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مواجهات العدي�سة ح�سمت بالدم ما هو حم�سوم يف نفو�س الع�سكريني وعقيدتهم

الرئي�س �سليمان ي�ستنه�ض همم اللبنانيني لت�سليح اجلي�ش

مير من دون ثمن
العماد قهوجي ي�ؤكد �أن �أي تطاول على �أر�ضنا و�شعبنا لن
ّ
على م�سافة يومني من عيد اجلي�ش احتفت ال�شهادة بارتقاء
ثالثة رجال اىل عليائها :ع�سكريان من اجلي�ش اللبناين �سقطا
م�رضجني بعنفوان �أبى �أن ي�شهد خرقاً ع��دو ًا حل��دوده ،فكانت
ّ
ال�شهادة احلدود التي ر�سمها لت�ضحياته ...واىل جانبهما زميل
�صحايف يعرف حنيات �أر�ضه و�أعاليها ومعنى �أن ميوت الإن�سان
يف �سبيلها ،و�إن عارياً من �أي �سالح �سوى القلم والكامريا.
مواجهات العدي�سة بني جي�شنا املدافع عن �أر�ضه والعدو الذي
احرتف العدوان منذ ن�ش�أة كيانه ،لي�ست بالأمر اجلديد وال اخلارج
عن �سياق تن�شئة جي�شنا وما خربناه من عزمه و�شجاعته .لكن هذه
املواجهات ح�سمت بالدم مرة جديدة ما هو حم�سوم يف نفو�س
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

الع�سكريني و�إرادتهم« :الإعتداء على �أي �شرب من تراب الوطن،
هو اعتداء على الوطن ب�أ�رسه» كما � ّأكد العماد قائد اجلي�ش
تعر�ضت العتداءات
غداة االعتداء ،وخالل تفقّده املنطقة التي
ّ
العدو.
يف املقابل �أتت جولة رئي�س اجلمهورية يف املنطقة بعد �أيام
لت�ستنه�ض همم اللبنانيني و�أ�صدقائهم ،ولتطلق حملة لتزويد
اجلي�ش ما يحتاج اليه من �أ�سلحة ،ففي النهاية «ما حك جلدك
مثل ظفرك».
نبد أ� من جولة رئي�س اجلمهورية يف اجلنوب بعد �أي��ام من
االعتداء الإ�رسائيلي.
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رئي�س اجلمهورية
يطلق من اجلنوب
حملة لت�سليح
اجلي�ش
غ������داة امل���واج���ه���ة
البطولية التي خا�ضها
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين يف
العدي�سة بوجه العدو
الإ��سرائ��ي��ل��ي ،ق�صد
رئ��ي�����س اجلمهورية
ال����ع����م����اد م��ي�����ش��ال
���س��ل��ي��م��ان اجل��ن��وب
وحت������دي������دا ً م���راك���ز
اجل���ي�������ش ال��ل��ب��ن��اين
ال���ت���ي ا�ستهدفها
ال���ع���دو ،ليطلق من
هناك حملة لت�سليح
اجل����ي���������ش ،داع����ي����ا ً
اللبنانيني القادرين
اىل الإ���س��ت��ث��م��ار يف
جي�شهم عرب متكينه
م��ن ام��ت�لاك ال�سالح
امل��ن��ا���س��ب .كما دعا
ال��رئ��ي�����س �سليمان
اىل حت�صني مواقع
اجل��ي�����ش يف ب��ل��دات
امل�����واج�����ه�����ة واىل
ام��ت�لاك ال�سالح ال��ك��ايف ملقاومة
العدو ،ال �سيما امل�ضاد للدبابات
والطائرات.
رافق رئي�س اجلمهورية يف جولته
اىل اجلنوب ي��وم � 7آب املن�رصم
وزير الدفاع اليا�س املر ورئي�س
الأرك�����ان ال���ل���واء ال��رك��ن �شوقي
امل�رصي ومدير املخابرات العميد
الركن �إدم��ون فا�ضل وم�ست�شاره
الع�سكري العميد عبد املطلب

اط��ل��ع رئي�س اجل��م��ه��وري��ة على
تفا�صيل مواجهة العدي�سة داعيا ً
اىل امل��زي��د م��ن التن�سيق بني
اجلي�ش والقوات الدولية لتطبيق
ال���ق���رار  1701ال����ذي م���ا ت���زال
�إ�رسائيل تخرقه با�ستمرار.
وتر�أ�س العماد �سليمان اجتماعا ً
ح�رضه �ضباط اللواء احل��ادي ع�رش،
ح��ي��ث ع�� ّزاه��م ب��ال�����ش��ه��داء الذين
���س��ق��ط��وا ون������ ّوه ب���ع���زم اجلي�ش

حناوي ،بالإ�ضافة اىل وفد ع�سكري
و�إعالمي.
كان يف ا�ستقبال الرئي�س قائد
م��ن��ط��ق��ة ال��ع��م��ل��ي��ات يف اجلنوب
العميد خليل امل�سن ،قائد اللواء
احلادي ع�رش العميد الركن �صادق
طلي�س ،قائد القوات الدولية يف
اجلنوب اجل�نرال �أ�سارتا ،وقادة
الأل��وي��ة وال���وح���دات املنت�رشة يف
اجلنوب وكبار ال�ضباط.
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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وجهوزيته للحفاظ على احلدود
والدفاع عن الأر�ض ،مكرراً ت�صميم
الدولة على ت�سليح اجلي�ش ب�أ�سلحة
دفاعية متط ّورة.
وق���ال ال��رئ��ي�����س �سليمان «�إن
ال����دف����اع ع����ن الأر���������ض يعطي
���ص��ورة اجل��ي�����ش ال��وط��ن��ي ال��ذي
ا�ستطاع املحافظة على احلريات
والدميوقراطية وح��ارب الإرهاب
و�أم�سك بوحدته الوطنية ،ما منع
تق�سيم البالد يف الفرتة املا�ضية،
وما يزال اجلي�ش يقوم بهذا الدور
وي��ع�ّب�رّ �أف�ضل تعبري ع��ن �صورة
ال��وح��دة الوطنية ال��ت��ي ه��ي �أهم
�سالح ملحاربة عدونا ال�ساعي اىل
�رضب وحدتنا الوطنية».
وق���ال :اجلي�ش ���ص� ّ�م��ام الأم���ان
للوحدة الوطنية وال��وط��ن ،ومن
ي�ستطيع ال��ق��ي��ام مبهمته على
احل��دود ،ي�ستطيع القيام بها يف
الداخل ،و�إذا مل ي�ستطع تنفيذها
على احل��دود ال ي�ستطيع ذلك يف
الداخل ،ورب البيت �إذا مل ي�ستطع
حماية �أوالده يفقد طاعتهم ،عليه

حماية �أب��ن��ائ��ه م��ن ال��غ��ري��ب لكي
يح�صل على طاعتهم.
وخ���اط���ب ال��رئ��ي�����س �سليمان
ال�ضباط بالقول �إن الت�شكيك وزرع
الفتنة ه��و عمل �إ�رسائيلي دائم
التح�سب له ،وقال�« :إنهم
عليكم
ّ
ي�شكّ كون اليوم بالوالء ،و�إن هذا
ال�ضابط يتبع لهذه اجلهة �أو تلك،
كل ذلك غري �صحيح ،هذا اللواء
احلادي ع�رش ذاته قام بر ّدة الفعل
نف�سها عندما حاول العدو الدخول
اىل مارون الرا�س ( )2008ولكن
يف حينه مل ي�سقط قتلى وجرحى،
مت تدمري الآلية املدرعة التابعة
و ّ
للجي�ش اللبناين وتدخّ لت يف حينه
الدول طالبة عدم �إطالق النار على
الإ�رسائيليني ،وات�صلوا بي طالبني
ذل��ك وك��ان ج��واب��ي �إن��ن��ا �سنطلق
النار على �أي خرق».
وت��اب��ع :اجلي�ش ل��ه ت��اري��خ كبري
بالت�صدي لإ�رسائيل ،من املالكية
اىل � 12أيار  1970يف العرقوب،
حيث قاتل قتاالً بطوليا ً ،والعام
 1972ع��ن��د حم��اول��ة الإخ��ت�راق

يَ
ع��دوان
ع�بر ع��دة حم���اور ،وخ�لال
«عناقيد الغ�ضب» و«ت�صفية
احل�����س��اب» ،حتى ال��ل��واء احل��ادي
ع�رش ق ّدم ال�شهداء خالل «عناقيد
ال��غ�����ض��ب» وك���ن���ت �أن�����ا ق��ائ��ده
وا�ستهدفني يف ر�أ����س العني يف
�صور وا�ست�شهد �سائقي .فاجلي�ش
كان دائم احل�ضور مبا �أتيح له من
انت�شار وع��ت��اد ومل يق صرّ
� يوما ً،
ويف التحرير العام  2000لو مل
يكن اجلي�ش داعما ً املقاومة ،ما
كان التحرير ليح�صل ،وكذلك يف
ع��دوان مت��وز  ،2006اي�ضا ً �أدى
اجلي�ش دوراً بطوليا ً يف عدة �أماكن،
وكان ي�سعى للإ�شتباك مع العدو
وق ّدم خم�سني �شهيداً� ،إن تاريخ
اجلي�ش هو تاريخ م�رشّف بالت�صدي
لإ�رسائيل» .و�أكد �أن الإعتداء على
اجلي�ش «هو اعتداء على ال�رشعية
اللبنانية».
و�أ�ضاف قائالً:
«ال���ي���وم ي���ر ّوج���ون مل��ق��ول��ة �إن
اجلي�ش �أ�صبح مقاومة ،فاجلي�ش
ه���و اجل��ي�����ش ،ه���و الأ����س���ا����س يف
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

ال�رشعية وال��وط��ن ،وه��ذا ال مينع
�أن ال�شعب بكل قدراته بت�رصّف
اجلي�ش فهذا �أمر �رضوري ،وم�رشّف
لدوركم اجلامع ،القرار الع�سكري
وا���ض��ح ال التبا�س ف��ي��ه ،القرار
ال�سيا�سي ي�ؤمن لكم التغطية يف
َ�سم والبيان ال��وزاري
خطاب الق َ
وعرب رئي�س الدولة وهو احلا�ضن
الأ�سا�سي ل��ل��دور الوطني الذي
ت��ق��وم��ون ب���ه .وال�����ش��ع��ب مل يعد
ي��خ��اف ف��ل��دي��ه �إرادة ال�صمود
اىل ج��ان��ب اجلي�ش ،و�إ��سرائ��ي��ل ال
ت�ستطيع بذلك ا�ستفراد اجلي�ش
لذلك حت��اول �سلوك ط��رق �أخرى
ع�ب�ر ت��ه��دي��د احل���ك���وم���ة ب�رضب
م�ؤ�س�ساتها والبنى التحتية .نحن
ال نتح ّدى ولكننا نقول لهم �رضبتم
اجل�سور وب��دل تكلفة ج�رس جاءتنا
�أم��وال لبناء ج�رسين�� .ضرب البنى
التحتية ال يك�رس وطنا ً وا�ست�شهاد
ع�سكريني �أو مقاومني �أو مدنيني
ي�����ؤدي اىل ج��ي��ل �أ���ش��د ال��ت��زام �ا ً
بالوطنية .وهم باتوا يعرفون هذا
الأم��ر لذلك يلعبون على الفتنة
7
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الطائفية ،ويحاولون
ع��ب�ر ال���ت���ه���دي���دات
الو�صول اىل غايتهم،
و�إذا مل يتمكّ نوا
م��ن �إح�����داث الفتنة
ي��ق��وم��ون ب���احل���رب،
واي�����ض�ا ً يكون هدف
احل����رب ه���و الفتنة
ال��ت��ي �إذا اندلعت
يوقفون احلرب لأنها
ت��ك� ّ�ب��ده��م اخل�سائر،
ويعرفون �أن حروبهم
تكبدهم
على لبنان
ّ
الغايل والثمني وتك�شفهم �أمام
ال��ر�أي العام و�إن�سانيا ً ،غزة مثال
على ذل��ك �إذ ازدادت ال�صالبة
�ضدهم .وال��ي��وم يقومون بجرف
املقابر بالقد�س ،ه����ؤالء لي�سوا
طالب �سالم».
و�أك��د رئي�س اجلمهورية التزام
ال���ق���رار  1701وال���ت���ع���اون مع
«اليونيفيل» وق��ال �إن �إ�رسائيل
هي التي ال تلتزم ،ويف اليوم التايل
للمواجهات التزم اجلي�ش بقرار
«اليونيفيل» ولكنهم مل ي�صربوا
كي يتوا�صلوا مع «اليونيفيل» ،
حيث �أن القرار الذي اتخذته الحقا ً
ك��ان ميكن �أن تتخذه يف اليوم
نف�سه ،ه��م ال��ذي��ن خ��رق��وا القرار
 1701واىل الآن مل ين�سحبوا من
اجل��زء ال�شمايل م��ن بلدة الغجر،
ناهيك من �شبعا واملياه و�شبكات
التج�س�س والتهديدات اليومية.
ّ
ّ
ه��ن��اك حتفظات ك��ث�يرة م��ن قبل
لبنان على اخلط الأزرق� ،سن�سعى
اىل ت�صحيح ه���ذا اخل���ط لإلغاء
التحفظات و�إذا مل ن�ستطع� ،سنعمل

لو�ضع �آلية ملعاجلة الإ�شكاالت
ونتفق عليها عرب «اليونيفيل».
وتابع� :إن الإ�رسائيلي يقوم الآن
بحملة ملنع ت�سليح اجلي�ش ،نحن ال
ن�ستطيع �إلزام �أي دولة �أن تق ّدم
ل��ن��ا ه��ب��ات ،ول��ك��ن لي�س للدول
ال�صديقة احلق بعدم بيعنا ال�سالح
لأن ذلك موقف �سيا�سي .نحن نريد
ال�سالح للدفاع وال نطلب �صواريخ
ع��اب��رة �أو عالية ال��دق��ة �أو تدمري
�شامل ،نحن نطلب �أ�سلحة دقيقة
متنع الطائرة املعادية من �رضب
امل��راك��ز و�سقوط ���ش��ه��داء .نريد
�سالحا ً م�ضاداً للطائرات ونحن يف
البيان الوزاري و�ضعنا بندا ً ين�ص
على �إق���رار خطة ت�سلّح اجلي�ش
وننتظر اخل��ط��ة لإق���راره���ا ،و�أن���ا
�أ�ستعجل و�صولها .و�أطلق حملة
م�ضادة للحملة الإ�رسائيلية� ،أدعو

الدول ال�صديقة مل�ساعدة اجلي�ش
اللبناين �إذا كان �صحيحا ً �أن همها
دول��ة �إ�سمها لبنان ،يجب تقوية
اجلي�ش بالإمكانات ،وعلى الدول
ال�شقيقة م�ساعدة لبنان .و�أطلب
من اللبنانيني القادرين الذين
يريدون الإ�ستثمار يف لبنان ليعود
ق��وي �ا ً ،وي��ري��دون بناء امل�شاريع
الإ�ستثمارية� ،أن يبنوا اجلي�ش لأنه
عندما يقوى اجلي�ش وي�صبح قادراً
على القيام بكل املهمات ب�سهولة
وميتلك ال�سالح املنا�سب� ،أعتقد
�أن �أي ا�ستثمار يف لبنان معنويا ً
�أو وطنيا ً �أو ماديا ً ي�صبح ممكنا ً،
وه���ذه احلملة يجب �أن تنطلق،
تربع من اللبنانيني لت�سليح
حملة ّ
اجلي�ش اللبناين وجتهيزه ب�شكل
الئق لتنفيذ مهمته الوطنية ،ويف
ذلك فائدة للجميع لأوالدن��ا ولنا
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

وللمغرتبني».
وان���ت���ق���ل ال���رئ���ي�������س مي�شال
�سليمان والوفد املرافق اىل بلدة
العدي�سة واطلع من الع�سكريني
على تفا�صيل املواجهة وحت ّدث
للإعالميني ق��ائ�لاً« :يف املا�ضي
كانوا ي�ستفردون املقاومة عرب
القول �إنها غري �رشعية .اليوم توجد
�رشعية متمثلة باجلي�ش اللبناين
وك��ل لبنان يقف وراء اجلي�ش،
لذلك الإ�ستفراد مل ينفع ،فاجلي�ش
م���دع���وم م���ن ال���داخ���ل وم���دع���وم
دبلوما�سيا ً ومن ال�رشعية الدولية،
لذلك �إن ا�ستفراد اجلي�ش غري
وارد� ،أما احلملة التي يقومون بها
لعدم ت�سليح اجلي�ش ،فقد �أطلقنا
حملة م�ضادة لها تهدف اىل ت�سليح
اجلي�ش ع�بر ال��دول��ة .ال ن�ستطيع
�إلزام �أحد �إذا كان ال يريد �إعطاءنا
8
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ه��ب��ات ،لكن �أ���ص��دق��اءن��ا ملزمون
بيعنا ال�سالح ،و�إال ي�صبح ذلك
موقفا ً �سيا�سيا ً ،وعلى �أ�شقائنا
م�����س��اع��دت��ن��ا وع��ل��ى اللبنانيني
القادرين �إذا �أرادوا دول��ة قوية،
و�أرادوا الإ�ستثمار بالدولة ،عليهم
الإ�ستثمار باجلي�ش اللبناين الذي
هو الأ�سا�س لبناء الدولة اللبنانية
وهو اجلامع
واملوحد وتلتف حوله
ّ
كل امل�ؤ�س�سات ،يجب دعم اجلي�ش
و���س��ت��ب��د�أ ه��ذه احلملة و�سيتخذ
جمل�س ال��وزراء ق��رارا ً ب�إقرار خطة
خما�سية �أو ثالثية كما ترفعها
وزارة ال��دف��اع لت�سليح اجلي�ش
لي�ستطيع حماية ك��رام��ة الوطن
بيده ،وكل نقطة دم ت�سقط من
اجلي�ش اللبناين ومن كل مواطن
لبناين �شهيداً �أو جريحا ً ت�ؤ�س�س
ومتكّ ن من قيام الدولة اللبنانية

ال�سيدة احلرة امل�ستقلة.
وتفقّد الرئي�س العماد �سليمان
اجل��ن��ود امل��راب��ط�ين يف املنطقة
��ي���اه���م م���ن��� ّوه���ا ً ب�صمودهم
وح� ّ
و�شجاعتهم وبطوالتهم.
جولة العماد قهوجي
العماد قائد اجلي�ش كان تفقّد
الوحدات الع�سكرية املنت�رشة يف
العدي�سة وجال يف مراكزها مطلعا ً
على �أو�ضاعها ،معطيا ً توجيهاته.
وق���د اج��ت��م��ع ال��ع��م��اد قهوجي
وتوجه
بال�ضباط والع�سكريني
ّ
اليهم مع ّزيا ً با�ست�شهاد الرقيبني
الع�شي والطفيلي ،من ّوها ً ب�صمود
الع�سكريني وت�ص ّديهم البطويل

للعدو الإ�رسائيلي وا�ستب�سالهم
يف الدفاع عن الأر���ض وال�سيادة
الوطنية ،موكداً ب�أن دماء ال�شهداء
واجلرحى الذين �سقطوا يف �ساحة
امل��واج��ه��ة احلقيقية م��ع العدو،
هي �رشف للم�ؤ�س�سة ،وهي جت�سيد
اللتزام اجلي�ش قَ َ�سمه وا�ستعداده
حل��م��اي��ة ال��وط��ن م��ه��م��ا ا�شتدت
املخاطر وغلت الت�ضحيات.
وح����ول م�لاب�����س��ات الإ�شتباك،
�أو�����ض����ح ال���ع���م���اد ق��ه��وج��ي �أن
م�س�ؤولية ح�صول هذا الإ�شتباك
تقع على عاتق العدو الإ�رسائيلي،
بحيث �أق��دم��ت دوري���ة تابعة له
على دخ��ول �أرا�� ٍ��ض متحفّظ عنها
لبنانيا ً ،متجاهلة اعرتا�ض اجلي�ش

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

واليونيفيل ،وم��ت��ج��اوزة القرار
 ،1701ال��ذي ين�ص على وجوب
�إ���ش��راف ال���ق���وات ال��دول��ي��ة على
هكذا �أعمال ،الفتا ً اىل �أن موافقة
اجلي�ش على التنفيذ اليوم (غداة
الإ�شتباك)� ،أتت بعد تلبية ال�رشوط
املذكورة كافة.
و�أ���ض��اف خماطبا ً الع�سكريني:
«�إن وقفتكم ال�شجاعة يف وجه
العدو وبالإمكانات املتاحة لديكم،
قد �أثبتت لهذا العدو الغادر �أن
�أي تطاول على �شعبنا و�أر�ضنا لن
مير من دون ثمن ،و�أن �أي اعتداء
ّ
على �أي �شرب م��ن ت��راب الوطن،
ي��ع��ادل يف عقيدتنا ومبادئنا،
اعتدا ًء على الوطن ب�أ�رسه ،فنحن
9
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�أب��ن��اء الأر�����ض ،و�أ���ص��ح��اب احلق،
ويخطئ العدو بظنه �أن ا�ستهداف
اجلي�ش بالأمر ال�سهل ،ف�إىل جانب
ما منتلك من �إميان و�إرادة وعزم
على مواجهته ،لدينا كذلك العديد
م��ن �أ�ساليب القتال والطاقات
الوطنية ،الكفيلة بردع اعتداءاته
وخمططاته الإجرامية».
وخ���ت���م ق���ائ���د اجل��ي�����ش داع���ي���ا ً
الع�سكريني اىل مزيد من اليقظة
واجلهوزية ،والتح�ضري امليداين،
والإ����س���ت���ع���داد جم�����دداً لتقدمي
الت�ضحيات تلبية لنداء الواجب.
العماد قهوجي تفقّد خالل جولته
اجلرحى يف م�ست�شفى مي�س اجلبل
واطلع على �أو�ضاعهم ال�صحية.

وقائع املواجهة
بيان قيادة اجلي�ش  -مديرية
ال���ت���وج���ي���ه �أو�����ض����ح م�لاب�����س��ات
ال��ت��ده��ور ال���ذي �شهدته احل��دود
و�أ�سفر عن ا�ست�شهاد ع�سكريني
و�صحايف �إ�ضافة اىل �سقوط عدد
م��ن اجل��رح��ى ووق���وع �أ��ض�رار .وقد
ج��اء يف ال��ب��ي��ان�« :أق��دم��ت دورية
ت��اب��ع��ة ل��ل��ع��دو الإ��سرائ��ي��ل��ي على
جت��اوز اخلط التقني عند احلدود
اللبنانية  -الفل�سطينية يف خراج
ب��ل��دة العدي�سة و���ض��م��ن �أرا�� ٍ���ض
متح ّفظ عنها لبنانيا ً .وعلى الرغم
م��ن ت��دخ��ل ق��وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ملنعها ،تابعت
دوري��ة العدو جتاوزها ،فت�ص ّدت
لها قوى اجلي�ش اللبناين بالأ�سلحة
الفردية وقذائف «�آر .بي .جي»،
وح�صل �إ�شتباك ا�ستعملت فيه
ق��وات العدو الأ�سلحة الر�شا�شة
وق��ذائ��ف ال��دب��اب��ات ،م�ستهدفة
مراكز اجلي�ش ومنازل املدنيني يف

وداع الأبطال
وداع الرقيبني ال�شهيدين روبري
الع�شي وع��ب��داهلل الطفيلي ،كان
وداعا ً يليق بالأبطال يف بلدتيهما
وب��وج��ود رف���اق ال�����س�لاح والأه���ل
و�أبناء املنطقة.
يف درب ال�سيم �أقيم م�أمت حا�شد
وداع����ا ً للرقيب ال�شهيد روبري
ال��ي��ا���س ال��ع�����ش��ي ب��ح�����ض��ور ممثل

املكان ،ما �أدى اىل �سقوط عدد
م���ن ال��ع�����س��ك��ري�ين ب�ي�ن �شهيد
وجريح.»...
والح���ق���ا ً ن��ع��ت ق���ي���ادة اجلي�ش
الرقيبني ال�شهيدين روبري اليا�س
الع�شي وع��ب��داهلل حممد الطفيلي
�شيعتهما يف م�أمتني
ال��ل��ذي��ن
ّ
ر���س��م��ي�ين و�شعبيني
حا�شدين.

رئ��ي�����س جمل�س ال��ن��واب النائب
م��ي�����ش��ال م��و���س��ى وال��ن��ائ��ب علي
ع�����س�يران ومم��ث��ـ��ل وزي���ر الدفاع
وقائد اجلي�ش العميد الركن �سامي
احلاج ،اىل عدد كبري من فعاليات
املنطقة ووفود من اجلوار ورفاق
ال�سالح.
ت���ر�أ����س ال�����ص�لاة ل���راح���ة نف�س
ال�شهيد التي �أقيمت يف كني�سة

الرقيب ال�شهيد عبداهلل حممد الطفيلي
 من مواليد  ،1971/2/15مدينةبريوت.
 ت�����ط����� ّوع يف اجل���ي�������ش ب���ت���اري���خ.1990/5/15
 من عداد لواء امل�شاة احلادي ع�رش -الكتيبة .111
 حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري.

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة برونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  23مرة.
• تهنئة قائد اللواء ثالث مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة �سبع مرات.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2010/8/3 -مت�أهل وله ولدان.

�سيدة الب�شـارة راع���ي �أبر�شية
�صيدا للموارنة املطران اليا�س
ن�صار الذي �ألقى عظــة �أ�شــاد فيها
بالت�ضحيــات التي يبذلها اجلي�ش
يف �سبيل الدفاع عن الأر���ض ويف
مواجهة العــدو على احلدود.
ك���ذل���ك ك���ان���ت ك��ل��م��ة ملمثل
قائد اجلي�ش الذي ن ّوه بال�شهيد
ومب�سريته يف خ��دم��ة امل�ؤ�س�سة

�شوارع البلدة حمموالً على �أكف
الرفاق و�صوالً اىل بيت ذويه.
تق ّدم امل�شيعني ممثل رئي�س
احل��ك��وم��ة ووزي����ر ال��دف��اع وقائد
اجل��ي�����ش العميد ال��رك��ن توفيق
�سلطاين ،ورئ��ي�����س كتلة الوفاء
ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ن��ائ��ب حم��م��د رعد
ومم���ث���ل���ون ع���ن النائب
ي��ا���س�ين ج��اب��ر وامل����دراء

و�شجاعته.
وو����س���ط ق���رع الأج����را�����س ونرث
الورود والأرز ُحمل نع�ش ال�شهيد
اىل املثوى الأخ�ير ،مرفوعا ً على
�أكف رفاق ال�سالح.
�شيعت بدورها
دي��ر ال��زه��راين ّ
�إبنها الرقيب ال�شهيد عبداللـه
حممد الطفيلي ال���ذي ا�س ُتقبل
ب��الأرز وال��ورود ،وجت� ّول نع�شه يف

الرقيب ال�شهيد روبري اليا�س الع�شي
 من مواليد - 1978/11/23احل��دث  -ق�ضاء بعبدا  -حمافظة
جبل لبنان.
 ت���ط��� ّوع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ.1996/4/18
 من عداد لواء امل�شاة احلادي ع�رش الكتيبة .111 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع

مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 13
مرة.
• تهنئة قائد اللواء خم�س مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة ثالث مرات.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2010/8/3 -مت�أهل وله ولد واحد.

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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ال��ع��ام�ين ل��ق��وى الأم����ن الداخلي
والأم���ن ال��ع��ام و�أم���ن ال��دول��ة ،اىل
فاعليات املنطقة والأهايل.
� ّأم ال�صالة لراحة نف�س ال�شهيد
�إم���ام ال��ب��ل��دة ال�شيخ ع��وين عون
وك���ان���ت ك��ل��م��ة ل��ل��ع��م��ي��د ال��رك��ن
�سلطاين الذي �أ�شاد مبزايا ال�شهيد
معزيا ً �أهله ورفاقه و�أ�صدقاءه.
كذلك كانت كلمة للنائب حممد
رعد.
يف الكفري اي�ضا ً �أقيم م�أمت حا�شد
ل���وداع ال�شهيد ال��زم��ي��ل ع�ساف
�أب���و رح���ال ال�����ص��ح��ايف يف جريدة
«الأخبار».
وق���د ���ش��ارك يف امل�����أمت �أه���ايل
الكفري و�أه��ايل القرى والبلدات
امل����ج����اورة وزم����ـ��ل�اء ال�شهـيد،
تق ّدمـهـم النائب قا�سم ها�شم
وعلي فيـا�ض وممثل وزير الدفاع
وق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��ي��د الركن
ع�صام عويدات ،اىل عدد كبري من
ال�شخ�صيات.

يطلّ الأول من �آب ،وجي�شنا �أقوى و�أكرث
تط ّوراً وتدريبا ً وجهوزا ً ،ال يغريه مك�سب
وجه وزير
مبنا�سبة الأول من �آب ّ
�إال انت�صار وح��دة لبنان ،وال يلهيه حتدٍ
الدفاع الوطني اليا�س املر كلمة
�إال مواجهة العدوين� :إ�رسائيل والإره��اب.
اىل اجلي�ش ،قال فيها �إن املنا�سبة
جي�شنا ثابت يف عقيدته ،حا�سم يف مبادئه،
تطور ًا
تطل وجي�شنا �أقوى و�أكرث
ّ
�شفّاف يف عالقاته.
وتدريباً وجهوز ًا.
ال عقدة لدينا يف كل امل�ساعدات التي
يف ما يلي ن�ص الكلمة.
وفرناها للجي�ش والبالغة نحو مليار دوالر
خ�ل�ال ال�����س��ن��وات اخل��م�����س امل��ا���ض��ي��ة ،من
نحمل اخلزينة اللبنانية �أي �أعباء،
دون �أن ّ
�شاكرين كل الدول التي �ساهمت معنا يف
تعزيز ق��درات اجلي�ش ،وال حياء يف كل ما
ي��ط��لّ الأول م��ن �آب ه���ذا ال��ع��ام و�سط
�سنوفره من م�ساعدات نوعية يف امل�ستقبل
ا�ستحقاقات داه��م��ة وحت��دي��ات حا�سمة
القريب لأنها من دون قيد �أو �رشط.
يواجهها اللبنانيون م��رة ج��دي��دة ،وك�أنه
الأول من �آب هو منا�سبة لنج ّدد التزامنا
��ي �أن ميتحن
كُ تب على ه��ذا ال�شعب الأب� ّ
ق��رار جمل�س الأم��ن ال��دويل الرقم ،1701
الأزمات ويعاين الويالت ويقهر الفتنة تلو
���رك ق��وات
الفتنة ،ليثبت لنف�سه والعامل �أن��ه �شعب
وت ��أك��ي��دن��ا ���ض��م��ان ح��ري��ة حت� ّ
اليونيفيل .كما ن�ؤكد تعزيز قدرات اجلي�ش
جدير باحلياة ،ت ّواق اىل الأمن والإ�ستقرار،
اللبناين يف اجلنوب ل�ضمان التعاون الكامل
متم�سك ب��ال��وح��دة ،م��داف��ع ع��ن ال�سيادة،
ّ
مع اليونيفيل ،حفاظا ً على �أم��ن اجلنوب و�أه��ل اجلنوب من العدوان
مقاوم للعدوان الإ�رسائيلي ليثبت فعالً �أنه �شعب حر ال ُيهزم.
يطلّ الأول من �آب هذا العام ،و�أنظار اللبنانيني تتجه اىل جي�شنا البا�سل ،الإ�رسائيلي.
الأول من �آب هو منا�سبة للتذكري ب ��أن الأول��وي��ة يجب �أن تبقى يف
يقينا ً منهم �أن اجلي�ش ال��ذي يف عهد فخامة رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان يوم كان قائدا ً للجي�ش و�أبا ً و�ضمانة ،حمى اجلماهري يف  8الإ�ستعداد للت�ص ّدي لأي عدوان �إ�رسائيلي وموا�صلة الرتكيز على ك�شف
�آذار  ،2005كما حمى اجلماهري يف � 14آذار  ،2005وحمى ظهر املقاومة العمالء و�رضبهم وفك �شبكاتهم و�سوقهم اىل العدالة.
الأول من �آب هو منا�سبة لإبقاء العني �ساهرة على الإرهابيني ملكافحتهم
ودفع ال�شهداء مت�صديا ً للعدوان الإ�رسائيلي يف متوز و�آب  ،2006هذا
اجلي�ش ال��ذي زرع ال�شهداء يف � ّأم املعارك معركة نهر البارد ليح�صد والق�ضاء عليهم .و�إن �أي حماولة لإ�شعال �أي فتنة داخلية حتت �أي عنوان
الإنت�صار على الإرهاب ،هذا اجلي�ش الذي منع الفنت يف �أ�صعب الظروف ،وذريعة ت�شكّ ل �إلهاء للجي�ش عن هذه الأولويات الوطنية الكبرية ،وتعترب
هذا اجلي�ش الذي طارد ويطارد خاليا الإرهابيني وفكك ويفكك �شبكاتهم جرمية يف حق الوطن لأنها ت�صب حكما ً يف خدمة الأهداف الإ�رسائيلية.
الأول من �آب ،هو منا�سبة للإرتقاء باملواقف وامل�صالح ال�سيا�سية اىل
وي�سوقهم اىل العدالة ،هذا اجلي�ش الذي �سحق وي�سحق �شبكات العمالء
للعدو الإ�رسائيلي يف �أكرب و�أهم �إجناز �إ�ستخباراتي م�شهود له ،هذا اجلي�ش م�ستوى مواقف اجلي�ش وامل�صلحة الوطنية العليا� .إن قوة اجلي�ش لي�ست
الذي جت ّنب الإجنرار اىل زواريب ال�سيا�سة الداخلية ،وحافظ على موقعه يف �سالحه فح�سب ،بل يف متا�سك �أبنائه ووحدتهم ،فليكن منوذجا ً على
ودوره ك�ضامن للجميع ،وعلى م�سافة مت�ساوية من اجلميع ،هذا اجلي�ش م�ستوى كل لبنان لأننا �إذا ما انق�سمنا وت�رشذمنا ال �سمح اهلل ،لن يربح فريق
بقيادة العماد جان قهوجي الذي يتم ّتع بال�شجاعة والإقدام والوطنية ،ال على فريق� ،إمنا �سرتبح �إ�رسائيل وي�سقط الوطن والر�سالة لبنان.
نوجه التحية اىل
بد �أن يقف وقفة ع ّز فال ي�سمح بفتنة �أيا ً كانت �أ�سبابها وذرائعها ،فتنة
يف الأول من �آب ،ننحني �إج�لاالً �أم��ام �شهداء اجلي�شّ ،
تبيح الفو�ضى ،وت�سقط الأمن والإ�ستقرار وت�رضب احلرية والدميقراطية عائالتهم و�أبنائهم ،نحيي اجلرحى وال�ضباط واجلنـود فخورين مبا ق ّدموه
في�سقط لبنان وتتحقّق �أه��داف �إ�رسائيل .وهنا يجب �أن نتذكر ،كما �أن للجي�ش والوطن ،نعاهد اجلي�ش قيادة� ،ضباطا ً و�أفرادا ً على �أن نبقى معا ً
اجلي�ش هو �رشف وت�ضحية ووف��اء كذلك هو ثقة و�ضمانة وفخر؛ يدا ً واحدة وقلبا ً واحداً ،لتعزيز اجلي�ش وخدمة لبنان.
�إن وطنـا ً يزخر ب�أبناء �رشفاء مثلكم� ،شعارهم الت�ضحية والوفاء،
ثقة من كل اللبنانيني و�ضمانة لكل اللبنانيني وفخر للبنان.
وهذا ما يفر�ض على اجلي�ش الت�ضحية للحفاظ على هذه هو وطن مهما ا�شتدت عليه املحن ال ي�سقط وال ميوت.
ال�شعارات والكيان.

وزي����ر ال���دف���اع ال��وط��ن��ي يف الأول م���ن �آب

جي�شنا بات �أقوى
و�أكرث تطور ًا
وتدريباً
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وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل
ال�سفري الأرميني

 ...وال�سفري الإ�سباين

�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر� ،سفري �أرمينيا
ال�سيد �أ�شوت كو�رشيان وبحث معه �ش�ؤونا ً ذات اهتمام م�شرتك.

�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر� ،سفري �إ�سبانيا ال�سيد خوان كارلو�س غافو
الذي �سلمه دعوة من نظريته الإ�سبانية لزيارة مدريد.

 ...وال�سفري امل�رصي

 ...وال�سفرية الأمريكية

�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني� ،سفري جمهورية م�رص العربية ال�سيد
�أحمد ف�ؤاد البديوي ،وعر�ض معه العالقات الع�سكرية بني البلدين.

�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر� ،سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
ال�سيدة مي�شيل �سي�سون مع وفد مرافق.
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 ...ونائب وزير الدفاع الأملاين
�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر ،نائب وزير الدفاع الأملاين ال�سيد ولفغانغ
روديغر وولف ،يف ح�ضور ال�سفرية الأملانية ال�سيدة بريجيت �سيفكر
�إيربيل .وتناول اللقاء التطورات ودور الكتيبة الأملانية العاملة �ضمن
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف اجلنوب.

 ...ووفد ًا �أمريكياً
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي ل�ش�ؤون
الأمن الدويل ال�سيد الك�سندر فري�شبو مع وفد يف ح�ضور �سفرية
الواليات املتحدة الأمريكية مي�شيل �سي�سون .وخالل اللقاءُ ،بحث
مو�ضوع ا�ستكمال برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة للجي�ش
اللبناين.

 ...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
�إ�ستقبل الوزير املر ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
اجلرنال �ألبريتو �أ�سارتا ،وبحثا �ش�ؤونا ً تتعلق مبهمات القوات الدولية
و�سبل تفعيل التعاون امل�شرتك بني اجلانبني.

 ...واملدير العام لأمن الدولة
�إ�ستقبل الوزير اليا�س املر ،املدير العام اجلديد لأمن الدولة اللواء
جورج قرعة.
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 ...وقائد اجلي�ش
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
وعر�ض معه التطورات الأخرية يف اجلنوب وال�ش�ؤون التي تهم امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.

 ...ومدير املخابرات
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،مدير املخابرات العميد الركن �إدمون
فا�ضل الذي �أطلعه على �آخر التطورات الأمنية.

 ...وجمل�س نقابة املحررين
ا�ستقبل الوزير املر ،جمل�س نقابة املحررين برئا�سة نائب النقيب
�سعد نا�رص الدين ،و�أكد احرتامه الأ�رسة ال�صحافية وعمله الدائم ل�صون
احلرية.

وزير الدفاع الوطني
يجري حمادثات
مع نظريه الربيطاين
زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر ،لندن والتقى نظريه
الربيطاين اجلديد ليام فوك�س .وتناول اللقاء تعزيز عالقات التعاون
بني لبنان وانكلرتا وتفعيل قدرات اجلي�ش اللبناين.
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل
ال�سفري الإيراين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد غ�ضنفر ركن �آبادي ،وتناول البحث
الأو�ضاع العامة.

 ...ووفد ًا �أمريكياً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً
�أمريكيا ً برئا�سة امل�ساعد اخلا�ص للمبعوث الأمريكي اىل ال�رشق الأو�سط
جورج ميت�شل ،ال�سيد فريدريك هوف ،يرافقه القائم بالأعمال يف
ال�سفارة الأمريكية يف بريوت ال�سيد توما�س دوتون .وجرى تداول
ال�ش�ؤون العامة يف البالد.

 ...واملمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املمثل اخلا�ص للأمني العام
للأمم املتحدة ال�سيد مايكل وليامز ،يرافقه م�ساعده اخلا�ص ال�سيد
ماركو�س بويون.
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 ...وم�ساعد وزير الدفاع الأمريكي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،م�ساعد
وزير الدفاع الأمريكي ال�سيد ميكاييل فيكرز ،يف ح�ضور ال�سفرية
الأمريكية ال�سيدة مي�شيل �سي�سون .وتناول البحث عالقات التعاون بني
جي�شي البلدين و�سبل تعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين.

 ...وم�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة
لعمليات حفظ ال�سالم
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،م�ساعد الأمني العام للأمم
املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم ال�سيد �أالن لو روي ،يرافقه قائد قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال �ألبريتو �أ�سارتا .وجرى بحث
الأو�ضاع العامة ومهمات القوات الدولية يف منطقة اجلنوب.

 ...ووفد ًا من مركز ال�رشق الأدنى وجنوب �آ�سيا
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،عميد ال�رشق الأدنى
وجنوب �آ�سيا للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ( ،)NESAالدكتور جون باالرد
�ضم كالً من الدكتور �سامي حجار والدكتور
على ر�أ�س وفد من املركز ّ
برت تو�سينغ .وقد بحث التعاون على م�ستوى التعليم الع�سكري العايل
بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واملركز املذكور.

 ...والنائب يو�سف خليل
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب
يو�سف خليل وبحثا �أو�ضاعا ً عامة.
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 ...والنائب خ�رض حبيب
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب خ�رض حبيب
وا�ستعر�ضا الأو�ضاع العامة يف البالد.

 ...والنائب كاظم اخلري
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب كاظم اخلري
وتداوال ال�ش�أن العام.

 ...والنائب جورج عدوان
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب جورج عدوان،
وجرى بحث ال�ش�ؤون املحلية.

 ...ومدير عام �أمن الدولة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام
�أمن الدولة اللواء جورج قرعة ،وجرى بحث التعاون الأمني امل�شرتك.
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 ...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء �ألبريتو �أ�سارتا ،وتداوال �سبل تعزيز
التن�سيق بني اجلانبني للحفاظ على ا�ستقرار املناطق احلدودية.

 ...ووفد ًا من موظفي الكونغر�س الأمريكي
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من موظفي
الكونغر�س الأمريكي برئا�سة نائب ال�سفرية الأمريكية يف لبنان ال�سيد
توم داوتن و�أع�ضاء من مكتب التعاون الدفاعي لدى ال�سفارة ،وجرى
تداول الأو�ضاع العامة.

 ...ورئي�س اجلامعة احلديثة للإدارة والعلوم
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س اجلامعة احلديثة
للإدارة والعلوم ( )MUBSالدكتور حامت عالمة مع وفد مرافق.

 ...ومطران الروم الأرثوذك�س
يف املك�سيك و�أمريكا الو�سطى
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،مطران الروم الأرثوذك�س
يف املك�سيك و�أمريكا الو�سطى املطران �أنطوان �شدراوي ،الذي �أعرب
عن وقوفه اىل جانب اجلي�ش ،وعبرّ عن تقدير اللبنانيني املغرتبني
الت�ضحيات اجل�سام التي تق ّدمها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دفاعا ً عن الأر�ض
وال�شعب.
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 ...ورئي�س بلدية غزير
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س بلدية غزير
القن�صل ابراهيم احلداد على ر�أ�س وفد مرافق.

 ...ووفد ًا من بلدية ب�رشي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من بلدية ب�رشي
برئا�سة ال�سيد �أنطوان طوق.

 ...والدكتور هاين �سليمان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س البعثة اللبنانية التي
كانت على منت �أ�سطول احلرية الدكتور هاين �سليمان.

 ...ووفد ًا جنوبياً
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من اللجنة
التكرميية للأندية الريا�ضية يف �صيدا واجلنوب ،برئا�سة ال�سيد �أحمد
احلريري ،الذي ق ّدم له درع اللجنة للعام .2010
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وفود ر�سمية و�شعبية
زارت القائد
معزية

وفد من
كتلة الوفاء
للمقاومة
برئا�سة
النائب حممد
رعد.

الوزير
يو�سف
�سعادة.

وفد من كتلة
امل�ستقبل
النيابية.

الوزير
ال�سابق
وئام وهاب.

وفد من حركة
�أمل برئا�سة
رئي�س
املكتب
ال�سيا�سي
للحركة احلاج
جميل حايك.

مدير عام
الأمن العام
اللواء وفيق
جزيني.

وفد من
قيادة احلزب
ال�سوري
القومي
الإجتماعي
برئا�سة
النائب �أ�سعد
حردان.

من�سق
عام تيار
امل�ستقبل
ال�سيد �أحمد
احلريري.
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زار قيادة اجلي�ش �شخ�صيات ووفود ق ّدمت
التعازي لقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
بالع�سكريني ال�شهيدين اللذين �سقطا يف
مواجهة العدو الإ�رسائيلي يف منطقة العدي�سة،
كما �أعربت عن دعمها مواقف اجلي�ش
اللبناين.
ممثل �شيخ
عقل طائفة
املوحدين
الدروز
ال�شيخ نعيم
ح�سن ،ال�شيخ
القا�ضي
غاندي مكارم
ووفد مرافق.

مدير عام
وزارة املالية
الدكتور �أالن
بيفاين.

وفد من
م�شايخ طائفة
املوحدين
الدروز
برئا�سة
ال�شيخ ح�سني
ال�صايغ،
ممثالً �شيخ
العقل
نا�رص الدين
الغريب.

مدير عام
�رشكة �ألفا
ال�سيد مروان
حايك.

رئي�س حركة
التوحيد
الإ�سالمي
ال�شيخ بالل
�شعبان مع
وفد مرافق.

وفد من
جمعية
امل�شاريع
اخلريية
الإ�سالمية.

وفد احلزب
التقدمي
الإ�شرتاكي
برئا�سة
النائب عالء
الدين ترو.

�سماحة مفتي
ال�شمال
ال�شيخ
الدكتور مالك
ال�شعار ووفد
مرافق.
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قائد اجلي�ش
ي�ستقبل وفد نقابة
املحررين
ت�ضافر اجلهود
ال�سيا�سية
والإعالمية يع ّزز
دور اجلي�ش
اللبناين يف
مواجهة التحديات
املحدقة بالوطن

ما قام به اجلي�ش
يف العدي�سة
مل يكن �إال
دفاعاً عن �أر�ضه
ومواقعه وهو مل
ي�ستفز الطرف
الإ�رسائيلي الذي
بادر اىل اخلرق

ا����س���ت���ق���ب���ل ق��ائ��د
اجلي�ش العماد جان
ق��ه��وج��ي ،يف مكتبه
يف ال���ي��رزة ،جمل�س
ن���ق���اب���ة امل���ح���رري���ن
وامل�������س���ت�������ش���اري���ن،
ب����رئ����ا�����س����ة ن���ائ���ب
ال��ن��ق��ي��ب الأ����س���ت���اذ
���س��ع��ي��د �آل ن��ا��صر
الدين ،الذي ا�ستهل
اللقاء بكلمة �أ�شاد
فيها بقائد اجلي�ش،
وم���ا يت�صف ب��ه من
حكمة و�شجاعة ،وقال :مل يكن جي�شنا احلبيب بحاجة اىل �أحداث هنا وهناك لكي
يثبت دوره وبطولته ور�سالته ،فهو يف كل «�أمر يوم» ي�صدر عنه� ،إمنا يعبرّ عن
�ضمري امل�ؤ�س�سة و�ضمري ال�شعب واملقاومة .وختم بالقول�« :إن نقابة حمرري
ال�صحافة يف لبنان هي مع اجلي�ش يف ال�رسّاء وال�رضّاء ،هذه امل�ؤ�س�سة التي ت�شكّ ل
�سياج الوطن وح�صنه املنيع» ،كما ق ّدم تعازي الأ�رسة ال�صحافية اللبنانية ب�شهداء
اجلي�ش.
بدوره �شكر العماد جان قهوجي نقابة املحررين على بادرتها ،ون ّوه بتعاون
ال�صحافيني مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وقال� :إن اجلي�ش اللبناين يقوم بواجبه يف
الدفاع عن الوطن �أينما كان ،من دون تفرقة بني منطقة و�أخرى� ،أو انتماء طائفي
يتوجه مبا�رشة اىل م�صدر امل�شكلة ملعاجلتها ،بهدف
�أو �سيا�سي وما اىل ذلك ،بل
ّ
�إحالل الأمن والإ�ستقرار للجميع .و�أ�ضاف ب�أنه انطالقا ً من م�س�ؤولياته وواجباته،
ف�إن اجلي�ش ينت�رش يف اجلنوب ويقوم مبهمة الدفاع عن تراب الوطن ،وهو ملتزم
تطبيق القرار  ،1701بالتعاون مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،وما
ح�صل �أخريا ً يف العدي�سة ،جاء نتيجة جتاهل العدو الإ�رسائيلي الدور الذي ت�ضطلع
به القوات الدولية يف النقاط املتحفّظ عليها على طول اخلط الأزرق .وما قام به
اجلي�ش مل يكن �إال دفاعا ً عن �أر�ضه ومواقعه ،وهو مل ي�ستفز الطرف الإ�رسائيلي
ال��ذي ب��ادر اىل اخل��رق راف�ضا ً حلّ املو�ضوع عن طريق القوات الدولية ،التي
ا�ستمهلته � 24ساعة ملعاجلة الإ�شكال ،من دون �أن ي�ستجيب لها.
�أما عن امل�ساعدات الع�سكرية للجي�ش اللبناين ،فنفى العماد قهوجي وجود قرار
جمرد
لدى الإدارة الأمريكية بتجميد برناجمها ،و�أن ما تر ّدد على هذا ال�صعيد ،هو ّ
�أفكار طرحها بع�ض �أع�ضاء الكونغر�س ،وهذا ما �أكده م�ساعد املبعوث الأمريكي
اخلا�ص اىل منطقة ال�رشق الأو�سط ،ال�سيد فرديريك هوف خالل زيارته له.
تعر�ضت
ولفت قائد اجلي�ش اىل ال�رضر الذي �أحدثته الت�رسيبات ال�صحافية التي ّ
لبع�ض الع�سكريني يف اخلدمة الفعلية ،ودعا ال�صحافة وال�صحافيني اىل توخي
الدقة واملو�ضوعية يف نقل الأخبار ،خ�صو�صا ً و�أن املعلومات امل�رسّبة هي م�سيئة،
ومن ن�سج اخليال يف �آن معا ً.
وختم العماد قهوجي حديثه اىل نقابة املحررين ،بالت�أكيد على �رضورة ت�ضافر
كل اجلهود ال�سيا�سية والإعالمية يف �إطار عمل وطني ،يع ّزز دور اجلي�ش اللبناين
يف مواجهة التحديات املحدقة بالوطن.
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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اجلي�ش ينت�رش
يف اجلنوب
ويقوم مبهمة
الدفاع عن
تراب الوطن
وهو ملتزم
تطبيق القرار
1701

اجلي�ش اللبناين
يقوم بواجبه
يف الدفاع
عن الوطن
�أينما كان
من دون تفرقة
بني منطقة
و�أخرى

إإسستقباال

ت رئ
يسس ألا
�آب�/أيلول

ر

كان

رئي�س الأركان ي�ستقبل
النائب زياد القادري
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف
الريزة ،النائب زياد القادري وجرى بحث الأو�ضاع العامة.

 ...ووفد ًا من منظمة الأونروا
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفدا ً من منظمة الأونروا
برئا�سة ال�سيد �سلفاتوري لومباردو م�س�ؤول مكتب الأونروا يف لبنان،
يرافقه كل من ال�سيدة ماري �شبلي وال�سيد حممد عبد العال .وقد جرى
بحث �أعمال البنى التحتية يف خميم برج الرباجنة.
كذلك ،التقى رئي�س الأركان ،ويف وقت الحق ،م�س�ؤول املنظمة ال�سيد
لومباردو ،يف ح�ضور امل�س�ؤولة القانونية ال�سيدة �شبلي ،وتناول البحث
مو�ضوع �إعادة �إعمار خميم نهر البارد.

 ...ووفد ًا �أمريكياً
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفدا ً
�أمريكيا ً برئا�سة م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي ل�ش�ؤون الأمن الدويل
و�ضم ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مي�شيل
ال�سفري �ألك�سندر فار�شبو،
ّ
مت خالل اللقاء
�سي�سون وبع�ض امل�س�ؤولني يف وزارة الدفاع .وقد ّ
عر�ض مو�ضوع التعاون بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي .و�أكد ال�سفري
فار�شبو على التزام الإدارة الأمريكية موا�صلة دعمها اجلي�ش اللبناين يف
جمايل التجهيز والتدريب.
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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 ...ووفد ًا من مركز ال�رشق الأدنى وجنوب �آ�سيا
للدرا�سات الإ�سرتاتيجية
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من معهد
ال�رشق الأدنى وجنوب �آ�سيا للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ( ،)NESAبرئا�سة
رئي�س املعهد الدكتور جون باالرد .وقد تناول البحث التعاون يف جمال
التدريب يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،وتفعيل دور مركز
البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية.

 ...ووفد ممثلي الدول املانحة مل�رشوع
�ضبط ومراقبة احلدود
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفد ممثلي الدول
�ضم كالً من رئي�س الفريق
املانحة مل�رشوع �ضبط ومراقبة احلدودّ ،
الدامناركي العميد �آالن لوند ،ال�سيد دوت�شيو بانديني من الإحتاد
الأوروبي ،ال�سيد روبريت نايت من ال�سفارة الربيطانية ،النقيب مريكو
هنز من الفريق الأملاين وم�ست�شار الفريق الدامناركي ال�سيد مروان �أبو
ديوان .وقد تناول البحث مراقبة احلدود وحتديداً احلدود ال�رشقية.

 ...ووفد ًا من اجلي�ش العراقي
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من اجلي�ش العراقي
برئا�سة الفريق عبود ها�شم املالكي معاون رئي�س �أركان اجلي�ش
للعمليات ،واللواء مرزة حمزة عبد الواحد قائد فوج الهند�سة ،واللواء
هادي عذاب �سلمان من وزارة الدفاع .وتناول البحث التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والعراقي يف جمال نزع الألغام ،و�إمكان تقدمي اجلي�ش
اللبناين الدعم للجي�ش العراقي يف هذا املجال م�ستقبالً جلهة املعلومات
واخلربات الفنية املكت�سبة.

 ...وامللحق الع�سكري الفرن�سي
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الفرن�سي العقيد فيليب باتريل ،يرافقه م�ساعده الرائد جان فيليب
الكونت مودعا ً ملنا�سبة انتهاء مهماته يف لبنان ،وق ّدم م�ساعده اجلديد
�ضم الوفد اخلبري الع�سكري الفرن�سي يف
املقدم فيليب كامبوليف ،كما ّ
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان املقدم فابري�س �شابيل مودعا ً.
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 ...وقائد القوات الربية الغانية
ووفد ًا مرافقاً
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوات الربية
الغانية اللواء جني انديكراح على ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق ،يف ح�ضور
قن�صل غانا يف لبنان ال�سيد مي�شال حداد .وتناول البحث مهمات الوحدة
الغانية العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان والتعاون
بني اجلي�شني اللبناين والغاين.

 ...ووفد ًا �إغرتابياً لبنانياً
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً �إغرتابيا ً
لبنانيا ً برئا�سة رئي�س املجل�س الإغرتابي اللبناين الدكتور ن�سيب فواز،
و�ضم ال�سادة :رامي بزي ،كمال مهنا ،عماد حمد وال�سيدة هال �سبيتي.
ّ
مت بحث دور املغرتبني اللبنانيني يف دعم ق�ضايا لبنان وامل�ؤ�س�سة
وقد ّ
املميز يف حماية ال�سلم الأهلي والدفاع
الع�سكرية ،الذين �أ�شادوا بدورها
ّ
عن حدود الوطن.

 ...ووفد ًا من �إدارة م�ست�شفى اجلبل
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من �إدارة م�ست�شفى
اجلبل يف املنت الأعلى .وجرى بحث مو�ضوع تعاقد اجلي�ش مع
امل�ست�شفى املذكور.

 ...ومدير عام املنظمة الفل�سطينية
حلقوق الإن�سان
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير عام املنظمة
الفل�سطينية حلقوق الإن�سان ال�سيد غ�سان عبداهلل.
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رئي�س الأركان ا�ستقبل وفود ًا
معزية بال�شهيدين الع�سكريني

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفوداً ق ّدمت
التعازي ب�شهيدي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أعربت عن دعمها مواقف اجلي�ش اللبناين.
وفد من
م�شايخ طائفة
املوحدين
الدروز
برئا�سة
ال�شيخ ح�سني
ال�صايغ ممثالً
�شيخ العقل
نا�رص الدين
الغريب.

وفد من
امل�شايخ
برئا�سة
القا�ضي
غاندي
مكارم ممثالً
�سماحة �شيخ
عقل طائفة
املوحدين
الدروز ال�شيخ
نعيم ح�سن.
وفد من
احلزب
التقدمي
الإ�شرتاكي
برئا�سة
النائب عالء
الدين ترو.

وفد الربملان
الدويل للأمن
وال�سالم
برئا�سة
الدكتور هيثم
�أبو �سعيد.

رئي�س الأركان يجول جنوباً ويلتقي �أ�سارتا
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التقى رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،قائد
القوات الدولية اجلرنال �ألبريتو �أ�سارتا يف �صور ،وجرى
بحث �سبل تفعيل �آليات التن�سيق والتعاون مع تلك القوات،
ت�سهيالً ملهمتها ،يف تطبيق القرار  ،1701وتر�سيخ ال�سالم
يف املنطقة.
والتقى اللواء الركن امل�رصي ،قائد لواء امل�شاة ال�ساد�س
وال�ضباط ونقل توجيهات العماد قائد اجلي�ش ،م�ؤكداً على
موا�صلة التعاون مع القوات الدولية ،ومو�ضحا ً �أن ما ي�صدر
من تهديدات يومية من قبل العدو الإ�رسائيلي يزيدنا �إ�رصاراً
على التم�سك بالأر�ض ،والوقوف اىل جانب املواطنني والعمل
من �أجل تثبيت الأمن والإ�ستقرار يف اجلنوب.
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حافظوا على ما
�أجنزمت ،وام�ضوا اىل
الغد بخطى واثقة،
جم ّددين الوفاء
َ�سم،
للر�سالة والق َ
ومقتفني م�آثر رفاقكم
ال�شهداء...
توجه
بهذه الكلمات
ّ
قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي اىل
الع�سكريني يف «�أمر
اليوم» مبنا�سبة العيد
اخلام�س وال�ستني
لت�أ�سي�س اجلي�ش.
يف ما يلي ن�ص «�أمر
اليوم» الرقم .29

«�أمر اليوم» يف عيد اجلي�ش

ام�ضوا اىل الغد واثقني �أوفياء
وثابروا على العمل ب�صمتكم املعهود
�أيها الع�سكريون
ت�����ه�����لّ ال�����ذك�����رى
اخل��ام�����س��ة وال�ستون
ل��ت��أ���س��ي�����س اجلي�ش،
ووط��ن��ك��م ي��ط��لّ على
ال����ع����امل م����ن ج���دي���د،
واح��ة لال�ستقرار واالزده����ار ،وم��ن�براً للحرية
وال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ومن���وذج���ا ً ل��ل��ت��ن� ّوع الفكري
والثقايف على �أ�شكاله.
�إن لكم يف كل ذل��ك ،ح�صة واف��رة وب�صمات

وا�ضحة ،فهذه املكت�سبات الوطنية مل تكن
لتب�رص النور ،لوال وقفاتكم ال�شجاعة ،وجهودكم
امل�ضنية خالل ال�سنوات الفائتة ،ولوال التفاف
ال�شعب حولكم عند ك��ل منعطف خطري ،لذا
حافظوا على ما �أجنزمت ،وام�ضوا �إىل الغد بخطى
َ�سم،
واث��ق��ة ،جم � ّددي��ن ال��وف��اء للر�سالة والق َ
ومقتفني م�آثر رفاقكم ال�شهداء ،الذين بذلوا
�أرواحهم رخي�صة على مذبح الوطن ،مدركني �أنه
بروح االلتزام والت�ضحية والإنت�صار على الذات،
ت�صونون �إرث جي�شكم الغايل ،وت�صنعون جمد
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لبنان القوي ،الع�صي على الرياح والأخطار.
�أيها الع�سكريون
�إن م��ا تنعم ب��ه ال��ب�لاد راه��ن �ا ً م��ن ا�ستقرار
وا�ضح ،يبقى عر�ضة للم�صاعب والتحديات،
ال��ت��ي مي��ث��ل��ه��ا ك���لّ م��ن ال��ع��دو الإ�رسائيلي
والإره���اب .ف��الأول يوا�صل احتالله �أج��زاء من
�أر�ضنا ،وت�صعيد خروقاته وتهديداته �ضد
لبنان ،وزرع �أ�شواك العمالة يف ج�سم الوطن،
والتعبري جهاراً عن �أطماعه برثواتنا الوطنية.
والثاين ،يبقى خطرا ً قائما ً ،يطلّ بر�أ�سه من

حني �إىل حني ،بهدف �إرب��اك م�سرية الدولة،
والنيل من وحدة الوطن و�سالمة �أبنائه.
ل��ذا �أن��ت��م م��دع��وون �إىل اال���س��ت��ع��داد التام
يبيته ال��ع��دو م��ن ن��واي��ا خبيثة،
ملواجهة م��ا ّ
م�ستندين �إىل قدراتكم الذاتية و�إىل طاقات
�شعبكم امل��ق��اوم ،وم�ستفيدين من التعاون
ال��وث��ي��ق م��ع ق���وات الأمم امل��ت��ح��دة امل�ؤقتة
يف لبنان ،تنفيذا ً للقرار  ،1701وا�ضعني
ن�صب �أعينكم وجوب التن�سيق الدائم مع هذه
القوات ،وتعزيز عالقتها باملواطنني ،كذلك
�أنتم مدعوون �إىل ر�صد اخلاليا الإرهابية �أينما

كانت ،والق�ضاء عليها يف مهدها ،كما التدخل
ب�رسعة وح���زم ،ملنع �أي �إخ�ل�ال ب ��أم��ن الوطن
واملواطن.
�أيها الع�سكريون
اعلموا �أن قوة الدولة هي من قوة اجلي�ش،
وقوة اجلي�ش هي ثمرة وحدتكم وثقة ال�شعب
ب��ك��م ،وال�����روح امل��ع��ن��وي��ة ال��ع��ال��ي��ة لديكم.
فتم�سكوا بهذه القيمة الكبرية ،التي طاملا
ّ
متيزمت بها ،و�شكّ لت �سالحكم الأم�ضى يف
ّ
مواجهة التجارب القا�سية ،مع الت�أكيد ب�أنها
ال تتح�صن وتكتمل� ،إالّ بتوفري امل��زي��د من
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ال�سالح احلديث ،الذي يتنا�سب مع �إمكاناتكم،
ويتيح مل�ؤ�س�ستكم ت�أمني م�ستلزمات الدفاع
عن ال�سيادة الوطنية.
يف الأول من �آب ت�شخ�ص �إليكم العيون من
حر م�ستقل،
جديد ،حما ًة خمل�صني لوطن �سيد ّ
فثابروا على العمل ب�صمتكم املعهود ،وال
ت�ترددوا يف بذل امل�ستحيل دفاعا ً عن الأهل
والرتاب� ،إذ ذاك ي�شمخ بكم ال َعلم ،وحتفظون
�رشف الر�سالة.

ا ألو

لم
ن
آ
آ
ب

�آب�/أيلول

ع�شــر ا ت
ا ل�ضبــــــا ط
َ�ســــــم
� ّأدوا الق َ
وت�سـ ّلموا �سيوفهـم

رئي�س اجلمهورية� :أنتم مطالبون بالوفاء وعلى �أكتافكم
م�س�ؤولية �صيانة امل�سرية

ممت�شقني �سيوفهم مق�سمني على الوفاء لوطنهم والذود عن علمه
تخرج �ضباط دورة «�شهداء نهر البارد» ورفاقهم �ضباط الإخت�صا�ص.
ّ
َ�سم �سبق �أن � ّأدوه،
بعد �أقل من يومني كان رفاق لهم يفون بق َ
ويوقّ عون بالدم على �شهادة تفانيهم حني يدعو الواجب� ...إنها
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

م�سرية م�ؤ�س�سة مل تتقاع�س يوماً ،وها هي كما يف كل �أول من
َ�سم ،ت�س ّلم ع�رشات ال�شباب �سيوف ال�رشف ،وتق ّلدهم
�آب جت ّدد الق َ
عهد الت�ضحية والوفاء.
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و�صول املدعوين
برعاية رئي�س اجلمهورية وح�ضوره ،احتفلت قيادة اجلي�ش بت�سليم ال�سيوف اىل ال�ضباط
املتخرجيــن من املدر�سة احلربية مبنا�سبــة الأول من �آب.
ّ
الإحتــفــال ال��ذي �أقيــم يف ثكـنـة �شكـري غانـــم فــي الفــيا�ضــية،
حــ�رضه اىل جانب رئيــ�س اجلمهورية �أميــر قــطــر ال�شيــخ حمــد بن
خليفــة �آل ثاين.
لبى دعوة العماد قائد اجلي�ش اىل ح�ضور الإحتفال رئي�س جمل�س
كما ّ
النواب نبيه بري ورئي�س احلكومة �سعد احلريري ،ورئي�س احلكومة
ال�سابق ف ��ؤاد ال�سنيورة ووزراء ون��واب و�سفراء وممثلو البعثات
الدبلوما�سية والدولية يف لبنان ،وامللحقون الع�سكريون وقائد
ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف جنوب لبنان ،و�ضباط قيادة
ه��ذه ال��ق��وات ورئي�س فريق مراقبة الهدنة وممثلو
امل��رج��ع��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة ور�ؤ����س���اء ال�سلطات
الق�ضائية وقادة الأجهزة الأمنية ونقباء
املهن احلرة وممثلو و�سائل الإعالم
وممثلو املجتمع امل��دين وكبار
���ض��ب��اط اجل��ي�����ش اللبناين
والقوى الأمنية و�أهايل
املتخرجني.
ال�ضباط
ّ

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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ح�رض املدعوون مرتدين اللبا�س الر�سمي القامت ان�سجاما ً مع ما جاء يف
املتخرجة �إ�سم «دورة �شهداء نهر
دعوة قيادة اجلي�ش� ،إذ حتمل الدورة
ّ
البارد» .ومع انتهاء و�صولهم ،و�صل تباعا ً علَم اجلي�ش ،رئي�س �أركان
اجلي�ش اللبناين اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،نائب رئي�س احلكومة وزير الدفاع الوطني اليا�س املر و�أقيمت
مرا�سم الإ�ستقبال املنا�سبة.
عند ال�ساعة الثامنة وخم�سني دقيقة ،و�صل رئي�س جمل�س الوزراء
�سعد احلريري ،و�أ ّديت له املرا�سم املنا�سبة ،وو�صل عند ال�ساعة الثامنة
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

وخم�س وخم�سني دقيقة رئي�س جمل�س النواب نبيه بري و�أ ّديت له اي�ضا ً
املرا�سم املنا�سبة.
وعند ال�ساعة التا�سعة �إال دقيقة و�صل �أمري دولة قطر ال�شيخ حمد بن
خليفة �آل ثاين يرافقه �سمو ال�شيخ جا�سم بن حمد �آل ثاين ،وعدد من
�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق ،و�أقيمت له املرا�سم
الالزمة.
عند ال�ساعة التا�سعة و�صل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
فعزفت املو�سيقى عزفة الت�أهب.
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ب��ع��د ت��ق��دمي ال�سالح
ع��زف حلن التعظيم ،ثم
الن�شيد الوطني ،ثم و�ضع
الرئي�س �سليمان �إكليالً من
الزهر على الن�صب التذكاري
ل�شهداء �ضباط اجلي�ش داخل
ح���رم امل��در���س��ة احل��رب��ي��ة يحوط
ب��ه وزي���ر ال��دف��اع وق��ائ��د اجلي�ش
ورئي�س الأرك��ان وقائد املدر�سة
احلربية ،وعزفت املو�سيقى عزفة
املوتى والزم��ة الن�شيد الوطني،
والزمة ال�شهداء ،فيما ر ّدد تالمذة
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املدر�سة احلربية عبارة
«لن نن�ساهم �أبداً» ثالث
مرات على �إيقاع الطبل.
توجه الرئي�س �سليمان
ثم ّ
اىل امللعب الأخ�رض وا�ستعر�ض
ال��ق��وى ي��راف��ق��ه وزي����ر الدفاع
وقائد اجلي�ش.
ول���دى م����روره م��ن �أم����ام �أه���ايل
املتخرجني عال الت�صفيق
ال�ضباط
ّ
ح��ي��ا رئ��ي�����س اجلمهورية
ح��ي��ث ّ
الأهايل لي�أخذ مكانه على املن�صة
الر�سمية.

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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ت�سمية الدورة
قامت ت�شكيالت قتالية م�ؤلفة من طائرات
هوكر هنرت بطلعات يف �أجواء موقع الإحتفال،
تلتها ت�شكيالت من طوافات  ،UH - 1Hثم
ت�شكيل م��ن ط��واف��ات التدريب ،Raven
واملجهزة،
وط��واف��ات ال��غ��ازي��ل املقاتلة
ّ
فطوافات البوما لنقل القوات املجوقلة،
وحلقتها ط��واف��ات �سيكور�سكي التي
ت�ستعمل لإط���ف���اء احل���رائ���ق .وق���د تبع
�أ���س�راب ال��ط��واف��ات ط��ائ��رة Cessna
 Caravanالتي تتم ّتع بخا�صيات
وقدرات عالية يف القتال والدعم اجلوي
القريب ،يف جميع الأح��وال اجلوية .ثم
ج��رى ت�سليم ب�يرق املدر�سة احلربية
املتخرجة اىل طليع ال�سنة
من الدورة
ّ
الثانية ،ليتق ّدم طليع الدورة ال�سابقة
من رئي�س اجلمهورية ويطلب ت�سمية
الدورة قائالً« :ب�إ�سم ه�ؤالء الفتيان
�أط���ل���ب ت�����س��م��ي��ة دورت���ه���م دورة
«�شهداء نهر البارد» .ور ّد الرئي�س
�سليمان قائالًَ :
�سم دورتكم
«ف ْل ُت َّ
دورة «�شهداء نهر البارد».
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قراءة املرا�سيم
وت�سليم ال�سيوف
تال وزير الدفاع الوطني مر�سوم
ترقية ال�ضباط الإخت�صا�صيني
وتالمذة �ضباط ق��وى اجلي�ش،
وتال وزير الداخلية والبلديات
زي���اد ب���ارود م��ر���س��وم ترقية
�ضباط املديرية العامة لقوى
الأمن الداخلي والأمن العام.
ب���ع���ده���ا ق�����ام ال��رئ��ي�����س
�سليمان بت�سليم ال�سيوف
لل�ضباط الإخت�صا�صيني
املتخرجني
ث��م ال�ضباط
ّ
اجل������دد .وب���ع���د �إن��ت��ه��اء
ت�سليم ال�سيوف تق ّدم
علم اجلي�ش �أمام رئي�س
اجلمهورية ث��م تق ّدم
طليع الدورة
املتخرجة
ّ
و�أق���������س����م ال��ي��م�ين
الآت��ي��ة�« :أق�سم باهلل
ال��ع��ظ��ي��م �أن �أق���وم
ب����واج����ب����ي ك���ام�ل� ًا
ح��ف��اظ �ا ً ع��ل��ى علم
ب�لادي وذودا ً عن
وط��ن��ي لبنان».
ور ّدد ال�ضباط
��رج���ون
امل���ت���خ� ّ
«وال���ل���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ه
العظيم».
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كلمة الرئي�س �سليمان
�ألقى رئي�س اجلمهورية كلمــة يف املنـا�سبة دعا
فيها اىل الت�ص ّدي للعدو م�ؤكداً �أن التعاطي مع
العمالء �سيتم ب�أق�صى درجات الت�ش ّدد ،والفتا ً
اىل �رضورة الـتزام منطـق احلوار بني اللبنانيني.
يف ما يلي ن�ص الكلمة:
�سمو الأم�ير ال�شيخ حمد بن خليفة �آل
ثاين �أمري دولة قطر ال�شقيقة
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ
على ه��ذه الأر����ض امل����ضرّج��ة ب��ع��رق ال�رشفاء
الأوفياء ،واحلا�ضنة نخبة من �شبابنا امليامني،
جتمعنا يف الأول م��ن �آب منا�سبة يجد فيها
اللبنانيون جميعا ً عيداً وطنيا ً ترت ّدد �أ�صدا�ؤه
على ام��ت��داد ال��وط��ن ،منا�سبة ي��ت��ج� ّدد فيها
�أم����ل الأج���ي���ال الطالعة
مب�ستقبل �آمن وواعد.
ل��ق��د خ� ّ�رج��ت جامعات
لبنان بالأم�س دفعــات
ج����دي����دة م����ن ال���ط�ل�اب
وال����ط����ال����ب����ات ال���ذي���ن
���س��ي�����ض��خّ��ون ��ش�راي�ي�ن
ال����وط����ن ب��ق��درات��ه��ـ��ـ��م
الفــتية يف جماالت البناء
حم�صنني
والإمن����������اء،
ّ
بالعلم والقيم وال���والء
ل�ل��أر����ض ال��ت��ي �شهدت
تف ّتح �أح�لام��ه��م ،والتي
من �أجل حريتها وع ّزتها
وا�ستقاللها بذلوا الكثري
من اجلهد والت�ضحيات.
واليوم تطلق املدر�سة
احل��رب��ي��ة ح��زم��ة جديدة
م��ن ال��ط��اق��ة ال�شبابية
امل��ل��ت��زم��ة ،ا�ستقبلتها
منذ �أعوام ثالثة� ،آتية من
�أرج��اء الوطن كافة ،ومن
خمتلف مك ّوناته الإجتماعية ،فدجمت مفاهيمها
و�صقلت قدراتها ودفعت بها كما يف كل عام،
طاقة متج ّددة ترفد امل�ؤ�س�سات الأمنية بخربات
واعدة وتدعم م�سرية اجلي�ش على طريق ال�رشف
والت�ضحية والوفاء.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ

�أن����ت����م م��ط��ال��ب��ون
بالوفاء للقَ�سم الذي
�أ ّدي��ت��م��وه ،ذودا ً عن
ل��ب��ن��ان ودف���اع���ا ً عن
علمه؛ وعلى �أكتافكم
ت���ق���ع م�������س����ؤول���ي���ة
���ص��ي��ان��ة امل�سرية،
لي�س ك�أفراد فح�سب
بل اي�ضا ً ك�أع�ضاء يف
م�ؤ�س�سة ن��ري��د لها
�أن تبقى كما كانت
على ال��دوام� ،صورة
حية للوطن ومنوذجا ً
ّ
يف ال��ع��م��ل امللتزم

ق�ضاياه.
�إنه ملن دواع��ي الفخر والإعتزاز �أن ي�ستحق
اجلي�ش �صفة امل�ؤ�س�سة الوطنية الأوىل ،التي
بت�ضافر جهودها مع امل�ؤ�س�سات الأخرى املعنية
بفر�ض الأم���ن وق��م��ع اجل��رمي��ة ،ر� ّ��س��خ��ت ثقة
اللبنانيني ببلدهم وم�ستقبلهم .وهي مدع ّوة
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املرتب�ص بالوطن وو�أد الفتنة
للت�ص ّدي للعدو
ّ
التي يحيكها ل�شعبنا كبديل عن حرب �إنتقامية
ي�ش ّنها ،ولإ�سقاط جتربتنا الدميقراطية التي
تتناق�ض مع فل�سفة كيانه الغا�صب.
�أيها اللبنانيون
لقد ا�ستطعنا منذ ات��ف��اق ال��دوح��ة وخالل

ال�سنتني املا�ضيتني ،حتقيق ال��ع��دي��د من
الأه��داف التي التزمنا بها يف خطاب القَ�سم،
وينتظرنا امل��زي��د م��ن اجلهد ك��ي نتالقى مع
امل��زي��د م��ن م��واع��ي��د ال��ن��ج��اح .ف ��إ���ض��اف��ة اىل
الإ�ستقرار الداخلي ال��ذي متك ّنا من �إر�سائه
واملحافظة عليه ،فقد حر�صنا على احرتام جميع
الإ�ستحقاقات الد�ستورية وفقا ً ملقت�ضيات
الدميقراطية ،وملبد�أ تداول ال�سلطة ،و�أطلقنا
هيئة احلوار الوطني ،وو�ضعنا �آلية للتعيينات
الإداري���ة وانتهينا من �إق��رار املوازنة العامة،
مبا ي�ؤ�س�س ملعاجلة م�شكالتنا الإقت�صادية
والإجتماعية .وق��د متكّ ن لبنان ،بف�ضل هذا
الإ�ستقرار ال��ذي ينعم به ويحر�ص عليه ،من
ج���ذب امل��زي��د م��ن ال�����س��واح وامل�ستثمرين،

جم���االت ال��ن��ف��ط وال��غ��از وامل��ي��اه والكهرباء
والبيئة ...فالإمناء املتوازن ي�ستوجب ح�سم
خ��ي��ارن��ا يف ال�لام��رك��زي��ة الإداري�����ة ،والإ���ص�لاح
الإداري واملايل ينتظر خيارنا يف قوانني تعزيز
ال�شفافية ومكافحة الف�ساد ،ويف الإ��س�راع يف
�إجراء التعيينات على قاعدة الكفاءة والنزاهة،
وامل��م��ار���س��ة الدميقراطية ال�صحيحة ،التي
ال ميكن �أن تتناق�ض م��ع متطلبات ميثاق
العي�ش امل�شرتك ،والتي تفر�ض على الأحزاب
وال��ت��ي��ارات ال�سيا�سية ال��ت��زام ما ت�ؤكد عليه
مقدمة الد�ستور وخ�صو�صا ً البند «ي» ،تنتظر
ح�سم خيارنا يف قانون الإنتخاب وم��ا يرتبط
به من قوانني ترعى حق ال�شباب واجلن�سية
وحقوق املغرتبني .وال بد �أن يت�شكّ ل وعي لدى

وحتقيق معدالت منو مرتفعة �شهدت له تقارير
املنظمات املعنية املحلية منها والدولية.
ويف هذا ال�سياق� ،سنم�ضي قدما ً ،بالرغم من
التجاذبات ،يف ور�شة �إ�صالح على امل�ستويات
كافة ،وجنهد لو�ضع اخلطط املنا�سبة لتطوير
ق��ط��اع��ات الإن���ت���اج واخل���دم���ات ،وال �سيما يف

اجلميع يف لبنان ،ب�أن مطلب الإ�صالح ال�سيا�سي
مطلب وطني ��صرف ،ت��ت��وازن عنده الواجبات
وامل�س�ؤوليات مع ال�صالحيات املنا�سبة للقيام
بها ،و�أن ما ميلي البحث فيه بعيد كل البعد
عن �أي م�صلحة خا�صة �أو امتياز طائفي حمدود.
اىل ذلك ،عملنا على درء العدوان اخلارجي ،وال
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�سيما من خالل التزام القرار  1701وال�سعي
لإرغ��ام �إ�رسائيل على تطبيق كامل مندرجاته،
وخلق �شبكات �أم��ان �إقليمية ودولية ،وتعزيز
جممل طاقاتنا الوطنية ال��رادع��ة ،وال�سعي
للتوافق على ا�سرتاتيجية وطنية دفاعية.
�أق���ول ذل��ك ونحن ن�ستعيد ال��ي��وم الذكرى
الرابعة لعدوان متوز  ،2006الذي متكّ ن لبنان
بجي�شه و�شعبه ومقاومته من �ص ّده والإنت�صار
عليه ،جم � ّددي��ن ال��ع��زم على متتني وحدتنا
الوطنية وعلى تعزيز جممل قدراتنا القومية،
م��ن دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وع�����س��ك��ري��ة واقت�صادية،
حلماية لبنان وال��دف��اع عنه .ويف ه��ذا املجال،
ف�إن ا�ستمرار التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش
اللبناين وق���وات اليونيفيل ،وف��ق �ا ً لقواعد
الإ�شتباك املتفق عليها،
���ض��م��ان حل�����س��ن تنفيذ
املهمة امل�ؤقتة املوكولة
اىل ال��ق��وات الدولية يف
جنوب لبنان منذ �إن�شائها
ال���ع���ام  ،1978والتي
ي��ح��ر���ص ع��ل��ي��ه��ا لبنان
���ش��دي��د احل����ر�����ص ،من
�ضمن التزامه موجباته
ال���دول���ي���ة ومب����ا يخدم
م�صاحله الوطنية .وقد
جن����ح اجل���ي�������ش ،وق����وى
الأمن الداخلي يف تفكيك
التج�س�س
ع�رشات �شبكات
ّ
الإ�رسائيلية الهادفة اىل
�إ�ضعاف لبنان وزعزعة
الإ�ستقرار فيه ،و�سيتم
التعاطي مع اجلوا�سي�س
والعمالء ب�أق�صى درجات
ال��ت�����ش�� ّدد يف ����ض���وء ما
���س��ي�����ص��در ب��ح��ق��ه��م من
�أح��ك��ام �صارمة م��ن قبل
الق�ضاء اللبناين.
هذا وقد عر�ضنا ق�ضيتنا اللبنانية يف مواجهة
عدوانية �إ�رسائيل وتهديداتها على منابر العامل،
ويف جمل�س الأم��ن ال��دويل بالذات ،ال��ذي فزنا
مبقعد غري دائم فيه ،حمتفظني بحقنا يف حترير
�أو ا�سرتجاع كامل �أرا�ضينا بجميع الو�سائل

املتاحة وامل�رشوعة� .إن انتخابنا للع�ضوية غري
الدائمة يف جمل�س الأمن الدويل ،فر�صة �أمامنا
كذلك ،للدفاع عن الق�ضايا العربية العادلة
يف �أرف��ع حمفل دويل� ،سعيا ً اىل حتقيق �سالم
ع��ادل و�شامل يف ال�رشق الأو�سط ،على قاعدة
قرارات ال�رشعية الدولية ومرجعية م�ؤمتر مدريد
واملبادرة العربية لل�سالم يف جميع مندرجاتها.
وف�����ض�لاً ع��ن ت��ع��زي��ز موقعنا ع��ل��ى ال�ساحة
ال��ع��امل��ي��ة ،ف����إن ح�����ض��ورن��ا ال����دويل �أت����اح لنا
الإ�ضاءة على جتربتنا الدميقراطية املرتكزة
على امل�شاركة وامليثاقية وقناعاتنا املتعلقة
ب��ح��وار الأدي����ان ،ب��دي�لاً م��ن ��ص�راع احل�ضارات
الذي يتغذّى من الع�صبيات املتحجرة والظلم
والإن��غ�لاق ،ومبقدرتنا على �أن نعي�ش معا ً،
كطوائف وم��ذاه��ب ،يف �إط��ار �صيغة ميثاقية
توفر �أف�ضل بيئة م�ؤاتية للحرية والدميقراطية
ولأج��واء الإنفتاح املح ّفزة للتق ّدم .و�سيبقى
لبنان ،يف جميع الأح����وال ،مدافعا ً ع��ن حقوق
�شعب فل�سطني الثابتة ،وال �سيما حق الالجئني
الفل�سطينيني يف العودة اىل �أر�ضهم وديارهم
الأ���ص��ل��ي��ة ورف�����ض ت��وط��ي��ن��ه��م ،ويف مواجهة
التع�سفية والإجرامية يف غزة
ممار�سات �إ�رسائيل
ّ
ويف جممل الأرا�ضي املحتلة وم�ساعيها املدانة
لتهويد القد�س .و�ستم�ضي الدولة قدما ً يف
�سعيها لبلورة ال��ت��واف��ق مبو�ضوع ال�ش�ؤون
الإن�سانية والإجتماعية لالجئني الفل�سطينيني
يف لبنان ،وفقا ً ملندرجات البيان الوزاري ،من
دون �أن تغفل املوجبات التي تقع على عاتق
املجتمع ال��دويل ب��ال��ذات ،امل�س�ؤول بالدرجة
الأوىل ع��ن ت���أم�ين امل��ت��ط��ل��ب��ات املعي�شية
واحلياتية لالجئني من خالل وكالة الأونروا التي
�أن�شئت حتديداً العام  ،1948من �أج��ل غوث
وت�شغيل ه�ؤالء الالجئني.
وب��ال��رغ��م م��ن ه���ذه امل�����س�يرة ال��ت��ي � ّأم��ن��ت
الإ�ستقرار الداخلي وحالت دون ح�صول عدوان
خارجي ووفرت ظروف النمو الإقت�صادي ،فقد
بتنا جند �أنف�سنا هذه الأيام �أمام حالة من القلق
املتنامي ل��دى امل��واط��ن�ين ،م��ن ج��راء مواقف
و�أحداث وت�رسيبات طغت على امل�شهد ال�سيا�سي
خ�لال الأ�سابيع املا�ضية ،وخلقت حالة من
الإرباك ال ميكن للدولة اللبنانية �أن تتجاهلها
عمدت
�أو تتغا�ضى عنها .من ه��ذا املنطلق،
ُ

اىل �إج���راء م�شاورات وا�سعة مع ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية و�أع�����ض��اء هيئة احل���وار الوطني،
�سعيا ً الحتواء �أج��واء الت�شنج وتعزيز مناخات
التهدئة .و�إذا ك��ان��ت املحافظة على الأم��ن
والإ�ستقرار م�س�ؤولية الدولة بالدرجة الأوىل،
وهي �ست�ضطلع بهذه امل�س�ؤولية بكل حكمة
وحزم ،ف�إن املحافظة على ال�سلم الأهلي �أمانة
يف �أعناق جميع القوى ال�سيا�سية التي ال بد لها
من �أن تعي دقة املرحلة و�أهمية الأخطار التي
تتهددنا .ل��ذا ،ومن باب م�س�ؤوليتي كرئي�س
للبالد م�ؤمتن على �أمنها وا�ستقرارها ،ويف هذا
الظرف بالذات ،ف�إين �أدعو القادة ال�سيا�سيني
وقادة الر�أي اىل التزام نهج التهدئة الإعالمية
وال�سيا�سية ومنطق احل���وار ،والإب��ت��ع��اد عن
ا�ستعمال لغة التخوين والتحري�ض ال�سيا�سي
�أو املذهبي مبا يخدم مقت�ضيات ال�سلم الأهلي
وال��وح��دة الوطنية ،وع��دم اللجوء اىل العنف
وتغليب م�صلحة لبنان العليا على �أي م�صلحة
فئوية ،والإحتكام اىل ال�رشعية وامل�ؤ�س�سات
الد�ستورية� ،إذا ما طر�أ من خالفات� ،أيا ً كانت
هذه اخلالفات ،وحتت �أي ظرف كان ،مبا ي�ضمن
عدم اخلروج على عقد ال�رشاكة الوطنية ،وذلك
وفقا ً ملندرجات اتفاق الدوحة ،الذي ترا�ضى
وتفاهم �أفرقاء م�ؤمتر احلوار الوطني اللبناين
عليه ،برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري دولة قطر ،الذي
ي�رشّفنا مب�شاركته يف ه��ذا الإح��ت��ف��ال اليوم،
والذي عمل وما يزال مل�ساعدتنا على ال�صعيد
الثنائي ،ومع القادة العرب املخل�صني .وعلى
ر�أ���س ه ��ؤالء القادة ،خ��ادم احلرمني ال�رشيفني
جاللة امللك عبداهلل بن عبد العزيز و�سيادة
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،اللذان قاما منذ يومني
بزيارة م�شرتكة بالغة الأهمية اىل لبنان �أكدت
حر�صهما على تعزيز �أ�س�س الوفاق الوطني
ودعائم الإ�ستقرار والنمو يف ربوعه.
كما �أدعو املواطنني ،اىل �أي طائفة �أو مذهب
�أو معتقد انتموا اىل عدم الإ�ستماع �إال اىل �صوت
احلكمة والعقل ،واىل عدم الإجنرار اىل �أي �شكل
من �أ�شكال الإ�ستفزاز �أو العنف ،و�أن يف ّوتوا
على العدو الإ�رسائيلي فر�صة الإبتهاج ب�ضعف
جبهتنا الداخلية وب�أي انق�سام �أو ت�رشذم .ذلك
�أنه لي�س هناك من م�شكلة ع�صية على احلل� ،إذا
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ما خل�صت النوايا وتوافرت الإرادة ال�سيا�سية
حللها .لقد �أثبتت جتارب التاريخ اللبناين،
ال�����ق�����دمي

واحلديث،
�أن العنف
ال�����داخ�����ل�����ي
مل ي������و ّل������د
���س��وى العنف
واخل�سارة جلميع
الأط��������راف ،و�أن
احل��ل ال��وح��ي��د جاء
دوم������ا ً ع���ن طريق
احلوار والتوافق.
ول�����ن�����ت�����ذك�����ر �أن
م��ت��ط��ل��ب��ات ال���وف���اق
م��ن��ب��ث��ق��ة م���ن امليثاق
الوطني ال��ع��ام ،1943
��ر����س���ه���ا ات���ف���اق
وق�����د ك� ّ
ال��ط��ائ��ف ال��ع��ام ،1989
و�أك����ده����ا ات���ف���اق ال���دوح���ة
وثبتها البيان
العام ّ ،2008
ال������وزاري ال����ذي م��ن��ح��ت على
�أ�سا�سه حكومة الوحدة الوطنية ثقة املجل�س
النيابي العام  ،2009وجممل البيانات التي
�صدرت عن هيئة احلوار الوطني.
�أيها الع�سكريون

كما كُ تب لكم يف املا�ضي بذل الت�ضحيات
اجل�����س��ام يف م��واج��ه��ة ال��ع��دو الإ��سرائ��ي��ل��ي ويف
الت�صدي ل�ل�إره��اب ويف قمع الفنت ومكافحة
اجل��رمي��ة ،كذلك �سيكون لكم يف امل�ستقبل،
ت��ق��دمي امل��زي��د منها ،ول��ن تبخلوا� .أدعوكم
مبنا�سبة عيدكم اخلام�س وال�ستني ،اىل �أن

ت�ستفيدوا من الإجماع الوطني حولكم
وم��ن م�ستوى الإ�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
لتعيدوا جتهيز وحداتكم وتنظيمها،
وترجحوا
ّ
اعتمادها على قوة الرجال و�إقدامهم ،وعلى
عمق �إميانهم ب�أر�ضهم وتفانيهم يف الدفاع
عنها .لقد �أثبتم باملمار�سة �أنكم حماة الوحدة
الوطنية والدميقراطية ،ومل يعل �صوت الفتنة
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يوما ً فوق جباهكم املرفوعة.
ولكم ي��ا �أحبائي �أه���ايل �شهداء نهر البارد
و�أهايل كل ال�شهداء ،يف هذا اليوم املطبوع على
املجد ،من الوطن و�أهله ،ال�شكر وباقات املحبة.
نتعهد جميعا ً ويق�سم ه ��ؤالء الرجال،
�أمامكم
ّ
قَ �سم ال��وف��اء للوطن ،حفاظا ً على ت�ضحيات
�شهدائه الأبرار.

يف �سماء العر�ض
طائرات وقبعات
�أمر قائد العر�ض القوى امل�شاركة ببدء عر�ض
التحية والذي �شارك فيه تباعا ً:
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مو�سيقى اجلي�ش� ،أع�لام
اجل��ي�����ش وق��ـ��ـ��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي والأم���ن
العـام و�أمن الدولــة واجلمــارك العــامــة ،البــيـارق
وال��راي��ـ��ـ��ات ،ال�����ض��ب��اط املــتخــرجون ،تالمــذة
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ال�سنــتــني الثانية والأوىل
يف الــمدر�ســة احلربية ،معهـــد التعليم
(مدر�سة الرتباء) ،القوات البحرية ،القـوات اجلوية،
ال�رشطة الع�سكرية ،ل��واء احلر�س اجلمهوري ،لواء
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ال��دع��م ،ال��ل��واء اللوج�ستي،
ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي ،الأم���ن ال��ع��ام� ،أمن
ال��دول��ة ،اجل��م��ارك ال��ع��ام��ة ،ف��وج امل��غ��اوي��ر ،فرع
املكافحة ،الفوج املجوقل ،فوج مغاوير البحر.
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

59

�آب�/أيلول 2010

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

60

�آب�/أيلول 2010

���رت ت�شكيالت
ب��ع��د ذل����ك ،م� ّ
جوية يف �سماء العر�ض مواكبة
ال������وح������دات ال����ت����ي ت�سري
باخلطوات الريا�ضية .ثم �سار
ال�����ض��ب��اط الإخت�صا�صيون،
امل��ت��خ��رج��ة
ث����م ال��������دورة
ّ
ين�شدون ن�شيد اجلي�ش
ورم���وا القبعات عن
ر�ؤو�سهم.
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ال�صورة التذكارية
توجه الرئي�س �سليمان
بعد انتهاء العر�ض ّ
وال�شيخ حمد وك��ب��ار امل�س�ؤولني اىل �ساحة
ال�رشف حيث �صافحوا �ضباط املدر�سة احلربية
و�أُخ��ذت ال�صورة التذكارية .ثم دخل اجلميع
اىل رده��ة ال�رشف �إ�ضافة اىل طليعي دورتي
ال�ضباط الإخت�صا�صيني و«�شهداء نهر البارد»
م��ع م��دع��وي��ه��م ،حيث �سلّم ق��ائ��د املدر�سة
ال�سيف الهدية اىل رئي�س اجلمهورية الذي
ق ّدمه اىل طليعي الدورة.

ال�سجل الذهبي
وقّ ��ع كل من رئي�س اجلمهورية و�أم�ير قطر
ال�سجل الذهبي للمدر�سة احلربية حيث د ّون
الرئي�س �سليمان الكلمة الآتية:
تتخرج اليوم من مدر�سة ال�رشف
«دفعة جديدة
ّ
والت�ضحية والوفاء ،امل�ؤ�س�سة الوطنية اجلامعة
حتمل �سيوف احلق والذود عن الوطن والقيم
والأخالق.
كونوا مثاالً لر�سالة لبنان و�أوف��ي��اء لها وال

تهابوا حجم امل�س�ؤوليات واملخاطر لأنكم رمز
الثقة وعنوان الإطمئنان اىل احلا�رض وامل�ستقبل.
هنيئا ً للجي�ش يف عيده وللمدر�سة احلربية يف
عطائها على درب الوطن وعنفوانه وكرامته».
ثم د ّون �أمري قطر كلمة هنا ن�صها:
«ي�رسين �أن �أ�شارك اليوم يف الإحتفال بعيد
اجلي�ش اللبناين البا�سل ،ونعرب عن كل التقدير
لت�ضحياته اجل�سام من �أجل حماية لبنان و�شعبه
العزيز الذي نتمنى له كل اخلري والأمان».
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ثم وقّ ع على ال�سجل الرئي�سان بري واحلريري،
والوزيران املر وبارود ثم قائد اجلي�ش.
وب��ع��د ذل��ك قطع الرئي�س �سليمان قالب
احللوى ،ورفع قائد اجلي�ش الك�أ�س لي�رشب نخب
رئي�س اجلمهورية والأمري ال�ضيف .ثم �صافح
كبار املدعوين رئي�س اجلمهورية و�أم�ير قطر
قبل �أن يغادرا الإحتفال و�سط مرا�سم التكرمي
الالزمة.
قيادة اجلي�ش

تزور الرئي�س �سليمان مهنئة
بعد انتهاء الإحتفال يف الفيا�ضية� ،إنتقل
الرئي�س �سليمان اىل ق�رص بعبدا حيث ا�ستقبل
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي على ر�أ�س وفد
من كبار �ضباط القيادة ،ق ّدم التهاين لرئي�س
اجلمهورية ،مبنا�سبة الأول من �آب .وقد كانت
للعماد قهوجي كلمة باملنا�سبة قال فيها:
فخامة الرئي�س
مل يكن اجلي�ش يوما ً �إال �أبا ً للتاريخ ،وهو يف
�أحيان كثرية �صانع ل��ه ،حم� ّ�رك مل�سريته عرب

طبيعي ن�ش�أت عليه ،وه��و العمل املتوا�صل
وال�سهر الدائم والنجاح غري املحدود ،ب�شهادة
القريب والبعيد من املواطنني ومن املراقبني
يف العامل ،على ال�سواء.
فخامة الرئي�س
ل��ق��د ك��ان��ت م�����س�يرت��ك��م ح��اف��ل��ة واف���ي���ة يف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ق ّدمتم خاللها الكثري من
اجلهد والعرق والعلم واملعرفة ،وتركتم �آثارا ً
ال ُتن�سى ،وعرفتم من �أي املعادن ُن�سجت عروق
�سواعد جنودنا ،ومن �أي القيم واملبادئ ن�ش�أت

والت�صدي ملخططاته اخلبيثة ال�ساعية اىل
النيل م��ن �صمودنا وت�ضامننا و�إرادت���ن���ا يف
التقدم والإزدهار ،و�أ�ساليبه الدنيئة للعبور عرب
بع�ض �أ�صحاب النفو�س ال�ضعيفة اىل ن�سيجنا
الإجتماعي ،وكياننا املتما�سك ،ونحن نقف
باملر�صاد لإف�شال تلك املحاوالت ،بالت�ضامن
مع م�ؤ�س�ساتنا الأمنية الأخ��رى ،التي نتقا�سم
و�إي��اه��ا حم��ارب��ة الإره����اب وتفكيك �شبكات
العمالء ،يف ظل رعايتكم املخل�صة و�إر�شاداتكم
ال�صائبة احلكيمة.

الع�صور ،من هنا فنحن نقيم الوزن الكبري لعيد
جمرد احتفال
جي�شنا ،ويف اليقني �أن ذلك لي�س ّ
مبنا�سبة من املنا�سبات العابرة� ،إمن��ا ت�أكيد
موقف ،وجتديد عهد ،و�إحياء همم وعزائم.
�إننا نرى يف املهمات املتالحقة التي توكل
اىل م�ؤ�س�ستنا ،ثقة بدورها الوطني والإن�ساين،
و�إمي��ان �ا ً بر�سالتها ،و�إج�ل�االً لدماء �شهدائها،
وتكرميا ً لبنيانها كم�ؤ�س�سة جامعة للوطن،
وكامل �أبنائه وجميع مناطقه ،ومواكبة لو�ضع

عقيدتهم الع�سكرية والوطنية ،كما مل�ستم
الإرادة ال�صلبة وال��ق��درة على التعوي�ض عن
املميز والإندفاع غري
النق�ص امل��ادي باجلهد
ّ
املحدود.
�إن هناك ثقة كبرية لدى وحداتنا املنت�رشة
على ام��ت��داد م�ساحة ال��وط��ن ،ب�أنكم تبذلون
اجلهد امل�شكور كي ت� ّؤمنوا لها ال�سالح املتق ّدم
الذي ميكّ نها من حماية الأر�ض ،و�صون الكرامة
الوطنية ،ومواجهة �أطماع العدو الإ�رسائيلي،

�أتق ّدم منكم مهنئا ً ،يا فخامة الرئي�س ،ولكم
حتية جي�ش البالد �ضباطا ً ورتباء و�أفراداً .دمتم
راع��ي�ا ً للوطن ،حري�صا ً على وح��دت��ه� ،ضامنا ً
لتطوره وازدهاره.
من جهته ه ّن أ� الرئي�س �سليمان اجلي�ش بعيده،
الفتا ً اىل �أن الأم��ل عند اللبنانيني يتج ّدد كل
�سنة بهذا العيد م�شرياً اىل دوره الأ�سا�سي عند
ا�شتداد الأزمات.

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

63

�آب�/أيلول 2010

الضضباط ال ـ

• ق��وى ال�بر والأم��ن
العام والأمن الداخلي:
 عبد الكرمي عبداهلل. كرم مطر. عادل دياب. زاهر الدند�شلي. فرا�س بو كروم. ح�سني فرحات. حممد احلجار. زين العي�سى. هاين الفحل. غ�سان �أبو حمدان. حممد طباجة. حممد ال�سيد. �أركان �أبو لطيف. حممد حيدر �أحمد. �أحمد م�شمو�شي. هاين نعمة. جري�س �أبو رحال. �أدهم ال�صفدي. -ايلي اخلوري.

 فادي حكيم. مي�شال طعوم. ري�شار بركات. مايك �أيوب. �سرييل طايع. خالد عمر. رائد كليب. �أياد حرب. حممد عقيل حطيط. ع�صام ال�صياح. ح�سن ها�شم. عبد القادر الكيايل. �أنطوان اجللبوط. علي احلجار. علي احلاج دياب. فادي ع�ساف. جورج مفرج. علي حيدر. فادي ا�سكندر. رامي الزين. -طوين كيوان.

 ح�سن �ضيا. قي�رص هاليل. ح�سن حمية. درغام طربيه. ر�ضا ب�رش. ايلي �أبي نادر. تيمور ناجي. �شعبان �شمعة. جوين حرفو�ش. جوليان خليفة. علي �سعيفان. رواد طعمة. ه�شام نون. رائف عالف. ايلي عبدو. خمتار الديراين. ربيع عون. م�صطفى ال�شامي. رجا بو �شقره. علي حمود. -ح�سام العلي.

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

64

 �سليم �سعيفان. فادي �صليبا. هي�سم �أبو �شقرا. حممد عبداهلل. عالء �سليقا. اليا�س ادمون عبود. ح�سني �أبو حمدان. عالء ذيب. طوين ب�شارة. يو�سف غندور. و�سيم الزير. �أمني دياب. حممد قرقماز. اليا�س الق�صيفي. علي جواد. �سيمون �شيبان. رامي جعفر حمزة. �شادي خليل. ع��ب��د احل��ل��ي��م احل���اج�شحادة.
 -ايهاب رافع.

�آب�/أيلول 2010

 جوزف حبيقة. جالل �رشيف. يحيى خليفة. جوين �سماحة. جان حنا. اليا�س اخلوري. فار�س �أحمد. جوزف زكريا. �رشبل نهرا. اليا�س �صفري. �شادي ال�شحيمي. دوري روفايل. طارق حمود. ايلي متى. وهبي عيديبي. �أحمد عويدات. علي بزيع. رودي دوره. را�سي �أبي �صالح. رامي الغ�صني. -جوي نادر.

ـ
ـ
ـ
م
ت
خ
ر
ج ونـ
 حممد دياب. �أحمد نعمان. ح�سني �صالح. م����ي��ل�اد غ��ن��ط��و���سمعو�ض.
 توفيق عويدات. وجد توفيق. جوزف �سعد. ود احلجريي. كرمي مراد. جاد رزق. جالل احلاج �شحادة. طوين كرم. ح�سني حرب. نعمة اهلل �شديد. ثائر امل�رصي. باتريك احلداد. ايلي خري. ملحم �سعادة. رود �أبو غزالة. -زكريا هندي.

 علي ريا. وحيد فريجة. جورج طنو�س. �آدي طراد. حممد الطفيلي. رودولف با�سيل. ربيع القزي. ايلي الكفوري. جنيب الري�س. حممود �أبو ذيب. ح�سن يو�سف. ربيع ال�صباغ. خالد اخلري. با�سم منر. جورج حرب. �رشبل �سعادة. ديفيد نهرا. ا�ستيفن مرعي. عبد النا�رص �صالح. روي احلاج. -فادي بدر.

 قا�سم ح�سن. �سبريو املر. جورج احلاج. اليا�س توفيق عبود. ايلي حد�شيتي. نا�رص املو�سوي. يو�سف طباجا. ديغول ن�رص. يو�سف الدرزي. اليا�س �سكر. ايلي �سماحة. �ساري ر�ستم. فادي �شعنني. جورج جبور. ابراهيم �شعبان. ح�سني حجازي. �آالن خمول. عامر الربجاوي. بيرت القدوم. رودولف عازوري. -روبن خمول.

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

65

 جاك زغيب. ب�شري ا�سحق. كري�ستيان �سعيد. علي التوم. عمر�أبو علي. نادر احلكيم. حممد املرعبي. ادي زينو. داين عبود. ح�سني نابل�سي. حممد الزين. جورج البي�رسي. حممود �شجاع. ملهم ال�شحيمي. ف�ؤاد ال�شعار. �سامر �أبو رجيلي. حممد كبار. يو�سف عواد. �رشبل �شمعون. اليا�س عيد. -و�سام حمفوظ.

�آب�/أيلول 2010

 قزحيا افرام. بالل حمدان. جوين احلداد. جورج مراد. هادي احلاج �شحادة. مو�سى �شاهني. رواد بدران.• قوى اجلو:
 ح�سن �صفا. جان البعلبكي. جيلبار داوود. �شادي ايليا.• قوى البحر:
 عالء عمرو. حممد نعمة. جورج الدكا�ش. �أحمد احلاج �شحادة. بهيج يون�س. -ايلي اجلبيلي.

�آب�/أيلول

معو�ض بو مارون
�إعداد :با�سكال ّ
يف قاعة العماد جنيم يف وزارة الدفاع �أقيم
حفل تكرمي لل�ضباط املتقاعدين مبنا�سبة الذكرى
اخلام�سة وال�ستني لت�أ�سي�س اجلي�ش تر�أ�سه قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي وح�رضه اىل ال�ضباط املتقاعدين ،رئي�س
الأرك��ان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ورئي�س رابطة
قدامى القوى امل�سلحة اللبنانية العماد املتقاعد
اب��راه��ي��م طنو�س وع���دد م��ن ك��ب��ار �ضباط
القيادة.

قيادة اجلي�ش
كرمت ال�ضباط املتقاعدين
ّ

ج�سدوا
العماد قهوجي :الع�سكريون ّ
معاين العيد بدم ال�شهادة

العماد طنو�س :ن�شكر متابعة القيادة
�ش�ؤون املتقاعدين
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كلمة العماد قائد اجلي�ش
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �ألقى كلمة
هن أ� فيها ال�ضباط املتقاعدين بعيد اجلي�ش
ووج��ه حتية �إكبار و�إج�لال اىل �أرواح ال�شهداء
ّ
الذين �سقطوا يف �أثناء الإ�شتباك الأخري مع العدو
الإ�رسائيلي.
ا�ستهل العماد قهوجي كلمته بالرتحيب
باملحتفى بهم ،وقال:
ي�أتي عيد اجلي�ش هذا العام ،وقد �أبى رفاقكم
الع�سكريون املرابطون عند ح��دود الوطن يف
يج�سدوا معانيه بدم ال�شهادة،
اجلنوب� ،إال �أن
ّ
م�ؤكدين مرة �أخرى وفاءهم للقَ�سم والتزامهم
ال��واج��ب مهما غ��ل��ت الت�ضحيات .وذل���ك يف
مواجهة بطولية مع العدو الإ�رسائيلي� ،أثبتت له
بالدليل القاطع� ،أن الإعتداء على �أي �شرب من
تراب لبنان ،هو يف عقيدة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ومبادئها اعتداء على الوطن ب�أ�رسه.
�أيها احل�ضور الكرمي
ل��ط��امل��ا ت�������س���اءل ال��ك��ث�ير م���ن املحللني
موحدا ً
واملراقبني ،عن �رس ّ مناعة اجلي�ش ،وبقائه ّ
متما�سكا ً ط��وال عقود من الزمن ،بالرغم من

الأحداث القا�سية التي �شهدها الوطن ،ورياح
الفنت التي ع�صفت به من كل �صوب واجتاه،
ويت�ش ّعب الت�سا�ؤل اي�ضا ً اىل ت�ساول �آخ��ر،
ملاذا �شكّ ل اجلي�ش وما يزال القا�سم الوطني
امل�شرتك ،ومو�ضع ثقة اللبنانيني جميعا ً ،وج�رس
تالقيهم على اخ��ت�لاف انتماءاتهم الطائفية
والفئوية؟
واجل����واب بكل ت ��أك��ي��د ،يكمن يف التن�شئة
الوطنية والأخالقية ال�صحيحة ،التي ا�ستندت
اليها امل�ؤ�س�سة منذ والدتها ،والتزمتها قوالً
وممار�سة على امتداد م�سريتها ،فيما جوهر هذه
التن�شئة يرتكز على دور اجلي�ش الإ�ستثنائي،
يف وطن �إ�ستثنائي بكل ما للكلمة من معنى،
ا�ستثنائي مبوقعه اجلغرايف وتن ّوع �شعبه الت ّواق
دائما ً اىل احلرية والإنفتاح على العامل ،الأمر
ال��ذي يجعل منه با�ستمرار عر�ضة للم�صاعب
والأخطار.
�أيها احلفل الكرمي
�إن عيد اجلي�ش ه��و مبثابة حمطة �سنوية،
ن�ستذكر بها �شهداءنا الأب����رار ال��ذي��ن بذلوا
�أرواحهم رخا�صا ً على مذبح الوطن ،ويف الوقت
عينه نقف على ح�صاد العام املن�رصم ،جم ّددين
العهد وال��وع��د ،على �صون الر�سالة ومتابعة
امل�سرية.
ومب��ق��دار �شعورنا بالفخر والإع��ت��زاز ،نتيجة
الإجن�����ازات الوطنية امل����شرق��ة ،ال��ت��ي حقّقها
اجلي�ش يف جم���االت ال��دف��اع والأم���ن والإمن���اء،
وكان من ثمارها عودة الثقة املحلية واخلارجية
بالوطن ،وو�ضعه جم ّددا ً على �سكة الإ�ستقرار
م�صممون �أك�ثر من �أي وقت
والإزده���ار ،نحن
ّ

م�ضى على تر�سيخ
ه�������ذه الإجن�����������ازات
والعمل على تطويرها
ب����ا�����س����ت����م����رار .من
ه��ن��ا ف������إن املرحلة
امل���ق���ب���ل���ة ،تتطلب
م��ن��ا �أع���ل���ى درج����ات
اليقظة واجلهوزية،
والإ���س��ت��ع��داد التام
مل���واج���ه���ة خمتلف
الإح���ت���م���االت ،وكما
مل ي���ب���خ���ل اجل��ي�����ش
يف تقدمي قوافل ال�شهداء يف مواجهة العدو
الإ�رسائيلي والإرهاب ،لن يبخل كذلك يف تقدمي
املزيد منها حفاظا ً على الإ�ستقرار الداخلي ،فال
ع��ودة لعقارب ال�ساعة اىل ال��وراء ،وال ت�ساهل
مع �أي �إخالل ب�أمن املواطن وكرامته ،و�ستبقى
م�صلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
رفاق ال�سالح
نغتنم ه��ذه املنا�سبة العزيزة على قلوبكم
جميعا ً ،لن�ؤكد العزم على تعزيز التوا�صل بني
اجلي�ش ورابطة قدماء القوى امل�سلحة ،التي
متثّل ظل امل�ؤ�س�سة يف احلياة املدنية العامة،
وعلى رف��د الرابطة مب��ا �أم��ك��ن م��ن م�ساعدات
م��ع��ن��وي��ة وم���ادي���ة ،خ�����ص��و���ص�ا ً جل��ه��ة ت�شجيع
الع�سكريني املتقاعدين على الإن�ضواء حتت
رايتها ،وامل�ساهمة يف بناء وجتهيز املكاتب
العائدة لها يف خمتلف املناطق اللبنانية.
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ختاما ً� ،أهنئكم و�أه��ن��ئ عائالتكم مبنا�سبة
الذكرى اخلام�سة وال�ستني لت�أ�سي�س اجلي�ش،
وعلى �أمل �أن نلتقي العام القادم ،وقد ارتفع
العلم اللبناين فوق �أر�ضنا املحتلة يف مزارع
�شبعا وتالل كفر�شوبا واجلزء اللبناين من بلدة
الغجر� ،أ�س�أل اهلل لكم دوام التوفيق والنجاح ملا
فيه خري امل�ؤ�س�سة والوطن.
العماد طنو�س
ب����دوره ر ّد ق��ائ��د اجل��ي�����ش الأ���س��ب��ق العماد
املتقاعد اب��راه��ي��م طنو�س بكلمة ا�ستهلها
بالتعزية با�ست�شهاد ج��ن��دي�ين م��ن جي�شنا
البا�سل يف مواجهة العدو الإ�رسائيلي الغا�شم،
وقال� :أُج ّدد با�سم رابطة قدماء القوى امل�سلحة
اللبنانية اعتزازي ببطوالت جنودنا والتزامهم
القَ�سم ووفائهم لر�سالة ال�رشف والت�ضحية

وال���وف���اء .ك��م��ا �أت���ق��� ّدم م��ن ذوي ال�شهيدين
ورفاقهما بالعزاء الكبري� .إن بطولة �شهدائنا
امليامني تزيدنا ثقة ب�أن جهودكم وجهودنا مل
تذهب �سدى ،وقد كانت نتيجتها ،وما تزال،
حماية لبنان� .إن عنايتكم الدائمة بتدريب عنا�رص
اجلي�ش وت�أهيلهم للت�ص ّدي للعدو ،وقتاله
ودح��ره ،قد �أعطت ثمارها ،كما تثبت الوقائع
واحدة تلو الأخ��رى ،و�ستت�ضاعف فعاليتها مع
الزمن ،بعد �أن رك��زمت اهتمامكم على تفعيل
ال��وح��دات الع�سكرية ك��اف��ة ،وجت��دي��د �شباب
اجلي�ش ،وتر�سيخ عقيدته الوطنية .لقد زادتنا
هذه التدابري ثقة ب�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي
بعهدة قائد مقدام ،و�أن امل�ستقبل �سي�شهد
ب�أنكم عرفتم �أن ت�ستثمروا قدرات رجالكم ،يف
الوقت الذي يحول العدو دون ت�سليحهم بعتاد
حديث.

و�أ�ضاف قائالً:
�صحيح �أن املخاطر
ال��ت��ي ت���واج���ه لبنان
تزداد يوما ً بعد يوم،
ل��ك��ن ع��ن��اي��ة فخامة
ال���رئ���ي�������س ال��ع��م��اد
م��ي�����ش��ال �سليمان
وح��ك��م��ت��ه وت�ضامن
حكومته يف مواجهة
الأزمات التي تع�صف
ب���ال���وط���ن� ،ش ّجعت

جمموعة من املطالب بحاجة اىل حلول ،وال ميكن
اال�ستمرار يف معاجلتها بامل�سكّ نات� .أذكر هنا
�أن امل�ؤهلني الأول وامل�ؤهلني املتقاعدين يف
اجلي�ش ،ي�شكون عدم م�ساواتهم بزمالئهم يف
قوى الأم��ن الداخلي ،على �سبيل املثال ،كما
ي�شكون حرمانهم حقّهم باملحروقات ...والزوجة
الثانية للع�سكري املتقاعد ،حمرومة مع �أوالدها
من احلق يف الراتب التقاعدي ،من دون �سبب
جوهري .وم�رشوع القانون الذي ين�صف ه�ؤالء،
جممد يف املجل�س النيابي منذ عدة �سنوات ،وال
ّ
�أمل بت�صديقه .و�أوالد الع�سكريني املتقاعدين

الر�ؤ�ساء العرب على التالقي يف لبنان ،وم�ساعدة
الأط���راف كافة على جت��اوز �أي فتنة حمتملة،
�إف�ساحا ً يف املجال �أمام اللبنانيني لكي يوا�صلوا
�إعمار وطنهم ،والدفاع عن حدوده.
ننتهز ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ،ي��ا ح����ضرة العماد،
ل�شكركم على التدابري التي اتخذمتوها ب�ش�أن
حت�سني ظروف العناية ال�صحية للمتقاعدين،
وال��ق��ي��ام ب��ك��ل م���ا م���ن ���ش ��أن��ه احل���ف���اظ على
معنوياتهم .ونحن ن�أمل منكم مزيدا ً من الدعم،
فكلفة املعي�شة تت�صاعد با�ستمرار ،والقدرة
ال�رشائية للرواتب تتدنى ب��وت�يرة �أ��س�رع ،مما
يح ّتم علينا البقاء يف حالة متابعة مع ال�سلطات
املالية لبلوغ حقوقنا ا�ستنادا ً اىل القانون،
ووف��ق الأن��ظ��م��ة .ف ��إىل جانب ق��ان��ون فروقات
الرواتب العائد للم�رسّحني قبل العام ،1995
واملجمد يف جلنة الدفاع منذ عدة �أ�شهر ،هناك
ّ

املعوقني ُحرموا ال�شهر املا�ضي من ح�صتهم
ب��رات��ب وال��دي��ه��م ،لأن وزارة املالية ر�أت �أن
�إعاقتهم ناجتة عن �سبب ثالث غري الوالدة...
وختم بالقول:
لقد
مت�سكت رابطة قدماء القوى امل�سلحة
ّ
اللبنانية ب����آداب ال�سلك الع�سكري وامتنعت
ع��ن الإح��ت��ج��اج والإ���ض�راب ،وم��ا اليهما ،بهدف
م�صممون على
الو�صول اىل حقوقها .ونحن
ّ
اال�ستمرار يف هذا النهج ،فهل ت�ستطيع قيادة
اجلي�ش �أن تدعم مطالبنا لتج ّنبنا الوقوع يف
مثل هذه التجربة؟ �إن الرعاية التي حتيطوننا
بها يف هذا اليوم ،ت�ش ّجعنا على اليقني ب�أنكم
�ستبذلون اجلهد مل�ساعدتنا يف احل�صول على
حتقيق مطالب �أبناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية من
املتقاعدين.
�وج��ه اجلميع اىل مق�صف
ويف ختام احلفل ت� ّ
ال��وزارة حيث قطعوا قالب احللوى للمنا�سبة
وتبادلوا الأنخاب يف �صحة الوطن واجلي�ش.
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ع�شية احتفاله بالذكرى اخلام�سة وال�ستني
لت�أ�سي�سه ،ج ّدد اجلي�ش حتية الوفاء ل�شهدائه
م�ستذكر ًا نبل عطاءاتهم.
حيا جهود قادته ال�سابقني،
وبالوفاء ذاته ّ
فكانت �سل�سلة �إحتفاالت ون�شاطات وزيارات،
تندرج يف �إطار تقاليد م�ؤ�س�سة اجلي�ش التي
ي�ش ّكل الوفاء �أهم �أركانها و�أ�س�سها ،ويحمله
ع�سكريوها من جيل اىل جيل.

ع�شية الأول من �آب

«�أمر اليوم»
و�أكاليل ومعايدة
القادة ال�سابقني

ت

هنئة

يني

للع

�سكر

رات
زارت
زيا
وف��������ود من
قيادة اجلي�ش ،قيادات
املناطق وال��ق��وات اجلوية والبحرية
واملدار�س واملعاهد واملواقع والألوية مع
القطع التابعة لها والقطع امل�ستقلة يف �أماكن
انت�شارها ،وق ّدمت التهاين يف منا�سبة عيد
وعممت توجيهات القيادة على
اجلي�ش ّ
الع�سكريني يف هذه املنا�سبة.

يف مقر وزارة الدفاع الوطني يف الريزة �أقيم احتفال
�أمر
ال
ح�رضه رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ممثالً
ي
و
م
العماد قائد اجلي�ش .كما ح�رض ن��واب رئي�س الأرك��ان
وقادة الأجهزة واملديريات التابعة للقيادة .وتلي «�أمر
وجهه قائد اجلي�ش اىل الع�سكريني ،ثم جرى عر�ض التحية ،و�سبق ذلك
اليوم» الذي ّ
و�ضع �إكليل ب�إ�سم العماد قائد اجلي�ش على ن�صب اخلالدين و�سط مرا�سم التكرمي.
و�أقيمت احتفاالت مماثلة يف مقرات قيادات املناطق الع�سكرية وقيادتي القوات
البحرية واجلوية ،كما يف املواقع والثكنات.
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�أكا

ليل

للمنا�سبة عينها حملت
وف����ود ق��ي��ادي��ة �أكاليل
ال���زه���ر ب��ا���س��م ال��ع��م��اد
قائد اجلي�ش اىل �أ�رضحة
ق��ادة اجلي�ش الراحلني،
فو�ضعت الأك��ال��ي��ل على
�أ��ضرح��ة ك��ل م��ن الرئي�س
ال��ل��واء ف�����ؤاد ���ش��ه��اب يف
غزير ،والعماد جان جنيم
يف كفرتيه ،واللواء عادل
���ش��ه��اب يف ر�أ�����س النبع،
وال��ع��م��اد �إم��ي��ل ب�ستاين
يف ح��ارة �صخر ،والعماد
ا�سكندر غامن يف �صغبني،
وال��ع��م��اد ح��ن��ا �سعيد يف
القليعة.
ته

اين

ومل��ن��ا���س��ب��ة الأول من
�آب �شكّ لت وف��ود ق ّدمت
التهاين اىل قادة اجلي�ش
ال�سابقني حاملة باقات
م����ن ال����زه����ر وب���ط���اق���ات
امل��ع��اي��دة با�سم العماد
جان قهوجي.
ف��ق��د زار وف����د منزل
فخامة رئي�س اجلمهورية
ال�����س��اب��ق ال��ع��م��اد �إميل
حلود ،وزار وفد �آخر دولة
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء
العماد مي�شال عون ،كما
�شملت ال��زي��ارات العماد
ف��ك��ت��ور خ���وري والعماد
ابراهيم طنو�س.
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�إعداد :روجينا خليل
«� ّإن الأوط����ان حتييها الدماء
ومتيتها الدموع»« ...ما �أنبل القلب
الذي ال مينعه الأمل من �أن ين�شد
�أغنية مع القلوب الفرحة».
بكلمات الأدي��ب وال�شاعر الكبري
ا�ستهل رئي�س
جربان خليل جربان،
ّ
نادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية
العميد الركن ب�سام عيد كلمته،
ممثالً قائد اجلي�ش العماد
ج����ان ق��ه��وج��ي يف حفل
تكرمي ذوي الإحتياجات
اخلا�صة من الع�سكريني،
وذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ـ��ـ��ة عيـد
اجلي�ش فـي
الأول من �آب.

تكرم الع�سكريني ذوي
قيادة اجلي�ش
ّ
الإحتياجات اخلا�صة مبنا�سبة الأول من
�آب

«الأوطان حتييها الدماء»
ب��د�أ احلفل بالن�شيد الوطني
ال��ل��ب��ن��اين ث���م �أل���ق���ى العميد
الركن عيد كلمة �أم��ام ح�شد من
الع�سكريني يف اخلدمة الفعلية
واملتقاعدين ذوي الإحتياجات
اخلا�صة قال فيها:
«�أيها الأخوة الأعزاء
ق��ال �أديبنا و�شاعرنا الكبري ج�بران�« :إن الأوط���ان حتييها الدماء
ومتيتها الدموع» ،وقال كذلك « :ما �أنبل القلب الذي ال مينعه الأمل من
�أن ين�شد �أغنية مع القلوب الفرحة».
ففي ال��ق��ول الأول ،تتجلّى عظمة
�شهدائنا الأب���رار
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الذين �سلكوا طريق ال�شهادة ليبقى لنا وط��ن نفخر به حتت وجه
ال�شم�س ،وينعم به الأبناء والأحفاد ،جيالً بعد جيل.
ويف القول الثاين �أبلغ تعبري عن حالكم �أيها الأحباء ،بعد �أن ق ّدمتم
�أمثولة يف الكرب وال��ف��داء ون��ك��ران ال���ذات ،و�شاطرمت النا�س بهجة
املنا�سبات والأعياد بالرغم من املتاعب وال�صعاب».
ثم �أ���ض��اف« :يف ال��ذك��رى اخلام�سة وال�ستني لت�أ�سي�سه ،ي�شخ�ص
اللبنانيون اىل جي�ش الوطن باحرتام وتقدير ،عاقدين عليه الأمل والرهان،
فيما يت�ساءل الكثريون منهم عن �رس ّ قوته وبقائه منيعا ً متما�سكا ً،
بالرغم من الأح��داث الأليمة التي ع�صفت بالبالد،
واجل���واب بكل ت��أك��ي��د ،يكمن
يف ر�سوخ
90
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وها �أنتم اليوم تتابعون امل�سرية ولو بطرق
و�أ���ش��ك��ال خمتلفة ،ان��ط�لاق�ا ً م��ن �أن �إ�صابة
الفرد ،وعلى الرغم من ت�أثرياتها على بع�ض
ن�شاطاته املادية التي تتطلّب جهداً ج�سديا ً
خا�صا ً ،ال ميكن �أن حتول دون عطائه و�إبداعه
ٍ
نواح �أخرى .وهذا ما �أثبتموه با�ستمرار عرب
يف
�إجنازاتكم الباهرة يف جماالت الفكر والثقافة
وال��ف��ن��ون وغ�ي�ره���ا ،ويف م�����ش��ارك��ت��ك��م �أبناء
جمتمعكم ،ور�شة النهو�ض والتطوير على
خمتلف الأ�صعدة».
وختم العميد الركن عيد�« :إن قيادة اجلي�ش
تعاهدكم جمددا ً البقاء وفية لكم ولعائالتكم،
�ساهرة على �ش�ؤونكم احلياتية واملعي�شية،
وج��اه��زة لتلبية كل ما حتتاجون اليه ،وهي
تدعوكم اىل موا�صلة درب العطاء ،و�أن تكونوا
دائما ً جنوداً �أ�صالبا ً يف �ساحات الوطن.
�وج��ه اليكم ب�أ�صدق
وبا�سم قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي� ،أت� ّ
��ر التهاين مبنا�سبة عيد اجلي�ش ،متمنيا ً لكم دوام
الأم��ن��ي��ات و�أح� ّ
الطم�أنينة والإ�ستقرار».
بعدها افتتح العميد الركن عيد حفل الكوكتيل ودع��ا اجلميع اىل
�رشب نخب اجلي�ش والعماد قهوجي قائده وقائد الوطن،
وقد تخلّل احلفل تقدمي هدايا رمزية
للمحتفى بهم.

�إمي��ان��ه بر�سالته ،ووع��ي��ه العميق مل�س�ؤولياته وواج��ب��ات��ه الوطنية،
والت�ضحيات اجل�سام التي بذلها وما يزال ،دفاعا ً عن الأهل والرتاب
وذودا ً عن وحدة الوطن و�سيادته وا�ستقالله� ،إن كان يف مواجهة العدو
الإ�رسائيلي وعمالئه �أو يف مواجهة الإرهاب والعابثني بالأمن ،وما �أنتم
جت�سدون ومتثّلون� ،سوى خري �شهود على هذه احلقيقة النا�صعة».
مبا
ّ
وتابع« :لقد حملتم �أيها الرفاق ل��واء ال�رشف والت�ضحية والوفاء،
ملبني نداء ال َعلم ،ويف يقني كل
وم�ضيتم اىل �ساحات احلرية والكرامةّ ،
واحد منكم� ،أن ال�شهادة يف �سبيل الوطن هي مطلب الرجال الأبطال ،لكن
القدر �شاء �أن تبقوا �أحياء بني �أهلكم ورفاقكم و�أن
ت�شكّ لوا ج��زءاً م�رشّفا ً من ذاكرة
جي�شــكــم .
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ل�شهداء اجلي�ش
يف البارد

�آب�/أيلول

يف �إط���ار الإح��ت��ف��االت التي �أقامتها قيادة
اجلي�ش مبنا�سبة الأول من �آب� ،أزاح ممثل قائد

اجلي�ش قائد منطقة ال�شمال الع�سكرية العميد
الركن عبد احلميد دروي�ش ال�ستار عن الن�صب
ال��ت��ذك��اري ل�شهداء اجلي�ش يف نهر البارد،
وال���ذي �أق��ي��م و���س��ط م�ستديرة ال��ع��ب��دة عند
املدخلني اجلنوبي ملنطقة عكار وال�شمايل
ملخيم نهر البارد.
ح����ضر الإح��ت��ف��ال حم��اف��ظ ال�����ش��م��ال نا�صيف
قالو�ش وقائمقام عكار طوين خميرب و�أرملة
اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احل��اج ،وممثل
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي قائد
منطقة ال�شمال الإقليمية العميد علي خليفة
وممثل املدير العام لأمن الدولة الرائد فادي
خالد وممثل املدير العام للأمن العام الرائد
رينيه خ��وري ،وممثل راعي �أبر�شية طرابل�س
املارونية املون�سينيور بطر�س جبور وممثل
راعي �أبر�شية عكار الأرثوذك�سية الأب جوزف
جريج ورئي�س دائ��رة الأوق���اف الإ�سالمية يف
عكار ال�شيخ مالك جديدة.

بعد دقيقة �صمت ح���داداً على ال�شهداء،
ع��زف��ت م��و���س��ي��ق��ى اجل��ي�����ش حل��ن امل����وت ثم
�أل��ق��ى العميد ال��رك��ن دروي�����ش كلمة قائد
اجلي�ش ،وقال« :بدماء ال�شهداء يحيا الوطن،

وكلما ك�ثرت ال��ق��راب�ين على مذبحه ازداد
منعة وق��دا���س��ة ،فاحلرية الرخي�صة ال تعمر
واال�ستقالل املجاين ال يدوم ،وبروح الت�ضحية
والبطولة ُتبنى الأوطان وتحُ ّرر و ُت�صان».
و�أ����ض���اف���« :ش��كّ ��ل��ت م��ع��رك��ة ن��ه��ر ال��ب��ارد
حمطة �إ�ستثنائية يف تاريخ وطننا احلديث،
�إ�ستثنائية بطبيعة التنظيم الإرهابي وقدراته
القتالية و�أهدافه الإجرامية واتخاذه ال�سكان
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الأب���ري���اء دروع����ا ً ب����شري��ة ،ويف امل��ق��اب��ل هي
�إ�ستثنائية بب�سالة اجلي�ش وت�سابق �أفراده
اىل ال�شهادة».
وختم بالقول�« :إن �رضيبة ال��دم الباهظة
التي ق ّدمها اجلي�ش يف ه��ذه املعركة ،على
ج�سامتها ،مل ت��ذه��ب ���س��دى ،فبف�ضل هذه
الدماء الزكية ،جنح لبنان يف عدم الإنزالق نحو
الفنت والت�رشذم».
ثم �أزيح ال�ستار عن الن�صب الذي لفّ بالعلم
اللبناين.

مبنا�سبة الأول من �آب
كرم اللبنانيون اجلي�ش
ّ
باحتفاالت يف خمتلف
املناطق .ويف حني
�أقيمت حفالت فنية يف
بع�ض املناطق ،كانت
هناك احتفاالت �أخرى
�أحيت ذكرى ال�شهداء
كرمت
ومبادرات ّ
امل�ؤ�س�سة وع�سكرييها.
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اللبنانيون �أحيوا الأول من �آب

احتفاالت يف املناطق وتكرمي ال�شهداء

معر�ض �صور فوتوغرافية يف �صيدا
�أقيم يف قاعة الإحتفاالت الكربى للق�رص البلدي يف �صيدا« ،معر�ض
ال�صور الفوتوغرافية» الذي نظّ مته «م�ؤ�س�سة با�سم برجي» ومو�ضوعه
اجلي�ش اللبناين .ح�رضت الإفتتاح رئي�سة جلنة الرتبية النيابية النائبة
بهية احلريري ،ممثل الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة م�ست�شاره طارق بعا�صريي،
غزيل ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،و�شخ�صيات
العقيد علي ّ
قدا�س يف عني
اجلديدة و�أكاليل
على الن�صب
التذكاري لل�شهداء
�أقامت «حركة لبنان
ال�����ش��ب��اب» ورئي�س
بلدية ع�ين اجلديدة
و�أع�����ض��ا�ؤه��ا ،قدا�سا ً
يف كني�سة ال�سيدة يف
البلدة ملنا�سبة عيد
اجلي�ش ووفاء لأرواح �شهداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ح�رضه النائب فادي الهرب والنائب ال�سابق بيار دكا�ش،
العقيد الركن علي العلي ممثالً العماد قائد اجلي�ش،
وممثلون لقادة الأجهزة الأمنية و�شخ�صيات ور�ؤ�ساء
بلديات املنطقة وفعاليات �إجتماعية وحزبية.
تر�أ�س القدا�س كاهن الرعية الأب جورج برباري الذي
�ألقى عظة مت ّنى فيها �أن «يحفظ اهلل الوطن وم�ؤ�س�ساته
وي�سهل عمل حكام ه��ذا البلد
الع�سكرية والأمنية،
ّ
للعمل خلريه ،ولي�سريوا به اىل �شاطئ الأمان».
تال القدا�س احتفال حتدث فيه نائب رئي�س البلدية

دينية وع�سكرية و�سيا�سية ورئي�س بلدية �صيدا حممد ال�سعودي وممثلون
لهيئات ع�سكرية و�أمنية وبلدية واختيارية و�شخ�صيات.
حيا فيها اجلي�ش الذي
و�ألقى رئي�س البلدية حممد ال�سعودي كلمة ّ
«�أثبت قدرته على الدفاع عن �أمن الوطن و�ضمان �أمن املواطنني» .وبعد
جولة يف �أرج��اء املعر�ض ،ق ّدم ال�سيد برجي دروع�ا ً اىل النائبة احلريري
ورئي�س البلدية وممثل قائد اجلي�ش.

ال�سيد ج��ان ج��ب��ور ال���ذي متنى �أن
«يلتف اجلميع حول جي�شهم و�أال
يقحموه يف زواري���ب ال�سيا�سة
والنفاق ،و�أن يقفوا معا ً �صفا ً
واحداً اىل جانب رئي�س البالد
العماد مي�شال �سليمان».
كما حت � ّدث ب�إ�سم احلركة
توجه احل�ضور
ال�سيد جنيب من�صور ،ثم ّ
اىل لوحة ال�شهداء يف �ساحة البلدة � -شارع اجلي�ش
وو�ضعوا الأكاليل على الن�صب التذكاري.
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�شعر وفولكلور
يف �ساحة العبادية
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً
التجمع الوطني
بالعقيد عماد �أبو عماد� ،أقام
ّ
للحفاظ على الفولكلور وال��ت�راث اللبناين
�إحتفاالً ثقافيا ً وفنيا ً مبنا�سبة عيد اجلي�ش يف
�ساحة نادي العبادية.

ح�رض احلفل حواىل � 1200شخ�ص من ٍ 70
ناد
التجمع من املناطق اللبنانية كافة.
من
ّ
تخلل احلفل تكرمي ال�شاعرين الفنانني وليم
ح�سواين ورفيق روح��ان��ا .وق��د �ألقى ال�شعراء
ق�صائد للجي�ش اللبناين ن ّوهوا فيها بدوره
ودور قيادته.
و���ش��ارك يف الإحتفال فرقة اخليالة وفرقة

التجمع كما �شاركت مو�سيقى
فولكلورية من
ّ
ك�شافة اجلراح وفرقة غنى للرتاث ال�شعبي من
جمدليا  -عاليه.
واختتم الإحتفال بقطع قالب احللوى وتقدمي
املجمع دروع� ا ً تكرميية للعماد قهوجي قائد
ّ
اجلي�ش ممثالً بالعقيد �أب��و ع��م��اد ،ولل�شعراء
املكرمني.

تكرم عائالت ال�شهداء
�شحيم
ّ
�أقام نادي الطليعة الريا�ضي يف �شحيم حفالً �شارك فيه ممثل قائد
اجلي�ش العميد الركن ح�سني احلجار� ،إ�ضافة اىل عائالت ال�شهداء
وجرحى اجلي�ش من �أبناء �شحيم.
العميد الركن احلجار �شكر �أهايل املنطقة على مبادرتهم الطيبة
يف تكرمي امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وتخلل احلفل تقدمي دروع تقديرية
و�شهادات اىل جرحى اجلي�ش.
ك��ذل��ك ،و�ضعت �أك��ال��ي��ل على �أ��ضرح��ة �شهداء اجلي�ش م��ن �أبناء
املنطقة.
غزير ودرعون
بلدية غزير احتفلت بدورها بعيد اجلي�ش يف
حفل يف �ساحة الأمري ب�شري.
كما �أقامت منطقة درعون باملنا�سبة كرم�سا ً
لأوالد �شهداء اجلي�ش الذين تراوح �أعمارهم بني
ال�ستة والأربعة ع�رش عاما ً نظّ مته حركة مار �رشبل
يف �ساحة البلدة.

بنت جبيل
ك��ذل��ك احتفلت
مدر�سة بنت جبيل
الفنية باملنا�سبة
م��ن خ�لال حفل يف
ب���اح���ة امل��در���س��ة،
ح�������ض�ره ال��ع��م��ي��د
ال����رك����ن ����ص���ادق
طلي�س قائد لواء
امل�شاة احلادي ع�رش
ممثالً العماد جان
قهوجي.

ع�شاء
مبنا�سبة عيد اجلي�ش� ،أق���ام ال�سيد طالل
امل��ق��داد ح��ف��ل ع�����ش��اء يف ال��ن��ادي الع�سكري
املركزي دعا اليه عدداً من ال�ضباط واملدنيني،
مثّل خالله اللواء الركن �شوقي امل�رصي رئي�س
الأركان العماد قائد اجلي�ش.
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�ضهور ال�شوير
احتفلت مع
املغاوير
يف م���ن���ط���ق���ة
�ضهور ال�شوير
ن���ظّ ���م���ت بلدية
ال�����ش��وي��ر  -عني
ال�سنديانة حفالً
مب��ن��ا���س��ب��ة عيد
اجل��ي�����ش وذل���ك
يف ال�����������ش�����ارع
الرئي�س للبلدة
ح�رضه قائد فوج
املغاوير العميد
الركن �شامل روك��ز ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،وقد ق� ّدم رئي�س
البلدية اليا�س بو �صعب للعميد روكز بريق ال�شوير حمفورا ً على
حجر.
تخلل احلفل عر�ض ع�سكري لفوج املغاوير على وقع عزف مو�سيقى
اجلي�ش و�إنزال من املروحيات الع�سكرية وعرو�ض ع�سكرية خمتلفة:
قتال وجها ً لوجه ،ت�سلُّق وهبوط حبال عر�ض للآليات ...و�أقيمت يف
ما بعد �سهرة فنية �أحيتها فرقة جمد الفولكلورية والفنان زين
العمر والفنانة هبة منذر.
«�سنبلة اخلري»
بدعوة من م�ؤ�س�سة الأمل للمعوقني� ،شارك
ع���دد م��ن �أب��ن��اء ���ش��ه��داء اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين يف
ن�شاطات مهرجان «�سنبلة اخل�ير» يف مدر�سة

ت�ضمنت عر�ض �أفالم
�أرن��ون الر�سمية ،والتي
ّ
ون���دوة ح��ول خطر الأل��غ��ام يف مدر�سة �أرن��ون
الر�سمية و�سباق ماراتون� ،إ�ضافة اىل عرو�ض
مو�سيقية و�ألعاب ترفيهية.

�رصبا تتذكر ال�شهداء
�أقيم يف ال�سياق نف�سه يف مركز اجلي�ش اللبناين يف �رصبا يف منطقة
اجلنوب احتفال و�ضع خالله احلا�رضون �إكليالً من الزهر على الن�صب
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

نادي كامد اللوز الثقايف
مبنا�سبة عيد اجلي�ش ،نظّ م نادي كامد اللوز
الثقايف احتفاالً تكرمييا ً يف باحة النادي ح�رضه
العقيد الركن جان با�سيل ممثالً قائد اجلي�ش.

التذكاري للع�سكريني الذين ا�ست�شهدوا يف حرب متوز  .2006ومثّل
العميد الركن نبيل �أبو �صالح من لواء امل�شاة الأول العماد قهوجي
قائد اجلي�ش.
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وقد تخلل الإحتفال عر�ض موجز عن عمل فوج
حي نفّ ذه عنا�رص من الفوج
املغاوير تاله عر�ض ّ
نف�سه.
وقد �ألقى رئي�س النادي ال�سيد �شعبان عبا�س
كلمة هن�أ فيها اجلي�ش بعيده و�أ�شاد بجهوده
وجهود قائده العماد ج��ان قهوجي ،ثم ق ّدم
درعا ً تكرمييا ً له ت�سلّمه العقيد الركن با�سيل.
فولكلور يف كفررمان
ب��دع��وة م��ن جمعية ك�شافة اجل���راح  -فوج
النه�ضة يف ك��ف��ررم��ان� ،أق��ي��م �إح��ت��ف��ال فني
فولكلوري مبنا�سبة عيد اجلي�ش يف ملعب نادي
النه�ضة الريا�ضي  -كفررمان يف ح�ضور ممثل
العماد قائد اجلي�ش.

عكار العتيقة على وفائها
�أقامت بلدية عكار العتيقة ،احتفاالً ملنا�سبة
عيد اجلي�ش ،ح�رضه النائب ريا�ض رحال وال�سيد
ري��ا���ض ن���ادر مم��ث�لاً النائب ال�سابق لرئي�س
احلكومة ال�سيد ع�صام فار�س ،والعقيد يو�سف
بركات ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
و�شخ�صيات وف��اع��ل��ي��ات �إجتماعية وروحية
وثقافية وتربوية من البلدة واجل��وار و�أهايل
ال�شهداء الع�سكريني.
ا�ستهل الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين،
ثم الوقوف دقيقة �صمت �إجالالً لأرواح ال�شهداء
الع�سكريني ،بعدها� ،ألقى رئي�س بلدية عكار
العتيقة ال�سيد خالد بحري كلمة اعترب فيها
«�أن احل��وادث الأليمة التي ي�شهدها الوطن،

�أ�صدقاء اجلي�ش
يف بينو
�أق���ام �أ�صدقاء
اجلي�ش يف منطقة
ب��ي��ن��و اح���ت���ف���االً
مبنا�سبة الأول
م��ن �آب برعاية
ق����ائ����د اجل��ي�����ش
وب��ح�����ض��ور ممثل
عنه.
ت������خ������ل������ل������ت
الإحتفال م�سرية
اىل ن�������ص���ب
���ش��ه��داء اجلي�ش
حيث و�ضع ممثل
القائد �إكليالً من
الزهر.

يف جمدليا
احتفلت بلدة جمدليا بعيد اجلي�ش حيث �أقيم حفل فني يف باحة البلدة،
ح�رضه ممثل عن العماد قائد اجلي�ش ورئي�س بلدية جمدليا وفاعليات
من املنطقة واجلوار وح�شد من الأهايل.
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كادت �أن تفقدنا الأم��ل والثقة حتى ب�أنف�سنا
احيانا ً ،لوال الأم��ل والثقة الباقية لنا ،بوجود
جي�شنا اللبناين البطل واملقدام اىل جانبنا.
عم الرائد
بدوره� ،ألقى ال�سيد كامل ال�شعار ّ
ال�شهيد وليد ال�شعار كلمة ذوي ال�شهداء،
م�ؤكداً «الإ�ستعداد الدائم لتقدمي املزيد من
ال�شهداء فداء للوطن واجلي�ش الغايل».
و�أل��ق��ى ممثل قائد اجلي�ش العقيد بركات
بلدية ر�أ�س بعلبك
تكرم ع�سكريني متقاعدين
ّ
كرمت بلدية ر�أ�س بعلبك ع�سكريي البلدة
ّ
املتقاعدين باحتفال �أق��ي��م يف احلديقة
ال��ع��ام��ة ،ح����ضره راع���ي �أب��ر���ش��ي��ة بعلبك -
الهرمل املطران اليا�س رحال ،وممثل قائد
اجلي�ش العقيد طوين جنار.
بعد الن�شيد الوطني وال��وق��وف دقيقة
�صمت �إجالالً لأرواح �شهداء اجلي�ش ،ق ّدمت
فرقة من فوج املغاوير عرو�ضات ع�سكرية.
ثم �ألقى رئي�س البلدية ال�سيد عبد الرزاق
ن��ادي كلمة يف املنا�سبة ق��ال فيها�« :إن
عيد اجلي�ش هو عيد الع ّزة والكرامة ،وهو
رم��ز وح���دة ال��وط��ن وال�شعب وا�ستقالله
وكرامته».
وقبل تقدمي ال���درع التقديرية ملمثل
قائد اجلي�ش م��ن قبل املجل�س البلدي،
بالإ�ضافة اىل �أيقونة ال�سيدة العذراء من
قبل الأب اليا�س خ�رضي� ،ألقى ممثل قائد
اجلي�ش العقيد جنار كلمة جاء فيها�« :إن
تكرمي الع�سكريني املتقاعدين مبنا�سبة
عيد اجلي�ش ،هو مبثابة لفتة تقدير اىل
ه��ؤالء الرجال الذين بذلوا ربيع �أعمارهم
وزهور �شبابهم يف �سبيل رفعة امل�ؤ�س�سة
ال��ع�����س��ك��ري��ة» .ك��م��ا �أع�����رب «ع���ن احل���زن
ال�شديد با�ست�شهاد عدد من الع�سكريني
و�إ�صابة رفاقهم بجروح يف مواجهة بطولية
�ضد العدو الإ�رسائيلي الغا�صب يف بلدة
العدي�سة .وق��ال �إن اجلي�ش يعاهد �شعبه
جم ّددا ً �أن يبقى متما�سكا ً ،وم�ستعداً دائما ً
لبذل الت�ضحيات ذوداً عن الأر�ض وحفاظا ً
على احلرية وال�سيادة والإ�ستقالل».

توجه بها اىل �أه��ل عكار قائالً« :اعلموا
كلمة ّ
�أن اعتزازكم بال�شهداء الع�سكريني من �أبناء
البلدة الذين �سقطوا يف مواجهة الإرهاب يف نهر
البارد ،يوازيه اعتزاز اجلي�ش والوطن بكم».
و�أ�ضاف�« :إن عكار قلعة الوطنية ال�شاخمة
ب�أبناء البلدة واخوتها جميعا ً ،ما تزال الرفيقة
الوفية للجي�ش منذ خطواته الأوىل ،فلطاملا
�شكّ لت منبع الرجال الأبطال الذين مل يت�أخروا

حلظة عن ت��أدي��ة ن��داء ال��واج��ب وب��ذل الأرواح
رخي�صة على مذبح الوطن ،حتى �أ�ضحى كل
ير�صع �صدره
بيت يف ه��ذه املنطقة الغالية
ّ
ب�شعار ال�رشف والت�ضحية وال��وف��اء ،وكل بيت
فيها ال يخلو من ع�سكري من �أبنائها �أو متقاعد
�أو من �شهيد ق�ضى يف �سبيل لبنان».
ولفت اىل �أن «ر�سالة اجلي�ش حماية حدود
ال��وط��ن وال��دف��اع ع��ن ال�شعب والأر�����ض مهما

تب ّدلت وجوه الأعداء ،فكما واجه رجاله بب�سالة
فائقة الإرهاب املجرم يف نهر البارد منذ ثالث
���س��ن��وات ،ه��ا ه��م ب��الأم�����س القريب ي�سطّ رون
عند احل��دود اجلنوبية ملحمة بطولية �أخ��رى يف
مواجهة العدو الإ�رسائيلي الغادر.
ويف اخلتام ،ق ّدم رئي�س البلدة درعا ً تقديرية
اىل العقيد بركات ،كما ق ّدم الإثنان بدورهما،
دروعا ً تذكارية لأهايل ال�شهداء.

حفالت �ألغيت
كان من املقرر �إقامة العديد
من احلفالت الفنية يف النوادي الع�سكرية
واملناطق مبنا�سبة عيد اجلي�ش.
غري �أن القيادة �أ�صدرت قرارا ً ب�إلغاء هذه احلفالت
عقب التطورات التي ح�صلت يف
اجلنوب و�أ ّدت اىل ا�ست�شهاد
ع�سكريني.

املغاوير يف ر�أ�س العني اي�ضاً
يف �إطار الإحتفاالت بعيد اجلي�ش �أقامت مدر�سة الر�شيد للرتبية
والتعليم  -العني  -ق�ضاء بعلبك� ،إحتفاالً تكرمييا ً ل�شهداء اجلي�ش
اللبناين مثّل فيه العقيد حت�سني اخلطيب العماد قهوجي قائد
اجلي�ش.
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تخلل احلفل عر�ض لفوج املغاوير ،كما �ألقيت كلمات لكل من رئي�س بلدية اللبوة ،ومدير مدر�سة الر�شيد �أ�شادت بدور اجلي�ش والت�ضحيات
اجل�سام التي ق ّدمها �شهدا�ؤه.

«�أ�صدقاء
الريا�ضة»
يف وزارة
الدفاع

مبنا�سبة عبد اجلي�ش
قام وفد من خميم Jeunes amis du sport
بزيارة وزارة الدفاع للتهنئة بالعيد ،حيث ا�ستقبله العقيد وفيق جابر.
الزائرون زاروا ن�صب ال�سالم ون�صب اجلندي املجهول
واملتحف الع�سكري.
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ون
عني
م
ح

يف عيد اجلي�ش

«تيلي لوميار»

�آب�/أيلول

�إعداد :جان دارك ابي ياغي
ت�صوير :منري جرب

تى
الإ
لت
زام
مبنا�سبة عيد اجلي�ش اخل��ام�����س وال�ستني
�أح��ي��ا تلفزيون «تيلي ل��وم��ي��ار» وف�ضائيته
«ن��ور���س��ات» حفلة فنية وطنية �شارك فيها
نخبة من الفنانني امل�ؤمنني باجلي�ش ودوره،
بالإ�شرتاك مع ك��ورال �أكادميية تيلي لوميار
الفنية وذل���ك على م����سرح ب��ي��ار �أب���و خ��اط��ر -
اجلامعة الي�سوعية  -طريق ال�شام ،بح�ضور
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميد
الركن غ�سان �أبو في�صل ،ممثل مدير عام قوى
الأمن الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي العقيد عبدو
ب��رب��اري ،ممثل مدير ع��ام الأم���ن ال��ع��ام اللواء
وفيق جزيني املقدم اليا�س �أبو رجيلي ،ممثل
قائد الدرك العميد �أنطوان �شكور النقيب �إيلي
خمايل� ،أمني عام جمل�س �إدارة «تيلي لوميار»
الدكتور �أنطوان �سعد وح�شد من �ضباط اجلي�ش
وعائالت ال�ضباط ال�شهداء وفاعليات اجتماعية
وثقافية.
بد�أت احلفلة بالن�شيد الوطني اللبناين عزفا ً
و�إن�شادا ً من فرقة مو�سيقى اجلي�ش اللبناين
حرو ،ثم �ألقت
بقيادة العقيد املو�سيقي جورج ّ
عريفة الإحتفال الزميلة جان دارك �أبي ياغي
ّ
كلمة قالت فيها« :يف الأول من �آب ،وكلما

وقفت هذه الوقفة ،يختلج يف �صدري في�ض
ُ
من م�شاعر الإع��ت��زاز والإف��ت��خ��ار بالإنتماء اىل
لبنان الذي �أجنبنا واحت�ضننا ورعانا ،واجلي�ش
أت
الذي ،كما �أنتم ،اقتبلني يف عرينه حيث تن�ش� ُ
ذرة
ُ
وك�برت على حب اهلل ،لبنان غري منتق�ص ّ
تراب ،و�أهلوه ع�صبة واحدة ي�ش ّد بع�ضهم �إزر
نتفرد به
البع�ض الآخر يف عي�ش �أخوي م�شرتك
ّ
يف م�شارق الأر�ض ومغاربها ،وطن ر�سالة دونه
الر�ساالت والقيم».
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و�أ�ضافت« :يف عيدكم اخلام�س وال�ستني،
يا �ضباط ورتباء و�أفراد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
يفتخر تلفزيون «تيلي لوميار» وف�ضائيته
«نور�سات» بكم وب��دورك��م الوطني ،وينحني
�إجالالً �أمام ت�ضحيات �شهدائكم ،كيف ال ،وقد
�أنبتت ه��ذه امل�ؤ�س�سة رج��االً �سطّ روا املالحم
البطولية يف تاريخ لبنان».
وختمت
متوجهة اىل وط��ن الأرز« :ي��ا وطن
ّ
الأرز ،نقطع اليوم يف عيد جي�شك البا�سل عهداً،

ب��أن��ه مهما ع�صفت يف ال��رب��وع ن���وازلُ الأي���ام،
�سنبقى ندعم م�سرية هذا اجلي�ش ،ال��ذي نرى
فيه �أبداً ودائما ً حم ّجة لبنان وخال�صه».
ث��م �أل��ق��ى �أم�ي�ن ع��ام جمل�س �إدارة «تيلي
لوميار» الدكتور �أنطوان �سعد كلمة الإدارة
ومما جاء فيها ...« :نحن يف التلفزيون معنيون
بهذا العيد حتى الإل��ت��زام ،ومتعلقون بهذا
اجلي�ش حتى الإدم���ان ،لأننا ن�ؤمن به �إمياننا
بلبنان ،ولأن التلفزيون كما لبنان :ر�سالة حمبة
مميز لأن لبنان
وحوار ال يتوقف ...وجي�ش لبنان ّ
مميز ....فهذا اجلي�ش املثلّث ال�شعار هو مثلّث
ّ
الأدوار اي�ضا ً.
فهو �أوالً ،حامي الأر�����ض� ،ساحة وم�ساحة،
وما �أكرث ما ُي�ستبد بها ،بحدودها و�صمودها،
وما �أ�ش ّد ما حتتاج اىل بندقية جي�شها تقدم
وتتق ّدم ،تر ّد وال ترت ّدد ،تعلو وال ُيعلى عليها.
واجلي�ش ،ثانيا ً ،رمز لوحدتنا واحتادنا بالوطن،
يعمل وال�شعب الواحد يف �سبيل وطن واحد �سيد
�ضابط الكل يرتجمها بوحدة �أهدافه والتطلعات
وباحتاد قيادته و�ضباطه والعنا�رص ،وبوحدة
مواطنيه املتعلقني به واملتحلّقني حوله.
واجل��ي�����ش ،ث��ال��ث�ا ً ،ح��ار���س لبنان احل�ضارة،

و�صانع بع�ضها ،وحامل ر�سالته وم�ؤمتن على
تراثه وقيمه ال�سامية و�أعظمهن املحبة ،وقمة
املحبة �أن يبذل الإن�سان عن الآخرين ذاته.
�أم��ا �شهادة ال�شهداء فهي ق��رب��ان اجلي�ش
وقر�آنه يق ّدمها ذبيحة على املذبح ويج ّودها
ٍ
بينات� .إنها روح اجلي�ش
على امل����آذن �آي���ات ّ
وح��ي��ات��ه و�شعلته امل�����ض��ط��رم��ة ...ف��م��ن دماء
�شهدائنا خُ�رضة �أرزن���ا و ُح��م��رة علمنا وبيا�ض
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جبالنا �سالما ً و�صفاء».
وختم قائالً« :هنيئا ً لنا بجي�ش ي�صنع لنا ومعنا
وطنا ً يليق بر�سالته ويوطّ د لنا ومعنا دولة
ي�سودها العدل والنظام والإلتزام بامل�ؤ�س�سات.
�إنها الدولة التي يرعاها �صاحب العهد والوعد،
فخامة الرئي�س العماد مي�شال �سليمان ،ويقود
جي�شها عماد ي�ضفي على م�ؤ�س�ساتنا الع�سكرية
وي�����ض��ي��ف �أجم�����اداً ع��ل��ى �أجم����اد ال��ع��م��اد جان
قهوجي ...دول��ة وجي�شا ً يتكامالن ويتفاعالن
وي�صنعان للجي�ش والوطن والإن�سان عيده الذي
ال ينتهي».
ثم غنى الفنانون :ليال نعمة ومنال نعمة
وج��وزف عي�سى ،وم��ارك وهبة (م��ن �أكادميية
«تيلي لوميار» الفنية) واملعاون الأول حممد
اخلطيب (من فرقة مو�سيقى اجلي�ش) �أغنيات
خالدة لفريوز والأخوين رحباين وزكي نا�صيف
وروم��ي��و حل��ود و�إي��ل��ي ���ش��وي��ري ون���زار قباين
وجوزف حرب� ،أعاد توزيعها العقيد املو�سيقي
ج��ورج ح� ّ�رو� ،أ�ضفت ج��واً مم� ّ�ي��زاً على ال�سهرة
تفاعل معه احل�ضور و�أثنى عليه خ�صو�صا ً مع
يتعمر راجع لبنان»
�أغنية اخلتام «راج��ع راجع
ّ
للفنان زكي نا�صيف.

�آب�/أيلول

�إعداد :جان دارك ابي ياغي
«الأرز ال�شامخ ني�شانك»�« ،أرزة الع ّز»« ،املغوار »...و�سواها،
عناوين �أغانٍ
حتولت اىل «ڤيديو كليب» مبنا�سبة عيد اجلي�ش،
ّ
حيث ن�شط العمل يف ق�سم الربامج والت�صوير،
بالتعاون مع عدد من الفنانني ،فكانت النتيجة جمموعة �أغانٍ وطنية
عر�ضت على �شا�شات التلفزيون املحلية
مبنا�سبة عيد اجلي�ش.
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�إعداد :رميا �سليم �ضومط

�رشيكة اللبنانيني يف منا�سباتهم

من جمموعة مو�سيقيني ال يتجاوز
عددهم الثالثني هاوياً ،اىل فرقة �ضخمة
ت�ضم مئات العازفني املحرتفني ،وتق ّدم
ّ
�أرقى املعزوفات يف امل�ؤمترات الر�سمية
واملهرجانات الوطنية ...م�سرية اجتازتها
مو�سيقى اجلي�ش يف عامل اللحن والإبداع
منذ عهد املت�رصفية حتى يومنا هذا،
وتاريخ يزخر «بالنوتة» و«ال�سمفونيات»
وي�صدح باللحن اجلميل.

مو�سيقى اجلي�ش

تاريخ مفرداته النوتات والأحلان

ملك للبنان
مو�سيقى اجلي�ش ،ه��ذه القطعة
الع�سكرية الثقافية احل�ضارية ،مل تعد ملكا ً
للجي�ش وحده و�إمنا �أ�صبحت ملك لبنان ب�أ�رسه.
ت��راه��ا ح��ا��ضرة يف �أف���راح ال��وط��ن و�أح��زان��ه ،من
مهرجانات وطنية و�شعبية وم�ؤمترات ر�سمية،
اىل حفالت ت�شييع كبار الوطن وعظمائه ،اىل
تكرمي �أدب��ائ��ه وف ّنانيه ...ت��ارة حتمل ترنيمة
�شك ٍر وط��وراً �صالة رحمة ،ويف احلالتني تغزو
قلوب ال�سامعني ومت ّدهم بالغذاء الروحي الذي
نفتقده يف زمن التقهقر الفني!
املميزة بني مو�سيقى اجلي�ش
هذه العالقة
ّ
و�أبناء الوطن لي�ست وليدة ال�صدفة ،كما ي�ؤكّ د
قائد مو�سيقى اجلي�ش العقيد املو�سيقي
جورج ح� ّ�رو« ،فالقيادة ت�ش ّدد با�ستمرار على
���ض�رورة ال��ت��ق� ّ�رب م��ن امل��دن��ي�ين والتوا�صل

معهم لإظهار الوجه الآخ��ر للجي�ش� ،أي الوجه
الثقايف والإبداعي ،فامل�ؤ�س�سة الع�سكرية من
ال�شعب ولي�ست ب���ارودة وم��دف��ع�ا ً فح�سب».
«تلبي
من هذا املنطلق ،يتابع العقيد ح� ّ�رو،
ّ
مو�سيقى اجلي�ش ،بعد موافقة القيادة ،دعوات
البلديات واجلمعيات للم�شاركة يف امل�ؤمترات
واملهرجانات الوطنية وال�شعبية ،كما ت�شارك
امل���دار����س ن�شاطاتها ال��ف��ن��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة اىل
م�شاركتها يف الأم�سيات ال�شعرية والإحتفاالت
الثقافية والريا�ضية».
ك��ذل��ك يو�ضح ق��ائ��د مو�سيقى اجلي�ش �أن
امل�شاركة يف الإحتفاالت ذات الطابع املدين
هي جزء من مهمة مو�سيقى اجلي�ش� .أما الدور
الرئي�س لهذه القطعة فهو مواكبة الن�شاطات
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والتدريب الع�سكري داخل املراكز
الع�سكرية (رفع العلم ،التدريب على
النظام املر�صو�ص ،تخريج ع�سكريني ،الخ،)...
�إ�ضافة اىل ت�أدية مرا�سم التكرمي يف الإحتفاالت
الر�سمية ،وتقدمي الت�رشيفات لقائد اجلي�ش،
ولرئا�سة اجلمهورية لدى زيارة ر�ؤ�ساء الدول،
وعند تقدمي �أوراق اعتماد ال�سفراء.
قوا�سم م�شرتكة بني الوجهني
الع�سكري واملدين
ما بني الوجهني الع�سكري واملدين ملو�سيقى
اجلي�ش قوا�سم م�شرتكة
ه���ي الإب������داع وال��ت��ج � ّدد

والعطاء الزاخر .وهي
���ص��ف��ات اكت�سبها
ع��ن��ا��صر املو�سيقى
نتيجة العمل الد�ؤوب
وال��ت��دري��ب املكثّف
والإرادة لبلوغ القمة.
ويف هذا الإطار ي�شري
��رو اىل �أن
العقيد ح� ّ
ال���ت���دري���ب املكثّف
ع���ام���ل �أ���س��ا���س��ي يف
جن�������اح م��و���س��ي��ق��ى
اجلي�ش ،مو�ضحا ً �أن
ال��ت��م��اري��ن اليومية
�رضورية جدا ً وال �سيما
قائد مو�سيقى اجلي�ش
�أن م��ع��ظ��م اجل��ن��ود
املتطوعني ل�صالح مو�سيقى اجلي�ش غري اجلي�ش ،حتى تبد�أ مرحلة
ال��ت��دري��ب املكثّف حيث
متخ�ص�صني يف جمال املو�سيقى.
ّ
ويرد ذلك اىل �أن الإخت�صا�ص يف جمال «�آالت ي���خ�������ض���ع���ون ل����درو�����س
النفخ» التي ترتكز عليها مو�سيقى اجلي�ش نادر ومت�������اري�������ن ي����وم����ي����ة،
جدا ً ،لذلك نكتفي ب�أن يتم ّتع املتط ّوع ب�صفة فيكت�سبون بعد �سنتني
على الأق���ل اخل�برة التي
جندي باملوهبة الفنية والأذن املو�سيقية.
ولكنه ي�ؤكد يف الوقت نف�سه �أن هذه ال�رشوط يحتاجونها يف عملهم املو�سيقي.
يتم التدريب على �صعيد املجموعة يف غرفة
تختلف بالن�سبة اىل املتط ّوع ب�صفة رتيب� ،إذ
ي�شرتط عليه �إتقان العزف على �آلة مو�سيقية ،للمراجعات العامة� .أما التمارين الفردية ،فقد
يتمرن العازف من
خ�ص�صت لها غرف عازلة كي
�إ�ضافة اىل التح�صيل العلمي ملدة تراوح بني
ّ
ّ
الأرب����ع وال�����س��ت ���س��ن��وات يف املعهد الوطني دون �أن ي�ؤذي �أذنيه.
ي����شرف ع��ل��ى ال��ت��م��اري��ن امل��و���س��ي��ق��ي��ة قائد
للمو�سيقى �أو غريه من املعاهد املعرتف بها
املدربون فهم �ضباط برتبة �آمر
املو�سيقى� ،أما
ر�سميا ً قبل التق ّدم بطلب التط ّوع.
ّ
متخ�ص�صني
مدربني مدنيني
ّ
�أما يف ما ّ
خ�ص ال�ضباط ،فينبغي على الراغبني �رسية� ،إ�ضافة اىل ّ
يف الإل��ت��ح��اق يف ���ص��ف��وف مو�سيقى اجلي�ش يف الآالت املعتمدة لدى اجلي�ش.
ح��ول ه��ذا املو�ضوع ي�شري العقيد ح� ّ�رو اىل
�أن يحملوا �إج���ازة يف املو�سيقى م��ن املعهد
الوطني �أو غ�يره م��ن املعاهد امل��ع�ترف بها �أن مو�سيقى اجلي�ش هي يف الأ�صل مدر�سة.
ر�سميا ً .كما عليهم �أن ي�ستوفوا ال�رشوط العامة فاملو�سيقى ريا�ضة فكرية وج�سدية ،تق�ضي
التي تفر�ضها القيادة على جميع ال�ضباط الأوىل ب��ال��ق��راءة والإط��ل�اع على ك��ل جديد يف
عامل املو�سيقى ،و ُتعنى الثانية بالتقنية التي
املتطوعني يف خمتلف قطع اجلي�ش.
ي�ستخدم فيها العازف ج�سده لإ�صدار ال�صوت
و�إخراجه من الفم .وي�ضيف �أن التمرين �رضورة
تدريب يومي
ما �إن يلتحق الع�سكريون مل ّحة وب�شكل دائم حتى بالن�سبة اىل املحرتفني،
املتطوعون مبو�سيقى ومن دونها يرتاجع العازف اىل الوراء.
ع�سكر �أو ًال و�أخري ًا
اىل جانب التدريب على الآالت املو�سيقية،
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حرو
العقيد املو�سيقي جورج ّ

الرائد املو�سيقي �أبولو �سكر

يخ�ضع ع�سكريو مو�سيقى اجلي�ش اىل تدريب
ع�سكري �أ�سوة بباقي الع�سكريني يف خمتلف
حرو �أن التدريب
قطع اجلي�ش .ويو�ضح العقيد ّ
الع�سكري والإداري �أمر �أ�سا�سي يف مو�سيقى
اجل��ي�����ش ،فهي �أوالً و�أخ��ي�راً قطعة ع�سكرية
م�ؤلفة من �رسية قيادة وخدمة و�أق�سام خمتلفة
�إ���ض��اف��ة اىل �رسيتي املو�سيقى .وه��ذا الأم��ر
ي�ستدعي تخ�صي�ص عنا�رص للأعمال الع�سكرية
واللوج�ستية والإداري����ة .وي�ضيف �أن العمل
الإداري يف مو�سيقى اجلي�ش يف تط ّور دائم وهو
يواكب التقنيات والأ�ساليب احلديثة جلهة
الت�أليل وتنظيم العمل.
ويو�ضح �أن مواكبة الع�رص وتطوير الذات
عمل متوا�صل يف مو�سيقى اجلي�ش على خمتلف
ال�صعد.
ومن الأمثلة على ذلك� ،إر�سال �ضابط ورتيب
ملتابعة دورة تقنية يف �رشكة «»Yamaha
يف اليابان ،حيث بات ب�إمكانهما �إ�صالح الآالت
املو�سيقية يف امل�شغل ال��ت��اب��ع ملو�سيقى
اجلي�ش.
يتناول التط ّور اي�ضا ً التعليم املو�سيقي

والأعمال املو�سيقية ،حيث ت�ستعني مو�سيقى
متخ�ص�صني
اجلي�ش بني احلني والآخر ب�أ�ساتذة
ّ
م��ن جن�سيات خمتلفة لإع��ط��اء «Master
 »Classيف تقنيات العزف والأداء احلديث.
عما كانت عليه
فتقنية العازف اليوم تختلف ّ
م��ن ع����شرات ال�سنني مم��ا ي�ستدعي الإلتحاق
بقطار التط ّور.
الفولكلور املو�سيقي يف ن�سخته الع�سكرية
يف ما يتعلّق بالتغيري والتط ّور على �صعيد
الأع��م��ال املو�سيقية ،يو�ضح قائد مو�سيقى
اجلي�ش �أن �أبرز التطورات هو النقلة اىل الأعمال
الفولكلورية وتقدميها بتوزيع جديد و�إطار
جديد يتنا�سب وطبيعة �آالت النفخ امل�ستخدمة
يف اجلي�ش.
وي�ضيف �أن الأ�صداء الإيجابية لهذا التغيري
بد�أت تظهر من خالل �آراء احل�ضور يف احلفالت
التي ت�شارك فيها مو�سيقى اجلي�ش .فامل�ستمع
ال���ذي اع��ت��اد يف ال�سابق على خ�شونة اللحن
الع�سكري ،تراه اليوم يفاج�أ مبو�سيقى اجلي�ش
ت��ع��زف «بيقولوا زغ�ّي�رّ ب��ل��دي» و«ع���ا �إ�سمك
يتعمر لبنان» ...وين�سجم ب�شكل
غ ّنيت» و«راجع
ّ
كبري عندما ت��راف��ق ه��ذه املو�سيقى فنانني
لبنانيني على امل����سرح �أم��ث��ال ن��ق��وال الأ�سطا
وغ��ادة �شبري وغريهما .ف ��إذا بامل�ستمع الذي
عما ميكن
ي�أتينا مرتدداً يف احل�ضور ومت�سائالً ّ
�أن تق ّدمه مو�سيقى اجلي�ش ،ينهي احلفلة
بت�صفيق ح��اد وطلب املزيد م��ؤك��دا ً بحما�س
«هيدي مو�سيقى حقيقية»!
ت�أليل �أر�شيف املو�سيقى
القمة،
يف �إط���ار �سعيها املتوا�صل لبلوغ
ّ
عملت مو�سيقى اجلي�ش على تطوير براجمها
املو�سيقية� ،إن على �صعيد الت�أليف �أو التوزيع
�أو حفظ املعزوفات .وبح�سب الرائد املو�سيقي
�أبولو �سكر ،ف�إن مو�سيقى اجلي�ش قد با�رشت
منذ العام  2000كتابة املعزوفات وت�سجيلها
وحفظها �ضمن برامج خا�صة على الكمبيوتر.
ي�ضم
وي�ؤكد �أن �أر�شيف املو�سيقى امل�ؤلّل بات
ّ
كما ً هائالً من املعزوفات املو�سيقية الع�سكرية
ّ
وغريها مبا فيها الأنا�شيد الوطنية لدول العامل
كافة واملعزوفات الوطنية والكال�سيكية.

متابعة متارين
ال�صوت

تدريبات
يومية

ويو�ضح الرائد �سكر �أن عملية تطوير الربامج
املو�سيقية يف مو�سيقى اجلي�ش ه��ي مهمة
ي��وم��ي��ة ،فهناك �أب��ح��اث دائ��م��ة على ال�شبكة
العاملية ويف حمفوظات املعاهد واملراكز
املو�سيقية الختيار الربامج املو�سيقية التي
م��ن � أّش�نها تطوير عمل مو�سيقى اجلي�ش.
وي�ضيف :ن�سعى دائما ً اىل اللحاق مبن �سبقنا
ومناف�سة من يوازينا يف عامل املو�سيقى ،وذلك
لتحقيق هدفنا بالإرتقاء اىل م�ستوى �أف�ضل
الفرق املو�سيقية يف العامل.
قدرات تنمو
لأن ال��ق��ائ��د ي��ج��ب �أن ي��ك��ون ق����دوة ،ولأن
تطوير العمل يبد�أ بتطوير الذات ،ف�إن �ضباط
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مو�سيقى اجلي�ش الذين يتولّون تعليم العنا�رص
وقيادة الفرقة املو�سيقية يف �أثناء الإحتفاالت
الع�سكرية ،ي�سعون با�ستمرار اىل التق ّدم يف
جمال عملهم وذلك من خالل الدرا�سة والتمارين
والإطالع على كل جديد يف عامل املو�سيقى.
النقيب املو�سيقي ج���وزف يعقوب الذي
التحق مبو�سيقى اجلي�ش العام  1997برتبة
رتيب وكان ما يزال طالبا ً يف املعهد الوطني
العايل للمو�سيقى ،وبعد �أن نال الإجازة يف مادة
ال�سولفيج العام 2000
التحق باملدر�سة احلربية،

وجنح يف التق ّدم على �صعيدي الرتبة والأداء.
عن �أهمية تطوير الذات ي�ؤكد النقيب يعقوب
�أن املو�سيقى ك�أي علم ت�شهد تق ّدما ً وتط ّورا ً،
ل��ذا ينبغي على املو�سيقي الناجح �أن يتابع
ويتعرف اىل التقنيات احلديثة،
هذا التط ّور
ّ
كما عليه الإ�ستفادة من اخلربة التي يكت�سبها
م��ن خ�لال العمل املو�سيقي .وي�شري يف هذا
الإطار اىل جتربته ال�شخ�صية واىل اخلربة التي
اكت�سبها كعازف من خالل التمارين املكثّفة
على �آالت النفخ يف مو�سيقى اجلي�ش ،واىل
�أهمية العلوم التي يكت�سبها اليوم بعد عودته
اىل الكون�رسڤاتوار لدرا�سة الـ«�شيللو» ،مو�ضحا ً

النقيب املو�سيقي جوزيف يعقوب

ال��ع��ازف (�أو امل�ستمع) تنقله اىل ع��امل من
الإ�ستقرار ال��داخ��ل��ي ،ومتنحه البُعد الروحي
والتهذيب الفكري.

املو�سيقي ،ف�إن جتاوب اجلمهور وتفاعله مع
املو�سيقى التي نق ّدمها خري �شهادة لنا على
جناحنا.

التناغم املو�سيقي والع�سكري
م��ا ب�ين املو�سيقى واجل��ي�����ش ع���دة عوامل
م�شرتكة ،من بينها �أهمية العمل اجلماعي.
ح��ول ه��ذا املو�ضوع يتحدث امل�ل�ازم الأول
املو�سيقي ندمي الأ�سطا ،في�ؤكد �أن الفرقة
املو�سيقية كما الفرقة الع�سكرية يجب �أن
يكون عملها متناغما ً ،ف�إذا ما �أخط أ� فرد واحد،
تظهر نتائج اخلط�أ على العمل ب�أ�رسه .من هنا

تطوير الذات
تطوير العمل يبد�أ بتطوير الذات� .شعار ي�ؤمن
به �ضباط مو�سيقى اجلي�ش قوالً وفعالً .املالزم
املو�سيقي �أن��ط��ون ع��ون ال���ذي ت��ط � ّوع العام
ِ
يكتف بلقب عازف
 2000ب�صفة جندي ،مل
�ضمن مو�سيقى اجلي�ش ،بل تابع التح�صيل
العلمي ف�أنهى درو���س��ه الثانوية ،ثم التحق
بجامعة ال��روح القد�س  -الك�سليك حيث نال

املالزم الأول املو�سيقي ندمي الأ�سطا

�أن���ه ينقل خ�برت��ه ه��ذه اىل ع��ن��ا��صره ،ويتابع
تق ّدمهم با�ستمرار لأن املالحقة امل�ستمرة ال بد
و�أن تعطي ثماراً ،يف حني �أن التقاع�س ي�ؤدي
اىل الرتاجع حتى ولو كان العازف حمرتفا ً.
وعن �صعوبات التعليم املو�سيقي يو�ضح
النقيب يعقوب �أن املو�سيقى علم وموهبة
ورغ��ب��ة ،وعند ت��واف��ر العنا�رص الثالثة ي�سهل
كمدربني .ولكن الأمر لي�س كذلك
العمل علينا
ّ
يف معظم الأحيان ،لذلك نعتمد على التمارين
املكثّفة والدرو�س املتوا�صلة ،واطالع عنا�رصنا
با�ستمرار على التقنيات احلديثة .كما ن�سعى
با�ستمرار اىل جعلهم يعي�شون اللحن الذي
جمرد
يعزفونه ،فال تبقى النوتة املو�سيقية
ّ
نقاط �أو �أح��رف ترتجم على الآل��ة املو�سيقية،
و�إمن��ا ت�صبح املو�سيقى
ح��ال��ة خ��ا���ص��ة يعي�شها

�رضورة التمارين اجلماعية التي يديرها �ضباط
املو�سيقى مبع ّدل �ساعتني اىل ثالث �ساعات
يف ال��ي��وم� ،إ�ضافة اىل التمرين ال��ف��ردي ،مما
ي�سهل عملنا يف قيادة الفرقة يف �أثناء احلفالت.
ّ
وي�ؤكد �أن التمارين على �آالت النفخ لي�ست
ب��الأم��ر ال�سهل ،فالنفخ بح ّد ذات��ه �أم��ر منهك
ويحتاج اىل تقنية معينة ومترين خا�ص لإخراج
ال�صوت بال�شكل ال�صحيح.
من جهة �أخ��رى ي�شري امل�لازم الأول الأ�سطا
اىل كيفية التن�سيق ما بني العمل املو�سيقي
وامل��ه��م��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة ،ف��ي ��ؤك��د �أن عنا�رص
املو�سيقى هم �أوالً ع�سكريون ثم مو�سيقيون.
لذلك ه��م يبذلون ج��ه��داً م�شرتكا ً بغية عدم
التق�صري يف املجالني.
وي�ضيف� :صحيح �أن اجلهد امل�ضاعف ي�ؤدي
اىل الإره��اق يف بع�ض الأحيان� ،إال �أن النتائج
التي نح�صدها من جرائه تدفعنا اىل الأم��ام.
فعلى �صعيد العمل الع�سكري ،ال يوجد �أي
تق�صري م��ن قبل عنا�رصنا ،وم��ن جهة العمل
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املالزم املو�سيقي انطوان عون

�إجازة يف العلوم املو�سيقية .مل يتوقف طموح
عون عند هذا احل ّد ،فحني طلبت قيادة اجلي�ش
�ضباط �إخت�صا�ص  -مو�سيقى العام ،2009
ت��ق� ّدم للإختبارات امل��ح � ّددة يف ظ��ل مناف�سة
�رش�سة نظراً اىل امل�ستوى املطلوب يف مو�سيقى
اجلي�ش ،وقد جنح يف نيل رتبة مالزم ب��دءا ً من
�أواخر العام .2009
ع��ن مهماته ك�ضابط يف مو�سيقى اجلي�ش
مدربا ً بعد �أن كنت
يقول املالزم عون «�أ�صبحت ّ
عازفا ً ،و�أعتقد �أنني لن �أجد �صعوبات ُتذكر،
ك��وين �س�أقوم بتدريب رف��اق يل م��ا يجعلني
قريبا ً منهم ومدركا ً ظروفهم واحتياجاتهم».
علي م�س�ؤولية
وي�ضيف :مهمتي هذه تفر�ض ّ
�أكرب ،لذلك �أوا�صل عملية تطوير الذات حيث
�أ�سعى اىل متابعة التح�صيل العلمي بغية نيل
�شهادة الدكتوراه يف املو�سيقى ،لأن هدفنا يف
والتو�صل اىل
مو�سيقى اجلي�ش تقدمي الأف�ضل
ّ
م�ستوى من الإحرتاف ي�ضاهي �أرقى امل�ستويات
العاملية.

ال�شباك ،حيث حدود الوالية ،وتكون املو�سيقى
على ر�أ����س الطابور ل��ت��ؤدي مرا�سم التكرمي
اخلا�صة بهذه املنا�سبة.
بعد احل��رب العاملية الأوىل� ،أ�صبحت البالد
حتت الإنتداب الفرن�سي فلم يعد ملو�سيقى
عمت البالد
املالزم املو�سيقي املتقاعد لوي�س املعو�شي
لبنان من �أثر ،ب�سبب الفو�ضى التي ّ
يف �أثناء احلرب ،ف�أ�س�س الفرن�سيون مو�سيقى
�آمر مو�سيقى اجلي�ش �سابقا ً
�أطلقوا عليها �إ�سم «مو�سيقى جيو�ش ال�رشق»،
� ّإن ِق������� َدم امل��و���س��ي��ق��ى
معظم �أفرادها من الأجانب ومن خمتلف اجلن�سيات وقلة
وتاريخها ِق � َدم العامل نف�سه وتاريخه ،فقبل �أن يتكلّم،
من اللبنانيني وال�سوريني ،كان عددها مئة و�أربعني
كان الإن�سان ير ّدد الأ�صوات املنبعثة من الطبيعة ب�صوته
مو�سيقيا ً ،ب�إمرة النقيب املو�سيقي الفرن�سي بريفان
�أو بوا�سطة �أ�شياء للتعبري عن م�شاعره ورغباته ،ناعمة
وقد متركزت يف مار اليا�س بطينا ،وحتديداً يف املكان
مرة و�صاخبة �أخرى .لذا فاملو�سيقى لي�ست وليدة مدنية
بل ول��دت مع الإن�سان ونمََ ��ت معه وت��ط � ّورت ،ملا لها من
القائم عليه حاليا ً ميتم القدي�س يو�سف للراهبات
اللعازاريات� .أما �آالتها املو�سيقية فمن الآالت نف�سها
ت�أثري على نف�سه و�أحا�سي�سه .ولبنان ،كغريه من البلدان،
القرب
تعر�ض هذه
امل�ستعملة يف مو�سيقى اجلي�ش حاليا ً ،با�ستثناء َ
ع��رف املو�سيقى منذ �أق��دم الع�صور ،ولعل ُّ
ُ
( )Cornemusesالتي �أدخ��ل��ت اىل املو�سيقى
الأر�ض الطيبة لفتوحات الطامعني املتتالية ،التي انتهت
لنيف و�أربعة قرون ،حالت دون �إظهار
العام .1951
بال�سيطرة العثمانية ّ
هذا الفن وت��ط� ّوره� .أم��ا املو�سيقى الع�سكرية ،يف العامل،
ال��ع��ام  1929ت��خ� ّل��ى النقيب ب��ري��ف��ان ع��ن قيادة
املو�سيقى ،وعاد اىل بالده� ،إثر مر�ض �أ�صابه ،فت�سلّم
والتي نحن ب�صددها ،فقد رافقت �إن�شاء اجليو�ش والزمتها،
املالزم الأول املو�سيقي جان فيول �إمرة املو�سيقى،
ن�ست�شفّ ذلك من و�صف امل� ّؤرخني للمعارك ،عندما يقولون:
«ا�صطف الع�سكر وهجموا هجمة واح��دة ،نا�رشين الأع�لام قارعني وذلك العام  1930يعاونه املعاون الأول الفرن�سي لو�سيور والرقيب
الطبول نافخني الزمور» .فيتبينّ لنا� :أن �صوت املو�سيقى كان �أحد الأول املو�سيقي الفرن�سي دوتريه رئي�س فرقة الأبواق والطبول .ومع
حت�سن الأو�ضاع العامة ،عاد املحاربون اىل �أوطانهم �أو اىل مراكزهم
عنا�رص املعركة ،ملا لها من ت�أثري على نفو�س املحاربني.
ّ
مر الع�صور ،اهتمام كبار الأ�سا�سية وم��ن بينهم املو�سيقيون الأج��ان��ب ،فحدث نق�ص كبري يف
وقد القت املو�سيقى الع�سكرية على ّ
القادة ،فنابليون الأول الكبري ( )1821 - 1769كان عندما يزور مو�سيقى جيو�ش ال�رشق ،وقد و�صلت بعددها اىل خم�سني مو�سيقيا ً،
�إحدى القطع الع�سكرية وال يرى مو�سيقى يقول« :من امل�ؤ�سف �أن ال معظمهم من اللبنانيني� .أم��ا ال�سوريون فكان عددهم ال يتع ّدى عدد
تنبه الر�ؤ�ساء اىل ذلك ،خ�صو�صا ً اجلرنال القائد
يكون لهذه القطعة فرقتها املو�سيقية!».
�أ�صابع اليد الواحدةّ .
�إن للمو�سيقيني الع�سكريني الف�ضل الأكرب يف رفع �ش�أن هذا الفن ،الأعلى جليو�ش ال�رشق ،وجاء يف جملة املو�سيقى الباري�سية (العدد الرقم
ففي فرن�سا ،مثالً ،جمع النقيب املو�سيقي برنار �ساريت ( 196 )1789ال�صادر بتاريخ  :)1937/12/10منذ توليه من�صبه �أبدى اهتماما ً
�سبعني مو�سيقيا ً ع�سكريا ً ،من خمتلف ال��وح��دات يف اجلي�ش ،فكانت خا�صا ً مبظهر املو�سيقى وحت�سني �أو�ضاعها ،اىل �أن �أ�صبحت على م�ستوى
ٍ
عال ،تق ّدم املقطوعات العاملية الرفيعة .غري �أن هذه الإنطالقة مل تدم
مو�سيقى احلر�س اجلمهوري .ويف الثالث من �آب �سنة � 1793أُن�شئ يف
باري�س املعهد الوطني املو�سيقي ب�إدارة النقيب �ساريت نف�سه ،يعاونه طويالً� ،إذ العام  1940دخلت جيو�ش احللفاء لبنان ومنها جي�ش فرن�سا
احلرة .ومل يكن النقيب املو�سيقي الفرن�سي من الديغوليني ،ف�أبحر مع
�أ�ساتذة مو�سيقيون ،معظمهم من الع�سكريني.
ُ
يف التاريخ احل��دي��ث ،ك��ان للبنان يف عهد املت�رصفية (�أواخ���ر القرن الكثريين عائدين اىل بالدهم� .أحدث هذا الأمر نوعا ً من الفو�ضى ،و�ألغيت
التا�سع ع�رش ومطلع القرن الع�رشين) ،مو�سيقى ع�سكرية ال يزيد عددها على �أثر ذلك املو�سيقى و أُ�ر�سلت �آالتها املو�سيقية اىل مدر�سة عينطورة
عن الثالثني رج�لاً ،مركزها بعبدا �شتا ًء وبيت الدين �صيفا ً ،ومهمتها حلفظها� ،أما عنا�رصها ف�إىل ذوق مكايل ،ثم ُخيرّ العنا�رص بني الإلتحاق
ال تختلف عن املهمة املنوطة مبو�سيقى اجلي�ش اليوم ،فكان لكل من بفوج القنا�صة الرابع �أو ت�رسيحهم .فالتحق البع�ض و سرُ� ّح البع�ض الآخر،
ولكن بعد �أقل من �شهر واحد� ،سنة  ،1942ا�ستدعى
الر�ؤ�ساء وال َعلم معزوفة خا�صة وللأوامر كافة نداءات.
�أما الطبول فكانت ُتقرع �إيذانا ً ب�صدور الأوام��ر ،ي�سبقها نداء التحية :قائد موقع ب�يروت املفو�ض الكولونيل رافيل
«بادي�شاهم ت�شوك يا �شاه!» ومعناه« :يعي�ش كثرياً ال�سلطان!» .وكان ج��م��ي��ع الع�سكريني
للمو�سيقى يف الت�رشيفات واحلفالت الرتفيهية الن�صيب الأكرب ،خ�صو�صا ً املو�سيقيني و�أع��اد
عندما كان وايل بريوت يزور مت�رصف جبل لبنان� ،إذ يقام ا�ستقبال يف فرن تنظيم املو�سيقى،

مو�سيقى اجلي�ش يف ملحة تاريخية
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وقد �أطلق عليها �إ�سم «مو�سيقى املوقع» ومتركزت يف مدر�سة ال�صنائع،
يف ر�أ�س بريوت ،ب�إمرة الرقيب الفرن�سي �سريويل وكان �صف ال�ضابط
هذا مييل اىل الفو�ضى ،ب�سبب �إدمانه على اخلمرة ،فكثرُ ت خمالفاته،
وحدث �أن كُ لّفت مو�سيقى املوقع� ،صباح عيد الف�صح املجيد للطوائف
الأرمنية ،با�ستقبال اللواء الفرن�سي القائد الأعلى جليو�ش ال�رشق ،وبع�ض
ال�شخ�صيات الر�سمية �أمام كني�سة الأرمن يف �ساحة الدبا�س ،وقد ُح ّددت
ال�ساعة التا�سعة �صباحا ً موعد التمركز ،غري �أن �آمر املو�سيقى �سريويل
�أمر خط�أ بالتمركز ال�ساعة العا�رشة ،فح�رض الر�ؤ�ساء وال�شخ�صيات ،ومل
تكن املو�سيقى قد متركزت بعد! ثار قائد املوقع لهذا الت�رصّف ،وعند
ح�ضور �سريويل ُنقل فوراً من املكان و�أُبعد عن املو�سيقى ،ثم �أمر قائد
املوقع الكولونيل رافيل با�ستدعاء الرقيب املو�سيقي املتقاعد خليل
جنم ،الذي ُرقّ ��ي اىل رتبة رقيب �أول ،بعد ت�سلّم املو�سيقى ،ثم ُرقّ ي
بعد ذلك اىل رتبة معاون فمالزم ،وا�ستمر بعد ت�سلّم احلكومة اللبنانية
اجلي�ش الوطني على ر�أ�س املو�سيقى التي �أطلق عليها �إ�سم« :مو�سيقى
اجلي�ش» ،و�أ�صبحت مفرزة من �رسية احلر�س اجلمهوري يف لفيف املقر
العام؛ ومتركزت قرب ثكنة �إميل احللو ،مار اليا�س  -بطينا.
مل حتتفظ مو�سيقى اجلي�ش بامل�ستوى املطلوب ،بل تقهقرت فنيا ً
تغيبه،
تقهقرا ً ملمو�سا ً ،يف �أثناء �إم��رة النقيب خليل جنم ب�سبب كرثة ّ
بداعي املر�ض ،ويف �آخر �أيام النقيب خليل جنم العام � 1956أمر ح�رضة
اللواء ف�ؤاد �شهاب القائد الأعلى بالإ�ستعانة ب�أحد اخلرباء الفرن�سيني،
النقيب الفرن�سي كميل هرني بوفور ،لإعادة تنظيم املو�سيقى� .أُحيل
النقيب خليل جنم على التقاعد العام  ،1956فت�سلّم املعاون الأول
مهران �أر�سالنيان �إمرة املو�سيقى بالوكالة ،ريثما ي�صل اخلبري الفرن�سي
الذي ح�رض يف �أيلول العام  .1956وبعد درا�سة وافية لأو�ضاع املو�سيقى،
و�ضع لهذه الفرقة نظاما ً جديداً ي�شبه ،اىل حد بعيد ،النظام املعمول به يف
مو�سيقى احلر�س اجلمهوري الفرن�سي ،و�صدر عن القيادة العليا مبذكرة
خدمة حتت الرقم  1/5945بتاريخ  1959/11/19ب�إ�سم :تعليمات
تتعلق مبو�سيقى اجلي�ش.
�أُحيل املعاون الأول �أر�سالنيان على التقاعد ،بنا ًء على طلبه ،العام
 ،1958وب��ن��ا ًء على اق�ت�راح اخلبري الفرن�سي ب��وف��ور� ،أُ���س��ن��دت �إم��رة
املو�سيقى اىل الرقيب الأول املو�سيقي لوي�س املعو�شي ،الذي رقّ ي
الحقا ً اىل رتبة معاون فمعاون �أول ،و�أخذت املو�سيقى تتق ّدم ،بف�ضل
ال�صالحيات الوا�سعة التي �أعطتها القيادة اىل اخلبري الفرن�سي ،ومن هذه
ال�صالحيات� :إعادة الت�صنيف ،بعد �أن حلق بعنا�رصها غُنب ملدة طويلة،
و�إع��ادة الت�صنيف ق�ضت ب�أن يخ�ضع جميع عنا�رص املو�سيقى المتحان
تتم ترقية امل�ستحق من
الكفاءة الفنية ،ح�سب القانون اجلديد ،وبالتايل ّ
العنا�رص اىل الرتبة املوازية لكفاءته الفنية ،وقد ُرقّ ي الكثريون اىل رتبة
�أعلى .هذا وقد �أُعفي عنا�رص املو�سيقى من الواجبات
الع�سكرية ،كاحلرا�سة والكلفة ،و�أ�صبح دوام العمل
�شبيها ً ب���دوام عمل
ال���ق���ي���ادة يف وزارة
فتفرغ عنا�رص
الدفاع،
ّ
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املو�سيقى اىل العمل الفني من دون �سواه.
وب�سبب ما لقيت املو�سيقى من ا�ستح�سان لدى القنا�صل الأجانب
املعتمدين يف لبنان ،والتهاين املتكررة ،بعد احلفالت والت�رشيفات
املنوطة بها حظيت بعناية خا�صة من الر�ؤ�ساء ،ففي مذكرة اخلدمة
العدد  3/269تاريخ  ،1966/11/21يقول قائد اجلي�ش العماد �إميل
ب�ستاين« :تعترب املو�سيقى وجها ً للجي�ش ،ويجب �أن يكون وجها ً الئقا ً».
فبف�ضل هذا الإهتمام والعناية اخلا�صة �سارت املو�سيقى ُق ُدما ً نحو
التق ّدم والإزده��ار وقد �سمحت القيادة ب�إر�سال بع�ض من عنا�رصها اىل
للتخ�ص�ص على يد �أ�ساتذة �أجانب على �آالت
املعهد الوطني املو�سيقي
ّ
معينة بغية �إكمال الآالت ال�رضورية للأورك�سرتا ال�سمفونية.
يدرب العنا�رص منفردين وجمتمعني
�أما اخلبري الفرن�سي بوفور فكان ّ
داخل الثكنة ،وكان املعاون الأول املعو�شي يقوم ب�إمرة و�إدارة الت�رشيفات
واحلفالت خارج الثكنة.
ح ّددت مذكرة اخلدمة ،مو�ضوع تعليمات تتعلق مبو�سيقى اجلي�ش ،عدد
عنا�رص مو�سيقى اجلي�ش مبئة و�أربعة ع�رش مو�سيقيا ً ،مق�سمني اىل:
 فئة املو�سيقيني :وهم العازفون على الآالت ذات ال�سالملالكاملة.
 فئة الأبواق :يعزف كل مو�سيقي على بوق امل�شاة ،بوق اخليالة،قرن ال�صيد.
 فئة الطبول :املو�سيقيون ناقرو الطبلة� ،ضارب الطبل ،وقارعال�صنوج.
القرب :املو�سيقيون عازفو ِ
 فئة ِالقرب (.)Cornemuse
 فئة املو�سيقى اخلفيفة :املو�سيقيون (فرقة اجلاز). املن�شدون :كامل عنا�رص املو�سيقى.يف الأول من متوز  1970رقّ ي املعاون الأول لوي�س املعو�شي اىل
رتبة مالزم مو�سيقي ،ف�أ�صبح يتمتع ب�صالحيات �آمر وحدة م�ستقلة،
وقد �أ�صبحت مو�سيقى اجلي�ش �رسية من لفيف املقر العام بقيادة
العقيد ح�سني بو الزين .ويف  ،1970/8/1رقّ ي التلميذ �ضابط
املو�سيقي ا�ستفان دون��ي��ان اىل رتبة م�لازم و�صار معاونا ً لآمر
ال�رسية ،و�أ�صبحت املو�سيقى على م�ستوى رفيع فنيا ً ،ومكتبتها
زاخرة باملقطوعات ال�سمفونية العاملية ،ت�ؤدي املهمات كافة من
ا�ستقباالت وحفالت ترفيهية ،يف احلدائق العامة ،يف املدن وقرى
الإ�صطياف!
غادر اخلبري الفرن�سي املو�سيقي بوفور لبنان ،بعد انتهاء مهمته،
ومو�سيقى اجلي�ش متمركزة يف ثكنة يو�سف الطرابل�سي ،وهي
ت�سري من ح�سن اىل �أح�سن حتى اندالع احلرب العام  ،1975فغابت
املو�سيقى زهاء خم�س ع�رشة �سنة لتعود جمدداً بكثري من العنا�رص
ال�شابة ب�إمرة النقيب املو�سيقي �إ�ستفان دونيان يعاونه �ضابطان
مو�سيقيان.
وت�ستمر رحلة مو�سيقى اجلي�ش بقيادة العقيد املو�سيقي جورج
حرو مع الأحل��ان الوطنية والنغمات املو�سيقية التي تعرب ال�سمع
ّ
لت�ستقر يف كيان الوطن واجلي�ش.
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�إعداد :ندين البلعة

C

تويل قيادة اجلي�ش �أهمية
ق�صوى للربامج التدريبية بهدف تطوير قدرات
الع�سكريني ومهاراتهم ومعارفهم يف �شتى املجاالت .لذلك تقوم
با�ستقدام فرق تدريب �أجنبية من دول خمتلفة لهذه الغاية .يف
هذا الإطار افتتح اللواء الركن �شوقي امل�رصي رئي�س الأركان،
ممثالً العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش ،برنامج التدريب ال�شامل
مت الإفتتاح يف ثكنة
( )CTPبالتعاون مع اجلي�ش الأمريكيّ .
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ال��وروار لدى فوج الهند�سة،
م�شبهات الرمي (EST
مت الرتكيز على �أحد
حيث ّ
ّ
 )2000الداخلة �ضمن الربنامج.
افتتح الربنامج بح�ضور ال�سفرية الأمريكية يف لبنان مي�شيل
�سي�سون يرافقها رئي�س و�أع�ضاء مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي
يف لبنان ،بالإ�ضافة اىل عدد من �ضباط القيادة وقادة الأفواج
والألوية.
CTP
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رئي�س الأركان
اللواء الركن �شوقي امل�رصي اعترب �أن برنامج
قيمة
التدريب ال�شامل ( )CTPميثل م�ساعدة ّ
يَ
جمال التدريب النظري والتطبيقي ،ت�ضاف
يف
اىل امل�ساعدات الأخرى التي ق ّدمتها الواليات
املتحدة للجي�ش اللبناين ،وقال:
«�إننا نرى يف املبادرات الأمريكية جتاه اجلي�ش
اللبناين ،تعبرياً وا�ضحا ً عن الثقة ب��دور هذا
اجلي�ش ،ورغبة �أكيدة بتعزيز قدراته الع�سكرية،
يف �سبيل حتقيق �أه���داف���ه ال��وط��ن��ي��ة ،وهي
الدفاع عن لبنان واحلفاظ على م�سرية �أمنه
وا�ستقراره .وهنا ال بد من الإ�شارة جمددا ً اىل
�أن اجلي�ش اللبناين مل يكن يف يوم من الأيام يف
موقع الإعتداء على �أحد ،بل يف موقع الدفاع عن
النف�س ،ومقاومة املعتدين على �أر�ض الوطن
و�سالمة �أبنائه ،لذا ف�إن �أي م�ساعدة ع�سكرية
يت�سلّمها اجلي�ش� ،إمن��ا ت�أتي كقيمة م�ضافة
اىل �إمكاناته ،وال ت�ستخدم �إال يف �إط��ار قراره
ال�سيادي احل� ّ�ر ،ووف��ق ما تقت�ضيه امل�صلحة
الوطنية العليا ،وبالتايل فهي ت�صب �أوالً يف
خدمة الوطن ،وثانيا ً يف خدمة ال�سالم العاملي
الذي طاملا نادى به لبنان و�سعى اىل حتقيقه،
حيث ق � ّدم جي�شه يف �سبيله قوافل ال�شهداء
من خرية ال�ضباط واجلنود ،يف مواجهة �إرهاب
الدولة ال��ذي ميار�سه العدو الإ�رسائيلي ،ويف
مواجهة �إرهاب اجلماعات امل�شبوهة».
و�أ���ض��اف« :لقد خطت م�سرية التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والأم�يرك��ي ،خطوات مهمة
يف ال�سنوات الفائتة ،وه��ذا يعود اىل الثقة
املتبادلة بني اجلانبني ،واجلهود احلثيثة التي
تبذلها ال�سفارة الأمريكية يف لبنان وعلى ر�أ�سها
ال�سفرية �سي�سون ،اىل جانب مكتب التعاون
الدفاعي الأم�يرك��ي .ونحن نتطلّع اىل متابعة
هذه امل�سرية بزخم واندفاع يف املراحل املقبلة،
�آملني احل�صول على ق��درات دفاعية و�أمنية
تتنا�سب وحجم املخاطر املحدقة بالوطن.
و�إذا ك��ان اجلي�ش عقيدة ومعرفة و�سالحا ً،
ف��اجل��ن��دي ال��ل��ب��ن��اين ق��د �أث��ب��ت ع�بر التاريخ
مت�سكا ً بر�سالته
القريب والبعيد� ،أن��ه الأ�شد
ّ
وثوابته ،والأكرث ا�ستعداداً للت�ضحية ،والأعلى
كفاءة ومهارة ،وال ينق�ص هذا اجلندي �سوى
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ال�سالح النوعي ال��ذي يليق مب�ستواه الفكري
واملعنوي».
ختاما ً ،دعا اللواء الركن امل�رصي «اىل مزيد
من التعاون بني اجلانبني اللبناين والأمريكي،
�سعيا ً لإر���س��اء قواعد الدميقراطية والعدالة
واحل��ري��ة ،ولتحقيق ال�سالم والأم����ان يف هذه
املنطقة من العامل».
�سي�سون
ال�سفرية �سي�سون الحظت خالل كلمتها الت�أثري
الكبري للمعدات والربامج احلديثة على جهوزية
اجلي�ش اللبناين للقيام مبهماته« .فربنامج
التدريب ال�شامل يجمع بني ما هو نظري وتقني
وم�شبه
وتكتي ،بهدف تعزيز قدرات اجلي�ش...
ّ
الرمي « »EST 2000هو من �أح��دث �أجهزة
التدريب على الرماية التي ي�ستخدمها اجلي�ش
الأمريكي ،وميثّل ا�ستخدام �أحدث التكنولوجيا
التي جتعل من التدريب على الأ�سلحة �أقل
تكلفة و�أك�ثر �أم��ان��ا ً .»...وق��د �أب��دت �سي�سون
الفخر بالعالقة التي بنتها الواليات املتحدة
مع اجلي�ش اللبناين متطلعة اىل تر�سيخ هذه
العالقة يف ال�سنوات القادمة.
بداية امل�رشوع
«- Comprehensive
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 »Training Programه��و برنامج
تدريب �شامل م�شرتك بني اجلي�ش اللبناين
واجلي�ش الأمريكي« .وه��و فائق الأهمية على
ال�صعيد التدريبي يف اجلي�ش» ،كما يقول مدير
التعليم العميد الركن خالد حمادة ،م�ش ّددا ً على
�رضورة حتديث خربات الع�سكريني «من خالل
ت��ع��اون تدريبي يتجاوب م��ع ح��اج��ات خمتلف
القطع والوحدات يف اجلي�ش اللبناين».
ويق ّدم العقيد يو�سف م�رشف� ،ضابط الإرتباط
يف برنامج التدريب ال�شامل ،والرائد ا�سطفان
ال�شدياق �أمني �رس ّ اللجنة التي واكبت امل�رشوع،
�رشحا ً حول الربنامج.
«ب��د أ� هذا امل�رشوع العام  2007بزيارة قام
بها العميد املتقاعد يف اجلي�ش الأمريكي
 Martzعلى ر�أ�س جلنة قامت بتقييم عام
لو�ضع اجلي�ش اللبناين وحاجاته .ثم ِ
قدم يف ما
بعد العميد املتقاعد  Fullerمع وفد �أكرب
من جميع الإخت�صا�صات ،ق��ام بتقييم و�ضع
اجلي�ش وما يحتاج اليه بالتف�صيل ،ونتج عن
ذل��ك تقرير ك��ان��ون الأول  .2007تبع ذلك
زيارة لوفد ع�سكري لبناين اىل �أمريكا اجتمع مع
ال�سيد ( David Hunterع��راب امل�رشوع)
وهو تابع للـ( US SATMOم�ؤ�س�سة تدريبية
تابعة للجي�ش الأمريكي).
�ضمت �ضباطا ً من
علىالأثر ّ
مت ت�شكيل جلنة ّ
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ق��وى اجل��و وال�بر والبحر يف اجلي�ش اللبناين،
ق�� ّدم��وا ت��ق��اري��ر ع��ن ح��اج��ات��ه��م م��ن ال����دورات
التدريبية .و ُترجمت هذه احلاجات بوا�سطة ما
ي�سمى  Call up messagesوه��و عقد
ما بني اجلي�ش الأم�يرك��ي وال�رشكات اخلا�صة
مدربني
الأمريكيةّ ،
يتم على �أ�سا�سه ا�ستقدام ّ
مدنيني وفق �رشوط حمددة .وعلى هذا الأ�سا�س
َر� َ��س��ت املناق�صة على �رشكة Raytheon
ومدربني يف معظم
التي ت� ّؤمن برامج تدريبية
ّ
دول العامل ويف املجاالت كافة.
ق� ِ�دم فريق التدريب
(ويت�ضمن  22مدربا ً
ّ
�أمريكيا ً كمرحلة �أوىل) يف �شباط  2010وبد�أ
فعليا ً بو�ضع الربنامج التدريبي ال�شامل قيد
التطبيق.

• القوات البحرية:
يف ما يخ�ص القوات البحرية ثمة دورات تقنية
وتتكرر على مدى خم�س
خمتلفة ق�صرية ن�سبيا ً،
ّ
�سنوات بغية تدريب �أكرب عدد ممكن من عديد
القوات البحرية وم��ن الرتب كافة ،وذل��ك يف
قاعدتي بريوت وجونية البحريتني .و�سيتم يف
هذا الإط��ار ت�أمني بع�ض م�ساعدات التدريب
اخلا�صة بها.
• القوات اجلوية:
بالن�سبة اىل ال��ق��وات اجل��وي��ة ���س��وف تقام
دورات تقنية خمتلفة يتابعها طيارون وفنيون
وتتكرر
يف قاعدتي ب�يروت وري��اق اجلويتني،
ّ
على مدى خم�س �سنوات� ،سيتم ت�أمني بع�ض
م�ساعدات التدريب اخلا�صة بهذه الدورات.

ما هو EST 2000؟
ي��ن��درج �ضمن ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب ال�شامل
م�شبهات رم��ي حديثة
( )CTPرم��اي��ات على
ّ
يح ّدثنا عنها رئي�س ق�سم الريا�ضة والرمي يف
مديرية التعليم ،العقيد فادي الرحباين.

تق�سيم الربنامج
ميتـد الربنــامج التدريــبي على فرتة خم�س
�سنوات �ضمن برامج حم ّددة م�سبــقا ً ،وي�شمل
 24دورة مق�سمة على خمتلف وحدات اجلي�ش:
�ست دورات ل��ل��ق��وات ال�بري��ة� ،ست دورات
للقوات البحرية واثنتا ع�رشة دورة للقوات
اجلوية.
• القوات الربية:
تتابع القوات الربية مبوجب ه��ذا الربنامج
عدة دورات يف الرماية ومعاجلة الذخائر والإخالء
الطبي ومراقبة املدفعية� ،إ�ضافة اىل دورات
�أركان و�آمر كتيبة و�آمر �رسية ولوج�ستية.

�أهداف امل�رشوع
ق��ام��ت اللجنــة املتابعة تنــفيذ برنامـج
ال��ت��دري��ب ال�شامل ( )CTPبانتقاء امل��واد
امل����ذك����ورة ،وامل��ك� ّ�م��ل��ة ل�ب�رام���ج التــدريب
املعــتمدة يف اجلي�ش .وذلــك انطالقا ً من تطــور
�أنــواع جديدة من التهديدات التي ميكن �أن
تـم الرتكيز
تتعر�ض لها القوات امل�سلحة ،كما ّ
ّ
على امل��واد التي تعالج نقاط ال�ضعف على
امل�ستويات كافة.
ُيعمل من خالل هذا الربنامج على بناء عمل
الفريق وتفعيل دور الأرك���ان وم�س�ؤوليتهم
على امل�ستويات القيادية ك��اف��ة ،يف عملية

 EST 2000ه��و م�شبــّه رمــي حديــث
ومتــطور يهدف اىل تعليم الع�سكري �أ�صول
ال��رم��اي��ة والإ���ص��اب��ة للو�صول اىل الإح�ت�راف
وتنفيذ مهماته بدقة.
ه��ذا امل�شبــّه م�ؤلف من قاعة مغلقة (10م
يتــم ال��ت��دري��ب فيها ،حيث ي�أخذ
*10م)
ّ
الع�سكــريون و�ضــعيـة ال��رم��اي��ة يف م�صفّ
الرمي الذي يت�سع لع�رشة ع�سكريـيــن و�أمامهــم
ع����شر ب��ن��ادق مم��ك��ن �أن ت��ت��ن� ّوع (،M16A4
كال�شـينكوف� ،آر بي جي ،ماغ.)...
ه���ذه ال��ب��ن��ادق مماثلــة للتي ي�ستـخدمها
ال��ع�����س��ك��ري يف م��ه��م��ات��ه ،و�إمن���ـ���ـ���ا مع ّدلـة
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تقدير املوقف التكتي وتطوره وفق جمريات
يتم �إعطاء الأهمية لإجراءات
تطور املوقف .كما ّ
القيادة وال�سيطرة حتى م�ستوى الرعائل الدنيا
لإبقاء القادة واملر�ؤو�سني على م�ستوى من
التحكم مبجريات العمليات يف املراحل كافة.
ويتم العمل على الناحية الإ�ستعالمية انطالقا ً
ّ
من الرعائل الدنيا والرتكيز على الإ�ستعالم
امل�ضاد.
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ال�ستــخدامــهـا يف الـ ESTح��ي��ث تو�صل
بكمبـيوتر (ع���دد  )2يف ال��ق��اع��ة .ويف مقابل
امل�صفّ � ،شا�شة يعر�ض عليها �أن��واع الأهداف
التي تظهر يف �أثناء التدريب ،تبعد عن الأ�سلحة
�ستة �أمتار ون�صف املرت.
م�شبهني يف
يتم التدريب حتى الآن على
ّ
ّ
ويعمل على �إ�ضافة �إثنني يف
وحامات،
الوروار
ُ
مع�سكر عرمان وثكنة �أبلح و�آخ��ر �سيو�ضع يف
ثكنة ال�صاحلية �رشق �صيدا.
يتم التدريب؟
كيف
ّ
م�شبه
قبل خ�ضوع الع�سكري للتدريب على
ّ
املعممة على جميع
الرمي ،وبح�سب التعليمات
ّ
ال��ق��ط��ع ،عليه �أن يكت�سب يف م��ك��ان خدمته
يتمر�س عليها
«مبادئ الرماية الأ�سا�سية» و�أن
ّ
تت�ضمن :و�ضعية
حتى يتقنها .هذه املبادئ
ّ
الرمي الثابتة ،دوام الت�سديد ،التحكم بالتنف�س
وال�ضغط على الزند بطريقة الع�رص.
فرتة التدريب على  EST 2000هي يومان
مير خاللهما �أربعون ع�سكريا ً �ضمن
متتاليانّ ،
�أربع فئات مو ّزعني على ع�رش بنادق ،ي�صبح من
بعدها الع�سكري م�ؤهالً للرماية والإ�صابة.
املرحلة الأوىل ترتكز على مبادئ ت�صفري
البندقية ،يقوم الكمبيوتر تلقائيا ً بت�صفري
البندقية على عني الرامي.
ويف اليوم الثاين ينتقل الع�سكري للرماية
على �أربعني هدفا ً تظهر على ال�شا�شة �ضمن
م�سافات متفاوتة (من  75اىل 300م) .عليه
�أن ي�صيب  23من �أ�صل  40هدفا ً حتى يت�أهل.
وي��ع��اد ه��ذا التمرين حتى يت�أهل �أك�بر عدد
ُ
ممكن ،فالهدف من ه��ذا التدريب �أن يرمي
الع�سكري وي�صيب.
يت�ضمن
يجدر بالإ�شارة �أن الـEST 2000
ّ
�أ�سلحة اليزر ،ما يوفّ ر م�رصوف الذخرية.

CT

CTP

مميزات
ّ
EST
2000
م�شبه الرمي
جمهز بربامج
ّ
ّ
متطورة هي:
 برنامج ت�صفري البندقية. برنامج الرماية على م�سافات متفاوتة �ضمنتوقيت حم ّدد وب�أو�ضاع رمي خمتلفة ،انبطاحا ً
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�سيناريوهات التدريب

مع �سند ،انبطاحا ً من
دون �سند ،وركوعا ً.
ي��ت�����ض� ّ�م��ن ال��ت��دري��ب ع��ل��ى م�����ش� ّ�ب��ه ال���رم���ي EST 2000
 ب������رن������ام������ج�سيناريوهات متن ّوعة :قتال ح�ضرية ،ع�رشة �أ�شخا�ص يقاتلون
�����س����ي����ن����اري����وه����ات
ف�صيلة ،حيث يح ّدد قطاع لكل ٍ
رام( ،مع م�ؤثرات �صوتية ومناخية
ال���رم���اي���ة اجلماعية
ونظرية) ،بالإ�ضافة اىل �سيناريو حفظ �أمن للتمكّ ن من ال�سيطرة
( )C o l l e c t i v e
علىالو�ضع الطارئ ب�أقل ما ميكن من الذخائر واخل�سائر.
�أي �ضمن ح�ضرية.
يف ه�����ذا ال��ت��م��ري��ن
تظهر الأه���داف �أمام
الع�سكريني الع�رشة
وعليهم �أن يتقنوا
ك���ي���ف���ي���ة تق�سيم
القطاعات.
 ب������رن������ام������ج���س��ي��ن��اري��وه��ات No
� ،Shootأي رماية
�أو ع��دم رم��اي��ة ،وهنا
ي���ركّ ���ز ع��ل��ى ات��خ��اذ
القرارات.
ب��ع��د م��ت��اب��ع��ة ه��ذا
ال��ت��دري��ب ،يكت�سب
ال��ع�����س��ك��ري مهارات
يت�ضمن الت�سديد على
الثاين
اليوم
الت�صفري.
بعدها
من
يقوم
أن
�
وعليه
الرماية والإ�صابة،
ّ
برماية ت�صفري لبندقيته يف قطعته ،تكون الأه��داف والتمرين على نقل ال�سالح من هدف
مبثابة خال�صة وزب���دة ال��ت��دري��ب .ه��ي طريقة اىل �آخر.
ب��ع��د ذل���ك ت��ب��د أ� ال��رم��اي��ات ال��دق��ي��ق��ة على
حديثة ومتط ّورة تط ّور قدرات الع�سكري وتوفّ ر
م�سافات خمتلفة ( 175 ،75و 300مرت) ثم
يف نفقات الذخرية.
متحركة
�داف
�
أه
�
على
للرماية
ب
املتدر
ينتقل
ّ
ّ
مع اختالف امل�سافات� .أما املرحلة الأخرية فهي
خربة ...اىل التدريب
يتابع الدورات التدريبية على امل�شبه  ESTمرحلة الرماية النهائية لت�سجيل العالمات،
 2000ع�سكريون من قطع خمتلفة .املالزم حيث ينجح الع�سكري الذي ي�صيب  23هدفا ً
نادر �إي�ساكوف ،م�رشف على هذه ال��دورة التي من �أ�صل .40
ويختم املالزم �إي�ساكوف :لدينا رتباء يتابعون
يتابعها عنا�رص لواء امل�شاة الثاين ع�رش ،وقد تابع
امل�شبه وت�شغيله وي�ساعدون
هو نف�سه هذه الدورة ويق ّدم لنا خربته يف هذا دورة �صيانة
ّ
امل�شبه،
الأم�يرك��ي�ين يف ال��ت��دري��ب وت�شغيل
وكمدرب .يقول:
كمتدرب
املو�ضوع
ّ
ّ
ّ
امل�شبه هو �أداة �أدق من غريها للإ�ضاءة للتح�ضري الحتفاظ ق��ي��ادة اجلي�ش اللبناين
«�إن
ّ
بامل�شبهات ب�شكل نهائي والتدريب الدائم.
على �أخ��ط��اء الع�سكري وت�صحيحها» .تدخل
ّ
اىل ذلك ،تعترب هذه ال��دورة فائقة الأهمية،
جمموعة م��ن الع�سكريني اىل ال��غ��رف��ة حيث
امل�شبه بعد �أن يتابعوا جزءاً نظريا ً عن ماهية فمعظم جيو�ش ال��ع��امل ت�ستخدم ه��ذا النوع
ّ
جتمع من التدريب لزيادة خربة الع�سكريني ورفع
رماية
أون
�
يبد
عملها.
وطريقة
أداة
ل
هذه ا
ّ
وعلى هذا الأ�سا�س
يطبقون رماية الهدف �أي م�ستوى الدقة لديهم.
ّ
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ا�ست�ضافت كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود الذي
�ألقى حما�رضة بعنوان
«الالمركزية الإدارية يف
لبنان» ،ح�رضها العميد
الركن علي احلاج �سليمان
قائد الكلية ممثالً العماد
جان قهوجي قائد اجلي�ش،
اىل �ضباط مالك الكلية
و�ضباط دورتي الأركان 24
وقائد كتيبة .36

�إعداد :ندين البلعة
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

الوزير زياد بارود يف كلية
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

الالمركزية الإدارية
مئة �س�ؤال
و�أكرث من مئة جواب

مفاعيل الالمركزية الإدارية
«ت���أك��دت املفاعيل الإي��ج��اب��ي��ة لالمركزية
الإداري��ة يف الكثري من البلدان ،من هنا ميكن
تطبيقها يف لبنان على �أن ت��و ّزع التق�سيمات
الإداري��ة على الأرا�ضي اللبنانية وفق معايري
حتر�ص على م�صالح ال�شعب» .بهذا التو�ضح
بد�أ الوزير زياد بارود حما�رضته عن الالمركزية

م�����ش� ّددا ً على «الإداري�����ة» جت ّنبا ً للغط الذي
ي�سود لدى اللبنانيني بني الالمركزية الإدارية
والالمركزية ال�سيا�سية «غري القائمة ال على
امل�ستوى النظري وال على امل�ستوى العملي»،
ي�سمى
وقد �شكّ لت وثيقة الوفاق الوطني �أو ما
ّ
باتفاق الطائف ،الأ�سا�س حل��دود الالمركزية
الإدارية ومعايريها كو�سيلة تنموية للمناطق.
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ت�سا�ؤالت وانتقادات
ُتطرح يف هذا املجال �أ�سئلة كثرية ومتنوعة
حتتمل تع ّدد الإجابات وتواجه الإنتقادات.
ما هي �إمكانات الالمركزية الإدارية يف حتقيق
ال��ت��وازن؟ م��ا ه��ي �إم��ك��ان��ات تنفيذها يف ظل
التعددية يف بلد كلبنان؟ وهل يحتاج لبنان،
مب�ساحته ال�صغرية ،اىل ا�ستحداث �سلطات
حملية ت�ضاف اىل تق�سيمه الإداري احلايل؟ كيف
نزاوج بني �سلطات ال ح�رصية و�أخرى مركزية على
هذه البقعة ال�صغرية؟ كيف نتج ّنب ت�ضارب
ال�صالحيات وعدم كفاية املوارد يف املناطق؟
اجل���واب الأ�سا�سي ورد يف ات��ف��اق الطائف:
موحدة ذات �سلطة مركزية
«لبنان دولة واحدة ّ
ق��وي��ة» ....فالالمركزية ال تلغي دور ال�سلطة
املركزية� .أي �أن ال��دول��ة اللبنانية هي حاجة
ق�صوى تدعمها الإدارات ال�لام��رك��زي��ة التي
ميكنها �أن ت�ؤدي اىل �رضب الإمناء املتوازن يف
ح��ال غياب ال�سلطة املركزية ،نظراً اىل عدم
تكاف ؤ� املوارد بني املناطق.
وتناول ب��ارود ع� ّدة بنود من اتفاق الطائف
تتعلق ب��ه��ذا امل��و���ض��وع ،وحت��ت��اج كلها اىل
الدرا�سة و�إع��ادة ال�صوغ .فتو�سيع �صالحيات

املحافظ والقائمقام ،ومتثيل جميع �إدارات
الدولة يف املناطق على �أعلى م�ستوى ممكن
ت�سهيالً خلدمة املواطنني وتلبية حاجاتهم
حمليا ً  -وه��ذا م��ا ي�سمى الالح�رصية  -مثالً،
يفرت�ض �إعادة النظر بالتق�سيم الإداري الذي

يعود للعام ( 1959وق��د ُع � ِّدل مرتني) ،مبا
ي� ّؤمن الإن�صهار الوطني وي�ضمن احلفاظ على
الوحدة الوطنية.
نقاط �أخرى للمناق�شة
املو�سعة على م�ستوى
اعتماد الالمركزية
ّ
الوحدات الإدارية ال�صغرى (الق�ضاء وما دون)
عن طريق انتخاب جمل�س لكل ق�ضاء ير�أ�سه
قائمقام ت�أمينا ً للم�شاركة .هذا البند يطرح يف
طياته عدة م�شاكل وت�سا�ؤالت� ،إذ يح ّتم اي�ضا ً
�إع��ادة النظر يف التق�سيم الإداري .فعلى �أي
�أ�سا�س يتم انتخاب جمل�س لكل ق�ضاء؟ وكيف
يكون القائمقام رئي�سا ً للمجل�س وهو منتخب
من الدولة ولي�س م�ستقالً عنها؟
اعتماد خطة �إمنائية �شاملة يف البالد قادرة
يتم
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الإمن�����اء يف امل��ن��اط��ق ،ف�لا ّ
بالإعتماد على الالمركزية فح�سب بل ب�إ�رشاف
الدولة املركزية وم�ساعدتها ...وغري ذلك من
الت�سا�ؤالت والبنود غري الوا�ضحة التي تفرت�ض
�إعادة النظر بالتق�سيم الإداري قبل البحث يف
الالمركزية ،ولكن هذا املو�ضوع هو �سيا�سي
بامتياز كما ي�ؤكد بارود.

م�شاريع
الوزير زياد بارود �أورد خالل حما�رضته م�شاريع
واق�تراح��ات ت��ق��دم بها بع�ض اجل��ه��ات يف ما
يخت�ص بتو�ضيح الالمركزية الإداري��ة يف لبنان
وحتديد �أطرها ،ولكنها بقيت كاحللقة املفرغة
ت�����ط�����رح م�������ش���اك���ل
وع����راق����ي����ل �أخ������رى
ج��دي��دة ،مثل اقرتاح
ال���ن���ائ���ب �أوغ�������س���ت
ب��اخ��و���س (،)1995
اق�ت�راح جلنة الإدارة
وال����ع����دل وحت��دي��ث
القوانني (،)1997
م����������ش��روع ح���ك���وم���ة
الرئي�س �سليم احل�ص
( ،)1999وم���ؤخ��را ً
اق�تراح جلنة حتديث
القوانني� ،أو النائب
روب��ي�ر غ���امن رئي�س
جلنة الإدارة والعدل
( )2007وهو امل�رشوع املتداول اليوم.
الالمركزية املالية
�إن ال�لام��رك��زي��ة الإداري������ة حت � ّت��م المركزية
مالية ،فهناك قول فرن�سي يذكر ب�أن حتويل
ال�صالحيات يح ّتم حتويل امل��ال .فالالمركزية
الإداري�����ة ترتبط ب��الإمن��اء املحلي املتوازن
والذي يجب �أن يكون من م�س�ؤولية ال�سلطتني
املركزية والالمركزية.
وه��ن��ا يجب الإ����ش���ارة اىل �أن ثقة املواطن
بال�سلطة املحلية هي �أقوى من ثقته بال�سلطة
يهمها ت ��أم�ين اخلدمات
ال��ع��ام��ة ،فاملحلية
ّ
لتقربهم منها فينتخبوها.
لأبنائها
ّ
�أم��ا م�صادر التمويل فمتعددة :ر�سوم لقاء
خدمات� ،رضائب مبا�رشة وغري مبا�رشة ،املوازنة،
م�صادر حكومية (يف لبنان  ٪27عرب ال�صندوق
البلدي امل�ستقل) ،واردات ال�صندوق...
وهنا ُي��ط��رح ال�����س ��ؤال :ه��ل يجب املحافظة
على احتاد البلديات و�إيجاد جمل�س ق�ضائي يف
يتم التمويل وما الفائدة؟
الوقت عينه؟ وكيف ّ
وه��ل ن ّتجه نحو ال��دم��ج �أم نحو �إل��غ��اء �إح��دى
ال�سلطتني؟
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الداخلية والبلديات
ما هو دور وزارة الداخلية والبلديات ،وماذا
بعد؟
تعمل ال���وزارة منذ ال��ع��ام  2008على هذا
املو�ضوع وتدعم جمل�س النواب يف بحثه القرتاح
قانون يف هذا املجال ،ولكنها تبحث عن �إجابات
ا�سرتاتيجية مل�رشوع القانون قبل �صياغته.
وقد �أ�صدرت وزارة الداخلية والبلديات كتابا ً
يت�ضمن مئة �س�ؤال .الأ�سئلة طُ رحت على خرباء
ّ
وهي تقارب الالمركزية ا�سرتاتيجيا ً وتف�صيالً.
ومب��ا �أن ال�شيطان يكمن يف التفا�صيل ويف
ت�ضمن الكتاب �أكرث من مئة
الأ�سئلة اجلوهرية،
ّ
جواب عن هذه الأ�سئلة ،فبع�ضها يحتمل تع ّدد
املقرر �أن يح�سم قراره.
الإجابات .ولكن على
ِّ
ويختتم الوزير ب��ارود حما�رضته بالقول «�إن
هذا الكتاب هو للبحث على م�ستوى املناطق
والقطاعات كافة لأن��ن��ا ن�صبو اىل المركزية
�إمنائية .فنحن بحاجة اىل ت�رشيع المركزي يلبي
احل��اج��ات ول�سنا بحاجة اىل جمال�س منتخبة
�إ�ضافية.
�أما اجلي�ش ،فهو ما يزال �صلب امل�ؤ�س�سات
ال�ضامنة التي �أ�س�سها الرئي�س ف ��ؤاد �شهاب
والتي ما زال��ت قائمة حتى اليوم ،وهو معني
بالتنمية والت�رشيع وكل جماالت الإمناء».
�شكر
يف اخلتام �شكر الوزير بارود اجلي�ش والكلية
التي ر ّد قائدها بال�شكر والإمتنان للوزير بارود
متيز
م�شيداً ب�شخ�صيته و�شفافيته ،م�ش ّدداً على ّ
�أ�سلوبه وطريقة عر�ضه املوا�ضيع .و�أ�ضاف:
«لقد تعلّم ال�ضباط التالمذة من خ�لال هذه
املحا�رضة �أ�سلوب عمل ونهج م ّتبع وطريقة
تفكري يف القيادة امل�ستقبلية.
�أما على ال�صعيد الوطني فيمكن القول �إن
التغيري يف لبنان �صعب ج��داً ،ن�ستهلك الزمن
لتطوير خطوة �صغرية يف ظ��لّ ه��ذا الت�سارع
املطلق يف العامل .لذا نحن بحاجة اىل التغيري
يف طريقة تفكرينا يف هذه الكلية كي نن�شئ
قادة ي�ستطيعون مواكبة التطورات ومواجهة
التحديات امل�ستقبلة».
وختاما ً ق ّدم قائد الكلية درع الوحدة الكربى
للوزير بارود.

نظمت وحدة �إدارة خماطر الكوارث
ّ
يف رئا�سة جمل�س الوزراء يف ال�رساي
الكبري ور���ش��ة عمل تدريبية حول
«�إطار عمل هيوغو للح ّد من خماطر
الكوارث»� ،شارك فيها ممثلون عن
الإدارات الر�سمية املعنية وم�ؤ�س�سات
ح��ك��وم��ي��ة وه��ي��ئ��ات م��ن املجتمع
امل����دين وم��ن��ظ��م��ات ت��اب��ع��ة ل�ل�أمم
املتحدة ،و�شملت :اجلي�ش ،قوى
الأمن الداخلي ،الأمن العام ،الدفاع
امل��دين ،ال�صليب الأحمر اللبناين،
وزارات :الإقت�صاد ،العدل ،الرتبية،
امل��ال ،ال��زراع��ة ،الطاقة واملياه،
البيئة ،ال�ش�ؤون الإجتماعية...
ح�رض الور�شة كل من العقيد بطر�س
مع ّز من �أرك��ان اجلي�ش للتخطيط،
والعقيد �أنطوان ب�شعالين من مديرية
التوجيه ،واملقدم املهند�س ابراهيم
درنيقة من �أركان اجلي�ش للتجهيز -
مديرية الهند�سة والنقيب املهند�س
عبداهلل الريحاين من مديرية ال�ش�ؤون
اجلغرافية.

�آب�/أيلول

�إعداد :ليال �صقر
ما هو �إطار هيوغو وما هي �أولويات الربنامج؟
�إطار عمل برنامج «هيوغو» املنبثق من الأمم املتحدة العام  ،2005هو خطة ع�رشية هدفها جعل
العامل �أكرث �أمانا ً من الكوارث بحلول العام � .2015إذ ي�سعى هذا الربنامج اىل احل ّد من اخل�سائر
الناجمة عن الكوارث ب�رشيا ً وبيئيا ً واقت�صاديا ً ...فاملخاطر املت�أتية عن الكوارث ترتكّ ز اىل ح ّد بعيد
يف مناطق ودول العامل الفقرية حيث الكثافة ال�سكانية كبرية.
التعر�ض للخطر فح�سب ،بل تتم ّدد نتيجة جمموعة من
خماطر الكوارث ال ترتبط مبعدالت
ّ
املحركات الأخ��رى املتعلقة مب�ستوى التنمية الإقت�صادية والإجتماعية .من هنا يعمل الربنامج
على تو�ضيح �أهمية �أن تكون البلدان �أكرث �إملاما ً و�إدراكا ً لأنظمة الإنذار املبكّ ر ،و�أنظمة الت�أهب
والإ�ستجابة الأف�ضل ملجابهة الكوارث ،وي�ش ّدد الربنامج اي�ضا ً على وجوب �أن تكون احلكومات �أكرث
انفتاحا ً وت�أييدا ً ل�سيا�سات احل ّد من خماطر الكوارث .ويجدر بالإ�شارة يف هذا الإطار �أن لبنان يعاين
نقاط �ضعف كبرية� ،أهمها انعدام �أ�ساليب التوعية للح ّد من خماطر الكوارث.
وقد �أوىل الربنامج �أهمية ق�صوى لعمل املعنيني يف لبنان على حتديد خطر الكوارث وتقييمها
ور�صدها بغية تعزيز القدرة على مواجهتها والت�صدي لها بفاعلية على امل�ستويات كافة :تبادل
املعلومات ،تن�سيق ،و�ضع منهج �إقليمي للإ�ستجابة للكوارث ،التدريب على خطط الطوارئ ،متويل
�صناديق الطوارئ ،تطويع م�شاركني ...هذا واتفق احلا�رضون يف اجلل�سة التي ق ّدمتها ممثلة املكتب
الإقليمي يف الدول العربية للإ�سرتاتيجية الدولية للح ّد من خماطر الكوارث ال�سيدة لونا �أبو �سويرح،
�أن على لبنان اعتبار خطر الكوارث �أولوية وطنية وحملية قائمة على قاعدة م�ؤ�س�ساتية �صلبة
التنفيذ ،ومب�س�ؤوليات حمددة والتزام �سيا�سي واجتماعي وتعاون على الأ�صعدة املختلفة ،وذلك
لر�صد وتقييم وتعزيز الإنذار املبكر (نظم املعلومات ،ال�سيا�سات
العامة )...عرب تبادل البيانات واملعلومات والتعاون ،ودمج احل ّد
من خماطر الكوارث يف املناهج التعليمية ،والتدريب والتعليم على
احل� ّد من هذه الكوارث على م�ستوى املجتمع وال�سلطات املحلية
والقطاعات كافة ،من هنا �أهمية التوعية العامة عرب الإعالم.
�أما يف ما يتعلق بطرق احل ّد من عوامل املخاطر الأ�سا�سية ،فقد اجته
التكيف
احلا�رضون اىل الإتفاق على �أن و�ضع ا�سرتاتيجيات جديدة للح ّد من خطر الكوارث مدمج يف
ّ
التنبه للأمن الغذائي ليكون �أكرث مرونة،
مع تغيرّ املناخ خ�صو�صا ً والبيئة عموما ً� ،أمر �أ�سا�سي ،يليه
ّ
ي�ضاف اىل ذلك �أمن قطاع ال�صحة وحماية املن�ش�آت العامة احليوية ،وو�ضع خطط لإعادة ت�أهيل
�شبكات الأمن الإجتماعي ،وخطط لآليات مالية م�شرتكة يف احل ّد من الأخطار ،يتطلّب تعاونا ً وات�صاالً
بني القطاعني العام واخلا�ص...
وعر�ضت خالل الور�شة وثائق و�أفالم وثائقية حتدثت عن املخاطر الطبيعية وغري الطبيعية التي
تته ّدد البلدان وطرق الت�صدي لنتائجها.
كما عر�ضت لأولويات برنامج «هيوغو ملواجهة الكوارث واحلد
من خماطرها» ،كذلك عر�ض التقرير اللبناين حول احل ّد من خماطر
الكوارث وو�ضع اخلطوات امل�ستقبلية التي ينبغي العمل مبوجبها
ملواجهة �أي كارثة واحل ّد من نتائجها.

«هيوغو»

يبحث احل ّد
مـن خمـاطر

الكـوارث
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�إعداد :نينا عقل خليل

تخريج الدورة ال�ساد�سة
والثالثني لقائد كتيبة
ممثل قائد اجلي�ش:
للمعرفة �أبواب كثرية
ومفتاح واحد هو
�إرادتكم والت�صميم

ب��ع��د خم�سة �أ���ش��ه��ر م��ن العمل
ال����د�ؤوب وامل��ث��اب��رة والتح�صيل
تخرج �ضباط دورة قائد
العلميّ ،
كتيبة  -الدفعة � 36ضمن حفل
�أقيم يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان تر�أ�سه العميد الركن علي
احلاج �سليمان قائد الكلية ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وح�����ض�ره ع���دد ك��ب�ير م���ن �ضباط
القيادة وق��ادة الوحدات الكربى
والأف��واج امل�ستقلة ،اىل ال�ضباط
امل��ت��خ��رج�ين و����ض���ب���اط الكلية
ّ
وال�ضباط املدربني والأ�ساتذة.
ب��د�أ الإحتفال بالن�شيد الوطني
اللبناين ،ثم كانت ت�لاوة النتائج

الإع�تراف بقدراتكم الفكرية على
تويل م�س�ؤولية القيادة للكتيبة،
يغمرين �شعور بالفخر �أن �أ�سلمكم
���ش��ه��ادات ال��ك��ف��اءة بالنيابة عن
العماد قائد اجلي�ش ،و�شعور �آخر
بالفرح ال�ستقبال �ضيوف �أع��زاء
ي�شهدون املنا�سبة يف رب��وع هذا
ال�رصح العلمي الكبري ،ف�أهالً و�سهالً
بكم جميعا ً.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ
تتخرجون يف
و�أنتم يف ربيع العمر
ّ
الدورة ال�ساد�سة والثالثني لقائد
كتيبة� ،أق��ول لكم «تعلّموا العلم

النهائية ل��ل��دورة ف��ت�لاوة الئحة
ال�رشف وتهنئة طليع الدورة الرائد
ج���ورج �سعادة (م��ن ل���واء امل�شاة
التا�سع  -الكتيبة  ،)95والذي نال
تهنئة خطية من رئي�س الأرك��ان
اللواء الركن �شوقي امل�رصي.
وبعد ت�سليم ال�شهادات لل�ضباط
املتخرجني ج��رى ت��ب��ادل ال���دروع
ّ
بني قائد الكلية وطليع الدورة،
ثم �ألقى العميد الركن علي احلاج
�سليمان كلمة للمنا�سبة:
�أيها ال�ضباط التالمذة
تخرجكم امليمون ،يوم
يف ي��وم ّ

���ص��غ��اراً لتفهموه ،ك��ي ت�سودوا
به كبارا ً وتتقنوه» ،فبعد خم�سة
�أ�شهر من العمل الد�ؤوب �آن الأوان
لتت�سلّموا �شهاداتكم رمز �أهليتكم
لقيادة كتيبة.
�إن��ه��ا ح��ق�ا ً وبالفعل ث��م��رة حان
قطافها جلهد �أنتم بذلتموه كان
عماده ال�صرب واملثابرة والإرادة
والت�صميم� .إن��ه��ا ح��ق�ا ً وبالفعل

ج��������رى يف ال�����ن�����ادي
الأمل��ان��ي��ة العقيد هانز
ملن�سق امل�ساعدات الأملانية
�شعار اجلي�ش
ال��ع�����س��ك��ري امل���رك���زي،
ج������وزف دي�����ل و���ض��ب��اط
ّ
�أرك����ان ال��ق��وات البحرية
ح��ف��ل ت��ك��رمي��ي
ملن�سق
ّ
امل�ساعدات الأملانية يف لبنان العقيد بيرت النغر ،تقديراً للجهود التي واملحتفى به .وللمنا�سبة� ،ألقى العميد البحري بارودي كلمة �شكر فيها
العقيد النغر على اجلهود التي بذلها خالل �إقامته يف لبنان كما ن ّوه
بذلها يف ت�سهيل امل�ساعدات من احلكومة الأملانية.
بامل�ساعدات املتوا�صلة
ت��ر�أ���س احل��ف��ل العميد
تخ�ص بها احلكومة
التي
ال��ب��ح��ري ن��زي��ه ب����ارودي
ّ
الأملانية اجلي�ش اللبناين،
م�����س�ّيررّ �أع���م���ال ال��ق��وات
ث��م ���س� ّل��م��ه درع اجلي�ش
البحرية ،وح����ضره القائم
ال��ل��ب��ن��اين ب��ا���س��م قائد
ب������أع�����م�����ال ال�������س���ف���ارة
اجل���ي�������ش ال���ع���م���اد ج���ان
املن�سق اجلديد
الأملانية،
ّ
قهوجي.
للم�ساعدات الع�سكرية
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قيمة معنوية لعلم �أنتم طلبتموه،
ومعرفة �سهرمت الليايل لنيلها.
�إن��ه��ا حقا ً وبالفعل ج���واز �سفر
لكم اىل عامل امل�س�ؤولية املرتقبة
وت�أ�شرية دخول اىل م�صنع القرار
و�صوغه� ،أيا ً يكن و�أينما كان.
فهنيئا ً لكم يف مو�سم اجلنى و�إين
على يقني �أنكم �سوف تفاخرون،
وفخركم الأ�سمى ي��وم ت�شهدون
�أنها كانت متك�أ لكم يف �صوابية
التخطيط ،وم��ر���ش��داً للنجاح يف
التطبيق وال���دق���ة يف التنفيذ،
فا�سعدوا بكل ما �أجنزمت.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ
ت��ي��ق��ن��وا �أن م��ق��ي��ا���س ال��رج��ال
عقولها ،ومقيا�س العقول الأعمال،
ومقيا�س الأع��م��ال املعرفة ،فمن
املعرفة �إب����د�أوا ولتكن منطلقا ً
حلياتكم وكل ما يدور يف فلكها،
واعلموا �أنه مع ثورة التكنولوجيا
والإت�����ص��االت ،وم��ع تط ّور العلوم
وت�ش ّعبها باتت �أب���واب املعرفة
�أكرث من �أن ُتعد �أو تحُ �صى� ،إال �أن

كتاب �شكر
لل�سيد قا�سم
حجيج

م��ف��ت��اح��ه��ا يبقى
واحداً� ،إنه �إرادتكم
والت�صميم ف�أ�رسعوا
يف ا�ستخدامه قبل
�أن يت�آكله ال�صد�أ
واعلموا �أن ال جمال
للمرء �أن يح�صل
ع��ل��ى امل��ع��رف��ة �إال
بعد �أن يتعلّم كيف يفكر.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ
و�أن���ت���م ت��ذه��ب��ون لت�ست�أنفوا
م�������س�ي�رت���ك���ـ���م يف وح���دات���ك���ـ���ـ���م
وقطعــاتكم �أدعوكــم �أن تقــرنوا
العلم بالعمل ،من دون �أن تن�سوا
�أن قليالً من العلم مع العمل به
�أنفع بكثري من العلم مع قلة العمل
به ،فال تخجلوا بحجم �أعمالكم و�إن
بلغت حدها الأدن���ى لأن العظمة
ل��ق��وة العمل ال�صغري ت�سكن يف
امل��واظ��ب��ة وامل���ث���اب���رة ،ويف هذا
امل��ج��ال ت��ذكّ ��روا �أن ق��ط��رة املاء
ال�سائلة تثقب ال�صخور ال�صلبة
باملداومة.

املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ
��صراع��ك��م م���ع ع���دوك���م ي����زداد
تعقيداً يوما ً بعد يوم وجيالً بعد
جيل ،لقد �أ�صبح �أك�ثر �شمولية
وات�ساعا ً و�أبعد من كونه ع�سكريا ً
ف��ح�����س��ب ،يف ��صراع��ك��م ال���ق���ادم
م��ع ال��ع��دو ت�سكن ال�سيا�سة كما
الإق��ت�����ص��اد ،العلم كما الثقافة،
التاريخ كما اجلغرافيا ،الإن�سانيات
كما احل�ضارات ،فتز ّودوا ما �شئتم
عنه �إذ مبعرفتكم لعدوكم ي�سهل
عليكم الإنت�صار كما ي�سهل عليكم
حترير الأر�ض والإن�سان ،ومبنعتكم
و���ص�لاب��ت��ك��م امل��ق��رون��ة ب�����الإرادة
وال��ع��م��ل وال�����ص��م��ود واملجابهة

تربع
كرمت قيادة اجلي�ش ال�سيد قا�سم حجيج ال��ذي ّ
ّ
بتمويل �إق��ام��ة مبنى ملنامة عنا�رص امل�شغل التابعني
للكتيبة  113يف تلة كفردونني ،وذلك باحتفال �أقيم يف
نادي �ضباط الكتيبة املذكورة ح�رضه العميد الركن �صادق
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حتفظون ال�سيادة.
املتخرجون
�أيها ال�ضباط
ّ
و�أن���ت���م ت�����ص��ع��دون اىل القمة،
�أهنئكم اليــوم ب�إ�ســم العمــاد قائد
تخرجكــم الواعد �أمالً
اجلي�ش على ّ
حتمل م�س�ؤولياتــكم
بنجــاحكم يف ّ
القياديــة املقبلــة ،و�أقــول لكم
خري لكم �أن تعانـوا متاعب ال�صعود
ٌ
اىل القمـة مــن �أن تعانوا من متاعب
ال�سقوط يف الهاوية ،واعلموا �أن
ال��وق��وف على القمة �أ�صعب من
الو�صول اليها ،فحافظوا عل ما
�أجن��زمت وانظروا دوم �ا ً اىل الأعلى
كي يعلو بكم الوطن وي�سمو.

طلي�س قائد لواء امل�شاة احلادي ع�رش ممثالً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ووفد من �ضباط القيادة و�ضباط من
قيادة اللواء وقطعه.
وق��د �ألقى ممثل العماد قائد اجلي�ش العميد الركن
طلي�س كلمة نقل فيها
حتية العماد جان قهوجي
اىل ال�سيد حجيج و�شكره
على املبادرة الكرمية ،ثم
تال كتاب �شكر و�سلّمه مع
�شعار اجلي�ش التذكاري
اىل املحتفى به.
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فوج
مغاوير البحر
يف مناورة
تختتم
دورة تدريبية
يف خ����ت����ام دورة
ت��دري��ب��ي��ة م���ع فريق
ت����دري����ب �أم��ي�رك����ي
خم��ت�����ص ،ن��فّ ��ذ فوج
مغاوير البحر مناورة
احليـة واملتفجرات وعدد
برمائيــة بالذخيــرة
ّ
م��ن ال��ط��واف��ات وال�����زوارق ،وذل���ك يف منطقة
عم�شيت.
ح�رض امل��ن��اورة ع��دد من كبار �ضباط اجلي�ش
وق���ادة ال��وح��دات ال��ك�برى وف��ري��ق التدريب
الأم�يرك��ي و�ضباط الفوج وجلنة التقييم من
قيادة اجلي�ش.
بدايــة� ،شــرح قــائـــد الفــوج العقــيد الركن
عبد الكريــم الها�شـــم ورئي�ســـا الفرعني
الثــانــي والثالث يف ال��ف��وج �أم��ر العمليات،
وتفا�صيل املناورة التي تفرت�ض عرب عملية

�إن���������زال م����ن اجل����و،
م���ه���اج���م���ة ع���ن���ا��ص�ر
�إره��اب��ي�ين حمرتفني
ومدربني على القتال
ّ
يف الأم���اك���ن املبنية
وع��م��ل��ي��ات التفخيخ
وال��ق��ن�����ص ،هدفهم
زعزعة الأمـن والإ�ستقـرار يف املنطقـة.
متيزت املناورة بالدقة والإحرتاف والتدريب
ّ
ال��ع��ايل ،ب���دءا ً ب��رم��اي��ات القنا�صني الدقيقة
وامل��ح�ترف��ة ،اىل ق��ف��ز غطا�سي ال��ق��ت��ال من
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الطوافات اىل امل��اء ،ثم ت�سلّلهم حتت املاء
باجتاه ال�شاطئ لفتح ثغرة باملتفجرات متهيدا ً
لتنفيذ الإب��رار بالزوارق املطاطية ،اىل تنفيذ
الإنزال املجوقل بوا�سطة الطوافات.

وفد عراقي يتفقّد نزع الألغام
اخلطة املع ّدة لإعادة تنظيف بع�ض البقع
امل�شبوهة .كما كانت للوفد زيارة اىل املركز الإقليمي يف منطقة النبطية،
وجولة �إطالعية على �سري العمل يف حقلي �شقرا وتولني.
وتخلل برنامج زيارة الوفد العراقي ،ح�ضور م�رسحية حول التوعية من
خماطر الألغام والقنابل العنقودية �أع ّدتها جمعية «Family Care
 »Lebanonلأهايل بلدة زوطر ال�رشقية و�أطفالها.

ا�ستقبل رئي�س املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام العميد حممد فهمي ،وفداً عراقيا ً برئا�سة نائب وزير
البيئة ،وذلك يف ح�ضور عدد من ال�ضباط .وجرى خالل الزيارة ،تقدمي
�إي��ج��از ح��ول واق��ع م�شكلة الأل��غ��ام والقنابل العنقودية والذخائر غري
املنفجرة واملراحل التي ن ّفذت �ضمن اخلطة الإ�سرتاتيجية يف جمال
العمليات الإن�سانية لنزع الألغام والتحديات التي تواجه اخلطة ،اىل عر�ض
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مهربة
اجلي�ش ي�ضبط �آثار ًا ّ

م������ن �����ض����م����ن ح��م��ل��ة
«�شجرة مكان
الت�شجري ال��ت��ي �أطلقها
لغم» م�ستمر
املركز اللبناين للأعمال
وحقول نظيفة
املتعلقة ب��الأل��غ��ام خالل
�شهر ني�سان املن�رصم،
�س ّلمت لأ�صحابها
حت���ت ع���ن���وان «���ش��ج��رة
مكان لغم» ،قامت جمعية
امل�ساعدات الكن�سية الدامناركية ( )DCAالعاملة يف جمال �إزالة
القنابل العنقودية وحتت �إ��شراف املركز املذكور ،بغر�س �شجرة
مت تنظيفه قبل ت�سليم الأر�ض لأ�صحابها ،وذلك
زيتون يف كل حقل ّ
يف بلدات :تولني ،عيناتا وعيرتون.
واجل��دي��ر بالذكر� ،أن
اجلمعيات العاملة يف
جم���ال �إزال�����ة القنابل
العنقودية حتت �إ�رشاف
املركز اللبناين للأعمال
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الأل���غ���ام،
ق���د اع���ت���م���دت م����شروع
غر�س �شجرة مثمرة يف
ك��ل حقل م��ل� ّوث تقوم
بتنظيفه قبل ت�سليمه
لأ���ص��ح��اب��ه ،وذل���ك منذ
�إط�ل�اق احلملة اعتباراً
من .2010/4/4
148

دهمت دوري��ة من مديرية املخابرات� ،إح��دى ال�شقق
يف حملة عني املري�سة ،عقب ح�صولها على معلومات
تفيد ب�أن بع�ض الأ�شخا�ص يقوم بتخزين كمية من الآثار
والإجتار بها .ف�أوقف العنا�رص �صاحب ال�شقة و�صادروا
املهربة والتي كانت مو�ضبة داخ��ل �صناديق،
الآث��ار
ّ
وهي عبارة عن متاثيل �صغرية ونقو�ش �أثرية وخزفيات
وقطع معدنية نادرة و�أحجار كرمية وعقود.
و�سلّمت امل�ضبوطات اىل ال�رشطة الع�سكرية ،متهيدا ً
لإجراء الالزم القانوين ب�ش�أنها ،كما بو�رشت التحقيقات
لتوقيف الفاعلني.
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قدا�س ون�صب تذكاري
للرقيب الأول ال�شهيد
كال�س كال�س

�أع��ق��ب ال��ق��دا���س ،م�����س�يرة ب��اجت��اه ن�صب
�شيد تخليداً لذكرى ال�شهيد على الطريق البحرية يف البلدة،
تذكاري ّ
حيث �أزاح ممثل قائد اجلي�ش ال�ستارة عن الن�صب وو�ضع �إكليالً من الزهر
�أمامه ،وعزفت مفرزة من مو�سيقى اجلي�ش معزوفة املوتى فالزمة الن�شيد
الوطني.

�أح��ي��ت ب��ل��دة عم�شيت وع��ائ��ل��ة الرقيب
الأول كال�س كال�س من فوج مغاوير البحر ،الذكرى ال�سنوية العا�رشة
ال�ست�شهاده ،و�أقامت للمنا�سبة قدا�سا ً ح�رضه ممثل قائد اجلي�ش العقيد
الركن عبد الكرمي ها�شم قائد فوج مغاوير البحر وح�شد من ال�شخ�صيات
و�أهايل املنطقة ورفاق درب ال�شهيد بال�سالح� ،ضباط الفوج وع�سكريوه.

اجلي�ش �أغاث ت�سعة قبار�صة يف البحر
�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه البيان الآتي:
ب��ت��اري��خ  ،2010/8/7ورد ن���داء �إ���س��ت��غ��اث��ة م��ن اليخت
 Giorgio Athensالذي كان موجوداً خارج املياه الإقليمية
اللبنانية قبالة منطقة طربجا ،وعلى متنه ت�سعة �أ�شخا�ص من
تعر�ضوا حلاالت مر�ضية نتيجة دوار بحري.
اجلن�سية القرب�صية ّ
�إثر ذلك ،تدخّ لت دورية تابعة للقوات البحرية يف اجلي�ش م�ؤلفة
من القنا�ص «قلمون» واخلافرة «�صنني» ،وعملت على مواكبة
اليخت امل��ذك��ور اىل قاعدة جونية البحرية� ،إ�ضافة اىل قطر
مت تقدمي الإ�سعافات
تعر�ضا لأعطال تقنية .وقد ّ
مركبني �آخرين ّ
للمر�ضى وم�ساعفة الأعطال احلا�صلة.
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���ص��در ع���ن ق���ي���ادة اجل��ي�����ش -
قيادة اجلي�ش حت ّذر من �إطالق الإتهامات جزافاً بالتعامل مع العدو
مديرية التوجيه البيان الآتي:
كرث يف الآونة الأخرية ن�رش املعلومات ال�صحافية على خلفية التوقيفات يف ملف التعامل مع العدو الإ�رسائيلي ،حتى ذهب بع�ض و�سائل الإعالم ،وبع�ض
تورط ع�سكريني يف هذا امللف.
ال�صحافيني ،للإ�شارة اىل ّ
مغبة �إطالق الإتهامات جزافا ً يف ق�ضية وطنية بالغة الدقة بالن�سبة اليها ،وحتذّر مر ّوجي الإ�شاعات من �أنها لن تتهاون
تنبه من ّ
�إن قيادة اجلي�ش ّ
يف احلفاظ على �سمعة ع�سكرييها ،وحتتفظ بحقها يف ا�ستدعاء َمن يطلقون الإتهامات جزافا ً للتحقيق معهم ،والوقوف على ما لديهم من معلومات
وم�ستندات و�إثباتات ،واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة �إذا اقت�ضى الأمر.

بيان ملديرية التوجيه يحذّر من تناقل �أخبار مغلوطة
ال�صهيوين و�أن�صاره يف اخلارج ،رداً على الدور الوطني الذي تقوم
به هذه امل�ؤ�س�سة يف الدفاع عن لبنان .كما يغيب عن بال و�سائل
الإعالم �أنها عندما تر ّوج مل�ضامني احلملة الإ�رسائيلية على اجلي�ش
اللبناين� ،إمنا ت�شارك ،من دون ق�صد ،يف حتقيق �أهداف هذه احلملة.
ثالثا ً� :إن قيادة اجلي�ش ترى من واجبها التنبيه اىل خطورة ما
يطلقه البع�ض يف و�سائل الإعالم ،من تلفيقات حتت معلومات� ،أو
ت�رسيبات ،بعيدا ً عن الإح�سا�س بامل�س�ؤولية الوطنية ،جتد من واجبها
اي�ضا ً لفت نظر هذه الو�سائل ب�أن ال تكون �أداة حلمالت �إعالمية
خارجية ،ال يروقها قيام اجلي�ش بواجبه الوطني ،وال قيام الدولة
القوية مب�ؤ�س�ساتها.
ال�ساعني اىل ال�سبق ال�صحفي
رابعــا ً :حتذّر هذه القيادة بع�ض ّ
امللفّ ق� ،أنها لــن تكــون حمرجة يف اتخـاذ الو�سائــل القانونـية
للحفاظ على امل�ؤ�س�ســة الع�سكرية يف الــداخــل ،كمــا مل تكن
حمرجة �أب��دا ً يف مواجهة الإع��ت��داءات اخلارجية دفــاعا ً عن �سيادة
لبنان ،وهي تعرف �أن لها يف اجل�سم الإعالمي خمل�صني كــرث ،ال
يروقهم �أن يتح ّول بع�ض و�سائل الإع�لام اىل منرب للإنتقام من
اجلي�ش و�شهدائه.

�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه البيان الآتي:
ن�رشت �إحدى ال�صحف ،ونقل عنها بع�ض و�سائل الإعالم ،معلومات
تقرر توقيف العميل غ�سان اجلد� ،أبلغ قائد
ملفّ قة تفيد ،ب�أنه عندما ّ
التمهل لبع�ض الوقت،
اجلي�ش وزير الدفاع بالأمر ،فطلب الأخري
ّ
لكن العميل �سافر يف اليوم التايل اىل خارج لبنان.
يهم قيادة اجلي�ش �أن تو�ضح ما يلي:
�أوالً :بعد �أن توافرت معلومات لقيادة اجلي�ش عن عمالة املدعو
غ�سان اجلد ،خالل �شهر �أي��ار  ،2009قامت ف��ورا ً بعدة مالحقات
وعمليات دهم للأماكن املحتمل وجوده فيها ،ومل تعرث عليه ،بعدها
�أعلم قائد اجلي�ش العماد قهوجي معايل وزي��ر الدفاع مبو�ضوع
يتم التمكن من العثور عليه ب�سبب فراره.
عمالة اجلد ،و�أنه مل ّ
ثانيا ً :لقد د�أب��ت و�سائل الإع�لام املحلية منذ ف�ترة على نقل
معلومات من�سوبة لو�سائل �إعالمية �أخرى� ،أو لو�سائل �إعالم العدو
الإ�رسائيلي� ،سواء ما يتعلق مبلف التعامل مع العدو� ،أو يف مو�ضوع
احلوادث الأخرية يف اجلنوب .ويغيب عن بال هذه الو�سائل �أن ن�رش
معلومات مغلوطة بهدف الإ�ساءة اىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إمنا هو
هدف ي�سعى اليه العدو لت�شويه �صورة امل�ؤ�س�سة و�رضبها ،وهو ال
ينفك يج ّند يف وجهها حملة �إعالمية �رش�سة من خالل اللوبي

�صدر عن قيادة اجلي�ش التعميم الرقم واحد حول ارتفاع
اخل�سائر الب�رشية واملادية من جراء تكاثر حوادث ال�سري ،وجاء
يف التعميم:
 -1ارتفعت يف الآونة الأخرية ن�سبة حوادث ال�سري الهامة
التي �أ�سفرت عن م�رصع العديد ،بحيث �أ�صبح الو�ضع ي�شكّ ل ظاهرة يجب
التوعية اىل خماطرها و�آثارها ال�سلبية التي جت��اوزت اخل�سائر الب�رشية
لتطال الو�ضع الإقت�صادي ومو�سمي ال�سياحة والإ�صطياف.
� -2إن عدم احرتام قوانني ال�سري
مناطق خمتلفة
املجموع
هو �أول ما يلفت �إنتباه ال�سائح
2
213
حوادث ال�سري الهامة
�أو ال��زائ��ر ل��دى خ��روج��ه م��ن مطار
2
171
�صدم �شخ�ص
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.
0
80
حوادث �آليات ع�سكرية
ُ -3يجمع املواطنون العاديون
0
134
حوادث �سري الع�سكريني

تعميم

واخلرباء املتخ�ص�صون على �أن حوادث ال�سري ناجمة مبعظمها عن ال�رسعة
التقيد بقوانني ال�سري من جهة ،وتقاع�س الأجهزة املعنية
اجلنونية وعدم
ّ
الإداري��ة والأمنية يف تطبيق القوانني ،بدءاً من �إج��راءات احل�صول على
رخ�ص ال�سوق� ،إ�ضافة اىل الرتاخي يف بع�ض الإرتكابات واملخالفات
كتعاطي الكحول من قبل بع�ض ال�سائقني.
 -4يبينّ اجل��دول عدد احل��وادث الهامة احلا�صلة لهذا العام ما بني
 2010/1/1و:2010/6/11
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جبل لبنان

بريوت

النبطية

ال�شمال

اجلنوب

البقاع

62

11

9

58

19

52

62
27
45
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14
5
5

7
6
4

50
19
41

5
6
7

31
17
32

مبنا�سبة عيد املقاومة والتحرير �أقامت
قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه مباريات
يف ال�شعر والر�سم على �صعيد اجلي�ش.
وق��د ت��و ّل��ت جلنة متخ�ص�صة ت�سلّم
الأع����م����ال ال���ت���ي ����ش���ارك م���ن خاللها
الع�سكريون يف امل�سابقة ،واخ��ت��ارت من
بينها ث�لاث��ة �أع��م��ال يف ك��ل م��ن الفئات
املذكورة .والفائزون هم:
• يف الر�سم:
 الرقيب الأول مهدي ع�ساف من مديريةالهند�سة ،املرتبة الأوىل.
 التلميذ ال�ضابط ���س��اري رح���ال مناملدر�سة احلربية ،املرتبة الثانية.
 -املعاون الأول طارق كبول من مديرية

نتائج م�سابقة
عيد املقاومة
والتحرير
املخابرات ،املرتبة الثالثة.
• يف ال�شعر:
 امل���ع���اون �سعيد غ��زال��ة م��ن الفوجاملجوقل ،املرتبة الأوىل.
 التلميذ ال�����ض��اب��ط ح�سن �صفا مناملدر�سة احلربية ،املرتبة الثانية.
 الرقيب الأول يو�سف ابراهيم من اللواءاللوج�ستي ،املرتبة الثالثة.

• يف الأدب:
�
��م
�
 امل��ج� ّن��د امل �� ّددة خ��دم��ات��ه ح�سني�صيدح من فوج املدفعية الأول ،املرتبة
الأوىل.
 امل���ع���اون الأول خليل عقيل منالكتيبة  ،95املرتبة الثانية.
 امل��ع��اون الأول علي �أ�سعد من كليةف ��ؤاد �شهاب للقيادة والأرك���ان ،املرتبة
الثالثة.
وقد �سلّم مدير التوجيه العميد الركن
�صالح حاج �سيمان اجلوائز للفائزين يف
احتفال يف مكتبه ،ومتنى لكل منهم املزيد
من النجاح والتق ّدم.

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة
جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة
حاز املعاون مو�سى حمية من لواء
امل�شاة احلادي ع�رش ،بكالوريو�س
يف تقنيات املعلومات واحلو�سبة
م��ن اجلامعة العربية املفتوحة،
وذلك بتقدير جيد جدا ً.

نالت اجلندي م�يره مو�سى �أبو
جنم من مديرية التعليم� ،إج��ازة
تعليمية يف ق�سم اللغة الفرن�سية
من كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
يف اجلامعة اللبنانية.

ح��ازت اجلندي ريتا ج��ورج �شبل
من �أركان اجلي�ش للتجهيز  -ق�سم
املوازنة� ،إج��ازة تعليمية يف اللغة
العربية و�آدابها من كلية الآداب
وال��ع��ل��وم الإن�����س��ان��ي��ة يف اجلامعة
اللبنانية.

جي�ش العلم والثقافة

بكالوريو�س يف تقنيات
املعلومات واحلو�سبة
للمعاون مو�سى حمية

�إجازة تعليمية
يف اللغة الفرن�سية
للجندي مريه �أبو جنم

�إجازة تعليمية
يف اللغة العربية
للجندي ريتا �شبل

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة
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تلتهم احلرائق �سنوياً
مئات الهكتارات من
الغابات والأرا�ضي
الزراعية واملراعي،
مما ي�ؤدي اىل تق ّل�ص
الرقعة اخل�رضاء تدريجاً
يف لبنان لت�صبح � ٍ
أرا�ض
قاحلة ميتة.
ومبا �أن م�س�ؤولية
احلرائق يف لبنان ال
تنح�رص بجهة معينة ،بل
تتو ّزع على الإدارات
العامة املخت�صة
والبلديات وعلى كل
فرد من املجتمع ،قامت
وزارة البيئة ب�إعداد
درا�سة �إح�صائية عن
حرائق الغابات العام
 2008يف لبنان ،فتبينّ
للباحثني �أن منط
انت�شار احلريق يت�سارع
مبعدل � 2.3ضعفاً بعد
حواىل الدقيقة 54
الندالع احلريق.
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�إعداد :روجينا خليل

معاً لإطفاء احلريق
قبل الدقيقة الـ54

ليبقى �أخ�رض
�أ�صدرت وزارة البيئة بيانا ً �صحفيا ً بعنوان «معا ً لإطفاء
احلريق قبل الدقيقة ال��ـ� ،»54إميانا ً منها باهتمام كل
مواطن باملحافظة على الرثوة احلرجية واحلر�ص الدائم
على �إبراز �أف�ضل وجه للبنان.
وجاء يف البيان �أن احلرائق تع ّد من الأخطار الأ�سا�سية
التي ته ّدد الرقعة اخل�رضاء يف لبنان �أي الغابات التي
ت�شكّ ل م����أوى للحيوانات على اخ��ت�لاف �أن��واع��ه��ا ،مما
يعطيها دوراً هاما ً يف �صون التن ّوع البيولوجي .كما �أن
ه��ذه الغابات هي م�صدر لإنتاج الأوك�سيجني ()O2
وم�صب المت�صا�ص ثاين �أوك�سيد الكاربون ( )CO2مما
يقلّل من ح ّدة التغيرّ املناخي .كذلك ،ت�ساهم الغابات
يف �ضبط النظام املائي وتزويد خزانات املياه اجلوفية
باملياه.
�إ�ضافة اىل ذلك ،حتمي الغابات الرتبة من الإجنراف
والإنهيارات الأر�ضية وتعترب م�صدر رزق لأهايل املناطق
املجاورة لها.
وب��ال��ت��ايل ،ف ��إن تقلّ�ص م�ساحة الغابات ي����ؤدي اىل:
تدهور الرتبة ،الت�ص ّحر ،خلل يف الأنظمة الإيكولوجية
وتقلّ�ص يف التن ّوع البيولوجي ،ناهيك من الزيادة يف ح ّدة
التغيرّ املناخي.
و�أ�شار البيان اىل �أن الغابات كانت ت�شكّ ل يف ال�ستينيات
من القرن املا�ضي حواىل  ٪35من م�ساحة لبنان ،والعام
� 2005أ�صبحت ت�شكّ ل  ٪13.3منها والرقم منذ ذلك
احل�ين يف ت� ٍ
�دن م�ستمر بحيث التهمت احل��رائ��ق حواىل
 10.100هكتاراً من الغابات �أي  101كلم 2يف الأعوام
بني  2004اىل .2009
ت�ضافر اجلهود
تعتمد عمليات مكافحة احل��ري��ق ب�شكل ف� ّع��ال على
تعاون كل من عنا�رص الدفاع املدين وقوى الأمن الداخلي
واجلي�ش وموظفي البلديات وم�أموري الأحراج واجلمعيات
الأهلية ،ف�ضالً عن �سكان املنطقة نف�سها التي يح�صل
فيها احلريق .ه��ؤالء املتعاونون هم �رشكاء �أ�سا�سيون
يف تفعيل عمليات مكافحة احلرائق� ،إ�ضافة اىل الوقاية
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منها و�إعادة ت�أهيل الرقعة املت�رضرة بعد احلريق.
بعد احلرائق الكارثية التي اندلعت �أواخر �سنة ،2007
ز ّودت قوى الأمن الداخلي وزارة البيئة «باقة التعريف
عممها رئي�س
ّ
امل��وح��دة ل�ل�أرا���ض��ي امل��ح��روق��ة» ال��ت��ي ّ
جمل�س ال���وزراء بتعميم حمل الرقم ���/259ص تاريخ
 2008/3/1وب��د�أ العمل بها .وحتتوي هذه البطاقة
ومف�صلة عن احلريق ،من بينها
على معلومات مفيدة
ّ
م�ساحة املنطقة املحرتقة ومدة اندالع احلريق.
ومل��ا ك��ان احلريق فعل ام��ت��داد وانت�شار يف املكان،
ف��إن من �أه��م عنا�رص التعاون �أن يكون ال�رشكاء جميعا ً
تو�سع احل��ري��ق ومت��� ّدده م��ع الزمن.
على دراي���ة بنمط
ّ
ل��ذا ،ف��إن��ه م��ن املنطقي التفكري ب���أن هناك ارتباطا ً
�إيجابيا ً « »Positive Correlationبني امل�ساحة
املحرتقة وامل��دة الزمنية للحريق� ،إذ كلما ازدادت �أو
قلّت املدة الزمنية الندالع احلريق ،ازدادت �أو تقلّ�صت
م�ساحة املنطقة املحرتقة.
�أهمية الوقت
بعد حتليل البيانات حلرائق العام  ،2008متكّ نت
م�صلحة التخطيط والربجمة يف املديرية العامة للبيئة
يف وزارة البيئة من �إيجاد معادلتني ريا�ضيتني تفيدان
ب�أن «مدة احلريق تف�سرّ لنا م�ساحة املنطقة املحرتقة».
تو�سع احلريق اىل مرحلتني:
وبالتايل ،ميكن ف�صل منط ّ
الأوىل متتد من بدء اندالع احلريق حتى حواىل الدقيقة
 54الندالعه والثانية بعد حواىل الدقيقة الـ 54الندالع
احلريق ،حيث ت�صبح �رسعة انت�شاره �أكرث بحواىل 2.29
مرة.
لذلك ميكن اعتبار «الدقيقة الـ »54هي نقطة الف�صل
التي لو ا�ستطعنا احتواء احلريق قبلها تقلّ�صت اخل�سائر
اىل الثلث تقريبا ً.
من هنا ،ف�إن م�س�ؤولية كل مواطن لبناين بيئي �صالح،
التبليغ عن احلريق فور حدوثه �أو ر�ؤيته لتقلي�ص الأ�رضار.
كما و�أن��ه من م�س�ؤولية كل مواطن بيئي �صالح �أن
ت�سبب حرائق الغابات ك�إ�شعال
يتج ّنب ال�سلوكيات التي ّ
النار والتق�شي�ش ورمي النفايات يف الغابات.
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لل�سنة الثانية على التوايل،
نظمت م�ؤ�س�سة امل��ق��دم ال�شهيد
ّ
امل��غ��وار �صبحي العاقوري خميم ًا
ك�شفياً لأوالد �شهداء اجلي�ش (من
عمر  15ولغاية � 20سنة) وذلك يف
ثكنة الفوج املجوقل  -غو�سطا،
وعلى مدى �أربعة �أيام ،كانت حافلة
بالن�شاطات املتنوعة.
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�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :الفوج املجوقل

م�ؤ�س�سة ال�شهيد العاقوري
حتت�ضن �أبناء رفاقه واملجوقل ي�ست�ضيفهم

يف املخيم
كان يف ا�ستقبال الأوالد الـ 35لدى و�صولهم
يف اليوم الأول �ضباط وعنا�رص الفوج الذين
ع��م��ل��وا ج��اه��دي��ن ل��ت��وف�ير م��ن��اخ ه���ادئ و�آم���ن
للمخيم .اخليم املالئمة وامل��ج� ّ�ه��زة بو�سائل
الإ�ستعمال اليومي كانت بانتظار روادها م� ّؤمنة
لهم الإقامة براحة.
الهدف من �إقامة املخيم ،اىل جانب الرتفيه،
تدريب الأوالد على روح امل�س�ؤولية ملواكبة
�أعمال املخيمات الالحقة ،و�إعداد فريق عمل من
املن�شّ طني �أو القادة يت�سلّمون يف ما بعد مهمات
االهتمام ب�سواهم .وقد �أبدى امل�شاركون جتاوبا ً
�رسيعا ً واندفاعا ً «مل نكن نتوقّ عه» كما قالت
رئي�سة امل�ؤ�س�سة ال�سيدة ليا العاقوري.
دعوات

وزيارات
ت�ضمنت
�إ���ض��اف��ة اىل ل��ي��ايل املخيم ال��ت��ي
ّ
�سهرات فنية وغنائية و�سهرات تراثية و�ألعابا ً
على �أنواعها (تعارف� ،ألعاب �صغرية� ،ألعاب
لبى الأوالد دعوة
جماعية� ،ألعاب تناف�سيةّ ،)...
�إدارة كازينو لبنان حل�ضور عر�ض «Holiday
� »On Iceأو «رق�ص على اجلليد» ،كما
�شاهدوا فيلم « »Karaté kidsبدعوة من
ال�سيد حممد مر ّوة الذي كان يف ا�ستقبالهم يف
�سينما .Géant
ت�ضمن ال�برن��ام��ج مت�ضية ي��وم كامل
كما
ّ
املجمع الع�سكري  -جونيه حيث ك��ان يف
يف
ّ
ا�ستقبالهم �ضابط الأمن العقيد حبيب زهوة،
و�شعروا �أنهم بني �أهلهم و�أ�صدقائهم.
خ��ت��ام ال���زي���ارات ك���ان تلبية دع���وة رئي�س
م�ستو�صف مار �رشبل اخلريي واملركز الإجتماعي
الثقايف اخل�يري يف �سد البو�رشية ال�سيد ايلي
ت��ن��وري اىل غ���داء �أق��ام��ه على �رشفهم يف
امل��در���س��ة الفندقية  -ال��دك��وان��ة ،ح�رضه
العقيد الركن فاتك ال�سعدي ممثالً العماد
قائد اجلي�ش ،قائمقام املنت الآن�سة مارلني
حداد ،رئي�س بلدية الدكوانة املحامي �أنطوان
�شختورة ،الدكتور �سليم مغربل طبيب ق�ضاء
امل�ت�ن ،رئي�س بلدية اجل��دي��دة  -البو�رشية
 ال�سد �أن��ط��وان ج��ب��ارة ،و�أع�����ض��اء املجل�سال��ب��ل��دي واملخاتري،
الأخ�����ت �أل��ي�ن احل���اج
املر�شدة الإجتماعية
للم�ستو�صف ،وكهنة
الرعايا.
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بعد كلمة ترحيب من رئي�س املعهد الأنطوين
 بعبدا الأب بطر�س عازار� ،ألقت املحامية ليلى�أبو زيد تنوري كلمة با�سم املركز قالت فيها:
«�إن كانت الكلمات يف املنا�سبات احلميدة
حتمل يف �صدارتها التحية والرتحيب وحتمل يف
ختامها امل�سك ،ف�إين �أحمل مع امل�سك جلي�شنا
قائداً و�ضباطا ً ورتباء و�أف��راداً �أجمل و�أخل�ص
التهاين والأماين يف عيدكم �أنتم الذين حملتم
وج�سدمتوه
ال�رشف والت�ضحية والوفاء �شعاراً،
ّ
�صدقا ً و�إخال�صا ً وجهدا ً وبذالً وعطاء ،وجبلتموه
تعبا ً وعرقا ً ودما ً وفداء ...لكم على الزمان تاريخ
جميد وعلى كل �شرب من تراب لبنان وقفة ع ّز
و�شهيد ولكم يف كل قلب �أغنية ون�شيد ،فلي�س
لآب وح��ده العيد بل يف كل يوم لكم يف قلبنا
عيد».
وتخلل ال��غ��داء �أل��ع��اب خ� ّف��ة و�سحر ق ّدمها
«ميكي جونيور» و�أجواء فنية من الـ� DJسمري
دياب �أ�ضفتا جواً من الفرح والب�سمة التي مل
تفارق ثغرهم.
ويف اخلتام ،ق � ّدم ال�سيد ايلي تنوري درعا ً
ت��ذك��اري�ا ً ملمثل قائد اجلي�ش ع��رب��ون تقدير
ووفاء للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وق��د راف��ق الأوالد يف ه��ذه اجل���والت الرائد
ري�شار حلو من الفوج املجوقل ال��ذي �أوالهم
اهتمامه اخلا�ص.

كلمة �شكر
توجــهت ال�سيدة ليا العاقوري
من جهتها
ّ
يتوان
بال�شكر اىل العمــاد قائد اجلي�ش الذي مل
َ
حلظة ع��ن تقدمي الــدعم لأي ن�شــاط يقــام
لأوالد ال�شهداء الع�سكريني لأنهم ي�شكّ لون
«نقطة �ضعفه» ،كما �شكرت كل من �ساهم
يف �إجناح هذا املخيم ،خ�صو�صا ً �ضباط الفوج

املجوقل ورتبا�ؤه وعنا�رصه ،رئي�س جمل�س �إدارة
كازينو لبنان حميد الكريدي ،مديــر املطاعــم
يف كازينو لبنان �إدغـار معلوف (�إب��ن ال�شهيد
العميد بول معلوف)� ،إدارة �سينما ،Géant
ال�رشطة الع�سكرية ،الطبابة الع�سكرية وفـوج
النقل.
ومل
توجه �شكرا ً
تن�س ال�سيـدة العاقوري �أن ّ
َ
م���ف���ع���م���ا ً باملحبـة
والإم��ت��ن��ان اىل فريق
العمل املنا�ضل
اىل ج���ان���ب���ه���ا
وه������م :ال�����س��ي��دة
مادلني �أبي را�شد،
ال�سيدة م��اري��ا عبد
ال��ن��ور ،الآن�سة كارال
بعيني ،الآن�سة ناتايل
�شاوول ،ال�سيد هرني
كوروميليان ،ال�سيدة
����س���ل���م���ى ي���و����س���ف،
ال�سيد رميون غالب،
ال�سيد روي جري�ش،
لتخ�صي�ص جزء كبري
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من وقتهــم يف خدمة التطــوع و�إقامة حما�رضات
حول موا�ضيــع :ح�سن الت�رصّف� ،آداب املائدة،
مراحـل منو الطفـل ،الإعــالم وت�أثريه...
ولفتت رئي�سة م�ؤ�س�سة امل��ق��دم ال�شهيد
�صبحي العاقوري اىل �أن املخيم الثاين لهذا
ال�صيف الذي �ستنظمه امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع
قيادة اجلي�ش �سيكون لأوالد ال�شهداء من عمر
 7ولغاية � 14سنة.

�سيفنا و القلــم
العقيد اليا�س �أبو خليل

� ...صوب ال�شم�س
مت�شّ ى القمر ���ص��وب ال�شم�س عند الغياب
مل����������ن ط����������لّ �آب
وم����������و ّدع����������ة مت����������وز ّ
ب��ت��م��وت ح��ت��ى ت��ع��ي�����ش ،ب���ت����آخ���ي ال���ع���ذاب
���ش��م��ع��ة ح���ن���وين ق��ل��ب��ه��ا م����ن احل�����ب داب
وت��ع��ب��ت ت���ا ع�ي�ن ال�����س��ه��ر ت��رك��وه��ا ال��ه��داب
م���ن م���در����س���ة ج��ي�����ش ال����رج����ويل وال�����ش��ب��اب

حل����ظ����ة م�����ا رم�����ي�����ت ب����ال����ب����ح����ور ت���ي���اب���ه���ا
اح����م����ر وق������ت غ��ي��اب��ه��ا
وج�������و
وال����ق����ر�����ص ّ
ّ
ون���ف�������س ال�����ق�����در ي���ل���ل���ي �أخ�����ده�����ا ج��اب��ه��ا
ت���ن��� ّق���ط «����ش���رف» ع����ا والده�������ا و�أح���ب���اب���ه���ا
م����ن «ت�������ض���ح���ي���ة» ح����روف����ا ح���م���ر بكتابها
�����ص���� ّل����ت «وف�����������ا» ل����ب����ن����ان مب���ح���راب���ه���ا

علّنا نحتفل بعيد اجلي�ش هذا العام مع
ال�شهداء يف عليائهم ،ونر�سل لهم حتية
الوفاء اىل �أعايل ال�سماء...
العيد � ٍآت ال حم��ال��ة ،مل ي�ستطع العدو
منعه من القدوم الينا يف الأول من �آب،
بالرغم م��ن ك��ل حم��اوالت��ه اخلبيثة �رضب
اجلي�ش من الداخل واخلارج ،لكنه مل يفلح
ولن يفلح و�سي�أتي العيد...
مل ي�ستطع الإرهابيون احلاقدون� ،أعداء
ال��دي��ن وال��وط��ن واحل�����ض��ارة� ،أن مينعوا
مت �سحقهم
العيد من القدوم الينا ،فقد ّ
ب�أقدام �أبطال اجلي�ش حماهم اهلل ،و�سي�أتي
العيد...
يف الأول من �آب �سي�أتي العيد ،و�سنج ّدد
التزامنا جتاه ال�شعب العظيم ب�أن ن�شكّ ل
ب�صدورنا درع���ا ً واق��ي �ا ً ل��ه ،و�أن نتكامل
معه ويتكامل معنا ،لنقاوم �سويا ً جميع
الغزاة...
�سنق�سم �أم��ام الوطن �أننا �سندافع عنه
ولن نتخلى عن هذا الواجب� ،شاء من �شاء
و�أبى من �أبى...
�سنقاتل بال�سالح واحلراب ،وحتى باللحم
احلي ،ليبقى العلم �شاخما ً حيث زرعه َمن
ّ
�سبقنا من الأبطال وال�شهداء...
�سن�ضيف اىل ت��اري��خ لبنان ف�صالً من
ف�صول البطولة ،تقر�أه الأجيال القادمة،
ت��ع��ت � ّز ب���ه وت��ف��ت��خ��ر ،وت��ك��م��ل��ه ف�صوالً
وف�صول...
�سيبقى جي�شنا لكل لبنان ،لكل التيارات
والأل��������وان ،ل��ك��ل امل���ذاه���ب والأدي������ان،
للإن�سان...
وما �أعظم الإن�سان يف لبنان...
العقيد الركن
ح�سن جوين
كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان

ي���������ا ع������ي������د ب�������������� ّدي خ�������ّب������رّ ك ق�������ص���ة ع������ن م����������ارد م������ن رم����ي���������ش ك��������ان ك��ب�ير
ورح ذكّ ���������������رك ب����������أم���������ور خم���ت�������ص���ة ع������ن ط����ف����ل ق�����ان�����ا وب�������س���م���ة ال���ت���ح���ري���ر
ومي�����ك�����ن �إذا ����س���م���ح���ت ايل ال���غ�������ص���ة ع������ا ق���ب��ر «�إب�����������ن ال�����ب�����ل�����د» ج�������� ّد وط��ي�ر
م����و�����ص����ى������ :ص����� ّل�����وا الأب��������ان��������ا ب���ن���غ���م���ة ال���ت���ك���ب�ي�ر
ط����م����ن����و م������ا م��������ات ل������ـ
ت������ا
ّ
ّ
م���رت�������ص���ة م�����ش��ي��ت ع����ا درب ����ش���م���وخ���ك م�����ش��اوي��ر
ي������ا ح����ل����م ع�����ي�����د ،وق������ل������وب
ّ
ي�����ا «وط����������ن» �إن���������ت ال����ع����ي����د واحل�������ص���ة �����ش����و م�����ا رم���������وك �����س����ه����ام م�����ا ب���ت���م���وت
و�����ش����و م�����ا ع����ط����اك ال�����وط�����ن م���� ّن����و كتري

بقلبو
الأرزة...
متل
والدو

�إميل نون

�سي�أتي العيد

ب����ع����ي����د اجل����ي���������ش ال���ل���ب���ن���اين
م������ن������ت������ق������ ّدم ب�����ال�����ت�����ه�����اين

�آب
�أول
يف
لأغ������������ل������������ى الأح������������ب������������اب

ي�����ا ج���ي�������ش ال�����ن�����ور ال����ه����ادي
ال�������ص���وت ال����ع����ايل وال�������ش���ادي
و�����ش����ه����ادة حت����اك����ي ����ش���ه���ادة
اجل����ي���������ش ب����ي����ق����را امل�����ب�����ادي

ب����������������������درب الأج��������������ي��������������ال
ل������ل������إ�������������س������������ت������������ق������ل�����ال
ب������������������������دم الأب���������������ط���������������ال
ّ
ب�����������������ف�����������������رد ك�����������ت�����������اب

اجل�������ن�������دي دم�������ات�������و راه�������ن
وب����ق����ل����ب����و الأرزة ح���ا����ض���ن
������ي�������ال امل�������واط�������ن
ي��������ا ه�������ن� ّ
وع�������م�������ادو ال�����������درع امل����اك����ن

م�������������������������ع ج�����������������ه�����������������ادو
والدو
م�����������������ت�����������������ل
ق������������������������������������������� ّوادو
يف
������������ض�����������د الإره�������������������������������اب

اجل���ي�������ش ال�������س���اه���ر واحل����ا���ض�ر
�����ص����ان امل����ا�����ض����ي واحل����ا���ض�ر
و�������ش������و ح������ل������وة ه����امل����ن����اظ����ر
�����رح ق�����ل�����ب ال����ن����اظ����ر
ب������ت������ف� ّ

ب����������������ك����������������ل ظ������������������������روف
يف ج���������م���������ع �������ص������ف������وف
م�����������ع مل�����������ع ال�������������س������ي������وف
ع�������������ا �أح�������������ل�������������ى ت�������������راب

ق����ل����ب����ي ب����اجل����ي���������ش م���ع���لّ���ق
وب�������������ش������وف������و ن����������س��ر حم���� ّل����ق
وف������ك������رو ع������ا ب����ل����ادو م���ق��� ّل���ق
وع����������احل����������دود وب�����اخل�����ن�����دق

ط����������������������������ول االي����������������������������ام
راف��������������������������������ع �أع�������������ل������������ام
����������س���������اه���������ر م�������������ا ي�������ن�������ام
ح����������ار�����������س ال�������������ب�������������واب...
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�سيفنا و القلــم
اىل روح
ال�شهيد
يف عيد اجلي�ش
ولدي �أيها احلبيب الغايل،
ه��ذا �آب ق��د �أط���لّ لي�س ّجل الذكرى
الثالثة ل�شهادتك ول�ل�أي��ام الطويلة
مرت من دون �أن �أراك فيها� .أطلّ
التي ّ
�أول �آب ليحتفل لبنان بعيد جي�شه،
فبهذه املنا�سبة �أق��ف �أم���ام �رضيحك
أع��ي��دك بعيد ه��ذه امل�ؤ�س�سة التي
� ّ
لطاملا �أحببتها وتفانيت يف حبها� .أكلم
نف�سي� ،أفرح ل�شهادتك لأن ال�شهادة
من �أجل الوطن ت�ضحية و�رشف ووفاء.
�أهنئك حبيبي و�أعلمك ب�أن م�ؤ�س�ستك
الع�سكرية التي �أحببتها مل ولن تن�ساك
�أب���داً ،فلقد �أطلق على تخريج دورة
مغاوير  43ا�سمك �أيها البطل املغوار.
تخرجت منه مغواراً
يف املكان الذي ّ
�شجاعا ً �أيها احلبيب ،وعندما �سمعت
ا�سمك يعلن ب�صوت رف��اق ال�سالح:
«دورة النقيب ال�شهيد ح�سام بو عرم»،
�شعرت بهذه اللحظة بالفخر والإعتزاز،
أح�س�ست �أنك
نظرت اىل ال�سماء ،ف�
ُ
تنظر الينا بفرح وحمبة من عليائك
و�أنت مرتاح و�سعيد بهذا التقدير.
�أ�شكر جزيل ال�شكر القائد العماد جان
قهوجي على هذه اللفتة اجلميلة وهذا
أعيده بعيد اجلي�ش و�أطلب
التقدير ،و� ّ
من اهلل �أن يعيده عليه وعلى امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية بجميع �أف���راده���ا باخلري
والربكة والنجاح والتقدم امل�ستمر.
�أطال اهلل بعمر �سيادته قائداً �شجاعا ً
نفتخر ب��ه .ورح���م اهلل ول���دي النقيب
ال�شهيد املغوار ح�سام بو عرم وجميع
رفاقه ال�شهداء.
ن�سيبة بو عرم

رجاء جرجي فرح

�شجرة العدي�سة
ي�����ا ����ش���ج���رة ال��������س��رو ب�������الأح�������داق حتميك
م����ن �أ����ش���ك���ن���ازي وم�����ن �أرك���������ان �صهينة
ُر ّد ع����ل����ى ع����ق����ب م������ن ث����� ّل�����ة وق���ف���ت
��������ر م�������ن خ����ل����ف����ه����ا ع�������������ارا ً م���ل���م���ل���م���ة
جت� ّ
يف �����ش����ه����ر �آب وف�������ج�������راً يف حم����اول����ة
�إث����ن����ان م����ن ج��ي�����ش��ن��ا ����ض��� ّح���وا وم�����ا بخلوا
ه����ذا ال��ط��ف��ي��ل��ي روى م���ع ال��ع�����ش��ي زنبقة
م���را����س���ل «الأخ������ب������ار» ج���ن���دي ه�����وى قلما ً
����ش���ع���ي���ب اي���������ض����ا ً �أ�����ص����اب����ت����ه ق���ذائ���ف���ه���م
���ل����ام ����س���وى يف لحُ ���م���ة �سقطوا
ُج����ن���� ٌد و�أق�
ٌ
ي����ا ����س��روة ال����ع���� ّز ُخ�������ض���ت ال����ي����وم ملحمة
ف������الأر�������ض �أر������ض�����ك �أق������دا�������س م��ق��د���س��ة

ك��ت��ي��ب��ة اجل���ي�������ش م����ن �أع��������دى �أع�����ادي� ِ
����ك
ي�����وم ا����س���ت���ب���اح���ت �أي����ادي����ه����م �أرا�����ض����ي� ِ
���ك
ِ
حت��م��ي��ك
������س�����دا ً م���ن���ي���ع���ا ً م�����ن ال������ع������دوان
ِ
ت�����ص��دي��ك
ق���ت���ل���ى وج����رح����ى ه�����روب�����ا ً م����ن
ل���ل���ن���ي���ل م�����ن �������س�������ؤدد ف����ي����ه م���ع���ال���ي� ِ
��ك
ف���������داء غ�������ص���ن ت�������س���ام���ى يف �أع����ال����ي� ِ
���ك
ِ
ل��ت�����س��ق��ي��ك
ح�����م�����راء ت����زه����ر ����ش���ج���ع���ان���ا ً
ِ
ك���ف���ادي���ك
يف خ����دم����ة احل������ق م�������ص���ل���وب���ا ً
ِ
وي����روي����ك
ي�������روي ال���ع���دي�������س���ة م����ن ن������زف
ك���ي���م���ا تمُ �����������س ب�������داء ال����رج���������س �أي�����دي� ِ
����ك
ّ
ِ
فيك
ف��ي��ه��ا ان���ت�����ص�رت ف��ف��ا���ض ال���ع��� ّز م���ن
واجل���ي�������ش ج��ي�����ش��ك والأه������ل������ون �أه���ل���ي� ِ
��ك
حممد عبد الرحمن دمج

للكرامة خط �أحمر

ب����ع����ي����د اجل����ي���������ش ي������ا �أف��������������راح زي������دي ب��������������أول �آب وال���������ذك���������رى امل����ج����ي����دي
وت������ع ��ّب��رّ ع������ن ودادي وف�����ي�����ك �إك���ب��ر ك���ت���ب���ت ال������ي������وم ل����ع����ي����ون����ك ق�������ص���ي���دي
ي������ا ع������ن������وان ال������وف������ا وال������ل������ب ج���وه���ر رح ب�����ف�����دي�����ك ب�����ع�����ي�����وين وح����ف����ي����دي
ي�����ا �����س����ي����اج ال�����وط�����ن وع�����ي�����ون ت�����س��ه��ر ح����ت����ى ت�����ن�����ام ه���ال���ع���ي���ل���ة ال�������س���ع���ي���دي
وه�������ب�������ت ال��������������روح والإي�������������������ام �أخ���ب���ر وم������ا ي������وم ت����زع����زع����ت ف���ي���ك ال���ع���ق���ي���دي
ّ
مب��������ي��������دان ال���������رج���������ويل وك�����������ل حم������ور وب�����وق�����ف�����ة ع������ز م���������ش����ه����ودي وف�����ري�����دي
ج�������ن�������ودك ������س����� ّج�����ل�����وا يف ك�������ل حم�����ض�ر ب���������س����ايل وم�����رج�����ل�����ي م���ت���ي���ل���ة ج����دي����دي
ي�������ا را��������س�������م ل�����ل�����ك�����رام�����ة خ�������ط �أح�����م�����ر ب����ك����ل����م����ة ح�������ق وال��������ع����ب���رة امل����ف����ي����دي
�����ش����ع����ب وج�����ي�����������ش م����ت����ح����دي����ن �أك���ث���ر واي�������������دك ه�����ات�����ه�����ا ت���������ش����ب����ك ب�������إي������دي
وب�����������ص�����وت�����ك ع������ال������ع������دا اهلل �أك����ب���ر ع�����ي�����ون ال��������ش��ر ع������ن �أر��������ض�������ك ب���ع���ي���دي
وح������ت������ى حم����ب����ت����ي ل����ل����ج����ي���������ش ت���ظ���ه���ر ق�����ب�����ل ال�������ك�������ل رح ج������� ّن�������د وح�����ي�����دي
وب����ن���������س����ى ه������ال������دين ج�����وه�����ر وم���ظ���ه���ر وع�����ا ط�����ول ال���ع���م���ر م����ا ب��ن�����س��ى �شهيدك
�����ي������ي و�����ش����ه����ي����دي
لأن�����������و ب�����ال�����وط�����ن خ� ّ

جي�ش
الكرامة

�سعيد ر�شيد
يزبك
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ي���ا م��ق��ل��ع رج����ال الإب�����ا والعنفوان يا جمد �أر���ض الأرز يا مقلع �صمود
وج��ودك با جي�ش بالدنا �سلم و�أمان وبنهار عيدك فتحوا زرار ال��ورود
انت ال�رشف والت�ضحية وفدى لبنان بيوم املعارك جندك بت�صبح �أ�سود
ومل��ا اي���ادي ال����شر و���س��ي��وف اجلبان بالغدر �صاروا يقابلوا عيون اجلنود
ك��ن��ت ���س��ي��ف احل���ق ب��ال��زن��د امل�لان ت�صون الكرامة تالعدل عنا ي�سود
وبعدك يا جي�ش بالدنا بحب و�إميان بت�سقي ال�شهادة دم عا كل احلدود
ب���إي��دك ع��ل��م ل��ب��ن��ان ع��ت�لال الزمان رح ي�����ض��ل ي����رف����رف ب���ع��� ّز و�إب�����ا
ويدفق عكل ال�رشق ن�سمات اخللود
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�سيفنا و القلــم
عيد اجلي�ش

املج ّند املم ّددة خدماته
عبد الهادي العكاري
فوج التدخل الرابع

يا �أول �آب

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

القدر

اىل الراحل
املقدم املتقاعد اميل ارفول
امل�ؤهل الأول جوزف ارفول
مقر عام اجلي�ش

�أ��������س�������اط���ي���ر ال�����������ش�����ع�����ر ا�����ش����ت����اق����ت
ا��������س�������ود ال�����غ�����اب�����ة دخ������ل������ت ع���ري���ن���ه���ا
�أم�����������������������������واج ال���������ب���������ح���������ر ه�����������������د�أت
����������ش���������ع���������ار رك�������������ي�������������زه اجل������ي�������������ش
ل������ه������ي������ب ال�������������ش������م�������������س �إ�������ش������ت������د
�������ص������ف������وف اجل������ي�������������ش ت�����ر���ص��ر������ص�����ت
ف�������������ص������ل ال���������������ص�������ي�������ف ت�������������س������اءل
ف���������������أج��������������اب��������������ه ����������ش���������ه���������ر �آب
ف����������������������������������������������الأول م��������������������ن �آب
ب������ع������ي������دك ي���������ا ج�����ي�����������ش ال������ع������روب������ة
ال�����ي�����وم ع����ر�����س����ك ي�����ا ق�����ي�����ادة اجل���ي�������ش
ع�����������ش�����ت�����م ي����������ا ا�����������س����������ود ال�������وط�������ن

اىل و������ص�����ف�����ك ي��������ا ع�����ي�����د الأب���������������رار
خ������وف������ا ً م������ن ه����ي����ب����ة م����ق����ات����ل م����غ����وار
ف��ر���س��م��ت ال�����ش��م�����س ع��ل��ى ���س��ط��ح��ه��ا �شعار
�����ش���رف وت���������ض����ح����ي����ة ووف������������اء و�إ�������ص�����رار
ل����ت����ح����رق ت���ر����س���ن���ة الأع��������������داء الأ������ش����رار
لإظ��ه��ار ق��وة نراها عند الت�صدي لعدو غ ّدار
��ي���ار
ع���م���ا ي����ج����ري يف ه������ذا ال�����ك�����ون ال�������س� ّ
������س������أب�����د أ� ن�����ه�����اري ب���ع���ي���د الإن����ت���������ص����ار
التم�سك بحرية القرار
ع��ي� ٌد للجي�ش وع��ي��د
ّ
�أهنئ كل قائد وف��ار���س يف م�ؤ�س�سة الإعمار
ف����أرت���ق���ي ع����زاً و���ش��م��وخ �ا ً اىل ق��م��ة الأن�����وار
وع���ا����ش ل��ب��ن��ان امل���ك��� ّل���ل ب����أ����ش���ج���ار ال��غ��ار

ي�������ا �أول �آب ي�������ا رم���������ز امل������ب������ادي ي������ا ع����ي����د رج���������ال ع������ن������وان ال�������ش���ه���ادي
������س�����ق�����و ب������دم������ات������ه������ن راي�������������ة وط����ن����ا ت�����ا ح���ت���ى ت���ع���ي�������ش ب�����ب��ل��ادي ال�������س���ي���ادي
وي��������ا ج���ي�������ش ب���ل��ادن������ا ب����ع����ي����دك ت���ه��� ّن���ا و�إرف��������������ع را�������س������ك وا������ش�����م�����خ زي��������ادي
�أرز ل������ب������ن������ان ب�������دم�������وع�������ك حت����� ّن�����ا وج�����ب�����ل �����ص����ن��ي�ن م������ا ب���ي�������ص�ي�ر وادي
ج�����ن�����وب ال������وط������ن ب���������ص����م����ودك ت���ق��� ّن���ا و�����ش����م����ال ال�����ع����� ّز ل���ب�������س���ت���وا ال�������س���ع���ادي
وق������ل������ب ب������ي�����روت م�������ن ق����ل����ب����و مت���� ّن����ا ي���������ش����وف الأم������������ن يف ك������ل ال������ن������وادي
����������م ال�������وط�������ن ي������ام������ا ح����م����ل����ت ع���� ّن����ا و�إل�����������ك ت������اري������خ ف�������وق امل�����ج�����د ه������ادي
وه� ّ
ب�����وق�����ت ال���������س����ل����م ي�����ام�����ا ك����ن����ت َب���� ّن����ا وب������وق������ت احل����������رب رك�����ع�����ت الأع������������ادي
وي���������ا ح������ام������ي احل������م������ى ب�����ل�����ادك ت���ب��� ّن���ا و�إح�������������� ِم ت�����راب�����ه�����ا ودور ال����ع����ب����ادي
ب������ل������ادك م��������ن �إل�������������ه ال��������ك��������ون ج���� ّن����ا ج����ع����ل����ه����ا ال������������رب ل�����ل�����ع�����امل ع�����ي�����ادي
وخ����ل����ق����ه����ا ع������ا ������س�����وا وف����ي����ه����ا ت������أ ّن�����ا وع����ط����اه����ا ����ش���ع���ب م�����ا ب���ي���ع���رف ي���ع���ادي
وع�����ط�����ان�����ا ج����ي���������ش ب�������زن�������ودو ح�������ض��� ّن���ا ي������ا رب��������ي اح�����ف�����ظ اجل����ي���������ش وج�����ن�����ودو
و�إح����������������� ِم ك��������ل �أرك�����������������ان ال�����ق�����ي�����ادي
رحلت باكراً يا �أخي
وتركتني وحيداً
رحلت عيناك عني
وبقيت عيناي حت ّدق...
فهل ت��رى عيناك مثلما ترى
عيناي؟
ال �أ�ستطيع الإجابة عنك و�أنت
يف دنياك اخلالدة
�أما �أنا ف�أراك يف ال�صباح م�رشقا ً
ويف امل�ساء م�ش ّعا ً
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وحتى �أ�سمعك مع كل ن�سمة
هواء
رحلت باكرا ً عن هذه الأر�ض
وم�شيت طريق اجللجلة متحمالً
الكثري...
يف حياتك املهنية
ال��ت��ي �أع��ط��ي��ت��ه��ا ب��ك��ل تفان
ومناقبية و�إخال�ص
لكن هكذا �أراد القدر
�أ�س�ألك بعد �أن تعلمت منك
�آب�/أيلول 2010

على الأقل
التحمل وال�صرب...
القدرة على
ّ
هل من وط��ن يف العامل يحيا
من دون جي�ش يفتخر به �أبنا�ؤه؟
فمهما حتملنا يا �أخي
ما هو �إال جزء مما يتحمله
قادتنا �أجمعني
فلهم التوفيق
ولك املجد واخللود.

�شاع يف الفرتة الأخرية ،ا�ستخدام عبارة
«النريان ال�صديقة» يف و�سائل الإعالم
املكتوبة واملرئية وامل�سموعة ،وباتت
هذه العبارة تردد يف الأخبار الع�سكرية
والقتالية خ�صو�صاً يف �أفغان�ستان والعراق
وغزة ،كذلك يف اخلطاب ال�سيا�سي
الداخلي والعربي ،كما ن�رشت مقاالت
�سيا�سية حول هذا املو�ضوع ،حتى �إن �أحد
الروائيني امل�رصيني (د .عالء الأ�سواين)
�أطلق رواية العام  ،2009حتمل العنوان
نف�سه ،فما معنى النريان ال�صديقة؟
وهل ميكن للنريان �أن تكون «�صديقة»
�إذا كانت تقتل؟
�أم �أن امل�صطلح �أ�صبح من ال�شمول بحيث
يعبرّ عن حالة� ،أو حاالت متعددة م�شابهة؟
�سنحاول تف�سري امل�صطلح مبعانيه
املختلفة ،والأ�سباب التي �أوجدته،
ونتائجه.

امل�صطلح
تطلق ع��ب��ارة «ن�ي�ران �صديقة» ،ع�سكريا ً
عندما ت�صيب الوحدات الع�سكرية امل�شتبكة يف
القتال �أحد �أفرادها� ،أو �أحد �أفراد� ،أو جمموعات
من القوات ال�صديقة لهذه الوحدة ،القريبة يف
وتت�سبب يف
�أثناء املعركة ،وبدون ق�صد منها،
ّ
�سميت «بقتل الأخ
جرحه� ،أو يف مقتله ،ولذلك ّ
.»Fratricide
وقد ا�ستخدم هذا امل�صطلح يف معظم اجليو�ش
خ�صو�صا ً خالل القرن الع�رشين من قبل جي�ش
الواليات املتحدة الأمريكية ،كذلك عرفت دول
كثرية من حلف �شمال الأطل�سي ( )Natoهذا
امل�صطلح حتت �إ�سم «»Blue on Blue
�أي «�أزرق فوق �أزرق» ،وذلك يف �أثناء مناورات
ق���وات دول احل��ل��ف امل��ت��ع��ددة ،للتعبري عن
احل��االت التي كانت تقع بني �أف��راد ووحدات
من قوات احللف نف�سه ،وت�ؤدي اىل �إ�صابات.
وال��ل��ون الأزرق ه��و رم��ز للوحدات الأطل�سية
كافة يف مقابل اللون الربتقايل �أو الأحمر الذي
كان يعترب رمزاً لقوات حلف وار�سو املعادية.
�أي �أن الأزرق «�صديق» بينما «الأحمر» عدو،
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�إعداد :د� .أحمد َع ّلو
عميد متقاعد

النريان ال�صديقة

اخلط أ� وارد دائماً ومق�صود �أحياناً...
وهكذا ...حتى �أننا يف الكلية احلربية ،يف �أثناء
املناورات والتدريبات القتالية كنا ن�ستخدم
امل�صطلح نف�سه والألوان عينها للتمييز بني
ال�صديق وال��ع��دو .كذلك ي��رد ذك��ر النريان
ال�صديقة يف �أمر العمليات وخطط القتال،
كعامل م�ساعد وتنبيه لأماكن وجوده على
الأر���ض املفرت�ضة ك�ساحة ا�شتباك .ولكن
عند وقوع الإ�شتباك الفعلي �أو املعركة قد
يحدث �أن تطلق الوحدات (�أو الأفراد) النار
وتت�سبب يف قتل وجرح
على بع�ضها البع�ض
ّ
عدد منها ،فلماذا يحدث هذا؟ وكيف؟
الأ�سباب
�إن �أه��م الأ�سباب التي ت ��ؤدي اىل الإ�صابة
بنريان �صديقة تعود اىل ما ي�أتي:
• الإن�سان� :أي �أن املقاتل يف �ساحة العركة
هو ال�سبب الرئي�س يف ارت��ك��اب ه��ذا الفعل،
ذلك �أن جو املعركة ذاته وحالة التوتر والقلق
واخلوف التي يعي�شها هذا املقاتل والت�شوي�ش
الفكري والنف�سي ،جتعله عر�ضة للت�رصف
الع�شوائي واملتهور ،فيطلق النار �أحيانا ً من
دون متييز وعند �أقل حركة ،دفاعا ً عن نف�سه،
وخ�صو�صا ً يف الليل� ،أو عند كثافة �ضباب
ح�س
احلرب ( .)Fog of warوهذا ما يفقده ّ
القدرة على التحكم بنف�سه والتحليل املنطقي
ال�سليم حتت �ضغط املعركة.
• الأر���ض� :إن �أر���ض املعركة نف�سها قد
تلعب دوراً مهما ً يف الت�شوي�ش على املقاتل
وت�ضعف ق��درت��ه على متييز ال�صديق من
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العدو ،خ�صو�صا ً �إذا كانت هذه الأر�ض
جديدة �أو غريبة بالن�سبة اىل املقاتل ،كاحلرب
يف اجلبال �أو ال�صحراء.
• الطق�س :ي�شكّ ل عامل الطق�س عن�رصا ً
فاعالً يف �إرب���اك املقاتل وت�ش ّو�شه ،كاملطر
ال�شديد �أو الثلوج� ،أو احلر الالهب فيقع يف فخ
�إطالق النار على �أ�صدقائه وهو يح�سبهم �أعداء.
• التمو�ضع القتايل والإت�����ص��ال� :إن
تقارب انت�شار الوحدات ال�صديقة يف القتال
وعدم الإت�صال والتن�سيق يف ما بينها ،ي�ؤدي
اىل وق��وع بع�ضها حتت ن�يران البع�ض الآخر،
وخ�صو�صا ً عندما تكون ه��ذه ال��وح��دات من

دول خمتلفة ،وكما حدث يف �أثناء حرب اخلليج
الأوىل� ،أو كما حدث يف �أثناء غزو العراق العام
 2003عندما �أ�سقط ���ص��اروخ «باتريوت»
�أمريكي طائرة حربية بريطانية� ،أو كذلك عندما
�أ�سقط �صاروخ �أمريكي �آخ��ر طائرة �أمريكية
قرب كربالء� ،أو عندما ق�صفت طائرة حربية
�أمريكية ( )A -10جمموعة ع�سكرية �أمريكية
من امل�شاة يف معركة النا�رصية وقتلت �ستة من
جنود املارينز.
ك��ذل��ك ا���ش��ت��ب��ك��ت دب��اب��ت��ان بريطانيتان
(ت�شالنجر  )2يف �أثناء الليل من دون معرفة
ب��ع�����ض��ه��ا ال��ب��ع�����ض ،و�أدى ذل����ك اىل
مقتل �إثنني من طاقم �إحداهما .ويف
ح��رب غ��زة  ،2009ق�صفت دبابة
�إ�رسائيلية مبنى كان قد احتله جنود
�إ�رسائيليون ،م��ا �أدى اىل مقتل
ثالثة جنود وجرح ع�رشين �آخرين.
الأمثلة عن الإ�صابة بنريان
���ص��دي��ق��ة ك���ث�ي�رة ،وميكن
�إح�������ص���اء ع�������ش�رات �آالف
الإ���ص��اب��ات التي �س ّجلت
حت�����ت �إ������س�����م «ن���ي���ران
�صديقة» منذ احلربني العامليتني
الأوىل والثانية ،وحرب 1956
ع��ل��ى م����صر وح�����رب 1967
(����س���ف���ي���ن���ة ل���ي�ب�رت���ي
الأم�يرك��ي��ة

�أغ��رق��ت��ه��ا
�إ��س�رائ���ي���ل) وح���رب
ڤييتنام وكوريا ،وح��رب العراق� ،إيران،
وح����روب اخل��ل��ي��ج و�أف��غ��ان�����س��ت��ان ،ك��ذل��ك منذ
معارك الإ�سكندر والقاد�سية ومعركة واترلو،
فالتاريخ الع�سكري حافل بحوادث م�شابهة ال
ميكن ح�رصها هنا.
تداعيات ونتائج وحلول
مما ال �شك فيه �أن الإ�صابة بنريان ال�صديق

ي�ؤثر معنويا ً ونف�سيا ً على املقاتل �أو الوحدات
ال�صديقة ويجعلها ت�شعر بالأ�سى والغ�ضب
والإح���ب���اط ،ف��الإن�����س��ان ال���ذي يقاتل ع���دوا ً ما
يف�ضل �أن ُيقتل بنريان هذا العدو
يتمنى� ،أو
ّ
�إذا ك��ان ال بد من ذل��ك ،فيعترب بطالً وينال
جمداً ،ال �أن ُيقتل بنريان رفاقه كما حدث لأهل
اجلندي الأم�يرك��ي ال��ذي قتل يف �أفغان�ستان
(بات تيلمان) العام  ،2004واعترب بطالً قوميا ً
ولكن تبينّ بعد ذلك �أنه قتل بنريان �صديقة،
ما �أثار �ضجة يف الواليات املتحدة على م�ستوى
الر�أي العام وعلى م�ستوى �أهله الذين اعتربوا
�أن �إبنهم قتل مرتني (ماديا ً ومعنويا ً).
لقد دفعت كرثة الإ�صابات بنريان �صديقة
القادة الع�سكريني واملخططني اىل التفكري
يف و�سائل تخفيفها و�إمكان جت ّنبها وذلك
من خالل:
 زي�������ادة ت����دري����ب ال����وح����داتوخ�صو�صا ً امل�شرتكة والإلتزام
بان�ضباط النار.
 حت�����س�ين ال��و���س��ائ��لوامل��ع��دات امل�ستخدمة يف
القتال ودقتها.
 حت�����س�ين و���س��ائ��ل الإت�������ص���ال بنيالوحدات املقاتلة حتى �أدنى م�ستوى.
 تنظيم ع��م��ل ال��ق��ي��ادة وال�سيطرةواملعلومات ( )C4I2والتن�سيق ما بني
ال��ق��ي��ادات املركزية وامل��ي��دان��ي��ة ،ونظام
(.)GPS
 ال��ع��م��ل ب��احل��رب ح���ول م��رك��زي��ة ال�شبكةالإلكرتونيةNet Centric warfare :
).(NCW
كذلك العمل على حت�سني و�سائل متييز
ال�صديق يف �أثناء القتال با�ستخدام و�سائل
�إت�صال «بينية» :معرفة اللغات� ،إ�ستخدام
�إ�شارات و�ألب�سة معينة والتز ّود �أجهزة راديوية
موحدة مبوجات معينة معروفة من ال�صديق.
الخ...
وخال�صة القول �إن��ه وعلى الرغم من ت�أمني
الو�سائل الفنية والتقنية ك��اف��ة للحيلولة
دون الوقوع حتت نريان �صديقة ،ف�إنه ال �شك
�سيبقى هناك جماالت للخط�أ ،طاملا �أن الإن�سان
هو من ي�ستخدم هذه الو�سائل ،وهذا الإن�سان
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معر�ض الرتكاب خط أ� ما� ،سواء بالتقدير� ،أو
ّ
باحل�ساب� ،أو حني وجوده حتت �ضغط نف�سي،
�أو ج�سدي ،يفقده القدرة ولو للحظة ،عن �إجراء
عملية التحليل املنطقي والعقالين ال�سليم،
فيقع يف ارتكاب خط أ� ما قد يكون ال�صديق
�ضحية ل��ه� ،أو حتى ال�شقيق ،و�أح��ي��ان�ا ً �أخرى
قد يكون مق�صوداً ،فاحلروب ميدان وا�سع
الرتكابات كثرية...
• مراجع:
• www.Google.com.Friendly
Fire.
• BBC News - «Friendly
Fire» Soldier Killed in
Afghanistan.
• Google books: Friendly
Fire: The accidental
Shootdown of U.S. Black
Hawks over northern IRAQ.
By: Scott A. Snook.
• www.aljazeera.
net/.../33175BF-2FDD-4B1A.
النريان• www.Google.com :
ال�صديقة
• www.Google.com: Tir
ami-Wikipedia.

• هام�ش:
• يعطي بع�ض الدرا�سات ما ي�أتي حول
ن�سبة الإ�صابات بنريان �صديقة:
 احلرب العاملية الأوىل  ٪10من اجلرحى. احلرب العاملية الثانية  ٪14من اخل�سائرالإجمالية.
 احلرب الكورية  ٪7من اخل�سائر الب�رشية. حرب ڤييتنام  11اىل  ٪14من اخل�سائر. عا�صفة ال�صحراء  ٪15من اجلرحى ،اىل ٪24من قتلى املعارك.
غري �أن الأرقام التي تذكرها درا�سة «مكتبة
احل��رب الأم�يرك��ي��ة» فيبدو �أن��ه��ا �ضعف هذه
الن�سب املئوية املذكورة.

�أ����ض���واء ع��ل��ى جت��ـ��ـ

ت��ع� ّ�ر���ض��ت جت�����ارة ال�����س�لاح يف
ال��ع��امل اىل م��ت��غ�ّي�رّ ات وتقلبات
ك��ث�يرة �أم��ل��ت��ه��ا ت��ط��ورات دولية
و�إقليمية كان من �أبرزها يف القرن
املا�ضي ،انتهاء احل��رب الباردة
بني املع�سكرين ال�رشقي والغربي
بقيادة الإحتاد ال�سوڤياتي ال�سابق
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأمريكية،
ومن ثم انهيار الإحتاد ال�سوفياتي
وب���روز ق��وى ج��دي��دة على �ساحة
ال����صراع ال��ع��امل��ي ل��ه��ا م�صاحلها
اخلا�صة وح�ساباتها اجليو�سيا�سية
واجليو�سرتاتيجية ،التي ت�ؤدي
بالتايل اىل �إعادة خلط الأوراق
على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل ،خ�صو�صا ً يف منطقة
ال�����ش�رق الأو�����س����ط ومناطق
القوقاز والبلقان و�رشق �آ�سيا.
وعلى �سبيل امل��ث��ال بلغ حجم
الإ����س���ت�ي�راد ال��ع��امل��ي للأ�سلحة
التقليدية مثل الطائرات احلربية
وال��دب��اب��ات و�أ���س��ل��ح��ة املدفعية
وال��دف��اع اجل��وي وال�صواريخ وما
اىل ذلك من �أ�سلحة ثقيلة اي�ضا ً
ما يقرب  23.6مليار دوالر العام
 ،1991وان��خ��ف�����ض ه���ذا الرقم
تدريجا ً لي�صل العام  2000اىل
 15.3مليار دوالر .لكن �رشكات
الأ�سلحة ما لبثت �أن هرعت للتدخل
ال�رسيع ل��دى ال���دول امل�ستهلكة
ل��ه��ذا ال�����س�لاح وخ�����ص��و���ص�ا ً دول
اخلليج لإنقاذ ه��ذه ال�صناعة من
حالة الركود وال�تر ّدي التي كانت
تعانيها.
وم��ن املثري للإنتباه �أن��ه �ضمن
�أك�بر م�ص ّدري ال�سالح يف العامل
�أرب��ع��ة م��ن الأع�����ض��اء الدائمني يف

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

184

�آب�/أيلول 2010

جمل�س الأمن يف مق ّدمهم الواليات
املتحدة (بحجم مبيعات بلغ 49.3
مليار دوالر �سنويا ً) تليها رو�سيا
( 15.7مليار دوالر) ثم فرن�سا
( 10.8مليار دوالر) فربيطانيا
( 7مليار دوالر) و�أملانيا (5.6
مليار دوالر) ثم هولندا ( 2مليار
دوالر) .وكانت �إ�رسائيل حتتل يف
ال�سابق املرتبة الثانية ع�رشة يف
القائمة بحجم مبيعات بلغ يف حينه
 864مليون دوالر� .إال �أنها ما لبثت
�أن تقدمت ب�صورة حثيثة يف هذا
املجال حتى باتت حتتل املكان
ال��راب��ع يف ال��ع��امل خلف الواليات
املتحدة ورو�سيا وفرن�سا ،متق ّدمة
على بريطانيا بعد �أن باعت من
الأ�سلحة امل�ص ّنعة حمليا ً العام
 2007ما قيمته  7.4مليار دوالر.
وت�أتي يف مقدمة الدول امل�ستوردة
لل�سالح يف العامل :تايوان وتركيا
وكوريا اجلنوبية وال�سعودية ودول
اخلليج والهند وم�رص.
وت��ع��م��ل جت�����ارة ال�����س�لاح ه��ذه
مبختلف انتماءاتها على تغذية
�أكرث من �أربعني �رصاعا ً �أو حربا ً يف
خمتلف مناطق العامل مثل البلقان
وو�سط �أفريقيا وال�رشق الأو�سط.
وقد �أعلن رئي�س دائ��رة الت�سويق
يف وزارة احلرب الإ�رسائيلية يو�سي
بن هاتان �أن �رشكات ال�صناعات
الع�سكرية الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة وقّ عت
ع��ق��وداً ت��ت��ج��اوز قيمتها ع�رشات
مليارات الدوالرات خالل العقدين
املا�ضيني ،و�صلت اىل �أك�ثر من
دولة يف خمتلف قارات العامل .ففي
�أفريقيا باعت �إ�رسائيل ال�سالح لكل
من كينيا وجنوب �أفريقيا وزائري

ـ��ـ��ارة الأ���س��ل��ح��ة الإ�سـرائيليـة
و�أثيوبيا و�أري�تري��ا وغانا و�أوغندا
و�سرياليون وامل��غ��رب .ويف �آ�سيا
باعت �أ�سلحتها لكل من ال�صني
وال��ه��ن��د و�أن��دون��ي�����س��ي��ا وماليزيا
و�سنغافورة وتايوان و�سرييالنكا
وك�����وري�����ا اجل���ن���وب���ي���ة وت��اي��ل��ن��د
والفليبني .ويف �أوروبا باعت �أ�سلحة
لكل من �سوي�رسا و�أملانيا الغربية
وهولندا وفرن�سا وبلجيكا واليونان
و�إيطاليا وال�سويد .كما �شملت
مبيعاتها يف الأمريكتني ،الواليات
امل���ت���ح���دة وك���ن���دا والأرج���ن���ت�ي�ن
والربازيل واملك�سيك وال�سلڤادور
وهندورا�س ونيكاراغوا وكولومبيا
وغواتيماال وفنزويال.
املجمع
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن
ّ
ال�صناعي الع�سكري الإ�رسائيلي
يت�ضمن ع��دداً كبرياً ومتنوعا ً من
ّ
ال����شرك��ات وامل��ؤ���س�����س��ات العابرة
للقارات من �أبرزها:
 -1م�ؤ�س�سة ال�صناعات اجلوية
ال��ت��ي ت ��أ���س�����س��ت ال���ع���ام 1945
ل�����ص��ي��ان��ة و�إ�����ص��ل�اح ال���ط���ائ���رات
املدنية والع�سكرية الإ�رسائيلية،
وه���ي مم��ل��وك��ة م��ن ق��ب��ل ال��دول��ة،
وتعترب حاليا ً من �أ�ضخم املجمعات
ال�صناعية يف �إ�رسائيل على الإطالق،
ويعمل فيها �أك�ث�ر م��ن � 25ألف
عامل وفني وتقوم بت�صدير ٪60
من منتجاتها اىل اخل��ارج والباقي
مل�صلحة امل��ؤ���س�����س��ة الع�سكرية
املحلية ،ويبلغ متو�سط دخلها
ال�سنوي نحو ملياري دوالر.
 -2م�ؤ�س�سة ال�صناعات الع�سكرية
الإ�رسائيلية :وهي تتبع وزارة احلرب
وب��د�أت �أعمالها بت�صنيع الأ�سلحة
اخلفيفة وال��ذخ��ائ��ر اخلا�صة بها،

ويعمل فيها نحو � 15أل��ف عامل
وت�صل مبيعاتها اىل مليار دوالر
�سنويا ً.
 -3م�ؤ�س�سة �أو هيئة تطوير
ال��و���س��ائ��ل القتالية (رفائيل):
وت��ت��ب��ع وزارة ال���دف���اع وهدفها
الأ�سا�سي القيام بالأبحاث وتطوير
و�سائل قتالية جديدة اعتماداً على
التكنولوجيا امل��ت��ط��ورة ،وو�ضع
اخلطط والربامج املختلفة اخلا�صة
بتطوير و���س��ائ��ل وتقنيات تربز
احلاجة اليها مع الوقت ،وهي التي
املوجهة
تقوم بت�صنيع ال�صواريخ
ّ
وم���ع���دات ال��ت��وج��ي��ه والت�صويب
واحلوا�سيب الإلكرتونية و�أجهزة
قيا�س امل�سافات الإكرتونية ،ومن
بني �صناعاتها ال�صاروخ �شافيط
م��ن ن���وع �أر�����ض � -أر�����ض واي�ضا ً
�صواريخ �أخرى من نوع �أر�ض  -جو
وجو  -جو ،بالإ�ضافة اىل و�سائل
احل����رب الإل��ك�ترون��ي��ة والقنابل
الذكية ،ويبلغ عدد العاملني فيها
نحو �ستة �آالف عامل.
�� -4ش�رك���ة �أح����وا�����ض ال�سفن
الإ�رسائيلية وه��ي �رشكة حكومية
م��رك��زه��ا حيفا ويعمل فيها نحو
�ألف عامل ومتار�س �أن�شطة مدنية
وع�سكرية منها بناء ال�سفن وزوارق

ال�صواريخ و�سفن �إن��زال الدبابات
وال�����ص��واري��خ �سطح � -سطح من
طراز غابريال.
� -5رشكة «�سولتام» :وهي �إحدى
��شرك��ات جممع «ك���ور» ال�صناعي
التابع لله�ستدروت ،وتنتج مدافع
الهاون ب�أنواعها بالتعاون مع �رشكة
تابيال يف فنلندا ،ب��الإ���ض��اف��ة اىل
مدافع امليدان من عيار  155ملم.
� -6رشكة «ت��ادي��ران» وتنق�سم
ملكيتها بني وزارة الدفاع وجممع
ك���ور ،وتنتج ال��ب��ط��اري��ات اجلافة
والأج����ه����زة ال�لا���س��ل��ك��ي��ة و�أج���ه���زة
الإت�����ص��ال وم���ع���دات الت�شوي�ش
والطائرات من دون طيار.
� -7رشكة بيت �شيمي�ش وتقوم
ب�إنتاج املحركات النفاثة اخلا�صة
بطائرات كفري وفانتوم  4و�سوبر
فريلون.
وه��ن��اك ��شرك��ات ع��دي��دة �أخ���رى
مثل «ايلوب» و«ايلبيت» و«ايل
�إ�رسائيل» وتقوم ب�إنتاج نظم الر�ؤية
الليلية وحمددات امل�سافات ونظم
امل��راق��ب��ة ال��ب��ع��ي��دة واحلوا�سيب
ال���رق���م���ي���ة ون����ظ����م ال�����ش��ي��ف��رة
املتخ�ص�صة ،والقنابل العنقودية
وال��ف��و���س��ف��وري��ة و�أ���س��ل��ح��ة احلرب
البيولوجية والأقمار الإ�صطناعية.

جاء يف تقرير ن�رشته �صحيفة معاريف الإ�رسائيلية
�أن مظاهر الف�ساد والر�شوة طغت على العديد

من ال�صفقات مع خمتلف دول العامل مما �أدى

اىل اعتقال و�سجن العديد من الو�سطاء والتجار
الإ�رسائيليني
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ع��ل��ى ����ض���وء م���ا ت���ق��� ّدم حت��دث
ال�����ص��ح��ايف ي��و���س��ي م��ي��ل��م��ان يف
�صحيفة «ه��آرت�����س» ع��ن �أن جتار
ال�سالح الإ�رسائيليني يعربدون يف
�شتى �أنحاء العامل ،بحيث ال توجد
مواجهة ع�سكرية �أو ن��زاع �إثني �أو
حرب �أهلية من دون تدخّ ل ه�ؤالء
ال��ت��ج��ار وامل�ست�شارين واخل�ب�راء
الع�سكريني والتجار ،الذين يبيعون
ال�����س�لاح الإ��سرائ��ي��ل��ي م��ن فائ�ض
الأ�سلحة يف اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،أو
من �أي م�صدر �آخ��ر يف العامل لكل
م��ن يطلب ذل��ك .وي�شري ميلمان
اىل �أن مثل هذه الأن�شطة الأمنية
تتم مبعرفة وزارة
والتجارية �إمنا ّ
احلرب وبت�شجيعها وحتت غطائها.
وج���اء يف تقرير ن�رشته �صحيفة
م��ع��اري��ف الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة �أن مظاهر
ال��ف�����س��اد وال���ر����ش���وة ط��غ��ت على
العديد من ال�صفقات مع خمتلف
دول ال��ع��امل مم��ا �أدى اىل اعتقال
و�سجن العديد من الو�سطاء والتجار
الإ�رسائيليني ،بحيث �أ ّدت ال�سمعة
ال�سيئة له�ؤالء الو�سطاء اىل �إنزال
مرتبة �إ�رسائيل من الدرجة الرابعة
اىل الدرجة الثامنة العام املا�ضي
على �صعيد جتارة ال�سالح .و�شكّ لت
الإع��ت��ب��ارت الأم��ن��ي��ة �سببا ً كافيا ً
لعنا�رص املو�ساد والإ�ستخبارات
الع�سكرية يف اجلي�ش الإ�رسائيلي
ل��ل��ت��دخّ ��ل يف ال�����ش���ؤون الداخلية
للعديد من حكومات �آ�سيا و�أفريقيا
و�أم�يرك��ا اجلنوبية ،مبا ي ��ؤدي اىل
دميومة ال�رصاعات وت�أجيج نريان
وامل�س بالأبرياء،
احل��روب الأهلية
ّ
واىل ت��ث��ب��ي��ت ���س��ل��ط��ة ال��ط��غ��اة
والفا�سدين يف دول هذه املناطق
خالفا ً مل�صالح �شعوبها.

�إعداد :جان دارك
�أبي ياغي
ت�صوير :جاك واكيم

�آب�/أيلول

جو

نظمت حممية �أرز ال�شوف وجمعية
ّ
« »Lotusجولة ميدانية يف غابة
املعمرة �شارك
�أرز معا�رص ال�شوف
ّ
ِ
فيها �إخت�صا�صيون قدموا من عدة
دول (املغرب ،تون�س ،فرن�سا ولبنان)
التعرف اىل النباتات الطبية
بهدف
ّ
يف املحمية وتبادل اخلربات واخلروج
مبعطيات علمية جديدة.

لة
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يف �أ

رز ا
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�
شو
ف

غنى لبنان بالنباتات الطبية
حمور اهتمام
ودرا�سات
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جولة يف �أرجاء الطبيعة
التجمع .الكل احتاط
عند مدخل املحمية كان
ّ
ا�ستمرت حواىل
مل�سرية يف �أرج����اء الطبيعة
ّ
ال�ساعتني.
عدة امل�شي كانت من م�ستلزمات االحتياط:
حقيبة ظهر ،قبعة ،مطرة ماء ،دليل ميداين� ،آلة
ت�صوير وع�صا .توجيهات فريق عمل املحمية
للم�شاركني �سبقت مداخلة الأ�ستاذ نزار هاين
(ع�ضو جلنة املحمية) حول �أهمية حممية �أرز
ال�شوف كونها «�أكرب حممية طبيعية يف لبنان،
متتد م��ن �ضهر البيدر �شماالً اىل جبل نيحا
جنوبا ً .تغطّ يها غابات ال�سنديان على منحدراتها
ال�شمالية ال�رشقية ،وغابات العرعر وال�سنديان
على منحدراتها اجلنوبية ال�رشقية.
وم��ن �أب��رز مفاتن ه��ذه املحمية غابات الأرز
الثالث التي حتويها حتديداً معا�رص ال�شوف،
الباروك وعني زحلتا  -مبهريه .وت�شكّ ل غابات
الأرز هذه ربع غابات ( )٪25الأرز يف لبنان،
ويق ّدر عمر بع�ض �أ�شجاره بـ� 200سنة.
وقد �أعلنت حممية �أرز ال�شوف الطبيعية �سنة
 1996مبوجب قانـون �صادر عن جمل�س النواب،
وال��ع��ام � 2005ص ّنفتها منظمة الأوني�سكو
حمميـة مـدى حيـوي ( ٪5من م�ساحة لبنان)».
بعد هذا التعريف ،انطلقت

ال��رح��ل��ة الإ���س��ت��ك�����ش��اف��ي��ة ال��ت��ي دام���ت ح��واىل
���رف خاللها
ال�����س��اع��ت�ين ت����ع� ّ
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امل�شاركون يرافقهم خبري الأع�شاب الدكتور
ج���ورج طعمة على الغنى الطبيعي لغابات
ل��ب��ن��ان واىل خ�����ص��ائ�����ص بع�ض

النباتات الطبية التي �صادفوها على الدرب،
اىل �أن انتهى امل�شوار حتت �أرزة «المارتني»
حيث كانت ا�سرتاحة قبل متابعة امل�سري قبل
قمة اجلبل للتم ّتع مبنظر
�أن نعود �أدراجنا نحو ّ
ب���ان���ورام���ي ل��ل��ري��ف وب��ح�يرة

ال��ق��رع��ون
ميتد �رشقا ً حتى وادي البقاع وغربا ً
باجتاه البحر املتو�سط.
حما�رضات
�إ����س�ت�راح���ة وغ����داء
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من حيث تع ّدد النباتات فيه .فعلى م�ساحة
الـ10452كلم 2يوجد حواىل  2620نوعا ً من
النباتات من بينها � 289صنفا ً غري موجود �إال
يف لبنان ،و� 42صنفا ً موجود بكرثة فيه ،و14
�صنفا ً نادراً ،و� 14صنفا ً يف خطر ،و� 16صنفا ً
مت �إح�صاء  21نوعا ً من
مه ّدد بالإندثار .كما ّ
النباتات ي�ستعمل طبيا ً ،و 47نبتة �سامة ،و5
�أنواع ت�ستعمل تقليديا ً يف �رشاب الزهورات وهي
معر�ضة للإنقرا�ض.
ّ

�أعقبتهما حم��ا��ضرات يف املحمية ل��ع��دد من
امل�شاركني يف م�ؤمتر املعاجلة بالنباتات الطبية
الذي انعقد يف نقابة ال�صيادلة بني  21و25
حزيران املن�رصم.
م��ن �ضيوف امل ��ؤمت��ر ال��دك��ت��ور خليل توبة
(دكتور يف علم وكيمياء النباتات) ال��ذي �أع ّد
درا�سة عن النباتات اللبنانية ا�ستغرقت ع�رش
�سنوات ،وك��ان��ت بالتعاون مع
اجلامعــة اللبنانية واملجلــ�س
الوطني للبحـــــوث العلميـة
وعدة جامعات فرن�سية .توبة
ع������ر�������ض

يف حم��ا��ضرت��ه �أب����رز حماور
درا�سته وما تو�صلت اليه،
وه����ي ���ش��م��ل��ت :النباتات
اللبنانية الأ���ص��ل ،النباتات
ال���� ّ�س��ام��ة ،النباتات العطرية
والنباتات الطبية امل�ستعملة
ت��ق��ل��ي��دي� ا ً يف ل��ب��ن��ان .واعترب
الدكتور توبة �أن لبنان من �أغنى
ب��ل��دان العامل
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درا�سة النباتات
بالن�سبـة اىل النباتات العطريــة والغنيـة
«بروح الزيوت» ،تفيد درا�سة توبة �أن يف لبنان
 129نبتة عطرية 102 ،منها برية والباقية
مزروعة.
يف ما يتعلق با�ستعمال اللبنانيني النباتات
الطبية ،ع��ر���ض ت��وب��ة نتائج
ب�������ح�������ث���ي���ن

ميدانيني وخل�ص اىل �أن:
  ٪83من النا�س ي�ستعملون الزهورات. ٪47جيد.
ّ
ي�سمون نبتتني �سامتني وهذا ّ
  ٪7من النباتات غري مدرو�سة علميا ً.حمبذ ا�ستعمالها من
  ٪12من النباتات غري ّاملر�أة احلامل.
ا�ستثمار النباتات
الدكتور جهاد نون (من اجلامعة اللبنانية)
حا�رض حول «�أهميـة زراعة وا�ستثمــار
النـباتــات الطبية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» ،بينما
ت��ن��ـ��ـ��اول الدكتــور
ع��ب��د ال�����س�لام زه�ي�ري
(م��ن امل��غ��رب) مو�ضوع
«ال��زي��ـ��وت الطيـــــارة �أو
الزيــوت العطرية».
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ي��ج��در ب��الإ���ش��ارة �أن جمعيــة «»Lotus
ت�ضـم جمموعــة من
ت�أ�س�ست العام  ،2010وهي
ّ
الأطباء ،ال�صيادلة ،نا�شطــني بيئيني و�أ�ساتذة
جامعيني.
وتهدف اجلمعية اىل ت�شجيع طب الأع�شاب
العلمي امل�ستند على درا���س��ات علمية ،كما
ت��ه��ت��م ب��ك��ل م��ا ل��ه ع�لاق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة والتنوع
البيولوجي وخلق ح��وار ب�ين الإخت�صا�صيني
مبا ي�سمى «الطب الطبيعي» (Médecine
.)Parallèle
وت��ق��ول �أمينة ��سر ّ اجلمعية ال��دك��ت��ورة �سناء
�صاروط ب ��أن لي�ست كل ع�شبة مفيدة ،وثمة
�أع�شاب قد تكون م�رضّة �أو قاتلة ،واملهم هو
التوعية ال�صحية والبيئية يف كيفية التعاطي
مع الأع�شاب.
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�إعداد :تريز من�صور

و«الذهب

لي�ست املرة الأوىل التي يفتح فيها لبنان مو�ضوع التنقيب
عن «الذهب الأ�سود» ،مبا �أن التوقّ عات عن احتمال وجوده
تعود اىل منت�صف الأربعينيات ،عندما بد�أت حماوالت حفر
بئر جتريبية يف املنحدر الغربي يف جبل تربل �شمال مدينة
طرابل�س .ويف املا�ضي القريب �أحيت نتائج امل�سح الزلزايل
لل�شواطئ الإقليمية اللبنانية العام � ،2003آمال وجود النفط
ومعادن �أخرى يف غري منطقة لبنانية.

منذ منت�صف القرن املا�ضي!
لعل منطقة البقاع من النماذج الهامة التي عا�شـت هذه التجربة منت�صف
القرن املا�ضي ،وهذا ما �أكدته الدرا�سات ونتائج عمل ال�رشكات التي قامت
بالتنقيب ،و�أ�شارت اىل احتمال كبري� ،أن تكون املناطق البقاعية هذه
تختزن كميات من «الذهب الأ�سود»� ،إال �أن التجربة مل تكتمل ولأ�سباب
خمتلفة .وقد اتفق بع�ض الآراء على ربطها بالواقع ال�سيا�سي وح�ساب
ال�سلطة حينذاك ،وربطت �آراء �أخرى بني �إقفال هذا امللف ،وبني تكلفة
�إنتاج الغاز والنفط ،التي ت�صل اىل �ضعف ال�سعر املتداول.
ال��ي��وم يطالب متابعو امللف بطي تلك ال�صفحة ،والإ���س��ت��ف��ادة من
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

الإنطالقة اجلديدة املتمثلة بالنتائج الإيجابية للم�سح الزلزايل الذي
�أجرته عدة �رشكات �أجنبية ،و�أظهر وجود النفط والغاز يف املياه الإقليمية
اللبنانية .ويقرتح املعنيون بامللف عدم التنقيب يف الرب اللبناين قبل
ر�سم خارطة معدنية للبنان ،لأن الإرجتال والت�رسّع بعد طول انتظار ي�ؤديان
اىل نتائج غري �سليمة ،وي�ؤكدون �أن �إجناز خارطة متكاملة ي�ؤ�س�س ال�ستثمار
ما تختزنه الأرا�ضي اللبنانية من معادن متنوعة ،فالهدف لي�س البحث
عن الغاز والبرتول فح�سب ،بل ا�ستخراج احلديد والفو�سفات والذهب
وغري ذلك ...كما �أن و�ضع اخلارطة ي�ساعد على ا�ستك�شاف الرثوة املائية
واحلفاظ عليها.
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لبنان

الأ�ســود»

العودة قليالً اىل البدايات ،فالدرا�سة الأوىل حول احتمال وجود البرتول
متت العام  ،1830عندما نفّ ذ العاملان
يف لبنان بح�سب بع�ض امل�صادر ّ
دوموفل بالكنهورن درا�سة جيولوجية غري مكتملة ،تالهما العامل لوي�س
دوبرتريه ،الذي �أكمل هذه املهمة من دون حتقيق درا�سة جيوفيزيائية،
متهد حلفر �آبار جتريبية حتدد كمية املخزون� .أما �أول عملية تنقيب فعلية
ّ
عن البرتول فقد حقّقتها �رشكة برتول العراق العام  1948يف جبل تربل
�شمايل لبنان ،وقد اكت�شفت ال�رشكة مواداً برتولية ثم طمرت البئر الواقعة
عند �سفح اجلبل من دون �أن ُتعرف الأ�سباب.
ويذكر العامل اللبناين الراحل الدكتور غ�سان قان�صوه يف �أكرث من مقابلة
�صحافية �أن جتارب حفر الحقة ن ّفذتها �رشكة «غيتي �أويل» التي كانت
متلك ن�صف «�رشكة الزيوت اللبنانية» .وقد جرى حفر �آبار جتريبية يف لبنان
العام  ،1953وثبت بالدليل القاطع� ،أن �أر�ضنا تزخر بالبرتول والرثوات
املعدنية والغاز� ،إذ تف ّجر الغاز من البئر التي حفرت يف ُيحمر بطاقة 50
مرتاً مكعبا ً يف اليوم ،حتت �ضغط  50جوية ( ,)Atmosphèreومن
ثم طمرت البئر .كما حفرت �إحدى ال�رشكات الأملانية العام  1960حل�ساب
ال�رشكة اللبنانية للزيوت بئرا ً يف منطقة القاع اىل عمق  2557مرتاً.
وي�شري الدكتور قان�صوه يف مكان �آخر اىل �أن ال�رشكة قد حفرت العام
�سحمر ،تف ّجر منها الغاز على عمق  180مرتا ً حتت
 1963بئراً يف بلدة ُ
الأر�ض على الطبقة اجليولوجية نف�سها ،املوازية للآبار الغازية يف �سوريا
وتركيا والعراق .كما حفرت ال�رشكة عينها بئراً يف منطقة عدلون جنوبي
مدينة �صيدا.

م�سار �أعمال

التنقيب وامل�سح

منذ منت�صف القرن املا�ضي
ويف هذا الإطار قامت �رشكة �إيطالية هذه املرة حل�ساب ال�رشكة اللبنانية
للزيوت العام  1963بحفر بئرين �إحداهما يف منطقة تل ذنوب والأخرى يف
�سحمر البقاعية .كما جرت حماوالت فردية يف منطقة عربين (�رشقي
منطقة ُ
بلدة البرتون) من قبل �رشكة ري�شارد �شاهني بوا�سطة متعهد حملي.

ويحمر
�سحمر ُ
ُ
قد يكون من املهم العودة اىل تاريخ اهتمام لبنان بـ«الذهب الأ�سود»،
حيث كانت عمليات البحث والتنقيب عن النفط جت��ري يف الأرا�ضي
مت حفر �سبع �آبار بني العامني  1948و ،1966مل ت�سفر
اللبنانية ،بحيث ّ
عن نتائج �إيجابية ،لكن النظريات والدرا�سات التي قامت بعد هذه الفرتة،
جاءت لت�ؤكد �أماكن وجود النفط ،وال �سيما يف املياه الإقليمية اللبنانية,
من دون ا�ستبعاد وجوده اي�ضا ً يف املناطق الربية.
قبل احلديث عن الغاز الطبيعي والبرتول يف الآبار التي حفرت يف بلدتي
ويحمر يف البقاع الغربي يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،ال بد من
ُ
�سحمر ُ
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

حل ّمر ومناطق «الذهب الأ�سود»
ا ُ
ميتلك لبنان خمزونا ً جيداً من مادة احل ُّمر وفق الدكتور غ�سان قان�صوه،
ويحمر وكوكبا وحا�صبيا ،وتبينّ وجود
وهي موجودة يف بلدات ُ
�سحمر ُ
«الغيل�سونيت» �أي الإ�سفلت ال�صايف بن�سبة  99يف املئة ،وال��ذي ال
يو�ضب كمبيد
ي�ستعمل لفر�ش الطرقات� ،إمنا لإنتاج البويا ال�سوداء� ،أو
ّ
للح�رشات ،ويبلغ ثمن الطن الواحد منه نحو ثالثة �آالف دوالر (يف حينها).
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لبنان

مت التعاقد مع �رشكة « »ECLلتقدير حجم املخزون ،وجاءت النتيجة:
ذلك ّ
توافر الغاز والنفط.
وملزيد من الت�أكد ا�ستعني برئي�س مركز البحوث العلمية الذي توافرت
لديه يف ذلك الوقت منحة فرن�سية �ضمن م�رشوع «�شاليمار»� ،أجري مبوجبه
م�سح جديد لل�ساحل لهدف مزودج :درا�سة الزالزل وامل�سح اجليولوجي،
وقد جاءت النتيجة مزدوجة :وجود البرتول والزالزل ،وكانت متطابقة مع
نتائج امل�سوحات ال�سابقة.

ومن ناحية �أخرى� ،أجرت �رشكات �أملانية درا�سات جيوفيزيائية يف الهرمل
يف منت�صف القرن املا�ضي ...وتبينّ وج��ود نفط وغ��از .وع��اودت �رشكة
بلغارية التنقيب قرب قاموع الهرمل العام  ،1982و�أكدت تقارير لقوى
الأمن الداخلي �أن الفريق البلغاري عرث على النفط اخلام على عمق 380
مرتا ً .ويرى قان�صوه �أن الرثوة التي يختزنها لبنان تتجاوز احتمال وجود
البرتول والغاز الطبيعي واحل ُّمر اىل معادن �أخرى هي:
• احلديد :مرجيا ،عكار ،جبل القاموع ،حرف الربابي�س ،حرار الزعرورة،
�ضهر البيدر ،البقاع الغربي ،بيت الدين ،عني عار ،ب�رشي وبلوزة (مئات
املاليني من �أطنان احلديد).
• الذهب :اللقلوق ،بريتال ،قونور وحد�شيت.
• الأملينيوم :ح�رصون ،حماليا ،وادي اجلماجم ،تر�شي�ش وجعيتا.
لبايا ،نحلة و�صيدا.
• الفو�سفات :البقاع الغربي ،عني فجور قرب ّ
• الفحم احلجري :بيت الدين ،حيتورة ،قيتويل ،زحلتا� ،أر�صون،
زبدين ،قرنايل ،جزين ،مريوبا ،قرطبا وب�رشي.
• النحا�س :ت�أكد وجوده يف بريتال الغنية بالذهب والف�ضة والرخام
وال�صل�صال ،والأونيك�س الغايل الثمن.
وال بد من الإ�شارة اىل �أن منطقة البقاع �شهدت يف العقد الأخري من القرن
املا�ضي ،ا�شتعال عدد من �آبار املياه اجلوفية ،عندما حاول �أ�صحابها زيادة
عمقها نتيجة �شح املياه ،ولعل �أبرزها يف التل الأخ�رض مطلع العام ،1999
حيث ختمت القوى الأمنية فتحة البئر بال�شمع الأحمر بنا ًء على تو�صية
وزارة النفط .وهناك حادثة مماثلة ح�صلت العام  1994يف قطعة �أر�ض
�شب حريق كيميائي يف حا�صبيا حيث يوجد
يف بلدة املرج ،والعام ّ 1999
للحمر.
�أكرب منجم
ّ

من يحمي نفط لبنان؟
لقد تعاقب �أكرث من وزير على تويل ملف الطاقة ،وقد م�ضى � 7أعوام
على بدء العمل اجلدي فيه بالتزامن مع بدء كل من �إ�رسائيل وقرب�ص العمل
يتخبط
عينه ،والنتيجة �أن كالهما بد�أتا التنقيب يف حني �أن لبنان ما يزال
ّ
يف �رصاعاته الداخلية.
وبعد �إقرار جمل�س النواب قانون التنقيب عن النفط (،)2010/8/17
والذي ي�شكل حدثا ً ي�ضع لبنان على اخلارطة النفطية ،يجب الإ��سراع يف
�إجناز �آليات التنقيب ومواجهة ال�ضغوط الإ�رسائيلية املتوقعة والهادفة
اىل حرمان لبنان حقوقه النفطية.
فتحريك امللف و�إقرار القانون لن يحميا حقوق لبنان يف النفط� ،إذا مل
تتخذ الإجراءات العملية لتحقيق ذلك ،وال بد من تر�سيم احلدود البحرية.
وعلى الرغم من �أن لبنان قطع �أ�شواطا ً بعيدة يف جمال تر�سيم حدوده،
ف�إن احلاجة الآن اىل ت�سجيل الرت�سيم لدى الأمم املتحدة من طرف واحد
لأن��ه يتعذّر التوافق مع جميع دول اجل��وار على ذل��ك .و�أوىل اخلطوات
املطلوبة بعد �إجناز امل�رشوع يف جمل�س الوزراء و�إحالته على املجل�س النيابي
للم�صادقة عليه ،هي �إجناز ت�سجيل تر�سيم احلدود لدى الأمم املتحدة.
�أخ�ي�راً ،كل الأبحاث والدرا�سات د ّل��ت على توافر الغاز والنفط على
ال�سواء و�آخرها التقرير ال�صادر عن �رشكة « »ECLالإنكليزية الذي �أكّ د
مت حتديد  87بئراً وقد �أبرز
وج��ود املادتني .وي�شري التقرير اىل �أن��ه ّ
العمل على  12منها وجود كميات ال تقل عن  18مليار برميل .ووفق
تقديرات خرباء النفط� ،إن مردود  18مليار برميل لن يقل عن  54مليار
دوالر حدا ً �أدنى (على �أ�سا�س احتفاظ الدولة مبا يعادل  30دوالرا ً بعد
ح�سم تكاليف كل برميل)� .إالّ �أن لبنان لن يتمكّ ــن من الإ�ستفادة من ثروته
هذه قبل � 8سنوات على الأقل من �إقـرار القـانون وبــدء ا�ستدراج العرو�ض
للــ�رشكات املهــتمــة بالتنقيب .اخلطوات املقبـلة لن تكون �صعـبة باعتبــار
�أن املــواقع مــوجودة وحم��ددة� ،إمنا املطلــوب ربطها بع�ضها ببع�ض،
على قاعدة توزيع عادل يف ما بينها و�إجراء ا�ستدراج العرو�ض لعمليات
التنقيب ،وحت�ضري البنى التحتية للحفر والتخزين ،و�أخ�يراً الإ�ستخراج
وحتديد الأرباح وتوزيعها.
ويبقى ال�س�ؤال الأهم :هل حتظى الأجيال املقبلة بفر�صة التن ّعم «بذهب
لبنان الأ�سود» ،التي �سوف تر�سم م�ستقبله الإقت�صادي وال�سيا�سي على
حد �سواء؟

ماذا عن القوانني؟
يف الفرتة املمتدة من العام  1953اىل العام  ،1966ن�شطت عمليات
البحث والتنقيب يف عدة مناطق لبنانية ،لكن النتائج مل ت�أت على م�ستوى
التوقعات ،وبالتايل مل ترث �شهية ال�رشكات العاملية ،فرتاجع الإهتمام
باملو�ضوع يف حينه ،لكنه مل يتوقف� ،إذ ظلّ مثار جدل بني احلني والآخر.
و�إذا كان ثمة جدوى تعلّق على الإهتمام احلا�صل اليوم حول هذا امللف،
فهي تتمثّل من دون �شك يف �إعادة ت�سليط ال�ضوء عليه ،خ�صو�صا ً �أن هذا
امللف قطع خالل الأعوام املا�ضية �أ�شواطا ً كبرية ببطء و�إمنا بثبات.
مت تكليف �رشكة
لقد �أعيد طرح ملف البرتول والغاز العام  ،2003و ّ
«�سبكرتوم» �إج���راء امل�سح ال��زل��زايل الثنائي البعد ،ثم كلّف املكتب
الإ�ست�شاري «دوي بالأنتني» باقرتاح من جمل�س اخل�صخ�صة ب�إعداد م�رشوع
قانون التنقيب عن النفط والتعاقد مع �إخت�صا�صيني ال�ستكمال مراحل
العمل و�صوالً اىل التنقيب ،ور�سى الإختيار على �رشكة «�أي تي انرجي»،
التي �أ�شارت اىل �أن املطلوب ال�سري يف اجتاهني� :إجراء امل�سح وتر�سيم
مت عن طريق التعاقد مع املعهد العاملي لدرا�سة
احلدود البحرية ،الذي ّ
البحار «�ساوث هامبتون» .املعهد �أجرى بدوره حتديدا ً للمواقع انطالقا ً
من نتائج امل�سح الزلزايل للمياه الإقليمية ف�ضالً عن حتديد املناطق
االقت�صادية وتق�سيمها اىل مقاطع ،ودعا اىل و�ضع قانون للتنقيب .بعد
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�إعداد :ليال �صقر

واحدة من �رضائب
التط ّور والرفاهية

يـتــ�ضـا عــف
ع��������������������������دد
الإلكرتونيات القدمية
�أو م���ا ي���ع���رف بالنفايات
باطراد� ،إذ يتزايد عدد هذه
الإلكرتونية ّ
الأجهزة اىل ح ّد جعل التخ ّل�ص منها م�شكلة
املتطورة.
حقيقية حتى يف الدول الكربى
ّ
�أطنان من �أجهزة الكومبيوتر ،ومعدات
ال�����ص��وت وال��ڤ��ي��دي��و وال��ت��ل��ف��از يحولها
التطور التكنولوجي غري امل�سبوق ،والنمط
اال�ستهالكي ال�رسيع �سنوياً اىل نفايات
تلوث بيئتنا وته ّدد �سالمتنا.
ّ
ففي الكثري م��ن البلدان املتطورة،
�أ�ضحت م��ع��دالت النفايات الإلكرتونية
كثرية النمو ،بحيث �أن الأ�سعار الرخي�صة
لتلك املنتجات جعلت امل�ستهلكني �أمام
واقع مفاده �أن ا�ستبدال الإلكرتونيات بات
�أف�ضل اقت�صادياً من ت�صليحها ،وباملقابل
ف�إن انخفا�ض �أ�سعار تلك الإلكرتونيات

ي�����ع�����ن�����ي
ب������ال����������ض��رورة
ان��خ��ف��ا���ض م�����س��ت��وى اجل����ودة
وبالتايل انح�سار مدة �صالحيتها.
امل�شكلة �إذ ًا هي حول كيفية التخل�ص
من الأج��ه��زة الإلكرتونية التي مل تعد
�صاحلة �أو التي مل تعد تواكب التطور
املطرد ،خ�صو�صاً �أن جلوء
التكنولوجي
ّ
ال��دول املتقدمة تكنولوجياً اىل جتميع
الإلكرتونيات امل�ستخدمة وت�صديرها اىل
البلدان النامية يجعل امل�شكلة �أكرب يف
هذه البلدان ومنها لبنان.
�إن �إيجاد حل لهذه امل�شكلة يتطلب
ت�ضافر اجلهود فردياً وجماعياً ومن ثم
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دول��ي �اً ،لي�صبح بالإمكان
التخل�ص من هذه النفايات ب�أقل �رضر.
ويف هذا الإطار �أتت ور�شة العمل التي
دعت اليها جمعية «بيئتنا» ،والتي خل�صت
اىل �آلية تتيح لكل مواطن امل�ساهمة يف
احل��ل ،انطالقاً من حتديد مراكز جلمع
النفايات الإلكرتونية يف خمتلف املناطق
اللبنانية لي�صار بعد ذلك اىل تدويرها.

ال��ن��ف��اي��ات مبختلف
�أنواعها.

البيئة م�س�ؤولية جماعية
ث��م��ة خ��ط��وات ت��ت��ط� ّل��ب ج��ه��دا ً ب�سيطا ً منا
ك��م��واط��ن�ين ،لكنها ت�سهم اىل ح��د بعيد يف
التخفيف من خماطر تلوث البيئة عرب النفايات
الإلكرتونية.
من منا ال ميلك نفايات �إلكرتونية وكهربائية
يريد التخل�ص منها خ�صو�صا ً �أنها حتتوي على
مواد كيميائية �سامة ومعادن خطرية ،وبالتايل
ال ميكن رميها مع النفايات املنزلية.
�أوىل ه��ذه اخل��ط��وات �أن يتجه ك��ل مواطن
اىل جتميــع ال��ن��ف��اي��ات امل���وج���ودة يف منزله
ومدر�سته ...وم��ن ثم البحث عن �أق��رب موقع
تدوير النفايات الإلكرتونية املوجودة يف متاجر
بيع الكومبيوتر بالتجزئة ،وحتديداً يف املتاجر
التي اتخذت �إجراءات الإن�ضمام اىل حملة تدوير
النفايات الإلكرتونية ،حيث يتم �إيداعها متهيداً
لتدويرها ما يح ّد من تل ّوث البيئة ومن الأ�رضار
التي ته ّدد �صحتنا و�سالمتنا.
ومن �أجل املحافظة على بيئة �سليمة يتحتم
ع��ل��ى ك��ل م��واط��ن م�����س ��ؤول �أن يخطو خطوة
�إ�ضافية قوامها ت�شجيع حملة تدوير النفايات
الإل��ك�ترون��ي��ة ع�بر ن�رش ال��وع��ي �ضمن عائلته
والأ�صدقاء ودعوتهم اىل الإن�ضــمام اىل هذه
احلملة ،ون����شر الثقافة البيئية يف املجتمــع
اللبنــاين لتحقيق التنمية امل�ستــدامة ،و�إحداث
تغيري يف �سلوك املجتمعات املحليـة للحفاظ
على ال�سالمة البيئيــة وتعــزيز ال�شـراكة مع
القطاع اخلا�ص لنجاح تنفيذ التنمية البيئية،
واع��ت��م��اد تكنولوجيا بيئية �سليمة لإدارة

م�س�ؤولية ال�رشكات
العمالقة
م��ن ال��وا���ض��ح �أن ح��لّ م�شكلة التخل�ص من
النفايات الإلكرتونية هو يف قيام ال�رشكات
العمالقة ب��إل��غ��اء امل���واد الكيميائية ال�سامة
من منتجاتها وحت�سني برامج �إع��ادة التدوير،
ف��ال����شرك��ات ال��ت��ي ت��ط��رح يف الأ����س���واق �أح��دث
ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة واحل��وا���س��ي��ب ال�شخ�صية
الزاهية ال�شكل ،جتني �أرباحا ً هائلة وبالتايل
فهي مطالبة باعتماد املعايري البيئية الوقائية
وال�سليمة ال بتجاهلها ،وبوجوب االعتماد على
ت�رشيعات �صارمة ل�ضمان �إعادة تدوير كل تلك
املنتجات ب�أمان.
لقد دخلت املنتجات الإلكرتونية يف لعبة،
تقوم خاللها ال���دول وال����شرك��ات الإلكرتونية
العمالقة بت�صدير القدمي لديها من الأجهزة
اىل البلدان النامية ،ما زاد كمية هذه الأجهزة
مبعدالت هائلة وفاقم امل�شكلة يف هذه البلدان
على نحو خميف خ�صو�صا ً يف �أفريقيا و�آ�سيا.
النفايات الإلكرتونية و�أنواعها
ت�شمل ه��ذه النفايات �أج��ه��زة الكومبيوتر،
وم���ع���دات ال�����ص��وت وال��ڤ��ي��دي��و ،وغ�يره��ا من
الأدوات الإلكرتونية التي مل نعد ن�ستخدمها.
وه��ي حتتوي على كميات من امل��واد ال�سامة
(الر�صا�ص ،الباريوم ،الكاديوم ،الزئبق.)...
املق�صود �إذاً بالنفايات الإل��ك�ترون��ي��ة كل
املعدات الإلكرتونية والكهربائية التي تعاين
خلالً �أو ك�رسا ً �أو مل تعد متوافقة مع التقنيات
مت �إتالفها ،وهي ت�ضم
احلديثة �أو تلك التي ّ
جمموعة وا�سعة من املنتجات مثل:
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 التلفزيون و�شا�شات الكومبيوتر. احل��ا���س��وب وت��واب��ع��ه م��ن امل��ع��دات مثل:الكامريا ،لوحة املفاتيح ،املا�سح� ،آلة الطباعة،
مفتاح الـ USBوغريها.
املج�سم:
 معدات ال�صوت والنظام ال�صوتيّ
م�شغّل الـ ،MP3ج��ه��از ال��ڤ��ي��دي��و ،م�شغّل
الأقرا�ص املدجمة...
 الكامريات. �أجهزة الإت�صال ال�سلكية والال�سلكية. الفاك�س و�آالت الن�سخ. �ألعاب الڤيديو. ال���ب���ط���اري���ات ،امل����ح���� ّوالت� ،آالت �شحنالبطاريات والـ.UPS
 الأجهزة املنزلية كاملايكرويف ،الثالجة،املكواة وغريها.
 معدات الإنارة. �ألعاب و�أدوات الت�سلية. معدات احلرا�سة وال�ضبط. املعدات الطبية.�أ�رضار النفايات الإلكرتونية
ت�شكّ ل النفايات الإلكرتونية خطراً على �صحة
الإن�سان و�سالمته لأنها حتتوي على مواد �سامة
ت�رض بالإن�سان والبيئة .فالإلكرتونيات حتتوي
على �أكرث من �ألف نوع من العنا�رص الكيميائية
مب��ا فيها املذيبات امل��ك��ل��ورة ،البوليفينيل
كلورايد ،املعادن الثقيلة ،املواد البال�ستيكية
والغازات.
كما ي�ستخدم يف �صناعة املنتجات الإلكرتونية
قطع ومو�صالت ولوحات دائرية ت�صبح م�صدر
خطر عندما تتلف هذه الأجهزة وعندما يحاول
املعنيون التخل�ص منها ب�شكل ع�شوائي،
فتت�سرّ ب امل��واد ال�سامة اىل امل��وارد الطبيعية
من ماء وهواء وتربة ،والتي ت�صل عرب ال�سل�سلة

الغذائية �أو عن طريق الإ�ستن�شاق اىل الإن�سان.
تدوير الإلكرتونيات
التدوير ب�شكل عام ،هو عمل من �أعمال معاجلة
النفايات من �أجل �إنتاج �سلع جديدة ،بالإ�ضافة
اىل �أن ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة ال�سليمة يف معاجلة
النفايات الإلكرتونية ت�ساعد على التقليل من

كميات النفايات التي جتمع ع��ادة يف مكبات
النفايات .وبالتايل ف�إنها طريقة ت�ساعد على
مت دفن
تقليل انبعاث امل��واد ال�سامة يف حال ّ
هذه الأجهزة يف باطن الأر�ض.
تت�ألف عملية تدوير النفايات من �أربع خطوات:
ويتم ذلك عرب
• ا�ستخراج املواد ال�سامة:
ّ
�إزالة العنا�رص ال�سامة من النفايات الإلكرتونية

تدوير الإلكرتونيات

م���ع جت � ّن��ب ح�����ص��ول ال��ت��ل�� ّوث يف �أث���ن���اء هذه
العملية ،ومن العنا�رص ال�سامة نذكر الر�صا�ص،

مواد �سامة

�آثار و�أخطار

�أين جتدها؟

الزرنيخ

التعر�ض جلرعات منخف�ضة لفرتات طويلة
يف حال
ّ
ف�إنها حتدث خلالً يف االت�صال بني اخلاليا ،كما
حتدث م�شاكل يف النمو� .أمرا�ض القلب� ،رسطان
وداء ال�سكري.
فقدان الكال�سيوم يف العظام� ،آالم وه�شا�شة
العظام ،يف حالة الإ�ستن�شاق :تلف الرئتني
والوفاة.
تهيج اجللد ،طفح جلدي.

ميكرويف ،لوحات دوائر �إلكرتونية ،عاك�س التيار،
حمركات.

مادة قوية تدخل يف �صناعة البال�ستيك.

النحا�س

�إلتهاب احللق والرئتني ،تلف الكبد والكلى.

�أ�سالك نحا�سية ،لوحات دوائر �إلكرتونية.

الر�صا�ص

جمموعة كاملة من امل�شاكل ال�صحية :خلل يف الن�شاط
املعريف واللفظي� ،شلل ،غيبوبة ،وموت.
�إذا كانت اجلرعات عالية ،ت�ؤدي اىل �أمرا�ض
�رسطانية.
التعر�ض
خطر
هنالك
�إذا كانت اجلرعة متكررة:
ّ
ملر�ض الـ( ARGYRIAبقع زرقاء ورمادية اللون
على اجللد).
مادة ت�ؤدي اىل �أمرا�ض �رسطانية.

كمبيوتر� ،شا�شة التلفزيون ،بطاريات.

الكادميوم
الكروم

النيكل
الف�ضة
الربيليوم
البال�ستيك
البوليفينيل
كلورايد

الزئبق

يف حال الطمر يف الأر�ض ،تنت�رش املواد ال�سامة
يف الأر�ض واملياه .ويف حال حرق البال�ستيك،
ينت�رش ثاين �أوك�سيد الكربون يف الهواء ،ملحقاً
ال�رضر يف جهاز املناعة وي�سبب ال�رسطان.

التعر�ض على املدى الق�صري� :إ�سهال ،تلف
ّ
الرئتني ،الغثيان والتقي�ؤ.
على املدى الطويل :خلل يف الدماغ والكلى
واجلنني.
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بطاريات ،الهواتف اخللوية �أو النقّالة.

البطاريات القابلة لإعادة ال�شحن.
الهواتف اخللوية �أو النقالة.
مو�صالت.
�شا�شات ،لوحات املفاتيح ،الف�أرة ،املحمول ،مفتاح
الـ.USB

بطاريات� ،شا�شات م�سطحة ،عاك�س التيار.

ور�شة عمل

ال��زج��اج امل�ستخرج م��ن ال�����ش��ا���ش��ات ،غ���ازات
الكلورفلوركربون من الثالجات والبطاريات.
يف ما يتعلق ب�أجهزة الكومبيوتر� ،إن الكاتود
املوجود داخل �أ�شعة �أنابيب ال�شا�شات يحتوي
على ع��دد م��ن امل��ع��ادن ال��ه��ام��ة كالر�صا�ص
والباريوم .الأمر الذي يحتاج اىل معرفة م�سبقة
قبل التعامل مع هذه املواد .ي�ضاف اىل ذلك �أن
البال�ستيك املعالج مب�ضاد اللهب يعترب م�شكلة
�إذا ت�رسّب خالل عملية تدوير النفايات.
خ�ص امل�صباح الكهربائي ،ف�إن
�أم��ا يف م��ا
ّ
�أ����ض���واء الأن���ب���وب حت��ت��وي ع��ل��ى ال��زئ��ب��ق ،كما
ت�ستخدم امل��ك��ث��ف��ات امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى ثنائي
الفينيل املتعدد الكلور والإثنان يحتويان على
درجة عالية من املواد ال�سامة وبالتايل ينبغي
�إزالتهما بعناية.
وبالن�سبة اىل البطاريات ،حتتوي هي اي�ضا ً
وتتم
على مواد الزئبق والكاديوم والر�صا�ص.
ّ
يف�ضل
�إزالة هذه املواد خالل عملية التكرير كما
ّ
تتم معاجلة البطاريات بطرق �آمنة لتج ّنب
�أن ّ
ت�رسّب املواد يف �أثناء التدوير.
يتم خالل هذه املرحلة تق�سيم
• التفكيكّ :
كل املواد اىل عدة �أجزاء منها الإطارات املعدنية
و�إمدادات الطاقة ،لوحات الدوائر والبال�ستيك...
وت�شكّ ل �إمكان حفظ القطع القابلة للإ�صالح
خالل هذه العملية ميزة هذه املرحلة.
• التقطيع :تعالج قطع الأجهزة ميكانيكيا ً،
وتهدف هذه العملية ال�صناعية اىل احل�صول
ع��ل��ى م����رك����زات م���ن امل����واد
ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��دوي��ر وف�صل
امل����واد اخل���ط�ي�رة .امل�صادر

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��ه��ذا
ال��ن��وع م��ن النفايات
الإل����ك��ت�رون����ي����ة هي
الطواحني وفوا�صل
م�������ن ال�����ت�����ي�����ارات
امل���غ���ن���ط���ي�������س���ي���ة
والتيارات الدوامية،
ح��ي��ث ي��ت� ّ�م ت�صفية
ال����غ����ازات ومعاجلة
ال��ن��ف��اي��ات ال�سائلة
ل���ل���ح��� ّد م����ن الآث�������ار
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال�سلبية.
ويف�ضل ف�صل املواد
ّ
املخلوطة وجتريدها
م�������ن م���ك���ون���ات���ه���ا
اخل���ط�ي�رة ،ل��ي��ت� ّ�م يف
م��ا بعد ف��رم الأج���زاء
املتبقية ،ومعاجلة
امل��واد الناجمة عنها
بعدة طرق.
مثـال على ذلك� ،أن
املواد امل�ستخرجة من
م�صابيح الإنارة ُتزال ب�شكل منف�صل لت�سهيل
ا�ستخدام م�سحوق الفو�سفور ،و�أم��ا الأنابيب
فيتم متزيقــها ...فيمـا ُيعاد تدوير
الزجاجية
ّ
البطاريات املنزلية يف م��راف��ق خا�صة وعلى
درجات حرارة مرتفعة حيــث ُتف�صل بطــاريات
 NI/CDقـبل املعاجلة وت�سلـّم اىل �رشكــات
�إعـادة التدوير املخت�صة...
• التكرير :ي�شكّ ل التكرير اخلطوة الأخرية

�أطلقت جمعية بيئتنا اللبنانية ور�شة عمل �إقليمية
ملناق�شة خماطر النفايات الإلكرتونية و�سبل الإدارة
ال�سليمة لها ،يف فندق مونرو يف بريوت ،ح�رضها ممثلون
عن وزارة البيئة وممثل قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،كما ح�رض
ممثلون عن اجلمعيات الأهلية ونا�شطون بيئيون.
�سلّطت ور�شة العمل ال�ضوء على حجم م�شكلة النفايات الإلكرتونية
وحملت
املتفاقمة يوما ً بعد يوم ،نتيجة ل�رسعة منط التط ّور التكنولوجيّ ،
الور�شة اي�ضا ً م�س�ؤولية احلفاظ على البيئة لكل مواطن ،و�أوجبت عليه
التطلُّع اىل �سبل الت�ص ّدي للم�شكالت البيئية التي ته ّدد �سالمتنا العامة.
وو�ضعت الور�شة خطة عمل ف ّعلتها وزارة البيئة متتد اىل ال�سنوات
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يف عملية تدوير النفايات الإلكرتونية ،فاحللول
التقنية يف تكرير املواد املوجودة يف النفايات
الإلكرتونية متوافرة من دون ت�أثريات �سلبية
على البيئة ،بحيث �أن غالبية القطع بحاجة اىل
الكثري من العمل من �أجل �أن تباع كمواد خام
يتم التخل�ص منها يف وقع التدوير
ثانوية� ،أو �أن ّ
النهائي .يجب �أن ُيراعى خالل عملية التكرير
وجود ثالثة مواد �سامة هي املعادن والبال�ستيك

الثالث املقبلة ،وتتمحور حول «تفعيل �إدارة النفايات اخلطرة وغري
اخلطرة» ،مع الت�شديد على �رضورة و�ضع ت�رشيعات ون�صو�ص �إر�شادية
ملعاجلة النفايات الإلكرتونية ،واىل التدريب على و�سائل معاجلتها
والتخل�ص منها ب�شكل �سليم بيئيا ً.
مت خالل الور�شة تبادل اخلربات بني امل�شاركني البيئيني العرب
كما ّ
من دول الأردن والكويت وم�رص والبحرين و�سلطنة عمان وتون�س مع
امل�شاركني اللبنانيني طبعا ً ،يف مو�ضوع النفايات الإلكرتونية ،بحيث
عر�ض امل�شاركون لتجارب بالدهم وامل�شاكل التي يعانونها بهدف
التو�صل اىل خطة عمل
حتقيق الغاية املن�شودة من الور�شة� ،أال وهي
ّ
م�شرتكة تتطلّع لإيجاد حل مل�شكلة النفايات الإلكرتونية يف املنطقة.
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ب�إعادة التدوير هي قادرة على ا�سرتداد احلديد
يتم نقلها
واملنغنيز والزنك والزئبق بحيث ّ
ب�أمان اىل مرافق التخل�ص منها.

يتم ف�صل امل��ع��ادن يف م�صفاة
وال��زج��اج� ،إذ ّ
كبرية با�ستخدام عمليات مزج كيميائية ينتج

تو�صيات الور�شة
التو�صل
متكّ ن امل�شاركون يف الور�شة من
ّ
اىل ع��دة تو�صيات �سوف ترفع اىل جمل�س
وت�ضمنت البنود الآتية:
الوزراء العرب
ّ
 القيام بدرا�سة تقييمية �شاملة للنفاياتا لإلكرتونية.
�ســـن وتعديــل التـــ�رشيعـــات الـــتي
ّ
ت��ت��ـ��ـ��ـ�لاءم م��ع ح��اج��ي��ـ��ـ��ات �إدارة النفـــايات
ا لإلكرتونيــة.
� -إعداد خطط عمل وطنية.

عنها  17ن��وع� ا ً من
امل��ع��ادن والفلزات،
�أم������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة اىل
امل��واد البال�ستيكية،
ف��ل�ا مي���ك���ن �إع������ادة
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا لأنها
غالبا ً ما تكون مل ّوثة
مب������واد كيميائية
����س���ام���ة .ل���ذل���ك من
ال����������ض��روري ف�صل
امل��واد البال�ستيكية
وف�����ق حم��ت��وي��ات��ه��ا
والتعامل معها ب�شكل منف�صل .ويف ما يخ�ص
املواد التي ال ميكن �إعادة ا�ستخدامها فيبنغي
�إعادة تدويرها.
و�أما الزجاج فيمكن �إعادة تدويره وا�ستخدامه
من جديد ،نذكر يف هذا ال�صدد �أن م�صانع ُتعنى
 ت��ط��وي��ر ق����درات امل ��ؤ���س�����س��ات املعنية(حكومية ،خا�صة� ،أهلية� ،إعالمية.)...
 تعزيز ال����شراك��ة ب�ين القطاعات العامةواخلا�صة ومنظمات املجتمع املدين.
 �إي��ج��اد �آل��ي��ات تن�سيق ب�ين م�ؤ�س�ساتاملجتمع املدين حتت مظلة واحدة.
 �إدخ���ال املفاهيم املتعلقة بالنفاياتالإل���ك�ت�رون���ي���ـ���ة يف امل���ن���اه���ج امل��در���س��ي��ة
واجلامعات.
� -إن�شاء مواقع �إلكرتونية لرفع م�ستوى
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التخ ّل�ص من النفايات الإلكرتونية
ُتبذل جهود هائلة لإر�شاد النا�س اىل كيفية
التخلُّ�ص من النفايات الإلكرتونية ب�شكل �آمن،
من هذا املنطلق حتاول اجلمعيات البيئية ن�رش
الوعي يف ما يتعلق بتدوير النفايات الإلكرتونية
على م�ستوى البلدان واحلكومات واملناطق
والأحياء وحتى املدار�س واجلامعات� .أما الن�سب
املتبقية من النفايات الإلكرتونية غري املد ّورة
فم�صريها قد يكون:
• التخزين :وهو ال ي�شكل حالً لأنه ي�ؤخر اليوم
يتم فيه التخل�ص من اجلهاز الإلكرتوين
الذي ّ
ب�شكل نهائي ،كما ي�ؤدي اىل التقليل من فر�ص
�إعادة ا�ستخدام هذه الأجهزة بفعالية.
• الطمر �أو احلرق :حيث تختلط النفايات
الإلكرتونية بالنفايات املنزلية وينتهي الأمر
بها اىل املطامر �أو املحارق ،ويف كال احلالتني
ف�إنها تحُ دث تلوثا ً يف البيئة.
يتم
• �إع��ادة الإ�ستخدام والت�صديرّ :
ت�صدير �آالف الأجهزة الإلكرتونية كل عام ،من
حوا�سيب وهواتف و�أجهزة منزلية اىل البلدان
النامية ،بهدف �إع���ادة ا�ستخدامها �أو �إع��ادة
تدويرها .فتد ّور الأجزاء الكربى من هذه الأجهزة
بطرق غري �سليمة ويف �ساحات اخلردة مما ي�ؤدي
اىل تل ّوث وا�سع النطاق.

الوعي واملعرفة.
 رف�����ع م�������س���ت���وى ال����وع����ي وامل���ع���رف���ةل���دى م�����س��ـ��ـ��ت��وردي الأج���ه���زة الإلكتــرونية
والكهربائية ومنتجيها وبائعيها ،وو�ضــع
�آليــة توا�صـل دائ��م معهم م��ن خ�لال غرف
ال�صنـــاعة والتجارة.
 �إ�ستخدام اخلطوات الإر�شادية املعتمدةعامليا ً وتعميمها.
 �إي��ج��اد م�رشوع منوذجي يف �إح��دى الدولوتعميمـه الحقا ً على الدول الباقية.

بني التمثيل والكتابة
والإخراج ،حقّق منري
ك�رسواين ذاته الفنية
م�ستثمر ًا ما اكتنزه من
خربة غنية.
«ال�صبي املهــو�شل»
يف �أحراج بلدته
ووعرهــا ،ما زال
مت�أبطـاً حكايات
الطفولة وناياً فيه من
ال�شجن بقدر ما يف
وقفات �صاحبه امل�رسحية
من كوميديا.
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�إعداد :تريز من�صور

ملك «الهو�شلة»
امل�سكون
بامل�رسح والفنون

ورقْ �صهم وغنا�ؤهم وكيف يط ّوعون املاعز على �صوت الطبل ،واحللوينة
كراز للري�س معروف.
ّ
ح�رض الأع��را���س و�سابق الأوالد على جمع الكارميال و«الدروب�س» من
بني �أقدام الكبار .وكان ملك احليل والهو�شلة ،والهريبة من املدر�سة.
كذلك عرف الغبار القادم من البيادر يف �أوقات «درا�سة القمح» ،ودار
على «البيدر» حتى داخ حتت قيظ �شم�س متوز و�آب ،كما عرف كل �أنواع
العذاب يف احل�صاد والفالحة وزراعة
التبغ و�صنع الفحم.
عا�ش طفولة قا�سية وحرمانا ً من
اللهو واملرح والت�سلية �إ�سوة ب�أوالد
جيله يف القرى .وكان والده قا�سيا ً،
وزاد يف الطني بلّة �أنه مل يكن طفالً
عاديا ً ،بل كان ولداً م�شاغبا ً ،ي�سطو
على ب�ساتني اللوز و�سهول احلم�ص
واخليار ،ويهرب من املدر�سة خوفا ً
من ق�ضبان الرمان...
تعلّم ك�رسواين من والده الت�صميم
وال�������ص���دق وال���ط���م���وح واجل������ر�أة
واحلما�سة يف العمل� ،أما املواويل
ال�شعبية فاكت�سبها م��ن والدته،
«ملهمته الأوىل» ،حيث كانت تخربه
اجلن والعفاريت،
الأ�ساطري و�أخبار
ّ
و�أبو زيد الهاليل وتغريبة بني هالل
وال�شاطر ح�سن وغريهم...
من���ت يف ن��ف�����س ال��ط��ف��ل ال����روح
املثالية ،وعا�شت هذه ال�شخ�صيات
معه ،لدرجة �أنه لقّب بني رفاقه ب�أبي
زيد الهاليل.

منري ك�ســرواين
حجارة احلقول وال�صنوبر
ومو�سيقى ال َّن َور
يف بلدة العي�شية اجلنوبية ال�ساكنة
بني غابات ال�صنوبر وال�سنديان
ول��د ال��ف��ن��ان منري ك����سرواين العام
 ،1949وهو الولد الثالث يف عائلة
م ��ؤل��ف��ة م��ن ت�سعة �أوالد (خم�سة
�شباب و�أرب��ع بنات) .وال��ده ال�سيد
�أ�سعد ك�رسواين (ح ّداد عربي وبيطار
وم���زارع وف � ّح��ام) ،وال��دت��ه ال�سيدة
نبيهة �أفرام ن�رص (ن ّدابة القرية).
كانت طفولته مزيجا ً فيه روعة
العي�ش يف الطبيعة مع ق�ساوة احلياة
اجلبلية وم����رارة اللقمة .يف جلول
قريته ت�س ّنى له جمع «زهر امل�سيح»،
و«ب��� ّز ال��ع��ن��زة» ،وال��زوف��ى واخلامتية.
�أح�صى كل حجارة احلقول والأودية ،وطار
قلبه مع كل ّ
رف حجل تفاعل مع روائع الطبيعة،
مع قطرات الندى ،والغيوم املنثورة .كما عرف هناءة
الغفوة حتت ال�صنوبر وال�سنديان ،ومرارة النهو�ض يف الثانية
ع�رشة ليالً لقطاف التبغ.
يف �أول كل �صيف كان ي�أخذه �سحر اجلل�سات عند ال ّن َور املخيمني يف
حرج �صنوبر غري بعيد عن بيته� .سحره �صوت الرباب والطبل والدربكة
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�أو�سمة وجوائز
ودروع
تقديرية
ح���از ال��ف��ن��ان منري
ك�������س�رواين العديد
م��ن ج��وائ��ز التقدير
وال���������������دروع ع��ل��ى
م�رسحياته وم�سريته
ال��ف��ن��ي��ة الإب���داع���ي���ة
و�أهمها:
 درع ت��ق��دي��ريمل�رسحيته «ا�سماعني
ب��ال��زف��ة» يف مهرجان
قب اليا�س.
 درع ت��ق��دي��ري يفمهرجان الرواد العرب
 القاهرة .2002 درع تقديري من الرئي�سن��ب��ي��ه ب���ري مل����سرح��ي��ت��ه «فلت
امللق».
 مفتاح مدينة �أو�سرتاليا منبلدية فيدفيلد � -سيدين .2004
 درع م��ن احل��رك��ة الثقافيةواحتاد بلديات ال�شقيف .2008
 درع من جمعية نور يف حا�صبيامل�رسحيته «عاحلدود».
 درع املركز الثقايف  -النبطيةتقديراً مل�سريته الفنية والإبداعية
.2010

يف ع���م���ر
اخلام�سة ع�رشة بد�أ
م�سريته الفنية بالفطرة،
فكان يحيي حفالت الغناء
والرق�ص والتقليد (تقليد
َن � َور القرية) ،وك��ان اجلميع
معجبا ً مبوهبة ه��ذا الفتى،
ال����ذي �أدخ�����ل ال��ف��رح��ة اىل
نفو�س �أهله و�أه��ل قريته،
ولكنه مل يكن يعلم يف حينه
�أن هناك م��ا ي�سمى بالفن
وامل�رسح.
كان ك�رسواين �صاحب حيلة وحنكة ممزوجتني بالنكتة ،وكان ميار�س
تهربا ً من ح�صته يف �شكّ الدخان ،الذي يحتاج اىل كثري
حيله على �أ�شقائه ّ
من ال�صرب.

ب��ال��دع��وة الرهبانية فالتحق
بالرهبنة اللبنانية املارونية
 دي���ر ���س��ي��دة املعوناتيف جبيل (دي��ر للإبتداء)
ح���ي���ث �أ����ص���ب���ح �إ���س��م��ه
الأخ ��شرب��ل ك����سرواين.
وب��ع��د م�ضي �سنتني
ب���الإب���ت���داء� ،أك��م��ل ن��ذره
الأول ،ودرا���س��ت��ه الثانوية
يف الك�سليك (جامعة الروح
القد�س اليوم).
ذاع �صيته كفنان موهوب
خالل وجوده يف الدير ،حيث
ق���ام ب��ع��دة ن�����ش��اط��ات م�رسحية
متثيالً وكتابة و�إخراجا ً.
كتب �أول �أعماله امل�رسحية «�أح�لام متعرثة» مت�أثراً بال�شاعر اجلاهلي
امر�ؤ القي�س .كما لعب عدة �أدوار م�رسحية اىل جانب الآباء جان �أبي غامن
ويو�سف مو ّن�س ،يف م�رسحيات «�سافوناروال»�« ،أ�صحاب الزنانري اجللدية»
(للأب يو�سف مو ّن�س)�« ،أجرا�س بعيدة»« ،الطاحونة» جلوزف عنداري
ن�صا ً و�إخراجا ً ،و�أحلان وعزف وم�شاركة مار�سيل خليفة.
يف تلك الفرتة �أدرك يقينا ً �أن الرهبنة لي�ست دعوته ،ومل تتمكن من
الإجابة على الأ�سئلة الكبرية املطروحة!

بني مدر�سة الأ�ستاذ يو�سف ونذور الدير
يدر�س
تلقّى علومه الإبتدائية يف مدر�سة العي�شية الر�سمية ،ومل يكن ّ
فيها �سوى الأ�ستاذ يو�سف اخلوري ،الذي بذل ت�ضحيات كبرية من �أجل
طالبه .ويروي هنا ك�رسواين �أنه عندما كان يهرب من املدر�سة ،كان والده
التجمع حوله ونعته
يربطه يف �شجرة التفاح مكان احلمار ،ويدعو رفاقه اىل
ّ
باحلمار ،مقابل «فرنك».
بعد نيله ال�شهادة الإبتدائية ،تابع درو�سه التكميلية يف مدر�ستي
النبطية وجزين الر�سميتني.
بعد نيله ال�شهادة املتو�سطة (ال�بروڤ��ي��ه) ،ب���د�أت جت��ول يف ر�أ�سه
ت�سا�ؤالت وجدانية كونية �إميانية ،بحاجة اىل �أج��وب��ة �شافية ،و�شعر
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اىل التعليم فالتمثيل...
غ��ادر الدير ،والتحق بكلية الرتبية يف اجلامعة اللبنانية ،حيث حاز
�شهادة املاج�ستري يف اللغة العربية ،وان�رصف اىل تدري�س اللغة العربية
يف الثانويات الر�سمية (بكفيا ،جديدة املنت ،و�سن الفيل) كما
در�س مادة العلوم يف املعهد اللبناين يف بيت �شباب ،وكان وزير
ّ
الدفاع اليا�س املر �أحد تالمذته .وهو منذ العام � 2007أ�ستاذ

ت�أ�سي�س عائلة

بالأعمال املحرتفة خارج املعهد .وهكذا فقد لعب �أدوار البطولة اىل
جانب موري�س معلوف يف م�رسحيته «لعبة ال�سما�رسة» ( ،)1973وم�رسحية
ملوليري (فولبريي دو�سكابن) ق ّدمت على م�رسح غولبانيكيان يف اجلامعة
اللبنانية الأمريكية (�أيار .)1974
يتذكر ك�رسواين امتحان الدخول اىل معهد الفنون اجلميلة
يومها «رف�ضوا �أن �أجري الإختبار .قالوا يل :ال يحق لك �أن تتق ّدم
العام  1980تزوج منري ك�رسواين من �إح��دى طالباته ال�سيدة
ندى عبد الأحد (ربة منزل) ،ورزقا خم�سة �أوالد:
فتخ�ص�صت يف جمال امل�رسح وال�سينما،
 رنا ،ت�أثرت بوالدهاّ
وهي تعمل اليوم يف الإخراج التلفزيوين يف �إيطاليا.
 �إيلي ،حائز �شهادة يف هند�سة الكومبيوتر من لندن ،وهومتزوج ويعي�ش يف م�رص.
 جي�سي ،تعمل يف حقل الرتجمة مع القوة الإيطالية التابعةلقوات الطوارئ الدولية العاملة يف اجلنوب.
 ناي ،طالبة يف كلية الرتبية  -اجلامعة اللبنانية ،ق�سم اللغةالفرن�سية.
 -جاد ،يتابع درا�سته الثانوية.

من الإمتحان ،لأنك ال حتمل ن�صا ً عامليا ً» ،فقلت�« :أعطوين ن�صا ً الآن».
�صاروا ي�ضحكون وطلبوا من �شكيب خوري �أن يعطيني ن�صا ً ،فطلب
أج�سد دور احلار�س الذي كان موجلا ً بحرا�سة اجلثة يف م�رسحية
مني �أن � ّ
انتظرت كي يق ّدم رفاقي ن�صو�صهم .ويف ذلك الوقت،
«�أنتيغونا».
ُ
أردت �أن
ُ
حفظت الدور ،ثم ق ّدمته يف النهاية .كان عندي ثقة بنف�سيُ � ،
مت كقنبلة موقوتة و�أ ّدي��ت الدور �أمام اللجنة وعندما
د
تق
ً،
ال
ممث
�أكون
ّ ُ
انتهيت ق��ال �شكيب خ��وري :ه��ذا �سيكون �أف�ضل تلميذ عندنا خالل
�صح تنب ؤ� �أ�ستاذه لأنه ت�ص ّدر الطليعة خالل الأربع
�أربع �سنوات» .وفعالً ّ
للتخرج املرتبة الأوىل.
�سنوات ،ونال م�رشوعه
ّ
فنان متع ّدد املواهب
تخرجه من معهد الفنون اجلميلة بد أ� منري ك�رسواين عمله كفنان
بعد ّ
حمرتف مع �أ�ستاذه رميون جبارة يف م�رسحية «�رشبل» ( )1978وبعدها يف
م�رسحية «دكر النحل».
العام  1980عمل مع الأخوين رحباين ،حيث لعب دور رجل املبادرة
العربية يف م�رسحية «امل ��ؤام��رة م�ستمرة» ،ودور املحامي يف م�رسحية
«ال�شخ�ص».
وبعد ذلك ،لعب دور «ال�سكران» يف م�رسحية «لعب الفار» جلورج فيدو
من �إنتاج مروان جنار و�إخراج غ�سان جماع�ص وناجي معلوف (.)1985
مع الفنان كرمي �أبو �شقرا ،برزت قدرة الفنان منري ك�رسواين املتميزة،
حيث متكّ ن م��ن لعب �ستة �أدوار خمتلفة يف م�رسحية «ج��رج��ي در�س

ملادة التمارين التمثيلية يف معهد الفنون اجلميلة  -الفرع الأول.
يف �أثناء درا�سته يف كلية الرتبية ،علم بوجود معهد خا�ص بالفنون
وتخرج العام  1979بدبلوم
اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية ،فالتحق به
ّ
درا�سات عليا يف امل�رسح.
يف معهد الفنون ،در�س على يد رميون جبارة ،وموري�س معلوف ،و�أنطوان
ملتقى ،و�أن��ط��وان كرباج ،و�شكيب خ��وري ،وجورجيت جبارة وغريهم،
وا�ستفاد من خربتهم .بد أ� �أ�ساتذته يختارونه بطالً لأعمالهم امل�رسحية،
علما ً ب�أنه كان ممنوعا ً �إ�رشاك �أي طالب من ق�سم التمثيل يف ال�سنة الأوىل
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«وزارة للهوارة» ارتبطت باليومي ،وحملت �إح�سا�سا ً حقيقيا ً وق�ضية
حقيقية ،وهي ق�ضية �شعبنا يف جنوبنا اللبناين ،كما يقول ك�رسواين الذي
ي�ضيف :يف هذه امل�رسحية جت�سيد للذاكرة ال�شعبية وما تختزنه من �صور
قوامها الأهازيج ،والظلم ،والهلو�سة ،واجتياح الأر�ض والوح�شية وف�شل
ال�سلطة و�صمود النا�س .وقد اخرتت لهذه امل�رسحية ف�ضاء زمنيا ً معينا ً
هو :لبنان بعد احلرب الأهلية.
يعترب ك�رسواين �أن الأعمال التي ق ّدمها �سواء كانت من كتابته �أو
لآخرين  -كما هي احلال يف «بالن�سبة
ل��ب��ك��را ���ش��و» ل��زي��اد ال��رح��ب��اين �أو
ال�شلم�سطي لفار�س يواكيم ،هي
�أع��م��ال ر���ص��دت ال��واق��ع الإجتماعي
املتغيرّ واملتب ّدل وامل��ت��ح� ّول .كما
ر���ص��دت امل��ت��غ�يرات االقت�صادية
وال�سيا�سية بعد احلرب ،وهذا الر�صد
كان فظّ ا ً وفا�ضحا ً خ�صو�صا ً يف م�رسحية
«ف��ل��ت امل��ل��ق» .يف الأع���م���ال الأخ���رى
ك��ـ«ف��وق ال��دك��ة» و«م��واط��ن عمومي»
و«ا�سماعني بالزفة» و«اهلل يه ّدك يا
�إ��سرائ��ي��ل» ،ح��اول��ت جت��ري��ب الأ�شكال
من عمل اىل عمل �آخ��ر من �أج��ل اخرتاق
�آف��اق جديدة ،من خالل ا�ستقراء الواقع
وا�ست�رشاف امل�ستقبل ،كما حاولت تخطّ ي
ذاتي وتاليف الأخطاء التي وقعت فيها.

املو�ضوع» («اجلندي»« ،املعاق»« ،معلم عمار»« ،زوج مثايل»« ،ولد
عبيط طالب زواج» و«�سكاف �أرمني»).
تابع ك�رسواين م�سريته مت�ألقا ً يف «بالن�سبة لبكرا �شو» لزياد الرحباين،
و«ال�شلم�سطي» لفار�س يواكيم (�إخراج نقوال دانيال) وغريها من الأعمال،
قبل �أن ين�رصف اىل ت�أ�سي�س م�رسحه اخلا�ص عرب �سل�سلة كانت «�إ�سماعني
بالطائف» �أوىل حلقاتها.
«عندما ال �أمثّل �أو �أكتب هو يوم غري موجود
يف روزنامة حياتي» ،هكذا يعبرّ الفنان ك�رسواين
عن �شغفه بامل�رسح وبالكتابة امل�رسحية التي
وظّ ف فيهاخمزونا ً ثقافيا ً وتراثيا ً هائالً .امل�رسح
بالن�سبة اليه «فن خال�ص وكتابة امل�رسح عملية
خلق ال عملية تعبري .اخللق عملية حتويل ما هو
موجود اىل كائن جديد ،وامل�رسح لي�س �صورة
طبق الأ�صل».
الأعمال امل�رسحية التي كتبها و�أخرجها منري
ك�رسواين عديدة ومنها:

م�رسحه يطمح اىل التغيري
ينطلق م�رسح منري ك�رسواين من تفاعله كفنان �صاحب روح ثورية مع
واقع جمتمعه وم�شاكل هذا الواقع ،متوخيا ً «�أن يكون م�رسحي للتغيري ال
للرتفيه ،و�أن �أحقق �أعلى درجات الإت�صال بني املمثل واجلمهور ،مبتعدا ً
عن مقولة الفن للفن ،موظفا ً الأ�سلوب ال�ساخر وال�صور الكوميدية
يف خدمة غر�ض امل�رسحية»� .أما �أغرا�ض م�رسحه فمحورها ت�رشيح الواقع
املرفو�ض وتغيريه .لكن ذلك ال يعني �أن الواقع برمته مرفو�ض فثمة
جوانب م�رشقة ت�ص ّدى لها ك�رسواين ،و�أب��رزه��ا امل� ّد الت�صاعدي يف وجه
املوجه اىل اجلمهور يف هذا املجال م�ؤداه
العنجهية الإ�رسائيلية ،وخطابه
ّ
ال�شهادة للخط الوطني كما يقول.
اىل �أعماله يف امل�رسح �شارك منري ك�رسواين يف ما ال يقل عن  500حلقة
تلفزيونية و�إذاعية ،عزف الناي وقر�أ ال�شعر يف �أم�سيات جميلة.
�آخر �أعماله امل�رسحية كان «حكم قراقو�ش» من ت�أليف د .من�صور عيد،
و�إنتاج جامعة �سيدة اللويزة.
�أم��ا �آخ��ر �أخ��ب��اره فهو �أن��ه ما زال و�سيبقى على الأرج���ح ،ذل��ك ال�صبي
«املهو�شل» بني احلفايف الوعرة ،والهارب اىل املطالت اجلميلة حامالً
نايا ً �أهداه �إياه خاله الكاهن حنا ن�رص� ،أ�ستاذه يف العزف على الناي ،وحامالً
اي�ضا ً الكثري من ال�شجن واحلنني...

«�إ�سماعني بالطائف» ( )1989من ت�أليفه و�إخراجه« ،وزارة للهوارة»
( )1993ت�أليفه و�إخراج فاروجيان خيد�شيان« ،فلت امللق» ()1996
ت�أليف منري ك�رسواين ومرياي بانو�سيان� ،إخراج فاروجيان خيد�شيان.
ويقول الفنان ك����سرواين :مع «ا�سماعني بالطائف» ا�ستقبل النا�س
م�رسحي بالده�شة والإ�ستفهام والت�صفيق .وبعدها بد�أت �أ�شعر بخطورة
أقدمت عليها �أي بت�أ�سي�س م�رسح خا�ص بي ،م�رسح ي�شبهني
اخلطوة التي �
ُ
هم النا�س وتطلعهم ...بعيداً عن مقولة
همي الذي �أ�شرتك به مع ّ
ويحمل ّ
م�رسح للنخبة فح�سب.
و�أ�ضاف :البداية الهامة كانت مع «وزارة للهوارة» التي دام عر�ضها
� 3سنوات ون�صف حيث عر�ضت يف م�سارح ثابتة ،الأوديون وجان دارك
وڤر�ساي ،ثم جت ّولت يف كل املناطق اللبنانية.
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حتول
من ميكانيكي �سيارات
ّ
توفيق �ضاهر �أو كما يعرفه �أهل
بلدته الفريكة «�أبو �أ�سعد» ،اىل
�صاحب �أرقام قيا�سية .لبناين دخل
مو�سوعة غيني�س العاملية مرتني
جم�سمني عمالقني م�صنوعني
من خالل
ّ
جم�سم ل�سفينة
من عيدان الكربيت:
ّ
التايتانيك ،و�آخر لربج �إيڤل الفرن�سي
ال�شهري.

�إعداد :ليال �صقر

من الهواية اىل احلرفة

يطوع
توفيق �ضاهر
ِّ

ويج�سدها �إبداعات فنية عاملية
عيدان الثقاب
ّ
�إرادة و�إبداع
�سبب
تعر�ض توفيق �ضاهر حلادث �إطالق نار منذ �أكرث من ع�رشين عاما ًّ ،
ّ
له �إعاقة دائمةَ ،
وف َق َد بذلك القدرة على امل�شي.
وبف�ضل �إرادة �صلبة ،ومبعونة �إلهية ا�ستم ّد من �إعاقته القوة ،فحلّقت
خميلته يف �سماء الإبداع ،وواكبت يداه �أجنحة اخليال.
ولعة ا�شتغله بعيدان الكربيت ،ثم كان
�أول عطاءات �ضاهر كان غالف اّ
لتج�سد �أعواد الكربيت طاولة
املج�سمات مع ال�سنني
�إطار �صورة .ولدت
ّ
ّ
نرد ا�ستغرق تنفيذها �أربعة �أ�شهر وا�ستخدم �ضاهر يف �صنعها 22000
ع��ود كربيت ،تلتها قلعة بعلبك وقد
عمل �ضاهر ثالثة �أ�شهر ون�صف
ل��ي��ت��م امل��ج���� ّ�س��م م�ستعينا ً
ب����ـ 24.000ع��ود كربيت،
مت بعدها الفنان متثال
�أ ّ
�سيدة حري�صا خالل ثمانية
�أ�شهر من ال��د�أب واملثابرة
جمع خاللها  140.000عود
كربيت يف
جم�سم رائع ،و�صوالً
ّ
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302

املج�سمني ال��ل��ذي��ن �أدخ�ل�اه
اىل
ّ
مو�سوعة غيني�س العاملية للأرقام
القيا�سية .التايتانيك ولدت بعد
� 18شهرا ً من العمل وا�ستلزم �صنعها  18مليون و� 400ألف عود كربيت
�أو ما يعادل � 460صندوقا ً من العيدان بكلفة  7500دوالراً.
ترتفع ال�سفينة العمالقة بطول � 3أمتار وعر�ض � 60سم وارتفاع 180
�سم ،ودخلت مو�سوعة غيني�س العام  2002ك�أكرب �سفينة م�صنوعة من
عيدان الثقاب� .سفينة عبرَ �ضاهر من خاللها بحر النجاح و�سافر ب�أحالمه
جم�سمه الذي يت�ألف من طبقات ثالث ويق�سم اىل
اىل برج �إيڤل ف�أجنز
ّ
ثمانية �أق�سام ويرتفع اىل نحو � 7أمتار.
املج�سم ب���ـ 6240ملبة مربوطة ب���ـ 2116م�تراً من الأ�رشطة،
ي�ضاء
ّ
وا�ستهلك  500كلغ من الغراء لتلتئم �أجزا�ؤه بع�ضها ببع�ض .وقد بلغت
التكلفة النهائية للربج � 11ألف دوالر.
جم�سماته ،فيجيب �ضاهر �أن��ه يعتمد عيدان
�أم��ا كيف ي�صنع الفنان
ّ
الكربيت يف �إبداعاته فح�سب ،فهو يط ِّوعها كما يريد ،وي�ستخدمها كما
هي من دون �أن يل ّونها بل يعتمد طريقة قليها بالزيت لتكت�سب لونا ً
برونزيا ً مييل اىل اللون الأ�شقر ،معانقة مادة الغري .يقتلع الفنان ر�أ�س
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جوائز تقديرية

ح�صد توفيق �ضاهر عدة جوائز
تقديرا ً لإجنازاته ،كلّلت م�سريته
الفنية الإبداعية مع عود الثقاب:
• جائزة من وزير ال�سياحة (.)1997
املخزومي
• جائزة لبنان يف الإبداع من م�ؤ�س�سة
(.)2002
• ج��ائ��زة غيني�س العاملية ع��ن �سفينة التايتانيك
(.)2002
• ر�سالة تهنئة من رئي�س اجلمهورية العماد �إميل حلود
العام  2004مع َعلم لبناين موقّ ع من فخامته.

• ر�سالة تهنئة من �سفري
فرن�سا (.)2004
• درع تقديري من رئي�س
اجلمهورية العمل �إميل حلود
(.)2005
• درع تقديري من الفنان
وديع ال�صايف (.)2007
• و�سام الأرز الوطني برتبة فار�س (.)2007
• جائزة غيني�س العاملية عن برج �إيڤل (.)2009
• درع الثقافة من وزير الثقافة (.)2010
جم�سمات من عيدان الثقاب
من فكرتي ببناء
ّ
والتي ح ّولتها واقعا ً من خالل عود ثقاب عدمي
القيمةَ ،نطَ قَ �إب��داع��ات فنية و�أثبت وجودي،
و�أو���ص��ل �أف��ك��اري وكلّل �سهري وتعبي جماالً
وج�سد �ضعفي ق��وة و�أدخلني
وان��ت�����ص��ارات،
ّ
مو�سوعة غيني�س العاملية للأرقام القيا�سية
مرتني على ال��ت��وايل ،بالرغم من �إعاقتي ،يف
وقت مل ي�ستطع �أ�ص ّحاء البنية ممن �سخروا مني
الو�صول اىل �أي مكان».
يفتخر توفيق �ضاهر ب�أعماله ،وباملكانة التي
و�صل اليها ،ومل يطفئ الرقم العاملي الثاين
ال��ذي حقّقه عزمية �ضاهر ال��ذي يطمح اليوم
جم�سم امل�سجد الأق�صى ويدخل به
اىل بناء
ّ
مو�سوعة غيني�س للمرة الثالثة ،ولكن ما ي�ؤخر
انطالقته هو انتظار التمويل الالزم للم�رشوع.

املثابرة للو�صول!
عما �إذا كانت الإع��اق��ة التي
ون�س�أل �ضاهر ّ
ت�سبب ل��ه �صعوبة يف �إمت���ام بع�ض
يعانيها
ّ
وعما �إذا كان يطلب م�ساعدة من �أحد
املهماتّ ،
لإمتام مهماته ،فيجيب �أنه يحتاج اىل الآخرين يف رفع الأ�شياء عن الأر�ض
فح�سب� ،أما يف عدا ذلك فهو لي�س بحاجة اىل �أحد� ،إذ يقود �سيارته بنف�سه
ويق�ضي حاجاته مبفرده ،حتى �أنه يعمل يف الطابق الأر�ضي من البناء حيث
بكر�سيه النقّال الذي ينقله من خالل منزلق حديدي .واقع
ي�سكن ،و�سبقنا
ّ
كر�سيه النقّال،
�أجرب توفيق �ضاهر اىل اتخاذ القرار� ،إما �أن يبقى �أ�سري
ّ
�سجينا ً داخل جدران منزله وعزلته� ،أو �أن يك�رس قيود �إعاقته ويتخطّ ى
حمنته ويخرج اىل احلياة منتف�ضا ً على الواقع ،وب�إميان من اهلل وعزمية
�صلبة وجر�أة وت�صميم خرج لي�ؤ�س�س مدر�سة من ال�صرب والرتكيز رفع من
خاللها �إ�سم لبنان عاليا ً مرة بعد الأخرى ،وعرب عود كربيت �أظهر للجميع
�أن الإعاقة لي�ست نقي�ضة الأمل واملثابرة وبالتايل الإبداع.

املج�سمات لكنه ال يفكر �أبداً با�ستبدال
عود الكربيت حفاظا ً على توازن
ّ
املج�سمات.
هذا العود ب�أية مادة �أخرى يف ابتكار
ّ
ملاذا عود الكربيت؟
«عيدان الكربيت ت�شبه حايل» ،هكذا يقول توفيق �ضاهر عن نف�سه.
«ه��ي �أوف��ى �صديق يل ،مل تتخلَّ عني يف �أحلك ال��ظ��روف ،فكما ُيرمى
عود الكربيت بعد ا�ستعماله النتفاء الفائدة منه ،هكذا تخلّى عني �أكرث
املقربني ا ّ
فحملت �إعاقتي
يل و�أنا يف ريعان �شبابي حني �أ�صبت بال�شلل.
ُ
ّ
�س ّدت يف وجهي �سبل العمل وك�سب املال والعي�ش
بعدما
ا
جناح
لتها
وح ّو
ً
ُ
بكرامة .وحت ّديت مبوهبتي التي ح ّولتها يف ما بعد حرفة ،كل من �سخر
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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�إدارة ملكية
الطوابق وال�شقق
تتكون من طوابق و�شقق �إىل ملكية
تطورت ملكية الأبنية التي
ّ
ّ
ذات طبيعة تعاونية ،بعد �أن كانت ذات طبيعة فردية للبناء؛ حيث
باتت �أغلبية الأبنية ت�ضم عدد ًا من مالكي الطوابق وال�شقق ،لكل
واحد منهم حقوق جتاه الآخرين
وعليه موجبات جتاههم ،تبعاً
لوجود �أق�سام خا�صة بكل مالك
من املالكني ووج��ود �أق�سام
م�شرتكة بينهم.

�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف
اخلا�ص وامل�شرتك
مع بدء انت�شار ملكية الطوابق وال�شقق ،و�ضع
امل�شرتع اللبناين نظاما ً لهذه امللكية مبوجب
القانون ال�صادر بتاريخ � ،1962/12/24إىل
�أن �صدر املر�سوم الإ�شرتاعي الرقم 83/88
بتاريخ  1983/9/16ال��ذي و�ضع تنظيم

امللكية امل�شرتكة يف العقارات املبنية والذي
بد�أ العمل به فور ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية يف
العدد  39بتاريخ .1983/9/29
لقد �أ�صبحت الأبنية كافة التي يتم ت�شييدها
بعد ال��ت��اري��خ امل��ذك��ور تخ�ضع �إل��زام��ي �ا ً لهذا
مييز بني الأق�سام امل�شرتكة
التنظيم ال��ذي ّ
والأق�سام اخلا�صة .فالق�سم امل�شرتك بطبيعته
هو الق�سم املع ّد للإ�ستعمال امل�شرتك بني
املالكني؛ مثل �أر����ض العقار وهيكل البناء
والأ���س��ا���س��ات وال��رك��ائ��ز والأع��م��دة واملداخل
وال��واج��ه��ات وال�����س�لامل وامل��ج��اري وامل�صاعد
وال�سطوح الأخرية وغريها ،وقد يوجد يف البناء
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ق�سم م�شرتك بح�سب تخ�صي�صه ،مثل املواقف
وال�ساحات واحل��دائ��ق واملن�ش�آت الريا�ضية
وال�سياحية وامل��ع � ّدة للت�سلية� .أم���ا احلائط
امل�شرتك بني ق�سمني �أو �أكرث فيكون م�شرتكا ً
بني الأق�سام التي تف�صلها املادتان  70و71
ملكية عقارية.
�أما الأق�سام اخلا�صة فهي املع ّدة للإ�ستعمال
اخلا�ص بكل مالك عائدة ل��ه .وتعترب ملكية
الأق�����س��ام امل�شرتكة تابعة مللكية الأق�سام
اخلا�صة ،وغري قابلة للق�سمة �أو التجزئة ،وال
ميكن ترتيب حقوق عليها بالإ�ستقالل عن
الأق�سام اخلا�صة التي هي ملحقة بها ،وتكون
عنا�رص الق�سم اخلا�ص م ّت�صلة ببع�ضها و�إذا
كانت منف�صلة ميكن قيدها �أق�ساما ً م�ستقلة
تابعة مللكية الق�سم اخلا�ص وفقا ً للمادتني 9
و10م� .إ.83/88 .
وق��د فر�ض املر�سوم الإ���ش�تراع��ي املذكور
يقيد يف �سجالت
على مالك العقار املبني �أن ّ
الدوائر العقارية الإن�شاءات القائمة على عقاره،
ويعطى كل ق�سم رقما ً معينا ً ،فيكون لأر�ض
العقار وكل ما هو معد للإ�ستعمال امل�شرتك
الرقم  ،1ويكون للق�سم امل�شرتك بني جمموعة
حم��ددة م��ن مالكي العقار ال��رق��م  ،2ويكون
للق�سم امل�شرتك بني مالكي البناية الواحدة
الرقم  ،3وت�أخذ بقية الأق�سام اخلا�صة �أرقاما ً
ت�سل�سلية �إبتداء من الرقم � 4سنداً �إىل املادة
4م�.إ.83/88 .
وعندما يكون عدد الأق�سام اخلا�صة ثالثة �أو
�أكرث يجب �أن ي�ضم �إىل طلب القيد نظام لإدارة
العقار ،م�ص ّدق ل��دى الكاتب ال��ع��دل ،ي�ضم
امل�ستندات والتفا�صيل كافة املتعلقة برقم
العقار ومنطقته و�أرق��ام الأق�سام بالت�سل�سل
والطوابق وحمتوياتها ،ون�سبة حقوق وموجبات
الق�سم اخلا�ص يف الق�سم امل�شرتك ،وخريطة
البناء والأحكام املتعلقة ب ��إدارة العقار حتدد

فيه كيفية ت�أليف جمعية املالكني وانتخاب
رئي�س لها والدعوات والتبليغات واالجتماعات
واملحا�رض والإنتخابات وال��ق��رارات وتنفيذها،
وتعيني امل��دراء ومكتب الإدارة وال�صالحيات
وال��ت��ع��وي�����ض��ات والأج������ور وجم��ال�����س الإدارة
و�صالحياته و�إدارة البناء و�صيانته ،والأ�صوات
التي تعود لكل مالك وحت�صيل الديون وال�رصف
والقب�ض و�أ�صول تعديل النظام (مادة 12م� .إ.
 ،)83/88كل ذلك بهدف �إدارة البناء و�صيانته
وتطويره واملحافظة عليه وعلى ما يت�ضمنه من
حقوق.
جمعية مالكي الطوابق وال�شقق
ي�ؤلف مالكو العقار ،حاملا يزيد عدد الأق�سام
اخلا�صة عن ثالثة ،حكما ً ،جمعية ت�سمى جمعية
املالكني العامة ،تتوىل �إدارة العقار والقيام
مب��ا خ��� ّول لها م��ن �أع��م��ال ال��ت����صرّف ب��ه ح�سب
الأحكام املحددة يف هذا املر�سوم الإ�شرتاعي
ويف نظام �إدارة العقار .ويف حالة تعدد الأبنية
ميكن �إن�شاء جمعية خا�صة لكل منها �أو لكل
جمموعة منها لإدارة ما هو تابع لها .وتتمتع
اجلمعية بال�شخ�صية املعنوية �ضمن نطاق
�صالحياتها ،وعند تنازع ال�صالحيات بني عدة
جمعيات ،تف�صل حمكمة البداية الواقع �ضمنها
العقار بقرار مربم (امل��واد  18و 19و20م�.إ.
.)83/88
• رئي�س جمعية املالكني ومكتبها:
على اجلمعية العامة فور ن�شوئها �أن تنتخب
رئي�سا ً لها بطريقة الإق�تراع ال�رسي ،بنا ًء على
دعوة ممن له �أكرب عدد من الأ�صوات يف الق�سم
امل�شرتك الرقم  .1و�إذا كانت كثافة �أعمال
اجلمعية تق�ضي ذلك ،ميكن �إن�شاء مكتب لها،
برئا�سة الرئي�س ،يح ّدد ع��دد �أف���راده وتوزيع
العمل بينهم و�أجورهم عند الإقت�ضاء ،وكل ما
هو متعلق بهم ،يف ق��رار تتخذه اجلمعية� .أما

الدعوة النتخاب رئي�س للجمعية اخلا�صة فيقوم
بها رئي�س جمعية املالكني العامة.
يتوىل رئي�س اجلمعية تنفيذ قراراتها واتخاذ
جميع التدابري والإجراءات التي متنحه اجلمعية
�صالحية اتخاذها وتنفيذها .ويكون له يف جميع
الأحوال ،ت�رصيف الأمور العادية اليومية والقيام
بجميع الإج���راءات والأع��م��ال امل�ستعجلة ،التي
تقت�ضيها �سالمة العقار ،و�سالمة الغري ،من
الأ�رضار التي قد ت�صيبهم ب�سببه (املادتان 22
و23م�.إ.)83/88 .
ومي��ك��ن ل��رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة �أن ي��ط��ل��ب من
املالكني دف��ع �سلفة �شهرية �أو ف�صلية يف
ال�صندوق الدائم للجمعية ،وت�سديد امل�صاريف
املتعهد بها ،وامل�صاريف املدفوعة فعالً،
ودف��ع �سلفات خا�صة وفقا ً لل�رشوط املحددة
يف قرارات اجلمعية لتنفيذ الأعمال والأ�شغال
(املادة 44م�.إ.)83/88 .
�إذا مل يدفع املالك ما ي�صيبه من النفقات
امل�شرتكة ،خالل ع�رشة �أي��ام من تبلغه الإنذار،
يعترب الإنذار مبثابة �سند خطي ،ويحق لرئي�س
اجلمعية� ،أو للمدير� ،أن يراجع دائ��رة الإج��راء،
لتح�صيلها وفقا ً لأحكام قانون حت�صيل الديون
الثابتة ب�سند خطي ،ويف ه��ذه احل��ال��ة ،ي�ؤجل
ا�ستيفاء الر�سوم الق�ضائية �إىل حني انتهاء
التنفيذ �أو ترقيم املعاملة (امل���ادة 47م�.إ.
.)83/88
• �إجتماعات جمعية املالكني:
تعقد اجلمعية اجتماعا ً عاما ً مرة واح��دة على
الأقل كل �سنة ،ويتلو رئي�س اجلمعية يف بدايته
تقريراً عن �أو�ضاع اجلمعية للمداولة ب�ش�أنه.
وتعقد الإج��ت��م��اع��ات ب��ن��اء على دع���وة خطية
يوجهها رئي�س اجلمعية �إىل كل مالك �أو بناء على
عري�ضة موقعة من �أ�صحاب ربع الأ�صوات على
الأقل .ويتم التبليغ بوا�سطة الربيد امل�ضمون
�أو ل�صقا ً على مدخل ق�سم املطلوب تبليغه �أو يف
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حمل �إقامته احلقيقي ،وفق الأ�صول القانونية
(املادتان  24و26م�.إ.)83/88 .
ما مل يكن هناك ن�ص خا�ص يحدد �أكرثية
معينة التخاذ قرار ما ،ال يعترب الإجتماع قانونيا ً
�إال بح�ضور الأك�ثري��ة املطلقة م��ن �أ�صوات
املالكني على الأقل يف اجلل�سة الأوىل ،ويكون
قانونيا ً مبن ح�رض يف اجلل�سة الالحقة .ويدير
رئي�س اجلمعية اجلل�سات وي�ضبط الوقائع
والإج���راءات وي��د ّون القرارات يف حما�رض تنظم
وف��ق �ا ً ل�ل�أ���ص��ول .وت��ت��خ��ذ اجلمعية قراراتها
بالأكرثية وفقا ً ملا هو من�صو�ص عليه ،ويتم
الت�صويت على املو�ضوع املطروح برفع اليد
للإعالن عن املوافقة (املواد  29و 30و32م�.إ.
.)83/88
• �صالحيات جمعية املالكني:
ت��ت��وزع �صالحياتها ب�ين الأع��م��ال الإداري����ة
والأعمال الت�رصفية:
 �صالحيات جمعية املالكني يف الأعمالالإداري��ة :تتخذ جمعية املالكني قراراتها يف
الأمور ذات الطابع الإداري بالأكرثية املطلقة
م��ن �أ����ص���وات امل��ال��ك�ين يف ال�����دورة الأوىل،
وب�أكرثية احلا�رضين يف الدورة الثانية (املادة
34م�.إ .)83/88 .تكون هذه الأعمال الإدارية
مادية؛ مثل �صيانة وت�صليح وا�ستبدال جميع
التجهيزات للخدمة امل�شرتكة كاملحركات
وامل�صاعد والتدفئة والتربيد والتمديدات
امل�شرتكة للمياه والهاتف والكهرباء واملجارير
امل�����ش�ترك��ة ل��ت����صري��ف امل��ي��اه الآ���س��ن��ة ومياه
احلمامات وامل��زاري��ب وال�سطوح واملن�ش�آت
الريا�ضية والرتفيهية والتثقيفية ولوازمها
وت�صليح الأع���ط���ال ال��ط��ارئ��ة ع��ل��ى الأق�سام
امل�شرتكة ،وكل ما لي�س من �ش�أنه �أن ينق�ص
حقوق املالكني يف ملكية الأق�سام امل�شرتكة �أو
يف ا�ستعمالها (املادة 35م�.إ.)83/88 .
وقد تكون هذه الأعمال الإدارية قانونية؛ مثل

انتخاب رئي�س اجلمعية وحتديد مكان انعقاد
اجلل�سات �أو حتديد وجهة �إعداد العقار �أو بع�ض
�أق�سامه �أو ا�ستثمار بع�ض الأق�سام امل�شرتكة
بعقود ال تتجاوز مدتها �سنة واحدة� ،أو طريقة
توظيف وتوزيع الأموال املكت�سبة �أو الفائ�ضة
يف �صندوق اجلمعية ،وحتديد املبلغ الأق�صى
ال���ذي ي��ج��وز لرئي�س اجلمعية �أن يحتفظ به
نقدا ً للم�صاريف النرثية ،وحتديد تعوي�ضات
رئي�س اجلمعية (املواد  44و 45و 46و48م�.إ.
.)83/88
 �صالحيات جمعية املالكني يف الأعمالالت�رصفية ويف حالة ته ّدم البناء� :إن الأعمال
الت�رصفية مبدئيا ً ،ال ميكن اتخاذ قرار ب�ش�أنها
م��ن قبل جمعية املالكني العامة �إال ب�إجماع
�أ�صوات املالكني ،ما خال احلالتني التاليتني:
 �إ�ضافة بناء �أو تركيب جتهيزات �أو �آالت�رضورية �أو نافعة ،بقرار ت�صدره ب�أكرثية ٪75
على الأقل من �أ�صوات املالكني (املادة 33م�.إ.
.)83/88
 متلك اجلمعية �صالحية تعديل الق�سمامل�شرتك ويف كل ما هو �رضوري لت�آلف وتنا�سق
البناء ،و�إن ك��ان م��ن الأج���زاء غ�ير امل�شرتكة؛
ك�أبواب املداخل وال�شبابيك وال�رشفات و�سواها،
بقرار ت�صدره ب�أكرثية  ٪75على الأق��ل من
�أ�صوات املالكني (املادة 11م�.إ.)83/88 .
 مت��ل��ك اجلمعية �صالحية ت��ع��دي��ل ن�سبحقوق الأق�سام اخلا�صة يف الأق�سام امل�شرتكة
وواجباتها جتاهها ،وتغيري وجهة ا�ستعمال
الق�سم اخل��ا���ص و��ش�روط االن��ت��ف��اع ب��ه ،بقرار
ت�صدره ب��إج��م��اع �أ���ص��وات املالكني (امل���ادة
49م�.إ.)83/88 .
 متلك اجلمعية �صالحية بيع العقار� ،إذاتخرب بحيث
ته ّدم البناء الوحيد يف العقار �أو ّ
�أ�صبح غ�ير �صالح للإ�ستعمال ،وك��ذل��ك �إذا
ته ّدمت الأبنية عند تعددها �أو تخربت بحيث

�أ�صبحت غري �صاحلة للإ�ستعمال ،ومل يكن هناك
من تعوي�ض عنه يغطي  ٪60على الأق��ل من
نفقات �إع��ادة بناء مماثل ،وذلك يف حالة عدم
�إجتماع املالكني على �إعادة البناء .ففي هاتني
احلالتني ،ميكن اتخاذ القرارات ب�أكرثية ال تقل
عن  ٪75من �أ�صوات جميع املالكني يف العقار.
و�إذا كان هناك جمعية خا�صة فال بد �أي�ضا ً من
موافقة  ٪75من الأ�صوات فيها على الأقل� .إن
البناء امل�ضاف ،ميكن قيده بح�سب ما �أعد له،
�إما �ضمن حمتويات الق�سم امل�شرتك �أو ق�سما ً
خا�صا ً عائدة ملكيته للجمعية ،ويف حال قيده
ق�سما ً خا�صا ً للجمعية فال يكون لها �أ�صوات من
جرائه (املادة 33م�.إ.)83/88 .
 �إذا ت��ه � ّدم ال��ب��ن��اء وك���ان ه��ن��اك تعوي�ضيغطي  ٪60على الأقل من نفقات �إع��ادة بناء
مماثل له ،ميكن اجلمعية �أن تقرر �إعادة البناء
ب�أكرثية  ٪75على الأقل من �أ�صوات املالكني،
ويخ�ص�ص التعوي�ض لهذه الغاية .و�إذا رف�ض
�أحد املالكني الإذعان لقرار اجلمعية ،فهو ملزم
بيع حقوقه من باقي املالكني �أو بع�ضهم ،يف
حال موافقتهم على ال�رشاء ،بالثمن الذي تقرره
حمكمة ال��ب��داي��ة يف غرفة امل��ذاك��رة بناء على
ا�ستدعاء من رئي�س اجلمعية وبعد اال�ستماع
لهما (املادة 36م�.إ.)83/88 .
 يف حالة تعدد الأب��ن��ي��ة ،وه�لاك �أح��ده��ا �أوبع�ضها هالكا ً كليا ً ،ومت ّنع مالكي هذا البناء
عن �إعادته خالل مهلة ثالث �سنوات من تاريخ
ح�صول ال��ه�لاك ،و�إذا واف��ق��ت �أك�ثري��ة ه�ؤالء
املالكني على بيع حقوقهم من باقي املالكني
يف العقار عينه� ،أل��زم ه ��ؤالء املالكون الذين
ت�شكّ لت منهم الأكرثية بالبيع وباقي املالكني
يف العقار بال�رشاء بالثمن ال��ذي تقرره حمكمة
البداية يف غرفة امل��ذاك��رة بعد الإ�ستماع �إىل
رئي�س اجلمعية العامة ورئي�س اجلمعية اخلا�صة
يف حال وجودها ،و�إال ف�إن املحكمة ت�سمي ممثالً
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خا�صا ً جلماعة مالكي البناء الهالك (امل��ادة
37م�.إ.)83/88.
جمال�س جمعيات مالكي الطوابق وال�شقق
ميكن جلمعية امل��ال��ك�ين ،ب��ن��ا ًء على طلب
رئي�سها� ،أن تنتخب بالأكرثية العادية ،جمل�سا ً
لها من بني املالكني �أو �أزواجهم �أو ممثليهم
ال�رشعيني �أو القانونيني ،ال يقل عن ثالثة وال
يزيد عن �إثني ع�رش ع�ضواً ،تكون مهمته م�ساعدة
رئي�س اجلمعية و�إعطاءه الر�أي ومراقبة �أعماله،
وي�سمى هذا املجل�س جمل�س اجلمعية .و�إذا مل
يكن هناك جمل�س �إدارة ،ي�صبح انتخاب جمل�س
اجلمعية �إل��زام��ي�ا ً عندما يكون ع��دد الأق�سام
اخلا�صة �أكرث من خم�سني ق�سما ً ،يكون رئي�س
جمعية املالكني حكما ً رئي�سا ً ملجل�س اجلمعية.
و�إذا تعذّر انتخاب جمل�س اجلمعية ،فللرئي�س
�أن يطلب بعري�ضة تعيني ه��ذا املجل�س من
قا�ضي الأم��ور امل�ستعجلة ،وميكن انتخاب �أو
تعيني �أع�ضاء بديلني لأع�ضاء جمل�س اجلمعية
بالطريقة عينها التي يتم فيها الإنتخاب �أو
التعيني ،ويحل الع�ضو البديل حمل الع�ضو
الأ�صيل الذي توقف عن متابعة مهمته للمدة
الباقية للع�ضو الأ�صيل.
وميكن عزل �أع�ضاء جمل�س اجلمعية بالطريقة
التي يتم فيها انتخابهم �أو تعيينهم .ويعترب
جمل�س اجلمعية حملوالً حكما ً وينتخب �سواه �إذا
انخف�ض عدد الأع�ضاء من �أ�صيلني وبديلني
�إىل �أقل من ن�صف العدد الأ�سا�سي املحدد يف
النظام.
ويقوم جمل�س اجلمعية مقام اجلمعية يف جميع
الأم��ور التي لها طابع الإدارة ويتخذ ب�ش�أنها
القرارات بالأكرثية املقررة لها .وتكون قراراته
نافذة ك�أنها �صادرة عن اجلمعية ،وعلى جمل�س
اجلمعية �أن يعقد اجتماعا ً على الأقل كل ثالثة
�أ�شهر يطلع فيه على الأع��م��ال التي ق��ام بها

الرئي�س� ،إم��ا من �ضمن �صالحياته اخلا�صة،
�أو من �ضمن تنفيذ القرارات املتخذة ،وعلى
النفقات التي �رصفها واملبالغ التي قب�ضها
وعلى كيفية م�سك املحا�سبة ،و�إعداد املوازنة
وتنفيذها وعلى كل ما له عالقة ب�إدارة العقار.
�إن مهمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س اجلمعية ال
تعطي �أ�سا�سا ً احل��ق بالتعوي�ض مل��ن يقوم
بها� ،إال �إذا ارت�أت اجلمعية خالف ذلك .ويف هذه
احلالة ،ف�إن اجلمعية حتدد التعوي�ضات بقرار
يتخذ ب�أكرثية  ٪75من �أ�صوات املالكني ،وعلى
جمل�س اجلمعية �أن ي�ضع على الأقل يف نهاية كل
�سنة تقريراً عن �أعماله و�إجنازاته وعلى الرئي�س
�أن يطرح التقرير يف االجتماع ال�سنوي العام
(املواد  50حتى 60م�.إ.)83/88 .
جمل�س الإدارة يف امل�شاريع غري ال�سكنية
يف امل�شاريع غري ال�سكنية� ،أو التي تغلب فيها
ال�صفة غري ال�سكنية ،ميكن جلمعية املالكني
العامة �أن تنتخب جمل�س �إدارة ي�ؤلف من ثالثة
�أع�ضاء على الأقل و�إثني ع�رش على الأكرث لإدارة
العقار .ويف ه��ذه احلالة تنتهي والي��ة رئي�س
اجلمعية حكما ً ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يعني
�أحد �أع�ضائه للرئا�سة ،وميكن �أن يكون رئي�س
اجلمعية بالذات� .إن مهمة رئي�س جمل�س الإدارة
و�أع�ضائه هي يف الأ�سا�س جمانية ،ما مل ين�ص
النظام على خالف ذلك .ويجب �أن يكون رئي�س
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة كلهم من املالكني ،وال
ميكن �أن تتجاوز مدة واليتهم ثالث �سنوات،
قابلة للتجديد .يقوم رئي�س جمل�س الإدارة
بوظيفة مدير ،ويعود له �أن يقرتح على املجل�س
تعيني مدير ���س��واه� .إال �أن ه��ذا املدير يقوم
بوظيفته حل�ساب الرئي�س وعلى م�س�ؤوليته
ال�شخ�صية.
عندما يكون الرئي�س يف حالة يتعذّر عليه معها
القيام م�ؤقتا ً بوظائفه ،ميكن �أن ينتدب لها

كلها �أو جلزء منها �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
على �أن هذا الإنتداب يجب �أن يكون على الدوام
ملدة حم��دودة� .أما �إذا كان الرئي�س يف حالة ال
ي�ستطيع معها القيام بوظائفه بوجه نهائي،
فلمجل�س الإدارة �أن يعتربه م�ستقيالً و�أن
ينتخب �سواه للمدة الباقية من والية املجل�س.
�إذا كانت وظائف الرئي�س قد �أحيلت كلها �أو
بع�ضها �إىل �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ف�إن هذا
الع�ضو يتحمل امل�س�ؤوليات بن�سبة ما �أحيل
�إليه من تلك الوظائف ،بدالً من رئي�س جمل�س
الإدارة.
ولكي تكون قرارات املجل�س قانونية يجب �أن
يح�رض اجلل�سة �أو �أن ميثل فيها ن�صف الأع�ضاء
على الأقل ،وال يجوز �أن ميثل الع�ضو �إال ع�ضوا ً
واحدا ً.
وملجل�س الإدارة ال�صالحيات الوا�سعة لإنفاذ
م��ق��ررات جمعية امل��ال��ك�ين وال��ق��ي��ام بجميع
الأعمال التي ت�ستوجبها �إدارة العقار على الوجه
امل��أل��وف والتي ال تعد من الأع��م��ال اليومية.
ولي�س لهذه ال�صالحيات من حد �أو حتفظات �إال
ما هو من�صو�ص عليه يف القانون �أو يف النظام.
�إن رئي�س جمل�س الإدارة ،وعند الإقت�ضاء املدير
�أو الع�ضو املنتدب ،ميثل اجلمعية لدى الغري
ويقوم ب�إنفاذ مقررات جمل�س الإدارة وبت�سيري
الأعمال اليومية كما هي مبينة يف النظام حتت
�إ�رشاف ومراقبة جمل�س الإدارة .ملجل�س الإدارة،
�أن يفو�ض بع�ض �صالحياته للرئي�س �أو املدير
مل��دة ق�صرية وحم���دودة .وتلزم اجلمعية مبا
يجريه ممثلوها �ضمن نطاق �صالحياتهم� ،أما يف
ما يتجاوز هذا النطاق فال تلزم �إال بالأعمال التي
ترخ�ص لها �أو ت�صادق عليها يف ما بعد.
ك��ل ات��ف��اق يعقد ب�ين جمل�س الإدارة و�أحد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،يجب �أن يخ�ضع لرتخي�ص
اجلمعية امل�سبق��� ،س��واء ك��ان ه��ذا الإتفاق
ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة� ،أو حتت �ستار
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�شخ�ص ثالث .ويخ�ضع كذلك لرتخي�ص اجلمعية
امل�سبق كل اتفاق بني جمل�س الإدارة وم�ؤ�س�سة
�أخرى �إذا كان �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة مالكا ً
لهذه امل�ؤ�س�سة �أو �رشيكا ً مت�ضامنا ً فيها �أو
مديرا ً لها �أو ع�ضواً يف جمل�س �إدارتها .ويجب
جتديد الرتخي�ص ك��ل �سنة �إذا ك��ان يخت�ص
بعقود ذات موجبات متتابعة طويلة الأجل.
ويجب على جمل�س الإدارة �أن ي�ضع يف نهاية
ال�ستة �أ�شهر الأوىل من ال�سنة املالية بيانا ً
موجزاً للو�ضع املايل ،و�أن ينظم يف �آخر ال�سنة
ج��ردة وموازنة مع ح�ساب النفقات واخل�سائر
�أو الوفر يف حالة وجودهما .ويجب �أن تكون
املوازنة جلية من�سقة وكل تغيري يحدث بني
�سنة و�أخ���رى يف طريقة و�ضعها �أو تقدميها
يجب �أن يقرتن ب�إي�ضاحات يف تقرير خا�ص.
�إن جمل�س الإدارة هو الذي يدعو املالكني �إىل
عقد اجلمعيات ح�سب الأحكام املبينة يف هذا
املر�سوم الإ�شرتاعي ،كما تعقد �أي�ضا ً بنا ًء على
عري�ضة موقّ عة من �أ�صحاب ربع الأ�صوات على
الأقل.
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولون حتى لدى
الغري عن خط�أهم الإداري وع��ن جميع �أعمال
الغ�ش وعن كل خمالفة للقانون �أو النظام� .أما
الدعوى التي يحق للمت�رضر �أن يقيمها يف دعوى
ف��ردي��ة ،فال يجوز ول��و بالنظر �إىل املالكني،
�إيقافها باقرتاح من اجلمعية يربئ ذمة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة .وتكون التبعة �إما فردية خمت�صة
بع�ضو واح��د من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�إما
م�شرتكة يف ما بينهم جميعا ً ،ويف هذه احلالة
يكونون ملزمني كلهم على وجه الت�ضامن ب�أداء
التعوي�ض� ،إال �إذا كان فريق منهم قد اعرت�ض
على القرار املتخذ بالرغم منه وذكر اعرتا�ضه
يف املح�رض .ويكون توزيع التبعة النهائي بني
امل�س�ؤولني بح�سب ق�سط كل منهم يف اخلط�أ
املرتكب (املواد  61حتى 72م�.إ.)83/88 .
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�إعداد :غري�س فرح

ال�سعاة اىل الكمال

متى ينجحون ومتى يف�شلون؟
منذ ِ
الق َدم� ،سعى الإن�سان اىل الكمال بهدف جت ّنب الأخطاء التي ته ّدد بقاءه.
ومنذ بداية احل�ضارات ،بذل جهود ًا كثيفة لإي�صال الب�رشية اىل ما هي عليه اليوم من
تقدم .واملثري لل�سخرية� ،أن هذا التق ّدم بالذات� ،أ�صبح يف الوقت احلا�رض ،عبئاً يرخي
ُّ
حمك التعقيدات
على
الفطرية
إن�سان
ل
ا
ميول
بالتايل
وي�ضع
الكثريين،
كات
حتر
على
بثقله
ّ
ّ
احلديثة .وعلى هذا الأ�سا�س� ،أ�صبح ال�سعي اىل الكمال� ،صفة ت�ستحق الدرا�سة ،ملا يتخ ّللها
من �سلبيات تطغى يف معظم الأحيان على �إيجابياتها.
كيف ينظر علم النف�س احلديث اىل �سعاة الكمال ،وكيف ي�ص ّنفهم؟
الكمال واملظاهر املر�ضية
م��ن��ذ �أع������وام ،ط���� ّور الباحثون
النف�سيون مقايي�س ملعاينة
ال��ب� ّ�ي��ن��ات الإي��ج��اب��ي��ة وال�سلبية
امل��راف��ق��ة ل��ن��زع��ة «الكمالية».
اىل ذل��ك ،ط�� ّوروا برامج من �أجل
دف��ع ميول الكماليني باالجتاه
الإيجابي .وعلما ً �أن هذه امليول،
ال تعترب بح ّد ذاتها مر�ضا ً نف�سيا ً،
�إال �أنها قد تكون مالزمة لبع�ض
�أن��واع هذا املر�ض ،ويف مق ّدمها،
ا�ضطرابات ال�شخ�صية والقلق
وا�ضطراب الو�سوا�س القهري.
يتعمق علم النف�س احلديث
مل
ّ
ب��امل�����ش��اك��ل امل���راف���ق���ة لنزعة
الكمالية �إال خالل الثمانينيات من
ال��ق��رن املا�ضي .وك��ان الطبيب
النف�سي الأم�يرك��ي داڤيد برينز
تطرق اىل ه��ذه الناحية
�أول من
ّ
عرب مقال بعنوان « :الكماليون
وال�سعي وراء الف�شل» .ومن خالله،
تق�صي �سلوك الكماليني،
حاول
ّ

و�صوالً اىل الت�أكيد على �أن هذا
ال�����س��ل��وك ،يعطي �أح��ي��ان �ا ً عك�س
النتائج املرجوة.
وه����ذا يح�صل ب���ر�أي���ه ،عندما
يق ّدر الكماليون �أنف�سهم بح�سب
�إجن��ازات��ه��م� .أي عندما يركّ زون
على نقاط �ضعفهم و�أخطائهم
ويعي�شون بالذنب لأي ز ّل��ة قدم
ي��رت��ك��ب��ون��ه��ا .ع��ن��ده��ا يفقدون
ويتعر�ضون
ثقتهم ب�أنف�سهم،
ّ
ل�رصاعات داخلية ،وتقلّبات مزاج
بالغة اخل��ط��ورة .وه��ي مبجملها
تت�سبب بتدنيّ
�إنفعاالت �سلبية
ّ
الإنتاج ،و�صوالً اىل اخل�سارة.
اىل ذل���ك ،ف��ه��و ق��د �أ���ش��ار اىل
خماطر الطموح غري العقالين الذي
يقود اىل تدين �سلوكيات ت�سيء
اىل الأداء ،يف مقدمها ،التباط�ؤ
واملماطلة يف العمل بفعل الإ�رصار
ع��ل��ى ال��غ��و���ص يف التفا�صيل،
وب��ال��ت��ايل �إ���ض��اع��ة ال��وق��ت بدون
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نتيجة ت��ذك��ر .وه��و م��ا يرهق
�أع�����ص��اب الكماليني و�أع�صاب
املحيطني بهم.
ومع ات�ساع اله ّوة بني توقّ عات
الكماليني و�إجنازاتهم ،يفقدون
امل��زي��د م��ن ثقتهم ب�أنف�سهم،
وتتقلّ�ص ب��ال��ت��ايل �إمكاناتهم،
وتتحطّ م �آمالهم بالنجاح .وكان
ال�شاعر الفرن�سي ڤولتري قد �أ�شار
اىل هذه الناحية بقوله« :الأف�ضل
هو نقي�ض اجليد».
وهو تعبري يتب ّناه اليوم معظم
الباحثني النف�سيني ومن بينهم
الباحث الأمريكي هيويت فليت
ال����ذي ل��ف��ت اىل ه���ذه الظاهرة
بالقول�« :إنها نقي�ض الكمال».
وت��اب��ع« :الكماليون �أ�شخا�ص
حت��فّ ��زه��م ال��ت��وقّ ��ع��ات وتقلقهم
الأخ���ط���اء ،وي��ح�� ّول��ون نزعاتهم
املتطرفة اىل �ضغوط تق ّو�ض
ّ
�أجواء العمل».
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ماذا وراء هذه الظاهرة؟
هذا املنحى ال�سلوكي املتف�شي
ال��ي��وم يف املجتمعات احلديثة،
ينبع بح�سب الباحثني من روا�سب
خم��ت��ل��ف��ة يف م��ق��دم��ه��ا ال���وراث���ة،
والرتبية ،واملحيط الإجتماعي.
وهذا يعني �أن الأهل ي�ضطلعون
ب����دور �أ���س��ا���س��ي يف مت��ري��ر هذا
ال�سلوك اىل الأط��ف��ال� ،إم���ا عرب
اجلينات� ،أو من خالل ت�رصفاتهم.
فهنالك على �سبيل املثال،
فئة من الأهل الذين يت�ش ّددون

يف ط��ل��ب ال��ك��م��ال م��ن الأط��ف��ال،
بينما توجد فئة ثانية ال تعطي
الأم�����ر ك���ث�ي�راً م���ن الأه���م���ي���ة بل
بالعك�س ،فهي تهمل الأطفال
وال ت��ق��وم ب��واج��ب��ات��ه��ا جتاههم.
التوجهني معا ً ،تتولّد نزعة
ونتيجة
ّ
الكمالية ال�سلبية ل��دى الأطفال
امل��ع��ن��ي�ين ب��ه��م��ا ،وه���ي ن��زع��ة ال
تتبلور ع��م��وم�ا ً ق��ب��ل ب��داي��ة �سن
البلوغ ودخول اجلامعة.
ف��الأه��ل املت�ش ّددون ،يدخلون
الأطفال يف د ّوامة مفرغة من القلق
واخل��وف من الف�شل ،ويرغمونهم
ب��ال��ت��ايل ع��ل��ى امل��غ��االة بالدقة:
�أم��ا بالن�سبة اىل الفئة الثانية،
ف��ق��د ت�أتي

النتيجة بعك�س الت�ص ّور .فالأطفال
املهملني ،قد ي�سعون اىل املغاالة
ب��ط��ل��ب ال��ك��م��ال ،م��ن �أج����ل لفت
الأنظار ،وحتقيق الثقة بالنف�س.
وك���م���ا ���س��ب��ق وذك����رن����ا ،ف����إن
م��رح��ل��ة دخ����ول اجل��ام��ع��ة ت�صبح
ل��دى الفئتني معا ً مرحلة احل�سم
ب��ال��ن�����س��ب��ة اىل ا���س��ت��م��رار نزعة
الكمالية الإيجابية �أو تقوي�ضها.
ففي هذه املرحلة ،ي�صعب على
الطالب اال�ستمرار بلعبة املحاولة
لكرثة امل��واد وت�شعبها ،وعندها،
خ�ضم ال�رصاعات النف�سية ما
يدخل
ّ
ي�ؤدي به �أحيانا ً اىل الهاوية .ومن
هنا دور �إعادة ت�أهيل ال�سلوك من
�أجل �إعطائه الطابع الإيجابي.

���ص��ي��غ��ة حتفظ
ت���وازن ه��ذا املزيح،
وت��وفّ ��ر للمعنيني ب��ه��ذه النزعة
احل����واف����ز ال�����ض�روري���ـ���ة للعمل
الإي���ج���اب���ي .وال�����ص��ي��غ��ة الأف�ضل
بر�أي الإخت�صا�صيني ،هي ت�شجيع
ه�����ؤالء ع��ل��ى ال��ك��ف��اح مب��ن ��أى عن
النقد ال��ذات��ي ال�سلبي .والذين
يفلحون باتباع هذه الإ�سرتاتيجية،
ي�صبحون ت��ل��ق��ائ��ي�ا ً �إيجابيني،
و�سالحهم الدقة الب ّناءة والن�شاط
امل�صحوب باال�سرتخاء .وال ين�سى
الإخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون امل��ق��درة على
الرتكيز بعيداً عن القلق ،والعمل
ب��ه��دف ال��و���ص��ول اىل الإكتفاء
الذاتي.

يتحول الكماليون
متى
ّ
اىل �إيجابيني؟
�إذا م���ا �أخ���ذن���ا ب��االع��ت��ب��ار �أن
الكمالية هي مزيج من ال�سلبية
والإيجابية ،ي�صبح بالإمكان �إيجاد
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ت�أهيل النزعة ال�سلبية
اىل الكمال
ب��ع��د معاينة بع�ض جمموعات
ال��ك��م��ال��ي�ين ال�����س��ل��ب��ي��ي النزعة،
وخ�����ص��و���ص �ا ً امل� ّت�����ص��ف�ين منهم
بالتفكري غ�ير املنطقي� ،أ�صبح
ب��الإم��ك��ان و���ض��ع ب��رام��ج لإع���ادة
ت�أهيلهم وفق متطلبات كل منهم.
يف ه������ذا ال���������س����ي����اق ،ي���ركّ ���ز
الإخت�صا�صيون النف�سيون على
م�����ش��ك��ل� َت��ي اخل����وف م���ن اخل��ط���أ،
واملبالغــة يف النقــد الذاتـــي،
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وع�������ل�������ى ه�����ذا
يتوجهـون
الأ���س��ا���س
ّ
اىل املعنيني بهما مبـا يلي:
��درب ع��ل��ى ع���دم اخل��وف
 ال���ت� ّمن اخلط�أ مع حماولة التعلّم من
الأخطاء ال�سابقة.
 الإقدام على املخاطرة بخطى�إيجابية وبعيداً عن الطموح غري
العقالين �أو الهو�سي.
 و�ضع �أهداف وا�ضحة للتغيري. التزام النقد الذاتي الإيجابي،�أي م��راج��ع��ة احل�����س��اب��ات م��ن �أجل
التعرف على ال��ن��زوات ال�سلبية،
ّ
و�إعادة ت�صويبها.
 ت��ع� ّل��م كيفية ال��و���ص��ول اىلبغ�ض النظر عن
الإكتفاء الذاتي،
ّ
املردود املادي.
التدرب على عدم اخلوف من
ّ
نظرة الغري.
 �إع����ادة تقييم الإع��ت��ق��اداتال�شخ�صية والنظرة اىل ال��ذات،
وم��ن ثم حماولة ر�ؤي��ة نتائج هذا
التقييم من منظور الغري.
 يف ح���ال ع���دم ال��ت��م��كّ ��ن منال��ت��غ��ي�ير م���ن الأف�����ض��ل مراجعة
�إخت�صا�صي يف العالج النف�سي.
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بقلم :حممد �سلمان
• يا قلماً �أنبت يف اجلنوب حرفاً مقاتالً.
يا �ساعد ًا �أنبت يف اجلنوب �سنبلة.
يا فجر ًا �أنبت يف اجلنوب �صباحاً.
يا جنوباً �أنبت يف ذاكرة الدنيا من جديد لبناننا.
فالكلمات واملعاناة وامل�صابيح وال�سنابل ،هي طريق
ال�سالم اىل جنوب �أ�سقط احتال ًال ،و�أع��اد �سيادة عنوانها:
�شعب وجي�ش ومقاومة.

وتزين كل دار ب�أكاليل الغار.
بيارق الن�رص،
ّ
تتو�سل اىل املحتل� ،أو
فما كانت حبيبتي يوما ً تئن من معاناة� ،أو
ّ
تتخلى عن هويتها.
ففي ليل «الزنزانات» كانت ت�صافح قمرها الطالع من حرمون
ليقول لها :الفجر � ٍآت ،واحلرية قادمة لتك�رس ال�سال�سل والق�ضبان،
كي ي�صبح ال�س ّجان �سجينا ً وال�سجني �س ّجانا ً.
وهكذا كان.

• على �أبواب اجلنوب :وقف التاريخ قارئا ً تاريخه.
وعلى دقات ال�ساعة يف اجلنوب ي�ستعيد الزمن ذاكرته.
لتقبل �أعتابه.
واىل اجلنوب تت�سابق امل�ساحات وامل�سافات كلها
ّ
ويف جغرافية اجلنوب حت ّول لبنان من وطن اىل قارة ،فانت�سب
الكون اىل لبناننا.

• الهروب اىل الأمام يف زمن ال�صعاب والتح ّديات ،هو
�إفقار للإرادة من مواجهة هذه ال�صعاب والتحديات ،ودعوة
اىل الإتكالية والإتكاء على جدار من الريح.
• التق ّدم اىل الأم��ام ،هو العزم على العمل ،بقوة الطموح،
والتج ّدد يف التطلعات ،ور�سم خريطة للأهداف وفقا ً للقدرات
والإمكانات املتاحة ،بعيداً عن اجلنوح يف التفا�ؤل� ،أو التيه يف
الت�شا�ؤم ،فاحلياة �إمتحان يومي للتفكري يف �سالمة التدبري ،وللحوار
بح�سن اجلوار ،وللتعاون بالإيثار ،وللم�س�ؤولية بالقدرة على القيام
بها.

• �أرادوا �إخت�صار �أعمارنا� ،أرادوا م�صادرة �أحالمنا� ،أرادوا
�إلغاء غدنا� ،أرادوا اختزال �أر�ضنا� ،أرادوا نهب �أرزاقنا� ،أرادوا
اىل املنايف تهجرينا ،لكننا حقّقنا ما �أردناه ،و�أ�سقطنا ما
�أرادوه لنا.
• حبيبتي جنوبية �إ�سمها :الأر�ض ،حتمل اىل الوطن
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املعاون الأول اليا�س يو�سف �إيليا
نعت قيادة اجلي�ش املعاون الأول
اليا�س يو�سف �إيليا ال��ذي تويف
بتاريخ .2010/6/17
 من مواليد  ،1967/4/1بلدةف����وارة اجل��ع��ف��ر ،ق�����ض��اء ال�شوف،
حمافظة جبل لبنان.
 ت����ط���� ّوع يف اجل���ي�������ش ب��ت��اري��خ.1985/11/19
 -م���ن ع����داد م��ق��ر ع���ام اجلي�ش،

مف�صول اىل الغرفة الع�سكرية.
 حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام احلرب.
• امليدالية الع�سكرية.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
خم�س مرات.
• تهنئة العمــاد قائــد اجلــي�ش

 28مرة.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
 -مت�أهل وله ولدان.

الرقيب الأول ماجد حممود برهان
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول
م��اج��د حم��م��ود ب��ره��ان ال���ذي تويف
بتاريخ .2010/7/15
 من مواليد  -1971/4/2بلدةعمارة البيكات  -ق�ضاء عكار -
حمافظة ال�شمال.
 ت����ط���� ّوع يف اجل���ي�������ش ب��ت��اري��خ.1991/1/1
 من عداد لواء امل�شاة الثامن -الكتيبة .82
 -حائز:

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى مرتني.
• ميدالية امل�ؤمترات .2001
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20
مرة.

• تهنئة قائد اللواء ثالث مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.
• تهنئة قائد الفوج.
 -مت�أهل وله ولدان.

اجلندي
جيمي �أر�سالن
�سا�سني

اجلندي
�أوليڤر ايلي
اخلوري

نعت قيادة اجلي�ش
اجل�����ن�����دي جيمي
�أر���س�لان �سا�سني
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2010/7/2
 م���������ن م�����وال�����ي�����د -1990/10/1بلدة
القبيات  -ق�ضاء عكار
 حمافظة ال�شمال. ت���ط��� ّوع يف اجلي�شبتاريخ .2009/5/7

نعت قيادة اجلي�ش
اجل���ن���دي �أول��ي��ڤ��ر
اي�����ل�����ي اخل�������وري
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2010/7/6
 م���������ن م�����وال�����ي�����د -1987/1/2زحلة
املعلقة  -ق�ضاء زحلة
 حمافظة البقاع. ت���ط��� ّوع يف اجلي�شبتاريخ .2010/2/8

 م�����ن ع���������داد ف����وجالأ�شغال امل�ستقل.
 حائز:• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش.
 -عازب.
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 م�����ن ع���������داد ف����وجاملدرعات الأول.
 -عازب.

الرقيب الأول �أمني ح�سني ال�سيد
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول
�أم�ي�ن ح�سني ال�سيد ال���ذي تويف
بتاريخ .2010/7/11
 م��ن م��وال��ي��د -1966/5/20بلدة فنيدق  -ق�ضاء عكار.
 ت����ط���� ّوع يف اجل���ي�������ش ب��ت��اري��خ.1987/8/1
 من عداد قيادة منطقة جبل لبنان. -حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه قائد اجلي�ش  5مرات.
• تهنئة قائد اجلي�ش  17مرة.

• تهنئة قائد املنطقة �أربع مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة مرتني.
 -مت�أهل وله �سبعة �أوالد.

الرقيب الأول �أحمد ديب حمزة
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب الأول
�أحمد ديب حمزة الذي تويف بتاريخ
.2010/6/14
 من مواليد  -1968/1/1بلدة�أك���روم  -ق�ضاء عكار  -حمافظة
ال�شمال.
 ت����ط���� ّوع يف اجل���ي�������ش ب��ت��اري��خ.1989/9/1
 م���ن ع�����داد م��ق��ر ع����ام منطقةال�شمال.
 -حائز:

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام احلرب مرتني.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20
مرة.
• تهنئة قائد اللواء.

• تهنئة ق��ائ��د الكتيبة خم�س
مرات.
 -مت�أهل وله ولدان.

اجلندي رامي
عبد العزيز
الزعبي

اجلندي
عبداهلل حممد
احلاج ح�سني

نعت قيادة اجلي�ش
اجلندي رام��ي عبد
ال���ع���زي���ز ال��زع��ب��ي
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2010/7/27
 م���������ن م�����وال�����ي�����د -1982/8/26بلدة
فنيدق  -ق�ضاء عكار -
حمافظة ال�شمال.
 ت���ط��� ّوع يف اجلي�شبتاريخ .2010/5/4

نعت قيادة اجلي�ش
اجل����ن����دي ع���ب���داهلل
حممد احلاج ح�سني
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2010/7/29
 م���������ن م�����وال�����ي�����د-1 9 7 9 /1 2 /3 0
ب��ل��دة ح��ري��ق��ا الهرمل
 ق�����ض��اء ال���ه���رم���ل -حمافظة البقاع.
 -ت���ط��� ّوع يف اجلي�ش

 من عداد فوج مغاويرالبحر.
 -عازب.
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ن�شاطات ريا�ضية
ملنا�سبة عيد اجلي�ش

�آب�/أيلول

�إعداد :نينا عقل خليل

نظّ م امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية،
وملنا�سبة الأول م��ن �آب ،ل��ق��اءات ريا�ضية
تقابلت فيها ف��رق اجلي�ش م��ع ف��رق مدنية،
ح�رضها العميد الركن جورج بطر�س قائد املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية ممثالً قائد اجلي�ش

العماد جان قهوجي و�ضباط وع�سكريون من
خمتلف قطع اجلي�ش و�ألويته.
وجاءت نتائج اللقاءات ،التي �شملت �ألعاب:
كرة القدم� ،ألعاب قوى� ،سباق طرق ،مبارزة،
جودو وتايكواندو والكرة الطائرة ،على النحو
الآتي:
• كرة قدم:
 ب������ت������اري������خ،2 0 1 0 /7 /2 8
تبارى فريقا اجلي�ش
ون���������ادي ال�������ش���ب���اب
ال���غ���ازي���ة يف م��ب��اراة
ج�����رت ع���ل���ى ملعب
�����ص����ي����دا ال���ب���ل���دي
و�أ����س���ف���رت ع���ن فوز

فريق اجلي�ش بنتيجة � - 3صفر.
• كرة طائرة:
جممع ناجي
 بتاريخ  ،2010/8/3جرى يف ّبيت�ش (القلمون) لقاء ب�ين فريقي اجلي�ش
ونادي القلمون و�أ�سفر عن فوز فريق اجلي�ش
بنتيجة � - 2صفر.
• جودو وتايكواندو:
 بتاريخ  ،2010/8/4لعب منتخب اجلي�ش�ضد فرق الأندية املن�ضوية يف الإحتاد اللبناين
للعبتني ،وذل���ك على ملعب جم� ّ�م��ع الرئي�س
العماد اميل حلود الريا�ضي الع�سكري .وهنا
النتائج:
 جودو: وزن  60كلغ :العريف علي �شومان مناللواء الثاين ع�رش ،الثاين.

الرقيبان الأوالن جان �صبيح و�شفيق اخلوري بطال لبنان يف «احل�سام واملبارزة»
�أح��رز الرقيب الأول جان �صبيح
لقب «احل�سام» ،والرقيب الأول
�شفيق اخل��وري لقب «املبارزة»
����ض���م���ن ب���ط���ول���ة ل���ب���ن���ان ال��ت��ي
نظّ مها احت���اد امل���ب���ارزة بتاريخ
 2010/7/18يف نادي «املون
ال���س��ال» ،ب���إ��شراف ن��ائ��ب رئي�س

الإحت��اد �سهيل �سعد وامل�ست�شار
الفني عماد نحا�س ،اىل احلكمني
مي�شال يو�سف وزياد جلبوط.
وه��ن��ا ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي حقّقها
الع�سكريون:
• �سيف احل�سام:
 الرقيب الأول جان �صبيح مناجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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 الرقيب الأول �شفيق اخلوريمن لواء مل�شاة التا�سع ،الثاين.
 الرقيب الأول طارق مهنا منفوج التدخل الأول ،الثالث.
• �سيف املبارزة:
 الرقيب الأول �شفيق اخلوري278
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من لواء مل�شاة التا�سع ،الأول.
 العريف جورج فيا�ض من لواءالدعم ،والعريف فيكتور فيا�ض
من ف��وج التدخل ال��ث��اين ،املركز
الثاين.
 الرقيب الأول طارق مهنا منفوج التدخل الأول ،الثالث.

 وزن  66كلغ :العريف نا�رص ال�سحمراين مناللواء الثاين ع�رش ،الثاين.
 وزن  73كلغ :الرقيب ح�سني زيدان منفوج املغاوير ،الثاين.
 وزن  81كلغ :العريف ربيع عو�ض منال�رشطة الع�سكرية ،الثاين.
 وزن  90كلغ :الرقيب غ�سان زيتون منلواء الدعم ،الأول.
 تايكواندو: وزن  63كلغ :اجلندي ج��ورج غالب مناملركز العايل للريا�ضة ،الثاين.
 وزن  74كلغ :الرقيب �رشبل رحمة مناللواء الثاين ،الأول.
 وزن  80كلغ :امل��ؤه��ل علي كنعان مناللواء الثاين ،الأول.
 وزن  68كلغ :اجلندي ماهر زي��دان مناللواء الأول ،الثاين.
• �سباق طرق  10كلم:
جرى بتاريخ � ،2010/8/1سباق �إنطالقا ً
من تقاطع علمان � -صيدا وو�صوالً اىل م�سبح
مارينا  -اجلية ،و�شارك فيه عدا�ؤون من اجلي�ش
ومن الأندية الإحتادية واجلمعيات الريا�ضية.
وجاءت النتيجة على النحو الآتي:
 الفئة العمرية � 39 - 20سنة: ال��رق��ي��ب الأول ح�سني ع��وا���ض��ة م��ن لواءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 اجل��ن��دي ع��م��ر عي�سى م��ن ل����واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 اجل��ن��دي ب�لال ع��وا���ض��ة م��ن ال��ل��واء الأول،الثالث.
 -الفئة العمرية � 44 - 40سنة:

 الرقيب الأول عمر عبد اللطيف من فوجاملغاوير ،الأول.
• �ألعاب قوى:
�أق��ي��م��ت ل��ق��اءات ب��ت��اري��خ 2010/7/31
على ملعب نادي الت�ضامن  -حو�ش الأمراء يف
زحلة ،جمعت فريق اجلي�ش والأندية الريا�ضية
والإجتماعية يف منطقة البقاع وذلك بالتعاون
مع بلدية زحلة .وقد حقّق الع�سكريون املراكز
الأوىل يف ال�سباقات وكانت النتائج على النحو
الآتي:
• �سباق  100مرت:
 اجلندي حممد قا�سم من ال��ل��واء ال�سابع،الأول.
 اجل��ن��دي ع��ل��ي ال��زع��ب��ي م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 ال��ع��ري��ف م�صطفى امل��ح��م��ود م��ن فوجاملغاوير ،الثالث.
• �سباق  800مرت:
 اجلندي ع�صمت غريزي من ل��واء امل�شاةاحلادي ع�رش ،الأول.
 الرقيب با�سم �سالمة من اللواء احلادي ع�رش،الثاين.
 اجل��ن��دي ب�لال ع��وا���ض��ة م��ن ال��ل��واء الأول،الثالث.
• �سباق  1500مرت:
 ال��رق��ي��ب زي����اد ع���ون م���ن ل����واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 املعاون نقوال مرتا من مديرية املخابرات،الثاين.
 العريف ح�سني قي�س م��ن ال��ل��واء الأول،الثالث.

ودي يف ال�سباحة
اجلي�ش ي�شارك يف �سباق ّ
�شارك فريق اجلي�ش يف ال�سباحة يف ال�سباق الو ّدي
الذي نظّ مه نادي ال�سان روك حتت �إ�رشاف الإحتاد اللبناين
للعبة وذلك انطالقا ً من خلدة وو�صوالً اىل النادي الع�سكري املركزي
(اخلليج) .ويف النتيجة النهائية ،حقّق كل من الرتباء :رباح رباحي
(املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية) ،ميالد جرم�ش (لواء
احلر�س اجلمهوري) وجاك خمايل (فوج الأ�شغال
امل�ستقل) املركز الثالث.
اجلي�ش  -العدد رقم 303/302
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• املبارزة:
بتاريخ  ،2010/8/7نظّ م اجلي�ش دورة
جممع الرئي�س
ك�أ�س «غي داريكو» بال�سالح يف ّ
العماد اميل حلود الريا�ضي الع�سكري ،وذلك
�ضمن فئتي �سيف املبارزة واحل�سام و�شارك
فيها العبون من الأندية املن�ضوية يف الإحتاد
اللبناين للعبة.
وقد �أ�رشف على الدورة رئي�س فريق املبارزة
يف اجلي�ش العقيد ج��ورج الهد ونائب رئي�س
الإحتاد اللبناين للمبارزة �سهيل �سعد ،كما توىل
التحكيم احلكمان حممود علي �أحمد واملقدم
مي�شال يو�سف.
ويف النتيجة النهائية� ،أحرز الرقيبان الأوالن
ط��ارق مهنا و�شفيق اخل���وري لقبي احل�سام
واملبارزة وناال ك�أ�سي الدورة ،وهنا النتائج:
 يف فئة �سيف املبارزة :حلّ الرقيب الأول�شفيق اخل��وري يف املركز الأول ،تاله العريف
جورج فيا�ض يف املركز الثاين والعريف فيكتور
فيا�ض يف املركز الثالث.
 يف فئة �سيف احل�سام :ح��لّ الرقيبالأول طارق مهنا يف املركز الأول بفوزه على
�صباغ من نادي مون ال�سال ،وحلّ كل من
بيار ّ
الرقيب الأول رائد �أبو كروم وعماد نحا�س من
نادي مون ال�سال يف املركز الثالث.

لقاءات بني فرق اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ملنا�سبة عيد اجلي�ش ،ج��رت ع��دة مباريات
ريا�ضية بني فرق من �ألوية امل�شاة ال�ساد�س،
التا�سع واحلادي ع�رش املنت�رشة يف قطاع جنوبي
الليطاين وفرق من قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان ح�رضها �ضباط من اجلانبني.
ت�ضمنت املباريات التي ج��رت اعتباراً من
ّ
 2010/7/1ولغاية  27منه �أل��ع��اب :كرة
القدم ،كرة ال�سلة ،الكرة الطائرة �إ�ضافة اىل
الرك�ض مل�سافة  4كلم .وج��اءت النتائج على
النحو الآتي:
• رك�ض مل�سافة  4كلم:
 ب��ت��اري��خ � ،2010/7/1أق��ي��م يف بلدةحداتا  -كفرا �سباق بني فريقي لواء امل�شاة
احلادي ع�رش والوحدة الكورية وحقّق العدا�ؤون
الكوريون بنتيجته املركز الأول.
 بتاريخ � ،2010/7/25أقيم على طريقاخليام  -ال��دردارة �سباق �شارك فيه عدا�ؤون
من اللواءين ال�ساد�س والتا�سع ومن وحدات:
�إ�سبانيا ،ماليزيا ،الهند� ،أندوني�سيا ونيبال.
ويف الت�صنيف الإف��رادي لل�سباق ،فاز اجلندي
ح�سن الغو�ش من الكتيبة  92يف املركز الأول،
تاله املج ّند املم ّددة خدماته عبد الفتاح نعمان
من الكتيبة  93يف املركز الثاين ،وروبريتو
غالفيرن من الوحدة الإ�سبانية يف املركز الثالث.
 بتاريخ  ،2010/7/27تبارى عدا�ؤو لواءامل�شاة ال�ساد�س والوحدة الفرن�سية يف �سباق
جرى على ملعب �صور ،وقد فاز بنهايته فريق
الوحدة الفرن�سية.
• كرة القدم:
 -بتاريخ  ،2010/7/20جرت مباراة على

ملعب كفردونني البلدي بني
فريقي لواء امل�شاة احلادي ع�رش
وال��وح��دة الغانية انتهت بفوز
الفريق الأخري بنتيجة .4 - 5
 ب��ت��اري��خ ،2010/7/22ل���ع���ب ف���ري���ق ل������واء امل�شـاة
ال�ساد�س �ضد ف��ري��ق الوحدة
الإي��ط��ال��ي��ة الأوىل على ملعب
�صور البلدي ،وفاز فريق اللواء
بنتيجة .4 - 5
 ب��ت��اري��خ ،2010/7/7�أقيمت مباراة بني فريقي اللواء
التا�سع والوحدة الهندية على
ملعب دب�ين� ،أ�سفرت عن فوز
فريق الوحدة الهندية بنتيجة
.4 - 5
• الكرة الطائرة:
 بتاريخ  ،2010/7/6تواجه فريقا لواءامل�شاة ال�ساد�س وال��وح��دة الأندوني�سية يف
مباراة جرت على ملعب �سنرت �صور الريا�ضي،
و�أ�سفرت عن فوز الوحدة الأندوني�سية بنتيجة
.1 - 3
 بتاريخ  ،2010/7/8ج��رت م��ب��اراة بنيفريقي ل���واء امل�����ش��اة احل���ادي ع�رش والوحدة
املاليزية على ملعب كفردونني ،انتهت بفوز
فريق اللواء بنتيجة � - 3صفر.
• كرة ال�سلة:
 بتاريخ  ،2010/7/10لعب فريق لواءامل�شاة ال�سابع  -الكتيبة � 71ضد فريق الوحدة
الكورية يف لقاء جرى على ملعب �سنرت �صور
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الريا�ضي ،انتهى بفوز فريق الكتيبة الكورية
بنتيجة .37 - 58
 بتاريخ  ،2010/7/13تبارى فريقا لواءامل�شاة احلادي ع�رش والوحدة املاليزية يف لقاء
جرى على ملعب جممع التحرير  -ال�سلطانية،
و�أ�سفر عن فوز فريق اللواء بنتيجة .36 - 80
 بتاريخ  ،2010/7/14تقابل فريقا لواءامل�شاة ال�ساد�س والوحدة الكورية يف مباراة
جرت على ملعب �سنرت �صور الريا�ضي وانتهت
بفوز الوحدة الكورية بنتيجة .38 - 43
 بتاريخ � ،2010/7/19أقيمت مباراةعلى ملعب مدر�سة مرجعيون الوطنية بني
فريقي لواء امل�شاة التا�سع والوحدة الإ�سبانية،
و�أ�سفرت عن فوز فريق اللواء التا�سع بنتيجة
.30 - 76

من «ثكنة اىل ثكنة»
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ممثالً بالعميد الركن �شامل روكز قائد فوج
املغاوير ،نظّ م الفوج ولل�سنة الثانية� ،سباق
«م��ن ثكنة اىل ث��ك��ن��ة» ،ان��ط�لاق�ا ً م��ن ثكنة
ال�صخور يف اللقلوق و�صوالً اىل ثكنة الأرز،
وذلك مب�شاركة �أكرث من �ألف مت�سابق بني مدين
وع�سكري ومن عدة جن�سيات.
ووف��ق برنامج ال�سباق ال��ذي �أع��� ّده الفوج،
التحق امل�شاركون ليل  2010/8/7يف ثكنة
�إ���س�تراح��ة ال�صخور يف اللقلوق ،حيث عر�ض
قائد الفوج العميد الركن روكز
وال�ضباط املنظّ مون �إيجازاً حول
ب��رن��ام��ج ال�����س��ب��اق ،ت�ل�اه �سهرة
تخللتها ن�����ش��اط��ات ترفيهية
و�إ�شعال نار وع�شاء قروي .ويف
اليوم التايل ،انطلق امل�شاركون
الذين ق�سموا اىل خم�س فئات
من ثكنة اللقلوق مروراً ب�سهلة
الرهوة ،الغرفة الفرن�سية� ،ضهر
الق�ضيب و�صوالً اىل ثكنة الأرز.
مت توزيع
ويف نهاية ال�سباقّ ،
ال��ك ��ؤو���س وامل��ي��دال��ي��ات على
الفرق الفائزة ،يف ح�ضور العميد
ال��رك��ن روك���ز وذل���ك ع��ن��د خط
نهاية ال�سباق يف غابة �أرز ب�رشي.
�أما النتائج فجاءت على النحو
الآتي:
• ال�������س���ب���اق ال��ط��وي��ل
للع�سكريني:
 ع��م��ر ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف وعبدالبا�سط عبد اهلل وعلي احلاج (من

�ألف مت�سابق
يف خم�س فئات
فوج املغاوير) يف املرتبة الأوىل.
 عماد جزيني وعمر فاعور وحممد فرحات(من قوى الأمن) يف املرتبة الثانية.
 عطية �أبو حيدر وعلي �أبو بكر و�أحمد عبدو(من فوج املغاوير) يف املرتبة الثالثة.
• ال�سباق الطويل للمدنيني:
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 �رشبل �سكر وغابي طوق و�صالح زعيرت ،يفاملرتبة الأوىل.
 غ���ازي �شكرجيان وي��و���س��ف ك��رم وري��انجري�صاتي ،يف املرتبة الثانية.
 �إدم�����ون ���س��ا���س�ين ورف��ي��ق ع��ي��د وروين�شلهوب ،يف املرتبة الثالثة.
• ال�سباق الطويل للمدنيات:
 كارول عقل ومرينا عقل ومايا بو ن�صار ،يفاملرتبة الأوىل.
 تينا كوماتي وبا�سكال كوماتي وكر�ستينازوين ،يف املرتبة الثانية.
 داري���ن طربيه وال��ي��ان �أبي�شديد ومارغريت زند ،يف املرتبة
الثالثة.
• ال�سباق الق�صري للمدنيات:
 ن����ورا دي����اب وم���ارل�ي�ن غجروجويل قمر ،يف املرتبة الأوىل.
 روال ع�ل�اوي وره����ام ع�لاويومرينا عـالوي ،يف املرتبـة الثانية.
 زينا بيطار وندى كرم ورانيا�صباغ ،يف املرتبة الثالثة.
• ال�سباق للأوالد:
 ايلي دي��اب وط��وين خري�شوجورج دياب ،يف املرتبة الأوىل.
 ن�����ض��ال ح�����ص�روين و���ش��اديح�رصوين وفادي العمار ،يف املرتبة
الثانية.
 نيكوال�س حنا وغييون جربايلوعدي �أبي رميا وف�ؤاد �شلهوب،
يف املرتبة الثالثة.

لواء احلر�س اجلمهوري بطل اجلي�ش يف الكرة الطائرة
جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي الع�سكري وبتاريخ
�أقيمت يف ّ
 2010/7/29نهائيات بطولة اجلي�ش يف لعبة الكرة الطائرة ،بح�ضور
ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،العميد الركن ج��ورج بطر�س
قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية و�ضباط من الألوية والوحدات
وع�سكريني .املباراة النهائية لهذه البطولة والتي جمعت فريقي لواء
احلر�س اجلمهوري واملركز العايل للريا�ضة الع�سكرية� ،أ�سفرت عن فوز
لواء احلر�س اجلمهوري بعد �إح��رازه ثالثة �أ�شواط مقابل ال �شيء لفريق
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.

فوج مغاوير البحر
بطل اخلما�سي
الع�سكري
يف م���ب���اري���ات بطولة
اجل��ي�����ش يف اخلما�سي
الع�سكري للعام ،2010
حقّق فريق ف��وج مغاوير
ال��ب��ح��ر امل��رك��ز الأول يف
ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��ن��ه��ائ��ي
للقطع.
وت�ضمنت البطولة التي ج��رت اع��ت��ب��اراً من
ّ
 2010/7/19ول��غ��اي��ة  23م��ن��ه :الرماية
بالبندقية ،جولة املقاتل� ،سباحة ،قذف رمانات
�صلودية والرك�ض مل�سافة  8كلم .وقد �شارك
يف ال��ب��ط��ول��ة ع�سكريون م��ن خمتلف القطع
والألوية.
�أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:
• الت�صنيف الإفرادي:
 -الرقيب الأول علي احلاج من فوج املغاوير،

الأول.
 الرقيب ح�سني املو�سويمن ل��واء احلر�س اجلمهوري،
الثاين.
 اجلندي حممد دروي�ش منفوج مغاوير البحر ،الثالث.
• الت�صنيف النهائي
للقطع:
 فوج مغاوير البحر ،الأول. -ف���وج املغاوير،

الثاين.
 -اللواء اللوج�ستي ،الثالث.

امل��رك��ز الأول على
ال�صعيد ال��ف��ردي مبجموع  179نقطة� .أما
النتائج فجاءت على النحو الآتي:
• الت�صنيف الإفرادي:
 الرقيب الأول �سليمان غ��زال��ة م��ن لواءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 -ال��رق��ي��ب الأول علي �سبيتي م��ن اللواء

اللوج�ستي ،الثاين.
 امل��ع��اون ح�سني �رشيتح م��ن ل��واء امل�شاةالتا�سع ،الثالث.
• الت�صنيف النهائي للقطع:
 اللواء اللوج�ستي ،الأول. لواء احلر�س اجلمهوي ،الثاين. -فوج التدخل الأول ،الثالث.

اللواء اللوج�ستي بطل اجلي�ش يف الرماية
�أقام املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة
اجلي�ش يف الرماية والتي جرت يف حقل الدامور
مب�شاركة ع�سكريني من خمتلف قطع اجلي�ش
و�ألويته .وف��از فريق اللواء اللوج�ستي بلقب
البطولة على �صعيد الفرق ،والرقيب الأول
�سليمان غزالة من لواء احلر�س اجلمهوري يف
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نتائج اجلي�ش
يف بطولة لبنان الإفرادية
لألعاب القوى
���ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش ببطولة
لبنان الإف��رادي��ة يف �ألعاب القوى
ال��ت��ي ن��ظّ ��م��ه��ا الإحت�����اد اللبناين
للعبة ب��ت��واري��خ  16 ،15و2010/7/17
على ملعبي ثكنة يو�سف الأ�سطا يف كفر�شيما
ونادي اجلمهور ،وذلك اىل جانب معظم النوادي
الإحتادية� .أما النتائج التي حقّقها الع�سكريون
فجاءت على النحو الآتي:
• �سباق  110م حواجز:
املعاون علي �أيوب ،الثاين. العريف م�صطفى املحمود ،الثالث.• �سباق  200م:
 اجلندي حممد �شعيب ،الثاين.• �سباق  400م:
 اجلندي خالد من�صور ،الثاين.• �سباق  800م:
 اجلندي ع�صمت غريزي ،الأول. املعاون نقوال مرتا ،الثالث.• وثبة ثالثية:

 الرقيب الأول �أ�سامة ن ّداف ،الأول. العريف ف�ؤاد يونان ،الثاين. الرقيب الأول داوود �رسور ،الثالث.• رمي الرمح:
 الرقيب الأول طالب احل�سن ،الأول. الرقيب الأول حممد مراد ،الثاين.• رمي املطرقة:
 الرقيب الأول حممد اخلطيب ،الثاين. العريف قا�سم احلدري ،الثالث.• �سباق  100م:
 اجلندي حممد �شعيب ،الثاين.• �سباق  1500م:
 املعاون نقوال مرتا ،الأول. اجلندي علي �سويدان ،الثاين. الرقيب الأول زياد عون ،الثالث.• كرة حديدية:

 العريف بدري عبيد ،الأول. العريف الأول جورج ها�شم ،الثاين. الرقيب الأول حممد اخلطيب ،الثالث.• �سباق  10كلم:
 اجلندي عمر عي�سى ،الأول. الرقيب �أحمد الدركو�شي ،الثاين. -الرقيب الأول علي عو�ض ،الثالث.

اجلي�ش يحرز بطولة لبنان يف لعبة املالكمة

ف����از ف��ري��ق اجل��ي�����ش اللبناين
يف بطولة لبنان العامة يف لعبة
املالكمة (درجة �أوىل) ،التي نظّ مها
الإحتاد اللبناين للعبة يف قاعة املالكمة التابعة
له يف مدينة كميل �شمعون الريا�ضية بتاريخ
 ،2010/7/17والتي �شارك فيها اجلي�ش اىل
جانب ثمانية �أندية.
وهنا النتائج التي حقّقها الع�سكريون:
• وزن  57كلغ:
 اجلندي حممد غملو�ش من اللواء ال�ساد�س،الثاين.

• وزن 60كلغ:
 ال��رق��ي��ب الأول ح��ك��م��ت ���س��ع��د م��ن فوجاملغاوير ،الأول.
• وزن 64كلغ:
 اجلندي ح�سن عدوية من اللواء اللوج�ستي،الأول.
 العريف علي رعد من اللواء الثاين ،الثالث.• وزن 69كلغ:
 الرقيب ح�سن نا�صيف من فوج املغاوير،الأول.
 املعاون ايلي الهد من اللواءالثاين ع�رش ،الثالث.
• وزن 75كلغ:
 امل�ؤهل علي كنعان من اللواءالثاين ،الثالث.
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 العريف �سالم عيد من الفوجاملجوقل ،الثالث.
• وزن 81كلغ:
 املج ّند املم ّددة خدماته كرمي �أبو حمدانمن املركز العايل للريا�ضة ،الثاين.
 املج ّند امل��م� ّددة خدماته يحيى عبدو مناملركز العايل للريا�ضة ،الثالث.
• وزن 91كلغ:
 املج ّند املم ّددة خدماته بالل نا�رص من اللواءالتا�سع ،الأول.
 العريف خ�رض دكرمنجي من مدر�سة القواتاخلا�صة ،الثالث.
• وزن فوق 91كلغ:
 اجلندي ربيع طراف من اللواء اللوج�ستي،الأول.
 العريف و�سيم عبيد م��ن ق��اع��دة جونيةالبحرية ،الثالث.

نتائج «ماراتون بعلبك
الدويل الثاين»
�أحــرز العريف حممد العجــمي
ل��ق��ب ال��رج��ال وال��رق��ـ��ـ��ي��ب الأول
ح�سني ع��وا���ض��ة لقب القدامى،
مل��ارات��ون بعلبك ال���دويل الثاين
مل�سافة  10ك��ل��م ،ال���ذي نظّ مته
نقابة �أ�صحاب املحال وامل�ؤ�س�سات التجارية يف
البقاع� ،ضمن مهرجان الت�سوق وال�سياحة الثاين
ع�رش.
رعى ال�سباق وزير ال�شباب والريا�ضة الدكتور
علي عبداهلل ممثالً مب�ست�شاره ال�سيد يو�سف
�شاهني ،وح����ضره العقيد �سمري �سنان ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،رئي�س �إحتاد
بلديات بعلبك ال�سيد ب�سام رعد ومدير �سباق
«ماراتون بريوت» ال�سيد و�سام ترو.
���ش��ارك يف ال�سباق  150ع���داء وع����داءة من
اجلي�ش وق��وى الأم���ن الداخلي والأم���ن العام
واجلمارك والأن��دي��ة الريا�ضية واجلمعيات يف
حمافظة بعلبك  -الهرمل وبريوت.
وقد انطلق العدا�ؤون من منتزه الأمري بالقرب
من مرجة ر�أ���س العني م���رورا ً بو�سط املدينة

التجاري �صعوداً باجتاه ثكنة ال�شيخ عبداهلل ومن
ثم العودة اىل نقطة الإنطالق.
وحقّق العدا�ؤون الع�سكريون بنتيجته املراكز
الأوىل ،وهنا النتيجة:
• الرجال:
 العريف حممد العجمي م��ن ل��واء امل�شاةالثاين ،الأول.
 اجل��ن��دي ع��م��ر عي�سى م��ن ل����واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 اجل��ن��دي ب�لال ع��وا���ض��ة م��ن ال��ل��واء الأول،الثالث.
• قدامى العدائني:
 ال��رق��ي��ب الأول ح�سني ع��وا���ض��ة م��ن لواءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 -امل���ع���اون ن��ق��وال م��رت��ا م��ن ل����واء احلر�س

اجلمهوري ،الثاين.
 الرقيب �أحمد الدركو�شي من لواء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
مت توزيع الك�ؤو�س وامليداليات
ويف اخلتامّ ،
على الفائزين.

اجليـ�ش بيـن الأقوى يف قـرع اجلر�س
ورفع اجلرن واملحدلة واملخل
ن���ظّ ���م ن�����ادي ال���غ���ول���دن ب���ادي
ال��ري��ا���ض��ي يف ال��دك��وان��ة ،بطولة
اختيار �أقوى رجل يف قرع اجلر�س
ورف���ع اجل���رن وامل��ح��دل��ة واملخل
ل��ل��ع��ام  ،2010وذل����ك بتاريخ
 2010/8/5يف باحة كني�سة الرب

يف ب��ل��دة مار
بطر�س  -بيت �شباب .وقد �شارك
فريق اجلي�ش يف خمتلف الريا�ضات
والعرو�ض وحقّق النتائج الآتية:
• رفع املحدلة:
 العريف الأول جوزيف داووداجلي�ش  -العدد رقم 303/302

م��ن ف��وج امل��غ��اوي��ر ،الأول (وزن
 110كلغ).
 الرقيب غ�سان زيتون من لواءالدعم ،الثالث (وزن  71كلغ).
• رفع اجلرن:
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 الرقيب غ�سان زيتون ،الثاين(وزن  35كلغ).
 امل��ج � ّن��د امل���م��� ّددة خدماتهال��ه��ادي حمية م��ن ل���واء امل�شاة
الثاين ،الثالث (وزن  35كلغ).
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�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال��ك��ل��م��ات املتقاطعة
ت��ق��دم��ه��ا «اجل��ي�����ش» لقرائها
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على
اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري
مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط
وا�ضح داخل املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة -
مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول � 25أيلول .2010
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

• عمودياً :
رث املا�شون يف الطريق ،طائر غريد ،م�شتعل وم ّتقد.
 -1ك َ
 -2ممثل بريطاين راحل ُمنح لقب «�سري»� ،إعتمدنا على.
 -3بلدة يف اجلنوب� ،إلزامهم بفعل ،خليق بال�شيء.
طعن  ،مقبلة ،لبا�س يبطّ ن من جلود بع�ض احليوانات ،جماعة.
-4
َ
 -5يكاتبها ،ماركة �سيارات.
 -6مرف�أ �إيطايل ،غريب غري م�ألوف ،من لوازم احل ّد اد.
� -7آلة طرب� ،أنت با لأجنبية ،عل ّو وارتفاع ،يقيم باملكان.
 -8العب كرة �أرمني ،عا�صمة دولة كربى ،فقرة� ،سيف قطّ اع� ،ضمري
مت�صل .
 -9الت�رض ّع اىل اهلل ،نهر �أوروبي ،ذاق ال�شيء.
� -10إرتدوا الثياب� ،أعرث ،من يعمل بيديه ،مدينة يف ال�سودان.
 -11ع��ا لمِ فيزيائي �إنكليزي ن��ال ج��ائ��زة ن��وب��ل ،ب��ح��ر ،م��غ� ٍ�ن وراق�ص
�أمريكي مثّل يف ال�سينما.
 -12مت�شابهان ،من�شئ ومه ّذ ب ،وعاء ،من الطيور� ،ضعف.
 -13عا�صمة �آ�سيوية� ،شاعر �إيطايل ،مدينة �أوكرانية.
� -14ألزموا بدفع املال ،مييل لونه اىل ال�سواد ،يو ّد ون� ،سما وارتفع.
 -15عطّ �ش� ،صقيع ،من املقايي�س ،مدينة بريطانية ،قاي�ضَ .
 -16ل��ل��ن��ه��ي ،م�����ض � َغ  ،ف��ي��ل��م ل�شادية،
ي�ست�أمنون اىل.
 -17ل��ب��ا���س ال���ن���وم ،خ�����ص��م ،م��دي��ن��ة يف
الواليات املتحدة� ،أرجعها.
 -18دولة �أفريقية ،مدينة يف ال�صني.
 -19دولة �أفريقية ،مو�سيقي �أملاين.
 -20م���رف����أ ن���ه���ري يف ف��رن�����س��ا ،ممثل
م�رصي ،نزلَ .

• �أفقياً:
 -1معركة خا�ضها اجلي�ش �سطّ ر فيها بطولة ،اجلي�ش ،ال�شجاع.
 -2دولة �أوروبية ،دولة يف �أمريكا اجلنوبية.
 -3ريا�ضي وفيل�سوف �إنكليزي ،جود ،مدينة لبنانية.
� -4ش ّد ة وحمنة ،ال يباح به� ،شاعر عبا�سي ،للنفي.
 -5تذهبني من مكان اىل �آخر ،برج با لأجنبية� ،سيف.
 -6عدم �إهتمامه لل�شيء ،والية �أمريكية.
نب .
 -7عاجلنا� ،ضعفَ وج َ
 -8ممثلة م�رصية.
 -9مدينة يف املغرب م�شهورة ب�أ�سوارها القدمية.
 -10مرف أ� فرن�سي ،مدينة �سويدية.
رث .
 -11ممثلة م�رصية معتزلة ،بلدة لبنانيةّ ،
 -12دولة �أفريقية ،الرئي�س العا�رش للواليات املتحدة ،ب�صرَ ي.
 -13مو�سيقي فرن�سي ،جي�ش ،حرب ،يرجو.
برق وت�ل�أ لأ� ،أدي��ب وناقد م�رصي راحل،
-14يخ�صها ،كان رطبا ً فجفّ ،
َ
ّ
�ضمري مت�صل.
جاوبت ،لقب هندي ،دولة �أفريقية.
-15
َ
تنبه ِلـ ،حليم ،والية �أمريكية ،ح ّد د طرف ال�شيء.
ّ -16
 -17ت�����ض��ج��رونُ ،ي��ك��ت��ب ع��ل��ى املغلف،
مدينة فرن�سية.
 -18ع����شرة م�لاي�ين ،ج��زي��رة برتغالية،
نقي�ض ن�شاط ،مرف�أ يف الربتغال.
 -19زهر الرمان ،م�ستقيم ،تعار�ضونه.
رب ا لأ�رسة،
� -20صحيفة هندية ،فطنةّ ،
�ضمري منف�صل.
 -21مدينة �إيطالية ،م��رف��أ �أو�سرتايل،
ا لإ���س��م ال��ث��اين ل�����ش��اع��ر وم����سرح��ي �سوري
راحل.

الفائزون
• املعاون الأول حممد خ�رض
مقر عام منطقة ال�شمال.

• الرقيب الأول مي�شال �سعادة

• املعاون الأول ح�سن جابر
فوج التدخل الثاين.
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• مي�ساء يو�سف ريحان
يحمر  -النبطية.

لي�س بال�سالح
وحده
كلمتي

بقلم:
العميد الركن
�صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه

كلمتي

لي�س اجلي�ش اللبناين ،ولن ي�صبح ب� ّأي حال ،الأول ت�سليحا ً بني
اجليو�ش ،لكنه بالت�أكيد ،الأقوى ع�سكريا ً ووطنيا ً وماديا ً ومعنويا ً يف الدفاع
ت�ضم تراث �أج��داده اىل خريات �أهله اىل جهود �إخوانه اىل
عن الأر���ض التي
ّ
�أمنيات بناته و�آمال �أبنائه.
ومن �أين تن�ش�أ قوة �أي جي�ش يف العامل ،وهو يدافع عن احلدود ال�رشعية لبالده؟
ت�ضمه
�إنها ق��وة احل� ّ�ق ،واحل� ّ�ق هنا هو ال�سلطان� .إن يف الأم��ر �شعوراً جمهوالً
ّ
ال�صدور ،وهناك قدرة على ال�صمود ،وهناك رغبة �صادقة يف االندفاع والت�ضحية
والعطاء اىل حدود املغامرة ،وهناك اتفاق غري منظور مع البطولة يف ميدان ال�رصاع،
كما �أن هناك ر ّدة فعل حتمية وقدرية كائنا ً ما كان الفعل وكائنة ما كانت الظروف
وامل�صاعب واملقت�ضيات.
ال�سلطات العليا يف البالد ت�سعى ،وامل�ساعي كثرية وكبرية ومتالحقة ،اىل ت�أمني
ال�سالح للجي�ش ،والإعالن عن ذلك يتم يف كل منا�سبة ،ومن �أهم تلك املنا�سبات كانت
منا�سبة تخريج دفعة جديدة من ال�ضباط يف عيد اجلي�ش ،و�أمام �أهايل ال�شهداء� ،شهداء
املعركة �ضد الإرهاب يف خميم النهر البارد العام � ،2007أمام م�س�ؤويل الدولة و�ضيوفها،
وعلى م�سمع املواطنني ومر�آهم ،و�أمام العامل كله .ويف ر�أ�س الإعالن �أن ت�ضحيات وحدات
امل�ؤ�س�سة ت�ستحق عتاداً جديداً ،و�أن التطلعات نحو امل�ستقبل ت�ستدعي ذلك ،وازدياد
الأخطار اي�ضا ً ،وكرثة املهمات وتن ّوعها.
�صحيح �أن��ه لي�س بال�سالح وح��ده تنت�رص اجليو�ش ،بل ب���إرادة القتال دفاعا ً عن الوطن،
وبالإميان بقد�سية الر�سالة ،وبروح الت�ضامن ،وبوقوف ال�شعب خلف جنوده م�ؤازرة ودعما ً
ومقاومة� ،إال �أن ال�سالح هو الذي ميكّ ن اجلي�ش� ،أي جي�ش ،من الدفاع عن احلقوق ال�رشعية للبالد،
ويتدرب
وهو الذي يعطيه ال�رشعية نف�سها� ،إذ� ،أيعقل �أن يكون جي�ش من دون �سالح يتز ّود �إياه
ّ
على ا�ستعماله ويلج�أ اليه ويحميه ويحتمي به؟
يف عيد اجلي�ش جن ّدد الدعوة اىل امتالك ال�سالح املتق ّدم ،لكننا نق ّدم على ذلك ،دائما ً� ،إرادة
ال�صمود والت�ضحية ،كما �أننا لن جنعل من عدم امتالكه عذراً للرتاجع وال للإهمال ،ال �سمح اهلل ،ويف
تاريخنا �شواهد ِ
وعرب.

كلمتي
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