

النا�س  ما  قد  تخمني 

اأعود  اأن  قِبل  قالولو«، 

واإمنا  اجلمهور  لتحية 

»بي�س  واح����دة،  مل��رة 

وب�س«،  واح����دة  م���رة 

قدمته  ما  يعترب  كان 

اإلو  ما  »البي�س  كافياً، 

على  كان  رمبا  ل��زوم«. 

اأجادله  اأكن  اأنا مل  حق، 

يف �سيء، كنت موؤمنة 

بكل ما يقوله، ومعجبة باآرائه واأفكاره، على الرغم 

من اأنه كان قا�سياً، ول يقبل النقا�س، لكنه »مهم 

كثري، يف ُنبل بت�سرفو، ونقل يل هيدا ال�سي«.

فريوز التي تقول يف اآخر الفيلم ان عا�سي لي�س 

بحاجة لأن حتكي عنه، »�سغلو حكي عنو، وبيحكي 

مل  ما  تقول  اأن  لالأيام  ترتك  الزمان«.  لآخر  عنو 

احلقيقة  بيحدد،  ال�سيا،  كل  بيقول  »الوقت  يقل: 

مع الوقت«.

رميا  تنهي  وهي...«  هو  اخلربية  »بتقول  ومع 

الرحباين امل�سهد بينما يظهر عا�سي خلف فريوز 

فرحاً من�سرحاً وهي توؤدي الأغنية.

جوزف اأبي �ساهر:

عا�سي كتب وحلن كل �سيء لفريوز

الأخوين  اأبي �ساهر م�سرية  ال�ساعر جوزف  رافق 

رحباين �سنوات طويلة، وكانت له معهما حوارات 

ولقاءات عديدة خالل مراحل خمتلفة )له كتاب عن 

ن�ساأله عن �سخ�سية عا�سي  واإذ  الخوين رحباين(. 

كما عرفه، يركز اأولً على هاج�س التقان والدقة يف 

العمل. مل يكن يتعب من التفتي�س والإعادة و�سولً 

اإىل الأجمل. ويروي يف هذا املجال حادثة ح�سلت 

بح�سوره يف ا�ستديو بعلبك يف ال�سبعينيات:

ي�ستمع،  وعا�سي  اغنية  ت�سجل  ف��ريوز  كانت 

�سوت  اأن  اأح�����ّس  الت�سجيل،  من  انتهوا  اأن  بعد 

و�سوحاً يف مكان  اأكرث  يكون  اأن  »الفيولون« يجب 

ما، قال: �سنعيد الت�سجيل، فريد اأبو اخلري )�ساحب 

لن  والنا�س  مكلفة  الإع��ادة  له:  قال  ال�ستديو( 

كانت  مهما  وقال  عا�سي  اأ�سر  بالفارق،  ي�سعروا 

مكلفة �سنعيد، واإذا مل ي�سعر النا�س بالفارق فاأنا 

اأ�سعر به.

ويروي اأبي �ساهر اأن اختيار كلمة ما اأو �سواها كان 

مطولً،  بحثاً  اأحياناً  رحباين  الأخوين  من  يقت�سي 

الكلمات قبل ا�ستخدام  بحيث تتم غربلة ع�سرات 

يف  ي�ست�سريونه  مرجعاً  كان  الزين  عمر  الأجمل. 

الألفاظ  لت�سل  والكلمات  احل��روف  خم��ارج  جمال 

وا�سحة.

وي�سيف:

وبينهم  الآخرين  اآراء  اإىل  ي�ستمع  عا�سي  كان 

�سعراء كبار مثل جورج �سحادة و�سعيد عقل، لكنه 

العاديني  الأ�سخا�س  حتى  اأخ���رياً.  يقرر  من  هو 

لكل  نكتب  نحن  ويقول:  اآرائ��ه��م،  اإىل  ي�ستمع 

هذه  وحول  جميعاً.  اإليهم  ن�سل  اأن  يجب  النا�س، 

اإىل  العمل  و�سول  اأهمية  اأي  حت��دي��داً،  النقطة 

عبد  اأن  �ساهر،  اأبي  يروي  به،  واح�سا�سهم  النا�س 

اأغنية  تلحينه  بعد  بريوت  اإىل  اآتياً  كان  الوهاب 

»اأيظن« لنجاة ال�سغرية، و�ساأله جنيب حنك�س عن 

جناح هذه الأغنية، فقال: �سمعت حّمالً يف املطار 

يرددها، اإذاً لقد جنحت.

العالقة  هذه  وتاأثري  بفريوز  عا�سي  عالقة  وعن 

على اإنتاجه الفني قال:

كان يحبها جداً، كتب لها كل �سيء، حلن لها كل 

ت
طا

ق
ل

بني  اإ�سكت�سات  من  ومقاطع  اأغاٍن  الرحباين  رميا  وّزعت 

واأبرزت لقطات جميلة  اأو فريوز،  واأخرى لعا�سي  كل لقطة 

مل تكن متداولة يف الإعالم. وبينما يبدو عا�سي يف قمة 

التاأثر خالل تاأدية فريوز بع�س الأغاين، تبدو هي من�سرحة 

يف  لت�سبح  وت�ستدير  ت��وؤدي��ه  ما  تنهي  عندما  وفرحة 

لها  مواجهته. ويف لقطة مميزة يبدو عا�سي وهو يومئ 

مبغادرة امل�سرح، وكانت حركته جواباً على ت�ساوؤل برز على 

وجهها بينما اجلمهور يهتف ويطالب بها جمدداً.
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�سيء، وكان قا�سياً عليها يف العمل، يحب العمل 

كامالً، اأي غلطة »بيطلع �سوتو«.

عا�سي  �سخ�سية  على  اأكرث  لالإ�ساءة  ويف حماولة 

الرحباين الفّذة قال:

اإن�ساناً مرحاً جداً، ظريفاً خارج العمل، لكنه  كان 

م�سكون بحزن داخلي، اأحياناً ي�سكت ويبدو ماأخوذاً، 

�سخ�سيته فريدة، بتنوعها وب�سمولية املعرفة التي 

املو�سيقى  اإىل  اإ�سافة  جمالت  عدة  يف  اإمتلكها 

وال�سعر والفن عموماً. كان يعرف يف الطب على 

قدر ما يعرف الأطباء، وكذلك يف الدين والفل�سفة. 

وكان متوا�سعاً وكرمياً. كرمي النف�س يف كل �سيء. 

اأذكر اأنني مرة طلبت منه اأن يعطيني بيت �سعر 

اأجريته  جديد  �سياق حديث عن عمل  لأن�سره يف 

اأن  اأن نن�سر �سيئاً قبل  معه. من�سور قال ل يجوز 

ما  وه��ذا  بيتني«،  »عطيه  عا�سي:  قال  نقدمه، 

ح�سل، اأعطاين مطلع اأغنية »بيقولو زغرّي بلدي«.

عا�سي  �ساهر يقول  اأبي  اإىل جوزف  يف حديث 

اأخذنا  نحن  راقياً،  كله  لي�س  الفولكلور  الرحباين، 

منه الراقي، نظفناه، ويعقب اأبي �ساهر على ذلك 

قائالً: ا�ستغل الأخوان رحباين على اللحن والكلمة، 

يف  ح�سلت  حادثة  ويروي  هاج�سهما.  اجلمال  كان 

بعلبك:

بعد اإحدى احلفالت يف بعلبك، جل�سوا قرب رجل 

قهوة  فنجان  عا�سي  اأخذ  ويغني،  املهباج  يدق 

وقال للرجل غّني، وملا انتهى، مّد يده اإىل جيبه 

ثمن  له  وقالوا  م�ساري«.  »كم�سة  الرجل  واعطى 

»اللحن  قائالً:  رد  هالقد«،  »م�س  القهوة  فنجان 

حقو هالقد«.

ويختم اأبي �ساهر بالقول:

مطلع  بخجل  م�سوارها  اللبنانية  الأغنية  بداأت 

امل�سرية،  الأغنية  �سيطرة  ظل  يف  الأربعينيات 

وحلن  جميل  وبكالم  رحباين  الأخ��وان  جاء  اأن  اإىل 

متطور قدما اأغنية لبنانية تواكب الع�سر، كاأنهما 

�سابقني  كانا  ل��ق��دام«.  �سنة   50 »�سايفني  كانا 

الإذاعة امل�سرية بريوت  زار مدير  لقد  لع�سرهما، 

الأغنية  اإىل  تعرف  وعندما  اخلم�سينيات  يف 

الرحبانية قال: »اأنتم �سبقتمونا يف اإختيار الكالم 

الأجمل والأف�سل، وم�ستقبل الأغنية اللبنانية اأهم 

من م�ستقبل اأي اأغنية عربية«.

وتناوله،  اإل  جم��الً  يرتكا  مل  رحباين  الأخ���وان 

والأغنية  احل��زن...  الفرح،  املوا�سم،  املنا�سبات 

حركت  التي  احلنني  اأغنية  اأي�ساً  هي  الرحبانية، 

بلبنان  فارتبطوا  اللبنانيني،  املغرتبني  م�ساعر 

عرب �سوت فريوز والكلمة اجلميلة.

كانا عارفني يف كل ما يخت�س بعملهما، يجهدان 

اأعمالهما  ب�سخاء.  ويدفعان  الكمال  اإىل  للو�سول 

اليوم حا�سرة كاأنها للتو ولدت.

ع�سام حمفوظ:

املاي�سرتو املار�سال

نقتطعها  الرحباين  عا�سي  يف  اأخ��رى  �سهادة 

من مقال ع�سام حمفوظ: عا�سي الرحباين »�سيد 

الدراو�سة« )كتابه ماذا يبقى منهم للتاريخ، دار 

ريا�س الري�س، بريوت 2000(.

ب�سكل  د  جت�سّ الرحباين  »الفن  اأن  حمفوظ  يرى 

خا�س يف �سوت فريوز«، ويقول اإن اللم�سة الأخرية 

لل�سياغة كانت من اخت�سا�س عا�سي، و�سارت بعد 

اإىل  فريده  ذلك  يف  ال�سبب  اأما  ملن�سور،  مر�سه 

دفة  ت�سلم  فقد  وبالتايل  الأك��رب  هو  عا�سي  كون 

»جتاه  الأخوين  ح�سا�سية  اأن  اإىل  م�سرياً  القيادة، 

الأ�سياء وجتاه العامل كانت واحدة، وقد �ساهمت يف 

يف  وتطويراً  توحيداً  تالزمهما  و�ساهم  تالزمهما، 

وحدتهما«.

على  لعا�سي  وا�سحة  »هيمنة  ع��ن  ويتحدث 

املجموعة، وهذه الهيمنة كانت تتحول يف حلظات 

التنفيذ اإىل �سبه ديكتاتورية مطلقة تبدو اأحياناً 

للن�سباط«.  ال�سرورية  الق�سوة  لكنها  قا�سية، 

وي�سيف حمفوظ:

لهذا  �ساحكاً:  اأذين  يف  يهم�س  )عا�سي(  كان 

وقد  املاي�سرتو،  ع�سا  واملق�سود  الع�سا.  حملوين 

جعل  ما  وه��ذا  املاري�سالية...  ع�سا  اأي�ساً  تكون 

ف�سحة  عا�سي  ومنح  ويتطور،  ي�ستمر  الثنائي 

نف�سية لقولبة املجموعة... وقد يكون عا�سي بالغ 

يف حتمله هذه امل�سوؤولية حتى �سار ل يثق باأحد 

�سواه يف حلظات ال�سياغة الأخرية، �سواء يف جمال 

اأي�ساً يف  التمثيلي، بل  الأداء  اأم  الأداء املو�سيقي 

الإخراج التلفزيوين وال�سينمائي.

وعن عالقته بفريوز يقول:

البيت  من  قريبني  كنا  الذين  نحن  نعرف   ...«

هو  عا�سي  واأن  عا�سي  هي  ف��ريوز  اأن  الرحباين 

ك�سر  املرمر،  ال�سخرة من  تلك  له  كانت  فريوز... 

اأ�سنان مطرقته يف �سقلها وجعلها كتمثال داوود 

ملايكل اجنلو. كان يعرف كل ذرة يف نربات �سوتها، 

ويف اأوتار حنجرتها، ويف �سعة رئتيها ويف قدرة 

اأن يطوعه من �سوتها  احتمالها، وما مل ي�ستطع 

ملوهبته، �سخر موهبته للتكيف معه. كانت بزقه 

وعوده وكلماته وحلنه و�سوته وفكره. كان عا�سي ل 

يحب فريوز فقط، بل كان يعبدها...«.
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فاأنت  اإرادتك،  مالكاً  تكون  عندما   •

مملوكاً  تكون  وعندما  قرارك،  �سانع 

بالتبعية لغريك، فاأنت �سنيعة غريك.

وكلمة  التوجيه،  يف  الكلمة  �سالح   •
ال�سالح يف املواجهة.

لل�سطور. ك�ساء  الكلمة:  • يف 

ويف املعاين: ك�ساء للألفاظ.

ويف احلوار: ك�ساء للأفكار.

عجز. الطريق:  منت�سف  يف  • الوقوف 

والتحدث بن�سف الكالم: اإبهام.

واحل�سور بالتطفل: ن�سف غياب.

والإ�ستعالء على الغري: �سعود هابط.

باالإ�ستعارة  ياأتيان  ال  اأمران   •

التفكري  يف  االإبداع  هما:  والتقليد 

والبلغة يف التعبري.

للدولة  ولء  اللبنانية:  التن�سئة  يف   •

وانتماء اىل الوطن.

دائم. جوع  • ال�سراهة: 
والبخل: فقر قائم.

والياأ�س: اإحباط عازل.

واالإدعاء: جهل جاهل.

وتبعية. �سعف  بالغري:  • الإ�ستقواء 
ل: مذلّة دائمة. والتو�سّ

والت�سّول: مهانة.

والإ�ستجداء: اإ�سرتقاق.

الرف�ش  �سلبيتان:  ظاهرتان   •

املطلق  والقبول  �سيء  لكل  املطلق 

عناد،  االأوىل:  احلالة  ففي  �سيء،  بكل 

ويف احلالة الثانية: هلك.

الكلمة. مغنى  املعنى:  • يف 

ويف الثقافة: اإنتظام املعرفة.

ويف ال�سراحة: بناء الثقة.
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ت�رشين الثاين

بقلم:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة

2
0
0

9





كّرموا العَلم وال�سهداء ونّفذوا جولة املقاتل

اأوالد يف االأفواج املقاتلة

خميم اإ�ستثنائي!

اأق���ام���ت ق��ي��ادة 

�سيفياً  خميماً  اجلي�ش 

ال�سباط  اأبناء  من  الذك�ر  لللالأولد 

ا�ستمر  املخيم  الفعلية.  اخلدمة  يف 

املا�سي(.  متوز  و30   20 )بني  اأيام  ع�سرة 

تنّقل  ال�سابقة  للمخيمات  خلفاً  وهو 

اأن  ب��دل  املقاتلة  االأف���واج  بني 

واحد. مكان  يف  يتمركز 
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ت�رشين االأول

اإعداد:

ندين البلعة

جنود �سغار

2
0
0

9
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فوج املغاوير

 - رمان  غ�سان  ثكنة  يف  املخيمني  ا�ست�ساف  املغاوير  فوج 

رومية يرافقهم امل�سوؤول عن املخيم العقيد ريا�س طه يعاونه 

املالزم الأول رودولف عقل واملالزم طوين قحو�س.

يومهم الأول يف الفوج بداأ بتكرمي العلم ثم 
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قّدم املن�سقون اإيجازاً عن الفوج ومن ثم 

التعّرف على املهام اخلا�سة باملغوار، وجولة داخل الثكنة و�سولً 

اىل حديقة �سهداء �ساحة ال�سرف.

وحما�ستهم  ده�ستهم  اإخفاء  الأولد  ي�ستطع  مل 

الفوج  اأقامها  التي  امل�ساغل  روؤيتهم  ل��دى 
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وهوائية،  اأر�سية  جولت  من  لتدريباته، 

وت�سّلق وهبوط باحلبال...

بعد الغداء انتقل اجلميع اىل منطقة العاقورة - ثكنة �سقور 

الأوىل  اجلبلي  القتال  �سرية  على  للتعّرف  القمم 

ومهماتها، وباتوا ليلتهم فيها.
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مع  الأولد  انتقل  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف 

اللقل�وق،  منط���قة  زاروا  ثم  اأفقا  مغ�ارة  اىل  املنظمي��ن 

اىل منطق��ة  �س��ري  نف�ّذوا مت�رين  النه�ار طويالً.  كان  وهن�اك 

بلعا ح��ي�ث كان��ت بانتظاره�م �س�رية القت�ال اجلبل�ي 

للزائري��ن  مفاج��اأة  اع��دت  التي  الثاني�ة، 
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وهبوط  ت�سلق،  اجتياز،  بلعا:  بالوع  يف 

مبواكبة  ون�س���اط  بحما�س��ة  التم��ارين  الأولد  نف�ّ�ذ  باحلبال... 

من املغ�اوير. ويف امل�ساء اإنتقل��وا اإىل خمي��م الفوج للتدريب 

اأقيمت  حيث  تنورين  ج�رود   - الرهوة  �سه�لة  يف 

�سهرة نار.
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يف  ب��اك��راً  الأولد  ا�ستيقظ 

ي�سعروا  ومل  ال��ث��ال��ث،  ال��ي��وم  �سباح 

حما�سة  ي���زدادون  ك��ان��وا  ب��ل  بالتعب، 

بانتظار الن�ساطات القادمة. انتقلوا من 

املخيم اإىل اأرز تنورين �سرياً يف اجلبال 

ملدة ثالث �ساعات، فاأظهروا قدرة عالية 

مناطق  �ساهدوا  التعب.  حتّمل  على 

ال�سرور  رائعة مل يَروها من قبل، فكان 

رفيقهم خالل تنفيذهم التمارين.

حيث  ب�سري  اأرز  اإىل  تنورين  م��ن 

تناول الأولد الغداء، واأقيمت لهم �سهرة 

اجلبلي  القتال  �سرية  يف  وداعية  ن��ار 

النار،  حول  ورق�س  �سواء  حفلة  الثانية: 

واأغاٍن واأنا�سيد وطنية.
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الفوج املجوقل

الفوج  ثكنة  اإىل  الأولد  انتقل  املغاوير  ف��وج  خميم  من 

املجوقل - غو�سطا، حيث كانت بانتظارهم مفاجاآت جديدة.

و�سل الأولد اإىل الثكنة، تّعرفوا عليها يف جولة مع 

ع�سكريني وعنا�سر كانوا يف ا�ستقبالهم. ونّفذوا 
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تقليد الفوج لدى قدوم اأي زائر اإليه، يف 

)هذا  ال�سهداء  ن�سب  على  الزهر  من  اإكليل  وو�سع  العلم  رفع 

الن�ساط اأقاموه يومياً خلل وجودهم لدى الفوج(.

بعد الغداء تعّرف الأولد باإيجاز على الفوج ومهامه 

بعدها  وت��وّج��ه��وا  مقت�سبة.  نبذة  خ��الل  م��ن 
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رها  ليدخلوا مبا�سرة يف التمارين التي ح�سّ

الفوج �سمن برنامج حمّدد. تعّلموا كيفية عقد احلبال ون�سب 

اخليم، وكانوا يف كل ن�ساط ي�سعرون بالفخر والقوة لتنفيذهم 

ما ُيطلب منهم. ومل تخُل الن�ساطات ال�سعبة من بع�س املزاح 

والألعاب امل�سلّية.

الأولد  عليه  ا�ستيقظ  الذي  الأ�سا�س  هو  هذا  اأولً،  الريا�سة 

احلركات  فكانت  املجوقل،  الفوج  مع  الثاين  اليوم  �سباح  يف 

ورفع  الرتويقة  وبعد  مرت.   3200 رك�س  ومترين  ال�سويدية 

العلم، تعّرفوا على جولة املخاطرة وقاموا بتنفيذها 

مب�ساعدة العنا�سر. ثم تعّرفوا على املاللة التي 
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ومار�سوا  التلفاز  على  اإل  رمبا  يرونها  ل 

الهبوط عن احلبال، ومتارين ممّيزة مثل �سد احلبال والتعّرف 

على البو�سلة وطريقة طهو الدجاج يف الرتاب وغريها. واختتم 

ون�ساطات  اجلي�س  عن  وثائقية  باأفالم  الثاين  اليوم 

الفوج.
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مترين  وبعد  الثالث،  اليوم  �سباح  يف 

تعّرفوا  باكي�س حيث  قناة  اإىل  الأولد  انتقل  الإعتيادي،  ال�سري 

على طائرة بدون طيار وعلى الطوافة. ثم ح�سروا مناورة نفّذها 

عنا�سر من الفوج وتوجهوا �سرياً اإىل اجل�سر الطبيعي 

با�ستطالع  وقاموا  اجل�سر  ت�سّلقوا  فقرا.  يف 
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وزاروا  ال�سيمان،  عيون  ثكنة  قرب  مغارة 

�سد �سربوح. بعد الغداء، نّفذ عنا�سر من الفوج املجوقل عرو�ساً 

ع�سكرية، وانتهى هذا اليوم ب�سهرة نار وّدع فيها الولد الفوج، 

لينتقلوا يف اليوم التايل اإىل ثكنة ميالد النداف - 

عم�سيت، عند مغاوير البحر.
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فوج مغاوير البحر

قبل  ح�سائر  اىل  الأولد  توزيع  مّت  البحر  مغاوير  فوج  يف 

تعريفهم على الثكنة واأماكن نومهم.

بعدها األقى الرائد جوين عقل، رئي�س الفرع الثاين 

فوج  مهمات  ح��ول  حما�سرة  التوجيه،  وف��رع 
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مغاوير البحر وتدريباته، ورّكز على در�س 

»الوعي الأمني«.

مّت  الغط�س،  عتاد  عن  در�ساً  الأولد  اأخذ  الثاين،  اليوم  يف 

�سباحة،  حو�س  يف  اأمتار  ثالثة  عمق  على  تنفيذه 

قاموا من بعدها بجولة على الدراجات املائية.
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اأما اليوم الثالث، فقد كان الأكرث حما�سة. 

اإذ انتقل الأولد براً اىل قاعدة جونية البحرية ومن هناك، نقلوا 

الزوارق  وبوا�سطة  عم�سيت.  �ساطئ  مقابل  الإن��زال  مبركب 

ونّفذوا  النداف  ميالد  ثكنة  اىل  انتقلوا  املطاطية، 

هبوطاً عن مبنى بوا�سطة احلبال. بالإ�سافة اىل 
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تنفيذ رماية بالأ�سلحة اخلفيفة يف حقل 

رماية الثكنة.  

البحر ومن ثم حفل  ختام املخيم كان مناورة نّفذها مغاوير 

الإختتام وتوزيع ال�سهادات.

باخت�سار، كان هذا املخيم - الذي تابعه حواىل 
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اخلدمة  يف  ال�سباط  اأولد  من  ول��داً   80

اخترب  تدريبياً«  القوات اخلا�سة - »خميماً  اأفواج  الفعلية، مع 

التي حتفل  وال�سعوبات  الق�ساوة  من  ب�سيطاً  الأولد جزءاً  خالله 

اآخر للجي�س،  بها احلياة الع�سكرية، كما عاي�سوا وجهاً 

وجه الأب وال�سديق.
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ت�رشين الثاين

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ريا�سية

2
0
0

9

كاأ�ش العماد

قائد اجلي�ش

للألعاب الع�سكرية

للواء

احلر�ش اجلمهوري 

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  اأق���ام 

العماد قائد  كاأ�س  الع�سكرية بطولة 

للعام  الع�سكرية  لالألعاب  اجلي�س 

2009، والتي �سملت: ال�سباحة، �سباق ال�ساحية 8 كلم، الرماية بالبندقية 

�سارك  وقد  �سلودية.  رمانات  وقذف  بالبو�سلة  توجه  املقاتل،  جولة  م16، 

فيها لعبون من خمتلف الألوية والأفواج.

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  لواء  حل  للفرق،  النهائي  الت�سنيف  ويف 

الأول، يليه اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين، ثم لواء امل�ساة اخلام�س يف 

الثالث. املركز 

وقد جاء الت�سنيف الإفرادي لالأوائل يف الألعاب على النحو الآتي:

مرت:  50*4 • �سباحة 
والعريفان  احلد�سيتي  توفيق  والرقيب  القراب  رواد  الأول  املالزم  حل   -

ابراهيم )جميعهم من لواء احلر�س اجلمهوري(، يف  ميالد جرم�س وحممود 

املركز الأول.

علي  واجلنديان  عربيان  اآغوب  والرقيب  �سريتح،  ح�سني  الأول  الرقيب   -

املركز  يف  التا�سع(،  امل�ساة  لواء  من  )جميعهم  �سقر  وم�سعود  ع�ساف 

الثاين.

فادي  واجلنديان  كجك  بيار  والعريف  اخلطيب،  رفعات  الأول  الرقيب   -

اجلوين واأحمد �سموا )جميعهم من فوج التدخل الثاين(، يف املركز الثالث.

كلم:  8 مل�سافة  • رك�ش 
- العريف اأحمد الدركو�سي من لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- الرقيب مالك ن�سر من لواء امل�ساة اخلام�س، الثاين.

- الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري، الثالث.

• رماية:
- الرقيب الأول طوين نعمة من فوج التدخل الأول، الأول.

- الرقيب الأول رائد حمية من فوج املغاوير، الثاين.

- الرقيب جورج حميم�س من اللواء اللوج�ستي، الثالث.

)بدل(: املقاتل  • جولة 
ح�سني  واجلنديان  دند�سي  ح�سي�ن  والرقي�ب  دروي�س  �سالح  املع�اون   -

املركز  يف  الثامن(،  امل�ساة  لواء  من  )جميعهم  العيداوي  ومهدي  �سريف 

الأول.

جورج  والرقيب  م�سري  وح�سن  �سبيتي  وعلي  اأيوب  علي  الأول  الرقباء   -
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حميم�س )جميعهم من اللواء اللوج�ستي(، يف املركز الثاين.

- الرقيب الأول ح�سني �سريتح والرقيب ايلي نخلة واجلنديان علي ع�ساف 

وبهاء حمو�سة )جميعهم من لواء امل�ساة التا�سع(، يف املركز الثالث.

رمانات: • قذف 
- الرقيب ماجد عبدو من لواء امل�ساة اخلام�س، الأول.

- العريف �سعد ال�سايغ من لواء امل�ساة اخلام�س، الثاين.

- الرقيب الأول اأحمد احل�سن من لواء احلر�س اجلمهوري، الثالث.

بالبو�سلة: • توجه 
- الرقيب الأول ح�سن م�سري من اللواء اللوج�ستي، الأول.

- املع�اون خمايل جربان من لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- املوؤهل علي مكي من اللواء اللوج�ستي، الثالث.

الفيا�سي�ة،  ف�ي  املرك�زي  الرتباء  ن�ادي  يف  ج�رى  املباريات،  خت�ام  ويف 

ق�ائد  بط�ر�س  ج�ورج  الرك�ن  العمي�د  تراأ�سه  للفائزين،  تكرميي  حف�ل 

جان  العم�اد  اجلي��س  قائ�د  ممثالً  الع��سكري�ة  للري�ا�سة  الع�ال�ي  امل�ركز 

امل�ساركة  والوحدات  الألوية  يف  والرمي  الريا�س�ة  �سباط  وح�س�ره  قهوجي، 

البطولة. يف 

واملي�داليات  الأوىل  الثالث�ة  للفرق  الك�وؤو�س  توزيع  احلف�ل،  خالل  وجرى 

اأوائ�ل على ال�سعي�د الإفرادي يف كل لعبة. للم�سنفني 



ممثالً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

العايل  املركز  قائد  بطر�س  جورج  الركن  بالعميد 

جمعية  ممثل  وح�سور  الع�سكرية،  للريا�سة 

ال�»polyathlon« ال�سوي�سرية ال�سيد رينيه بينيو 

وعدد من اأع�سائها، اىل جانب ح�سد من الريا�سيني 

وال�سخ�سيات الر�سمية والثقافية يف منطقة جبيل، 

اأ�سدقاء  التابع جلمعية  الفنون  اأقيم يف مركز دار 

امل�سرتك  الريا�سي  الن�ساط  اإفتتاح  حفل  جبيل، 

والذي   ،»polyathlon« وجمعية  اجلي�س  بني 

ي�سارك فيه ريا�سيون من اجلي�س و�سوي�سريون اىل 

جانب اآخرين من جن�سيات خمتلفة.

وقد األقى العميد الركن بطر�س كلمة �سكر فيها 

ال�سداقة  اجلمعية على مبادرتها، منوهاً بعالقات 

والنموذج  لبنان و�سوي�سرا،  التي جتمع  التاريخية 

احل�ساري والإن�ساين الذي يتمّيز به كل من البلدين 

وهنا ن�س الكلمة:

ي�سرين اأن اأنقل اليكم حتية قائد اجلي�س العماد 

اليوم يف  بتمثيله  �سّرفني  اأن  بعد  جان قهوجي، 

ن�ساط  لنطلق  متهيداً  ياأتي  ال��ذي  اللقاء،  هذا 

اللبناين  اجلي�س  بني  ومتنوع  م�سرتك  ريا�سي 

العديد  ال�سوي�سرية، وي�سمل  البولياتلون  وجمعية 

من  ي�سّكل  ال��ذي  الأم��ر  اللبنانية،  املناطق  من 

وتراثه  لبنان  طبيعة  على  للتعرف  فر�سة  جهة، 

يف  م�سيئاً  معلماً  اأخ��رى،  جهة  ومن  وتقاليده، 

م�سار التعاون مع اجلي�س اللبناين، وتاأكيد عالقة 

ال�سعبني  بني  جتمع  التي  التاريخية  ال�سداقة 

اللبناين وال�سوي�سري.

اأيها االأخوة االأعزاء

وجهاً  تعترب  اأنواعها،  اختالف  وعلى  الريا�سة  اإن 

ال�ساعية  وال�سعوب،  الأمم  ح�سارة  اأوجه  من  بارزاً 

خطا  ولقد  واحلداثة.  والتطور  النهو�س  اىل  دائماً 

اإن  احليوي،  املجال  هذا  يف  نوعية  خطوات  لبنان 

كان جلهة ممار�سة اأبنائه خمتلف الألعاب الريا�سية 

اأم جلهة حتقيق  الدوؤوب اىل تطويرها،  و�سعيهم 

املنطقة  يف  مميزة  جناحات  الوطنية  منتخباته 

العربية والعامل.

اأما على �سعيد اجلي�س فقد اأولت القيادة اإهتماماً 

يف  الأ�سا�سي  دورها  من  انطالقاً  بالريا�سة،  خا�ساً 

اجل�سدية  وقدراتهم  الأف��راد  �سالمة  على  احلفاظ 

طبيعة  مع  تتنا�سب  التي  والنف�سية،  والفكرية 

بحيث  املتعددة،  ومتطلباتها  الع�سكرية  احلياة 

اأعطى هذا الهتمام ثماره املرجوة خالل ال�سنوات 

اجلي�س  منتخبات  حتقيق  خ��الل  من  ال�سابقة، 

ال�سعيدين  على  باهرة  نتائج  املجلني،  واأف��راده 

املحلي واخلارجي. واىل جانب ذلك مل ياأل اجلي�س 

الإحتادات  مع  التعاون  ج�سور  مد  �سبيل  جهداً يف 

والأندية الريا�سية الوطنية والدولية، خ�سو�ساً جلهة 

اخلربات  وتبادل  امل�ساعدات  من  اأمكن  ما  تقدمي 

واإقامة مباريات م�سرتكة، كان لها اأثرها البالغ يف 

الأمام،  اىل  قدماً  الوطنية  الريا�سة  م�سرية  دفع 

ومتتني الروابط الإن�سانية والإجتماعية بني اجلي�س 

و�سرائح وا�سعة من املواطنني. 

اأيها احلفل الكرمي

ال�ساطعان  الكوكبان  هذان  و�سوي�سرا،  لبنان  بني 

كالً  اإن  اإذ  روابط،  �سبه  من  اأكرث  العامل،  �سماء  يف 

البلدين ي�سّكل يف حميطه القريب والبعيد،  من 

والثقايف،  والإثني  الديني  للتنوع  حّياً  منوذجاً 

واحلوار  والنفتاح  وال�سالم  احلرية  بقيم  وللتم�سك 

بني ال�سعوب كافة.

ونزاعات،  �سراعات  من  العامل  ي�سهده  ما  واإزاء 

تتخذ يف بع�س الأحيان طابع الختالف احل�ساري، 

يوماً  ت��زداد  الفّذ،  النموذج  هذا  اىل  احلاجة  ف��اإن 

بعد يوم، وتدعونا اىل الت�سبث به، كونه ال�سبيل 

الوحيد لتحقيق ال�ستقرار وال�سالم والزدهار.

اأتوجه  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم 

 François Barras ال�سفري  �سعادة  اىل  بال�سكر 

جمعية  اأ�سكر  كما  ال��ي��وم،  بيننا  ح�سوره  على 

»polyathlon« رئي�ساً واأع�ساء، وجميع القّيمني 
متمنياً  وتنظيماً،  اإدارة  الإح��ت��ف��ال  ه��ذا  على 

للريا�سيني ن�ساطاً زاخراً بالنجاح والتوفيق.

وت�سّمن الن�ساط الريا�سي، �سباقات يف ال�سباحة، 

التجذيف، رمي القو�س، الدراجات الهوائية، الرك�س 

وال�سري، بالإ�سافة اىل زيارات اىل الأماكن ال�سياحية 

والأثرية يف العديد من املناطق اللبنانية.
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لقاءات ريا�سية م�سرتكة بني اجلي�ش وجمعية 

Polyathlon ال�سوي�سرية



لل�سباحة  اللبناين  الإحت���اد  اأق��ام 

)املياه  اللعبة  يف  لبنان  بطولة 

 2009/10/11 بتاريخ  املفتوحة( 

وذلك انطالقاً من م�سبح الهوليداي 

الرمال،  م�سبح  اىل  و�سولً  بيت�س 

وق���د ���س��ارك ف��ري��ق اجل��ي�����س يف 

الحت��اد  اأن��دي��ة  ف��رق  م��ع  البطولة 

اللبناين للعبة.

اأح��رز  النه�ائية،  النتي�جة  ويف 

الثالث  امل���رك���ز  اجل��ي�����س  ف��ري��ق 

حققها  التي  الفنية  النتائج  وهنا 

الع�سكريون.

فرا�سة:  مرت   50 •
اخلطيب،  رفعات  الأول  الرقيب   -

الثالث.

ظهر:  مرت   50 •
- العري�ف �سرب�ل نق�ول، الث�اين.

- املوؤهل علي زيعور، الثالث.

متنوع:  مرت   100 •
- العريف رباح رباحي، الثاين.

مطر،  ج���وزف  الأول  ال��رق��ي��ب   -

الثالث.

حرة:  مرت   100 •
- العريف �سربل نقول، الثالث.

�سدر:  مرت   100 •
- العريف رباح رباحي، الثاين.

فرا�سة:  مرت   100 •
اخلطيب،  رفعات  الأول  الرقيب   -

الول.

- العريف جاك خمايل، الثاين.

ظهر:  مرت   100 •
- العريف �سربل نقول، الول.

مطر،  ج���وزف  الأول  ال��رق��ي��ب   -

الثاين.

حرة:  مرت   200 •
- العريف �سربل نقول، الثالث.

حرة: مرت   400 •
- العريف رباح رباحي، الول.

- العريف ميالد جرم�س، الثاين.

حرة:  مرت   800 •
- العريف رباح رباحي، الول.

- العري�ف م�يالد جرم�س، الثالث.

حرة:  مرت   50*4 •
والرقيب  زيعور  علي  املوؤهل   -

جاك  والعريفان  عكا�سة  ف��وؤاد  الأول 

املركز  يف  اخل��وري  وف��ادي  خمايل 

الثاين.
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فريق اجلي�ش يحل ثالثاً يف بطولة لبنان ال�ستوية يف ال�سباحة للعام 2009

اللواء اللوج�ستي بطل اجلي�ش 

يف التوجه بالبو�سلة

للعام 2009

اأحرز اللواء اللوج�ستي بطولة اجلي�س يف التوجه بالبو�سلة للعام 2009، التي نّظمها املركز 

العايل للريا�سة الع�سكرية بتاريخي 7 و2009/10/8 يف منطقتي زغرتا واملنية ومب�ساركة 

لعبني من كل قطعة اأو لواء.

النحو  على  والطويل  الق�سري  الفردي  ال�سباقني  يف  النتائج  جاءت  وقد 

الآتي:

الق�سري: الفردي  لل�سباق  االإفرادي  • الت�سنيف 
- الرقيب الأول ح�سن م�سري من اللواء اللوج�ستي، الأول.

- الرقيب الأول علي اأيوب من اللواء اللوج�ستي، الثاين.

- اجلندي عالء ال�سيد من لواء امل�ساة اخلام�س، الثالث.

الطويل: الفردي  لل�سباق  االإفرادي  • الت�سنيف 
- الرقيب الأول ح�سن م�سري من اللواء اللوج�ستي، الأول.

- املعاون خمايل جربان من لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- املوؤهل علي مكي من اللواء اللوج�ستي، الثالث.

للبطولة: االإجمايل  • الت�سنيف 
- اللواء اللوج�ستي، الأول.

- لواء امل�ساة اخلام�س، الثاين.

- لواء احلر�س اجلمهوري، الثالث.



الن�سف  ل�سباق  لبنان  ببطولة  اجلي�س  فريق  �سارك 

ماراتون التي نظمها الحتاد اللبناين لألعاب القوى )الرك�س 

الطويل( بتاريخ 2009/10/25 انطالقاً من جبيل وو�سولً 

منت�سبة  ريا�سية  اأندية  عدة  جانب  اىل  وذلك  جونية،  اىل 

اىل الحتاد. 

وكانت النتائج التي حّققها الع�سكريون على النحو الآتي:

- فئة 35 - 39 �سنة: 

- الرقيب ح�سني عوا�سة من لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- الرقيب علي عو�س من فوج التدخل الثالث، الثاين.

اجلمهوري،  احلر�س  لواء  من  الدركو�سي  اأحمد  العريف   -

الثالث. 

- فئة 17 - 34 �سنة: 

- العريف حممد العجمي من لواء امل�ساة الثاين، الأول.

- اجلندي بالل عوا�سة من لواء امل�ساة الأول، الثاين.

- اجلندي حمزة حممود من لواء امل�ساة الأول، الثالث.
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اجلي�ش يتاألق يف بطولة لبنان

ل�سباق الن�سف ماراتون 2009

�سباقاً  الإ�سباين،  الوطني  العيد  وملنا�سبة  املوؤقتة،  املتحدة  الأمم  قوات  �سمن  العاملة  الإ�سبانية  الكتيبة  نظمت 

مل�سافة �سبعة كيلومرتات، وذلك انطالقاً من نقطة الدردارة قرب اخليام و�سولً اىل القليعة ثم العودة.

�سارك يف ال�سباق قائد القطاع ال�سرقي يف قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال ريكاردو الفاريز وعداوؤون من القوات 

الدولية يف القطاعني ال�سرقي والغربي ومن األوية امل�ساة ال�ساد�س، احلادي ع�سر والثاين ع�سر ومن قوى الأمن الداخلي 

وطالب مدار�س.

... ويف �سباق 

العيد الوطني 

االإ�سباين





ت�رشين االأول

�سيفنا والقلم

2
0
0

9
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ب������ذات������و الرز  ورب  ب�����������������الرز 

�سفحات

 من لبنان

ل�����ب�����ن�����ان جن�����م�����ة ب���������س����م����ا ال����رح����م����ن

الن���������س����ان اأب����������و  اآدم  اجن�����ي�����ل  مل������ا 

ي��������ا م�������وئ�������ل المي���������������ان والدي���������������ان

حم�����م�����ي ب�����رع�����اي�����ة ������س�����ي�����دة ل���ب���ن���ان

وت�������س���ب���ي���ح م������ن اآي�����������ات م������ن ق��������راآن

حم������م������ود ������س�����ّح�����ى ب�������اأه�������ل وب������خ������الّن

وال�����ي�����ا������س ح����ت����ى ت���ن���ب���ن���ي الأوط�����������ان

ي������ا ق���ل���ع���ة ال����ت����ح����ري����ر، ي������ا م���ن�������س���ان

����س���ه���ي���ون ط������اأط������اأ ه����ام����ت����و ون�����دم�����ان

وال����ن���������س����ر اإل�����ن�����ا ع����ال���������س����در ن���ي�������س���ان

ي������ا وط��������ن ������س�����اه�����ر، ل����ل����ح����ال ع����ن����وان

����س���ع���ب���ك زه��������ور واأر��������س�������ك ال���ب�������س���ت���ان

ق����دم����و�����س ع����اط����ي احل��������رف وال���ت���ب���ي���ان

وك�����ام�����ل ح�������س���ني �����س����ب����اح م�����ع ج�����ربان

م����ن����ك وط�������ن اأن������ت������ي، ان�������ت ل���ب���ن���ان!

وج�������ّن�������ة ع����������دن ف�������ّي�������ات اأرزات��������������و

ت������راب������ات������و م������ن������و  ك�����م�����������س  اهلل 

������س�����غ�����ل الل��������������ه ون�������ح�������ت دي������ات������و

واب�����������ن اف������ت������دان������ا ب����ط����ه����ر دم�����ات�����و

اآي��������ات��������و ب�����������س�����ح�����ر  ح��������ب��������اه  اهلل 

ك�������رم�������ال جم���������دو وح������ل������ف وح����ي����ات����و

دع�������س���ات���و ن���ف�������س  َع  م�������س���ي  م���ت���ل���و 

ب���ج���ي�������س و�����س����ع����ب ال���������س����م����وخ راي����ات����و

خ���ي���ب���ات���و وح���������س����د  ه����ري����ب����ي  ووىّل 

مل���������ا ط�����ف�����ي�����ن�����ا خ������ب������ث ج�����م�����رات�����و

ب������������ربود ������س�����ّط�����و ودف������������ى ت���ل���ج���ات���و

وت����ق����دي���������س ا�����س����م����ك ع����ط����ر وردات���������و

واوج�����������������د ل�����ه�����امل�����ع�����م�����ور ل����ف����ات����و

ن����ب����وغ����ن ك����ت����ب ل���ل���م���ج���د ����س���ف���ح���ات���و

ن�����������ور ال��������وف��������ا مب������ع������ب������دك امي��������ان العقيد

اليا�ش اأبو خليل

دمعي انغرف... �سالل

يا اأوفى �سديْق

اإ�سمك حال وموال

يا جان الرفيْق

بعدو الوفا ر�سمال

مرجان وعقيْق...

من خاطري بزّت ال�سوؤال

تا اإن�سلك من كل �سيْق...

... واإرجع لعندك عا بحن�س

باحلالل وقلك �سالمة...

قلبك واإحكي حقيق

تارك هموم  ب�سحكك  بعدك 

الولد...

نف�س  وك��رب  �سالبة  بعدك 

على الزمان...

يا  �سمريك  باأبنائك  بعدك 

عتيق...

ال�سرف  واإ���س��م  ال��وف��ا  بكل 

روحك

�سباب وت�سحية واأحالم؟!...

تا يعم ال�سالم!...

وتتحقق الآمال!...

هيدا  زغل  تقبل  حاطوم  يا 

حمال

بالأم�س واليوم وغدا...

رحت وهجرت الأهل...

برتابك ملك

اإنِت الفدا والعر�س

و�سر  ج��اه��ل  علينا  م��ا  ك��ل 

اعتدا

دمعات خّيك جورج

بيقال  الطّب  ول  بتوقف  ما 

هدا

املقدم

توفيق نعيم يزبك

اىل روح �سديقي

املقدم جان حاطوم

�سالم يا �سيدي

ومن قال ممن عرفوك باأن هذا املر�س اخلبيث ميكنه التغلب عليك، 

يا َمن قددت من ال�سخر، وعاي�ست ال�سالبة ومنحك الإله القوة اجل�سدية.

اأنا مقتنع باأن َمن قتلك هو عزة نف�سك من عدو مل ت�ستطع التغلب 

عليه ياأتي كال�سارق فال يبقي ول يذر.

اأنت كنت املغوار احلق، ل توارب ل يف الأمور ال�سغرية ول يف الأمور 

الكبرية حامالً هّم اجلي�س ولبنان واملغاوير.

فيا �سيدي

العمر هذا، يا ليته كان كله �سباباً ملا كنا ح�سبنا ح�ساب  بئ�س م�سوار 

املوت ول قراأناه يف كتابنا وملا كان هذا الليل، فاملتقاعد، �سابطاً كان، 

اأم جندياً، حلمه اأن ينام قرير العني والعمارة اكتملت واأزهرت  اأم رتيباً 

والفلة على البيدر كومة.

فيا �سيدي، اأهديك �سالم »املريادور« يف حمانا، وحلقة ال�ستباك وقتال 

»�سّياح«،  يا  الهادر  �سوتك  ويغبطني  الهوائية  اجلولت  وحما�س  احلراب 

فاإىل هذه الباقة اأ�سم �سوتي واأقول من قرير العني اأيها الرجل الرجل واىل 

امللتقى الذي ل بد منه.

وال�سالم عليك.

الرائد املتقاعد املغوار انطوان ال�سّياح

اىل روح العميد املغوار اأني�س طوبيا

املريادور: �سخرة كبرية تقام عليها متارين النزول بوا�سطة احلبال.

�سلم يا �سيدي�سلل
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ن����ح����ن����ا ب������ف������ّي غ���������س����ون����ه����ا رب���ي���ن���ا

»رْح ذّكرك«

»األو روي... اإي بابا«

ي������ا ول��������ف ن����ح����ن����ا ب����ع����د م������ا ن�����س��ي��ن��ا

م����ه����م����ا ع���ل���ي���ن���ا ي����ل����ّف����ق����وا الأخ������ب������ار

ب�����الأ������س�����ج�����ار ب������احل������ي  ذّك�������������رك  رح 

ب����ال����ق����م����ح ب�����ال�����������س�����وك ب��������ال��������دردار

ب��������الأك��������ل ب�����ال�����������س�����رب ب����امل���������س����وار

ب�����الأط�����ي�����ار ب����ال����ن����ح����ل  ذّك�������������رك  رح 

وب�����ال�����ث�����ل�����ج ب�������امل�������وق�������دي ب����ال����ن����ار

ب����ال���������س����ال ب����ال����ف���������س����ط����ان ب����ال����زن����ار

والأزه����������������ار ب�����ال�����ف�����ل  ذّك��������������رك  رح 

ب�����ع�����رزال�����ن�����ا امل�����ل�����ي�����ان ب������الأ�������س������رار

ال����ف����خ����ار ب�����ربي�����ق�����ن�����ا  ذّك��������������رك  رح 

وح����ك����ي����ن����ا رج��������������اع  اهلل  ك��������رم��������ال 

ح�����ك�����ي ال����������ع����������وازل م�������ا ب���ي���ع���ن���ي���ن���ا

ب����ال����ن����ب����ع ب���ال�������س���ف�������س���اف ب���ال���ك���ي���ن���ا

ب�����ال�����ب�����ح�����ر ب�������امل�������وج�������ات ب����امل����ي����ن����ا

ب���ال�������س���اق���ي���ة ال�����ع�����ادروب�����ه�����ا م�����س��ي��ن��ا

ب��������اأح��������الم ح������ل������وة ع����اي���������س����ة ف���ي���ن���ا

ب������ط������رق������ات ع�������ال�������ودي�������ان ت���ه���دي���ن���ا

مب�����������روج خ�����������س�����را ف�����وق�����ه�����ا غ���ف���ي���ن���ا

ب����ع����ط����ر امل�����ح�����ب�����ة ال�������ك�������ان ي���ح���ي���ي���ن���ا

ي������ّل������ي ع��������ن الأن����������ظ����������ار ي���خ���ف���ي���ن���ا

وب�����ك�����ل ����س���رب���ي���ن���ي و����س���ن���دي���اين

ال�سبت م�ساًء يف 19 اأيار 2007 

هو اليوم الأخري الذي �سمعت فيه 

�سوتك على الهاتف واأنت تقول يل: اإبَق يف البيت على الغداء! ل تهرب 

- اأين اأمي؟ لتقول لها: ح�سري الكباب والتبولة واللحم امل�سوي.

كلمات ما زالت ترّن يف اأذين وتهّز اأع�سابي وحتّرك نياط قلبي. كنت 

يداعبني،  يخاطبني،  �سيظل  روي  اأن  را�سخاً  اعتقادي  كان  وقد  اأعتقد، 

يا روي �ستكون بعيدة اىل  اأن رحلتك  اأت�سّور يوماً  اأكن  ي�ساك�سني... مل 

هذا احلد، مل تطل علينا اأبداً.

روي... اإي بابا... اللفظة الأوىل اأرددها دائماً، اإل اأن لفظة »اإيه بابا« مل 

اأعد اأ�سمعها منذ ذلك التاريخ امل�سوؤوم، وهذا ما مل اأكن اأتخيله يوماً...

اأملح  ال�سيارة  نافذة  من  قلبي..  يف  احلرب  اأجرا�س  تقرع  اإنك  ولدي! 

عينيك اجلميلتني، من خالل الن�سيم اأحت�س�س قبالتك الأكرث �سعوبة من 

الفجر... اأتلعثم اأمام �سورتك، اأتخّيلك اأحياناً حتكي معي عن قرب، ويف 

اأحيان اأخرى اأنتظر اأن حتكي معي على الهاتف لتقول يل: اإيه بابا! �سو؟ 

يف �سي؟ باك �سي؟! وب�سوت حائر يحّرك كل امل�ساعر، وكاأنه يحّرك يدي 

اإل اأنه ل مي�سك بي... كل ليلة تغفو معي اآلف الكلمات، اآلف الألفاظ، 

اآلف الذكريات، لأ�ستيقظ خائفاً من حلم اأن يكون بع�س قد و�سل اليك...

كنت اأنتظر الأحباب اأن يهنئوين بعر�س زفافك يا روي، فاإذا بهم يف 

تعزيتي با�ست�سهادك...

بك  فاإذا  منا�سبك،  يف  برتقيتك  الأ�سحاب  يل  يبارك  اأن  اأنتظر  كنت 

تنتظرين حتى اأذهب اليك، فع�سى اأن يكون اللقاء قريباً يا ولدي...

كنت اأنتظر لقاء الأقارب يف ق�سرك الذي حتلم به املطل على اجلبال 

امل�سرفة وعلى البحر الهادر، فاإذا بهم ي�سّيعونك يف حلدك املظلم الذي 

ل يناغي اجلبل ول يناجي البحر...

يناديني الأقارب والأهل واملحبون: اأبو روي! كيف حالك؟ واأنا اأو�سو�س 

حايل: كيف حال من اأ�سحى بدون روي؟ لقد 

الطليعة! حتى  اأن تكون يف  اإل  تاأبى  كنت 

يف ا�ست�سهادك كنت يف طليعة من ا�ست�سهدوا؛ لقد كنت 

ماهراً،  خّيالً  خلوقاً،  �سياداً  وديعاً،  فار�ساً  حازماً،  هادئاً،  توا�سع،  عنفوان 

فهمك  خالل  من  جمتمعة  ال�سيم  هذه  ا�ستمددت  وكاأنك  �ساكناً،  �سباحاً 

للطبيعة التي اأحببت، وللجو الذي فيه ترعرعت؛ اإرادة �سلبة ا�ستمددتها 

من ال�سخور...

املروج  اأبكي غزال  ال�سامخ...  الطموح  اأبكي  الواعد،  الأمل  اأبكي فيك 

اأبكي  ولدي،  اأبكي  الوطن...  ُقّدمت على مذبح  اأبكي قربانة  املتمخرت، 

رفيقي.. اأبكي من ل يعرف اإل الطهر وال�سدق، اأبكي من كنت اأفت�س له 

عن قطعة اأر�س تطل على اجلبل وت�سرف على البحر.

لن اأ�سمع �سوتك بعد الآن اإل يف الأحالم...

واهلل يا ولدي لو عرفوك ملا قتلوك!

املثل  اىل  دائماً  ت�سعى  كنت  اأنك  الوحيد  عزائي  فاإن  حال،  كل  وعلى 

العليا... وقد حّققت البع�س منها يف حياتك، حّققت املثال الأعلى يف 

اأذين »لقد خططت جمدي يف هذه  ا�ست�سهادك، وكاأين بك تهم�س يف 

احلياة على �سفحات تاريخها يف �سبيل بقاء لبنان، اإذ اإين ل اأقبل اأن اأجيء 

اىل هذه احلياة واأرحل عنها من دون اأن اأكتب على �سفحة من �سفحات 

تاريخها اأنني قد ع�ست فيها، وقد عملت من اأجل احلرية التي ل ُتكتب 

اإل بلون واحد: »الدم«! هذه احلرية التي �ستبقى يف لبناننا احلبيب ما 

الأرز، وطاملا تلد الأمهات رجالً عظماء حكماء تنب�س فيهم الروح  بقي 

ال�سموخ،  الذي يوؤمن بلبنان  الرئي�س مي�سال �سليمان  الوطنية كفخامة 

لبنان اخللود، لبنان املوّحد، لبنان املجد!!

الدكتور �ساهر اأبو غزالة - والد النقيب ال�سهيد روي اأبو غزالة

حممد عادل ال�سيد

برجا - ال�سوف







نعت قيادة اجلي�س العميد الركن املتقاعد �سامي ال�سيخة الذي تويف 

بتاريخ 2009/10/19.

- من مواليد العام 1928 - بريوت.

من  اعتباراً  �سابط  تلميذ  ب�سفة  احلربية  املدر�سة  يف  تطّوع   -

.1950/10/5

- رقي لرتبة مالزم اعتباراً من 1953/10/1، وتدّرج يف الرتقية 

حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من 1980/1/1.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
الف�سية. اللبناين  ال�ستحقاق  • ميدالية 

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
فار�س. درجة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 

الداخلية. وزير  من  اجلدارة  • ميدالية 
�سابط. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 

الثانية. الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
الأوىل. الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 

كومندور. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

كال�س  فيليب  جرج�س  املتقاعد  الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

الذي تويف بتاريخ 2009/10/2.

- من مواليد 1937/4/10 - �سرعني التحتا - ق�ساء بعلبك.

من  اعتباراً  �سابط  تلميذ  ب�سفة  احلربية  املدر�سة  يف  تطّوع   -

.1959/1/1

- رقي لرتبة مالزم اعتباراً من 1961/9/15، وتدّرج يف الرتقية 

حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من 1988/7/1.

- حائز:

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
)ف�سي(  الثالثة  الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •

بالأقدمية.

فار�س. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
الثانية. الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 

�سابط. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
الأوىل. الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الف�سية. الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  • و�سام 
اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 

مرات. خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

يف �سجل اخللود
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نعت قيادة اجلي�س العميد الركن املتقاعد حممد عبد احلليم زيدان 

الذي تويف بتاريخ 2009/10/13.

- من مواليد 1936/7/22 - القلمون - ق�ساء طرابل�س.

من  اعتباراً  �سابط  تلميذ  ب�سفة  احلربية  املدر�سة  يف  تطّوع   -

.1959/10/9

- رقي لرتبة مالزم اعتباراً من 1962/9/14، وتدّرج يف الرتقية 

حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من 1989/1/1.

- حائز :

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
احلرب. • و�سام 

الثالثة. الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 
فار�س. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 

الثانية. الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 
ال�سلطات  من  �سابط  رتبة  من  الوطني  الإ�ستحقاق  • و�سام 

الفرن�سية.

�سابط. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
الأوىل. الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
مرات. ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اولد.

نعت قيادة اجلي�س العميد الركن املتقاعد اأني�س جميل طوبيا الذي 

تويف بتاريخ 2009/10/11.

- من مواليد 1941/1/2 - علما ال�سعب - ق�ساء �سور.

من  اعتباراً  �سابط  تلميذ  ب�سفة  احلربية  املدر�سة  يف  تطّوع   -

.1963/10/1

الرتقية  وتدّرج يف  من 1966/8/1،  اعتباراً  لرتبة مالزم  رقي   -

حتى رتبة عميد ركن اعتباراً من 1993/7/1.

- حائز :

مرتني. اجلرحى  • و�سام 
مرات. ثالث  احلرب  • و�سام 

فار�س. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
الثالثة. الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 
الثانية. الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  • و�سام 

�سابط. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الأوىل. الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
الف�سية. الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  • و�سام 

مرات. �سبع  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
17مرة. اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

املنطقة. قائد  • تهنئة 
- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

يف �سجل اخللود
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ح�سني  كامل  الأول  املعاون  اجلي�س  قيادة  نعت 

عامر الذي تويف بتاريخ 2009/10/6.

- من مواليد 1965/1/20 - �سك�سكية - ق�ساء 

�سور - حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1983/4/25.

- من عداد منطقة بريوت - قيادة املنطقة.

- حائز :

احلرب. • و�سام 

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
الدرجة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •

الرابعة الربونزي.

الع�سكرية. • امليدالية 
مرات. �ست  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  18 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
املنطقة. قائد  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله �سبعة اولد.

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  الرم�سان  �سليمان  ع��الء  اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 

.2009/10/25

- من مواليد 1985/11/1- م�ستى حمود - ق�ساء عكار - حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2008/2/26. 

- من عداد لواء امل�ساة الثاين ع�سر - الكتيبة 126.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

- عازب.

يف �سجل اخللود
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احتفل

الرقيب االأول �سرياز يزبك

بزفافه اىل االآن�سة هبة جمال الدين.

احتفل

العريف رواد �سعب

بعقد خطوبته على االآن�سة عل ناجي.

احتفل

العريف مازن العرب

بعقد خطوبته على االآن�سة عفاف عثمان.
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احتفل

العريف كامل خليفة

بزفافه اىل االآن�سة رنا الديراين.

احتفل

املجند ا�سامة عجاج

بعقد خطوبته على االآن�سة ندمية ال�سياح.

احتفل

اجلندي ع�سام رباح

بعقد خطوبته على االآن�سة رقية احلاج ح�سن.

عقد

ال�سيد بنوا �ساهني

خطوبته على اجلندي حياة من�سور.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق
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ا
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• اأفقياً:
اإخت�سا�سات املغاوير، �سياج  اأحد   -1

الوطن، �سّيد �سجاع.

2- مدينة هندية، مدينة هولندية، 

مدينة فرن�سية.

يف  مرفاأ  كثري،  جي�س  اىل،  جلاأ   -3

فرن�سا، هدم �سديداً. 

العامل، عطَف  اأعلى عا�سمة يف   -4

ولوى، ذكر الأفعى.

5- ظهَر، يتغّطى، قطَع وف�سَل.

ج��زي��رة يف  ب��ك��رثة،  امل��اء  �سبَّ   -6

غرب فرن�سا، تكمالن العمل.

7- عيب، الذي يحب نف�سه مع عدم 

التفكري يف الغري، نعام.

8- دولة اأفريقية على خليج غينيا، 

�سحذ ال�سكني، �سبيه، �سبَّ املاء.

9- جنل، مدينة يف ال�سودان.

بطولة  من  م�سري  فيلم  عرَب،   -10

وفاروق  ال�سريف  ونور  �سوقي  فريد 

الفي�ساوي.

اآلهة  كبار  من  اأمريكية،  ولية   -11

الفراعنة، العاقل.

ال�سدر،  على  ُيعلَّق  ���س��اأن،   -12

مدينة يف و�سط ال�سودان.

اأوروب�����ا  يف  دول����ة  ت���ر����س،   -13

َرْف�سي،  نقي�س  خ�سب،  ال�سمالية، 

طائر وهمي كبري.

م�سهورة  ف��رن�����س��ي��ة  ب��ل��دة   -14

باأجبانها.

م�سري،  ���س��ع��ب��ي  م��ط��رب   -15

للمنادى، يرتفع النهار.

اأ�سعر،  ال��ط�����ري��ق،  ج��ان�����ب   -16

يف  نهري  مرفاأ  باحل�سرة،  ُمغتابون 

فرن�سا.

الثاين  الإ�سم  مت�سل،  �سمري   -17

قرب  بلدة  راح���ل،  عربي  لرئي�س 

�سيدا.

الهنود  قبائل  18- ملَع خفيفاً، من 

احلمر، حاربوها، اأول ال�سيء.

19- خمرج �سينمائي م�سري راحل، 

ن�سفح عن. 

وو���س��اي��ت��ه،  ك��الم��ه  ه��م�����س   -20

عا�سدهم وكانفهم، قراأ.

فازت  اأجنبية  مغنية  �سيف،   -21

فنان  بلوز،  مغنية  اأف�سل  بجائزة 

لبناين.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
يف. يف، �سَ يف، �سَ يف، �سَ 1- �سَ

راحل،  م�سري  خمرج  باملكان،  اأق��ام  ن��دَم،   -2

كاتب وروائي �سوري.

ل�ساعر  الثاين  الإ�سم  البحرين،  جزر  اإح��دى   -3

لبناين راحل، كفيل وملتزم.

4- قلب، �سرَب تباعاً، طريق، اأمنى واأ�ساف.

ن  5- ما بني الأر�س وال�سماء، غري مطبوخ، ح�سَ

الوجه.

اآل��ة ملعرفة  ط��رب،  اآل��ة  ال�سوف،  بلدة يف   -6

�سغط الهواء.

7- اأحد ال�سهور، �سارع يف بريوت، طرَد واأبعَد، 

كرث ماله.

8- ي�سّر، الإ�سم الثاين لبطل م�سارعة اأمريكي، 

عبري، مدينة م�سرية.

9- ال�سريع، يدّق امل�سك، مدينة تركية.

اللحم،  يب�س  غيظاً،  منخره  نفخ  للتاأوه،   -10

الثاين  الإ�سم  ولي��ة،  عا�سمة  اأمريكية  مدينة 

مل�سرحي لبناين.

الفرن�سيني، مدينة  ال�سعراء  11- من م�ساهري 

نيجريية، من اأ�سماء البحر، الإ�سم الثاين ل�ساعر 

برتغايل.

12- ج�ّس، بحرية رو�سية. 

ة، تخربَّ لِ�. 13- خمرج ڤيديو كليب لبناين، حبَّ

14- م�سروب منّبه، ريق، نوع من الدببة.

من  نوع  اإنكليزي،  وكيميائي  فيزيائي   -15

الع�سافري، واحد الُنبل.

و�سط  يف  اإقليم  ال�سجر،  من  يب�َس  ما   -16

ال�سعودية، كاملوا واأح�سنوا معاملة، غري متعلم.

17- نداعبُه ومنازحُه، ذكر الدجاجة، �سجر وملل.

18- الإ�سم الثاين ملمثلة اأمريكية راحلة، ممثل 

اأمريكي راحل، موؤرخ لبناين راحل.

اإ�سم مو�سول، مدينة  اليابان،  19- مدينة يف 

يف اليابان، للنفي.

20- �سوَّت وطنَّ الذباب، عا�سمة اأفريقية، َحب 

ُي�ستعمل يف التوابل، فوؤاد.

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2009 االأول  كانون   10 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق

• املعاون يو�سف النجار   
معهد التعليم.

• اجلندي ح�سن العوا�سة  
فوج احلدود الربية الأول.

• اجلندي علي ح�سن مظلوم
فوج التدخل الثاين.

• جاد غّنام
عني الرمانة - بناية تعا�سد اجلي�س.
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العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير التوجيه

عرفان  فقط  هي  ال  تنتهي،  ال  روابط  و�سهدائها  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني  ما 

خ�سارة  عن  تعبري  حال  كل  يف  هي  وال  وتعظيم،  تقدير  جمرد  هي  وال  جميل، 

اأبناء اأو �سكوى من غياب اأحباب لي�ش اإالّ... اإّن ما بني الطرفني وثيقة خالدة وعهد 

مقّد�ش. نحن نلم�ش ذلك حني نزور عائلة �سهيد يف ذكرى ا�ست�سهاده، فنتحّدث 

ون�سعر  زوجته،  اأحوال  اىل  ونطمئن  والديه،  اىل  ون�ستمع  واأبنائه،  بناته  اىل 

اأحد  نلتقي  حني  اأي�ساً  بذلك  ن�سعر  ونحن  عائلته.  من  اأفراد  باأننا  كله  ذلك  خلل 

اأقرباء ال�سهيد يف ثكنة ما، وهو يتقّدم بثقة وفخر واطمئنان. اإنه يعتّز لوجوده 

يف �سرح ع�سكري بنى فيه ال�سهيد مدماكاً من الكرامة، ويعتّز اأي�ساً الأنه، وهذا 

ال�سهيد، من ذّرية واحدة. 

يف  تكون  ال�سهداء  الأهايل  الوطن  تاريخ  ي�سّجلها  التي  احلقيقية  واملواقف 

اللحظات احلرجة واملوؤثرة التي ترافق اال�ست�سهاد، ولقد راأينا ذلك اأكر ما راأيناه 

العام  االإرهاب  �سد  الكبرية  املعركة  وخلل   ،2006 العام  االإ�سرائيلي  العدوان  غداة 

.2007

بينهم  اأن  يعلنون  وهم  الطاهر  اجلثمان  مللقة  يح�سرون  االأهايل  كان  اآنذاك 

الوالء للوطن بالفم  ال�سهيد. كانوا يجّددون  اآخرين جاهزين لت�سّلم بندقية  اأبناء 

امللآن وهم يكفكفون الدموع، وكانوا يحّيون العلم اخلافق مثل قلوبهم. مل يكن 

لزعزعة االإميان باملبادئ الوطنية مكان عندهم، كباراً و�سغاراً، جرياناً واأقرباء.

وكما اأّن اجلي�ش ي�ستمر خمل�ساً ل�سهدائه ولعائلتهم، فاإن هيئات اأهلية خمتلفة 

تواكب عمل القيادة على هذا ال�سعيد، فتطلق عملً من هنا، وتنّفذ ن�ساطاً هناك، 

دوراً  تلك،  االأهلية  للهيئات  اإن  احلياة.  واأبنائهم يف م�سرية  ال�سهداء  لبنات  دعماً 

حيوياً فّعاالً، لو ا�ستمر الأبقى ال�سعور بالغربة بعيداً كل البعد عن عائلت �سهدائنا، 

يخّطط  الذي  كذاك  م�ستقر  التح�سري مل�ستقبل  على  القدرة  نفو�سها  وجّدد يف 

له ال�سهداء.

رجالنا  ت�سحيات  يوازي  ال  وجماعات،  اأفراداً  نفعله،  ما  كل  اأّن  اجلميع  يقني  ويف 

منت�سراً،  م�ستقراً  وطناً  لنا  تركوا  والذين  الوغى،  �ساحات  يف  �سقطوا  الذين 

م، فلنعِط يف �سبيل عائلت  م واأن نكرَّ ن�ستطيع اأن ناأخذ فيه واأن نعطي، واأن نكرِّ

�سهدائنا ولنكّرم ذكراهم يف �سبيل اأن ين�سح االإناء مبا يحوي. رحم اهلل من اأبقى 

االإناء �سليماً معافى، و�سكب فيه املاء.

الأبناء ال�سهداء
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