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الت�سكيلي  الفن  حمرتف  جمعية  اأقامت 

جتّمع  مع  بالتعاون  را�سيا،   - والفنون  للثقافة 

ملنا�سبة  احتفاالً  لبنان،  يف  الثقافية  البيوتات 

الوطني  االأمني  العام  »رجل  اجلي�س  قائد  اختيار 

االأركان  رئي�س  احلفل  ح�رص  اجلامع«.  املوؤ�س�ساتي 

املجل�س  واأع�����س��اء  امل�����رصي  �سوقي  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

الع�شكري، وعدد من كبار �شباط القيادة، اىل ح�شد 

من ال�سخ�سيات الثقافية واالإجتماعية واالأكادميية.

اأبت   2010 ال��ث��اين  ت�رصين   22 ي��وم 

بالغيوم.  تلّبدها  من  الرغم  على  طر  تمُ اأن  ال�سماء 

قيادة اجلي�س اأحيت املنا�سبة وكان العر�س الع�سكري 

ال�سنوي بحد ذاته تاأكيدًا الإميان الع�سكريني بوطنهم 

وعزمهم على مواجهة كل خطر يف �سبيله.
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قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  قام 

بزيارة ر�سمية اىل اململكة االأردنية الها�سمية التقى 

خاللها جاللة امللك عبداهلل الثاين. كما كانت للعماد 

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  برئي�س  لقاءات  قهوجي 

االأردين،  اجلي�س  يف  الكبار  امل�سوؤولني  من  وعدد 

تخللها توقيع اتفاقية تعاون ع�سكري.
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رئي�س اجلمهورية:
الفر�صة ما زالت متاحة للخيارات ال�صحيحة

دعا اجلميع اىل عدم ال�سماح بفتح ال�ساحة اللبنانية لل�رصاعات والتدخالت الأجنبية

يف كلمته اىل اللبنانيني 
ع�صية اال�صتقالل، اأجرى رئي�س 
اجلمهورية العماد مي�صال 
�صليمان ما ي�صبه املراجعة ملا 
حّققه اللبنانيون من مكت�صبات، 
وما اعرتى م�صرية الوطن من 
عرثات بدءًا من العام 1943 
و�صوالً اىل اليوم.
و�صّدد العماد �صليمان
على اأن امل�صوؤولية االأهم
يف اجرتاح احللول
املنا�صبة والثبات

عليها، تبقى على عاتق 
اللبنانيني، واإليهم تعود 
املحافظة على املكت�صبات 

ال�صابقة واالإنطالق منها لو�صع 
اأ�ص�س اجلمهورية الثالثة، 

حمّددًا االأهداف التي ينبغي 
العمل لتحقيقها.

يف ما يلي ن�س ر�صالة رئي�س 
اجلمهورية اىل اللبنانيني يف 

الذكرى
ال�صابعة وال�صتني

لالإ�صتقالل.
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اأيها اللبنانيون واللبنانيات
كلما خفقت راية الوطن، يف ذكرى ا�ستقالله، 
يف لبنان ويف دنيا الإنت�سار الوا�سعة، هّفت اإليها 
و�سّفقت  العيون،  نحوها  و�سخ�ست  القلوب، 
لها الأكّف، م�ستعيدة حمطات الن�سال املجيدة 
التي اجتازها قبلنا قادة وطنيون عّبدوا الطريق 
اأبواب  فتح  ا�ستقالل  وهو  الإ�ستقالل.  هذا  اإىل 
يدفعها  متوّثبة  اأجيال  اأم��ام  والرتقي  التقّدم 
الطموح والت�سميم والذكاء اإىل احتالل املواقع 
والتحرير وميادين  التحّرر  الأمامية يف م�سريات 

العلم واحل�سارة يف الداخل ويف اخلارج. 
اإنه لفخر عظيم اأن ينتمي املرء اإىل وطن متجذر 
والدميوقراطية  باحلرية  ي�سج  ال��ت��اري��خ،  يف 
ما يدفعنا  واحل�ساري،  الفكري  بالتنّوع  وميتاز 
اإىل املحافظة عليه وعلى ا�ستقالله وحمايته من 
�ساأنه  اإع��الء  على  العمل  واإىل  والفنت،  املخاطر 

وتثبيت كيانه. 
لكّن خفقات راياته اليوم، ل بّد واأن تعيدنا اإىل 
وتعقيداته،  م�ساكله  وحت�ّس�س  الواقع  مالم�سة 
واإىل مواجهة احلقيقة املجردة.  فبناء الإ�ستقالل 
قد يبدو اأحياناً متعرثاً وغري ناجز حينما ي�سابقه 
تعّر�س  وكلما  واملذاهب،  الطوائف  ا�ستقالل 

لعتداءات وانتهاكات خارجية. 
لقد تعاهدنا العام 1943 على اأن نعي�س معاً، 
بطوائفنا املتعددة، يف اإطار نظام دميوقراطي 
هو  وطني  ميثاق  على  وتوافقنا  ح��ر،  برملاين 
من  جعل  ما  اللبناين،  الكيان  فل�سفة  �سلب  يف 
لبنان بلداً مميزاً بني الأمم، واأ�سفى عليه �سفة 

البلد - الر�سالة. 
لالإ�ستقالل،  الأوىل  ال�سنوات  يف  لبنان،  جنح 
الإقليمية  ال�ساحتني  على  نف�سه  ف��ر���س  يف 
الدول  جامعة  تاأ�سي�س  يف  ف�سارك  والدولية، 
العربية ومنظمة الأمم املتحدة، و�ساهم ب�سورة 
حلقوق  العاملي  الإع���الن  �سياغة  يف  اأ�سا�سية 
ويف  والعدالة  احلق  ق�سايا  عن  ودافع  الإن�سان، 
يحرتم  كبلد  وب��رز  فل�سطني.  ق�سية  طليعتها 
حرية الراأي واملعتقد والتعبري، و�ساحب م�رصوع 

نه�سوي على ال�سعيدين ال�سيا�سي والثقايف. 
وبالرغم من النك�سة التي تعّر�س لها ميثاقه 
والتي   ،1958 العام  الأهلي  و�سلمه  الوطني 
انتهت على قاعدة عدم تغليب فئة على اأخرى، 
الإ�ستقالل  دولة  بناء  يف  قادته  و�رصع  عاد  فقد 

نهجاً  واعتمدوا  ال�ستينيات،  مطلع  من  اعتباراً 
الإداري  الإ�سالح  يف  اأ�سا�ساً  جوهره  يف  ي�سلح 
الإجتماعية  العدالة  وحتقيق  املوؤ�س�سات  وبناء 
والإمناء املتوازن للمناطق، واأ�سبح �رصف الإنتماء 
اإىل الوظيفة العامة م�سدر افتخار، وغدا للطبقة 

الو�سطى موقع ومكانة على م�ساحة الوطن. 
�رصيعاً  الثانية  الإ�ستقالل  دولة  دعائم  اأن  اإل 
اعتباراً  ن�سب  ال��ذي  الإقتتال  بفعل  تداعت  ما 
داخلية  لع��ت��ب��ارات  نتيجة   ،1975 ال��ع��ام  م��ن 
تقييمها  اأ���س��اأن��ا  متعددة،  ودول��ي��ة  واإقليمية 
الوطني  احل��وار  طريق  عن  تداعياتها  وت��دارك 
تدّخل  من  ذلك  ا�ستتبع  ما  مع  البّناء،  املخل�س 
�سل�سلة  لبنان  واج��ه  كما  �سقيقة.  ردع  لقوات 
اعتداءات اإ�رصائيلية مدّمرة واجتياحني لأرا�سيه 
احلرب  تنته  ومل  و1982.   1978 ال��ع��ام��ني 
اإق��رار  اإىل  ل  التو�سّ بعد  اإل  ف�سولً  الداخلية 
الوطني  الوفاق  وثيقة  واعتماد  الطائف  اتفاق 

العام 1989. 
اتفاق  اإق����رار  بعد  ���س��وؤون��ه  لبنان  اأدار  لقد 

الطائف يف ظل وجود ودور �سوري مبا�رص. 
وبعد ان�سحاب اجلي�س ال�سوري العام 2005، 
وق���ع ع��ل��ى ع��ات��ق اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين وال��ق��وات 
الإ�ستقرار  على  املحافظة  واج���ب  امل�سلحة 
الداخلي وحماربة الإرهاب وامل�ساركة يف مواجهة 
العدو الإ�رصائيلي، كما جتّلى ذلك يف نهر البارد 
لبنان  ال��ذي متّكن  ع��دوان متوز 2006  وخ��الل 

من دحره وعمل على حمو اآثاره. 
وبالرغم من الإحباط الذي ي�سعر به كل لبناين 
ا�ستقاللنا  حماية  يف  ال�سابقة  اإخفاقاتنا  نتيجة 
ال�سيادة  مفهوم  �سياع  بل  ل  دعائمه،  وتثبيت 
والإ�ستقالل لدى الكثريين، فاإن الفر�سة باتت 
كي   ،2008 العام  منذ  اأمامنا  متاحة  زالت  وما 
باأنف�سنا،  �سوؤوننا  اإدارة  على  مقدرتنا  نثبت 
اأن  �ساأنها  من  التي  ال�سحيحة  اخليارات  واأخ��ذ 
تقودنا من جديد على دروب الأمن والإ�ستقرار 

والعدالة والنمو.  يجب علينا األ نن�سى بداية، 
اأنه بالرغم من الإنتكا�سات التي طاولت 

فقد  ال�سميم،  يف  الإ�ستقالل  م�سرية 
متكّنا من املحافظة على اإمياننا بلبنان 

وبعي�سنا  احلر،  الدميوقراطي  ونظامه  وبوحدته 
امل�سرتك، وم�ستوى مناهجنا التعليمية وحيوية 
نظامنا امل�رصيف. وت�سّنى لنا قبل كل �سيء اإجناز 
 ،2000 العام  املحتلة  اأرا�سينا  معظم  حترير 
وجممل  ومقاومتنا  و�سعبنا  جي�سنا  بت�سامن 
قدراتنا الوطنية. وكانت الدبلوما�سية اللبنانية 
قد جنحت اعتباراً من العام 1978، يف تكري�س 
اعرتاف جمل�س الأمن الدويل بحقنا يف ا�ستعادة 
كامل اأرا�سينا املحتلة بدون قيد اأو �رصط، ومن 
دون احلاجة لأي �سكل من اأ�سكال التفاو�س مع 

العدو الإ�رصائيلي. 
اأم���ا خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ف��ق��د متكّنا 
الإلتزام  وم��ن  الداخلي،  الإ�ستقرار  توفري  من 
اإجراء  طريق  عن  الد�ستورية،  بالإ�ستحقاقات 
ت�سكيل  وم��ن  ح��رة،  وبلدية  نيابية  انتخابات 
احل��وار  هيئة  واإط����الق  وط��ن��ي��ة،  وح���دة  حكومة 
للتعيينات  وا�سحة  اآل��ي��ة  واع��ت��م��اد  ال��وط��ن��ي، 
اإعادة  يف  وجنحنا  الكفاءة.  قاعدة  على  الإداري��ة 
اإىل  املميزة  ال�سورية   - اللبنانية  العالقات 
دبلوما�سية  عالقات  واإقامة  ال�سحيح  م�سارها 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وال��ف��وز مبقعد غ��ري دائ���م يف 
على  ومكانتنا  موقعنا  واإع���ادة  الأم���ن،  جمل�س 
عدوان  ح�سول  دون  واحلوؤول  الدولية،  ال�ساحة 
على  الإ�ستح�سال  من  كذلك  ومتكّنا  خارجي. 
الراف�س  لبنان  ملوقف  داعمة  دولية  مواقف 
اأرا�سيه،  على  الفل�سطينيني  الالجئني  توطني 
والتوا�سل ب�سورة اأف�سل مع الإغرتاب اللبناين، 
العاملية  امل��ال��ي��ة  الأزم����ة  ت��داع��ي��ات  وت��ف��ادي 
ن�سب  وحتقيق  والر�ساميل،  الودائع  واجتذاب 

منو مرتفعة. 
اأيها اللبنانيات واللبنانيون

دعم  يف  العرب  لالأ�سقاء  امتناننا  ت�سجيل  مع 
من  الإ�ستفادة  واإم��ك��ان  الأهلي  و�سلمه  لبنان 
الأوىل  امل�سوؤولية  ف��اإن  احلميدة،  م�ساعيهم 
كلبنانيني،  نحن  عاتقنا  على  تبقى  والأه���م 
عليها،  والثبات  املنا�سبة  احللول  لج��رتاح 
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من  اأ�سا�سياً  �رصطاً  احلرة  اللبنانية  الإرادة  كون 
�رصوط ال�ستقالل. 

املكت�سبات  على  املحافظة  اإلينا  يعود  ل��ذا 
ال�سابقة والإنطالق منها لو�سع اأ�س�س اجلمهورية 
لدينا  توافرت  ما  اإذا  ق��ادرون،  ونحن  الثالثة، 
الطاقات  وُجّندت  ال�سلبة  ال�سيا�سية  الإرادة 
ي�ستوجب  وه��ذا  ال�سبيل.  ه��ذا  يف  وال��ق��درات 

العمل على حتقيق الأهداف التالية: 
وال�سلم  الوطنية  الوحدة  على  املحافظة   -1
الأهلي كاأولوية، والتخلي عن اخلطاب املت�سّنج 
دون  احلوؤول  مت  التي  فالفتنة  لالأحقاد.  املثري 
رفيق  ال�سهيد  الرئي�س  اغتيال  بعد  وقوعها 
األ  يجب  اأخ��رى،  لبنانية  و�سخ�سيات  احلريري 
ن�سمح لها باأن تطل علينا بطرق واأوجه خمتلفة، 

واأن تبلي لبنان ب�رصورها. 
2- العمل من �سمن النظام واأحكام الد�ستور، 
املوؤ�س�سات  واح���رتام  احل��وار  بنهج  والتم�ّسك 
وظرف  وقت  كل  يف  اإليها  والإحتكام  ال�رصعية 

حلل اأي اإ�سكال اأو نزاع. 
وا�ستكمال  الطائف  باتفاق  التم�ّسك   -3
تنفيذه، بدون تردد اأو خوف، والتوافق معاً على 
اعرتت  التي  الد�ستورية  الإ�سكالت  تو�سيح 
اأكرث من عقدين على  تطبيق بع�س بنوده بعد 

اعتماده. 
بالطرق  امل�سوؤولية،  حتمل  يف  امل�ساركة   -4
اأو  ال�ستئثار  اأو  التعطيل  عن  بعيداً  الأم��ث��ل، 
الإ�ستقواء، وعدم الإكتفاء بتقا�سم احل�س�س اأو 
ال�سلطة  منطق  من  الإنتقال  بل  عليها،  التنازع 

اإىل منطق الدولة. 
5- التم�ّسك ب�سيغتنا احل�سارية والعمل على 
م�ساركة  على  القائم  اللبناين  التحدي  اإجن��اح 
العام  ال�ساأن  اإدارة  يف  والطوائف  الفئات  جميع 
وهذه  فح�سب؛  امل�سرتك  العي�س  على  ولي�س 
ال�سواء. ذلك، يف  م�سوؤولية لبنانية وعربية على 
يهودية  على  القائمة  اإ�رصائيل  �سيا�سة  مواجهة 
العربي، وتنامي  العامل  الدولة و�سعيها ل�رصذمة 

واملعتمد  الآخر  للراأي  الراف�س  الفكر 
نهج الإرهاب، اإ�سافة لرتفاع اأ�سوات 
اإمكان  يف  ت�سّكك  ال��غ��رب  يف  ج��دي��دة 
جناح مناذج العي�س القائمة على التعددية 
هذا  �سمن  من  التم�ّسك  املفيد  ومن  الثقافية. 
الطوائف،  ومتثيل  املنا�سفة  بقاعدة  التوجه، 
باعتماد  وذل��ك  الطائفية،  تكري�س  دون  م��ن 

معايري الإلتزام الوطني ولي�س الطائفي. 
6- متابعة اجلهد الهادف لإرغام اإ�رصائيل على 
اللتزام بالقرار 1701وتنفيذ كامل بنوده، مع 
ما تبقى  ا�سرتجاع  اأو  الإحتفاظ بحقنا يف حترير 
املتاحة  ال��ط��رق  بجميع  حمتلة  اأرا����سٍ  م��ن  لنا 

وامل�رصوعة. 
والتوافق  البحث  عملية  يف  قدماً  امل�سي   -7
اىل  ترتكز  دفاعية،  وطنية  ا�سرتاتيجية  على 
فعاليته  اأثبت  ال��ذي  للجي�س  الأ�سا�سي  ال��دور 
وجدارته يف الدفاع عن الوطن خالل عدوان متوز 
م�ستلزمات  وتاأمني  العدي�سة،  وواقعة   2006
الت�سليح والتجهيز املنا�سبة له. وتالياً، ا�ستمرار 
الإنكفاء  يبدو  اإذ  اأعمالها،  يف  احلوار  هيئة  عمل 
عن  انكفاء  مبثابة  امل��ب��داأ،  يف  الهيئة  ه��ذه  عن 

الذات وعن اخل�سو�سية اللبنانية. 
النمو  ف��ر���س  ت��ع��زي��ز  يف  الإ����س���ت���م���رار   -8
الإمناء  وحتقيق  وثقافياً،  واجتماعياً  اقت�سادياً 
الإنتاج  لقطاعات  اخل��ط��ط  واإق����رار  امل��ت��وازن 
وت�سجيع  التنفيذ،  مو�سع  وو�سعها  واخلدمات 
احلكومة على م�ساعفة اجلهد، بعيداً عن اجلدل 
اأع�سائها  جميع  ومن  منها  التزاماً  ال�سيا�سي، 
بتحقيق اأولويات املواطنني يف احلياة الكرمية. 
واآماله،  ال�سعب  اآلم  واأحت�س�س  اأع��ي  اأين  ذل��ك 
وحّقه يف التنعم بالأمان واخلدمات الأ�سا�سية يف 
جمالت املاء والكهرباء والنقل العام وال�سمان 
ال�سحي والإجتماعي و�سمان ال�سيخوخة، وغريها 

من احلقوق البدهية من دون متييز اأو اإبطاء. 
والق�سائية  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  اإجراء   -9
والإداري���������ة ال�������رصوري���ة حل�����س��ن ���س��ري عمل 

املوؤ�س�سات. 
حق  لتثبيت  ال�سعي  عملية  يف  امل�سي   -10
املغرتبني بالإقرتاع وت�سهيل اإجراءات ا�ستعادة 

دينامية  بخلق  ي�سمح  مبا  الأ�سلية،  جن�سيتهم 
موؤاتية للعزة الوطنية وللنمو والإزدهار. 

احل��روب  م��ن  ع��ق��ود  بعد  ف��ع��الً،  لنا  اآن  لقد 
الهدوء  من  عامة  بحالة  نحظى  اأن  والنزاعات، 
العمل  اإىل  فيها  ن��ن�����رصف  ك��ي  والإ���س��ت��ق��رار، 
وتقومي  النا�س،  هموم  معاجلة  واإىل  املجدي، 
جمتمعنا،  و�سلوكيات  اأخالقيات  من  اع��وّج  ما 
والإنتهاك  واجل�سع  والغ�س  الف�ساد  ومكافحة 
من  واحل��ّد  اجلميلة،  بيئتنا  حلرمات  ال�سارخ 
الظروف  وخلق  اخل��ارج  اإىل  اأبنائنا  هجرة  نزف 

املطمئنة ملغرتبينا للعودة اإىل ربوع لبنان. 
اأيها اللبنانيات واللبنانيون 

وحدة  اأرك���ان  من  اأ�سا�سي  رك��ن  التوافق  اإن 
بذلك  يفيد  كما  ال��ن��ظ��ام،  وا���س��ت��ق��رار  ال��دول��ة 
الوطني.  ال��وف��اق  ووث��ي��ق��ة  ال��وط��ن��ي  امل��ي��ث��اق 
الفقرة  يف  ين�س  نف�سه  اللبناين  والد�ستور 
»ي« من مقّدمته على اأن »ل �رصعية لأي �سلطة 
يف  وي�سجع  امل�سرتك«؛  العي�س  ميثاق  تناق�س 
مادته 65 على اتخاذ القرارات يف جمل�س الوزراء 
بالتوافق، ناهيكم عن احلاجة لتوافر الثلثني يف 

الت�سويت على املوا�سيع الأ�سا�سية. 
يف  اأّدي��ت��ه  ال���ذي  الَق�سم  منطلق  وم��ن  ل���ذا، 
الأمة  د�ستور  »اأح���رتم  ب��اأن  النيابي،  املجل�س 
اللبنانية وقوانينها واأن اأحفظ ا�ستقالل الوطن 
و�سالمة اأرا�سيه«، اأعاهدكم يف الذكرى ال�سابعة 
بعزم  امل�سرية،  موا�سلة  لالإ�ستقالل،  وال�ستني 
م�سلحة  اإىل  دوم��اً  وبالإنحياز  واإمي��ان،  وقناعة 
على  البالد  دف��ع  على  وال�سهر  العليا،  الوطن 

دروب التعقل والتوافق والإ�ستقرار والنمو. 
واللبنانيون،  اللبنانيات  اأي��ه��ا  واأدع���وك���م، 
ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة  اأدع���و  كما  ف����رداً،  ف���رداً 
والطالب  والنقابات  ال��راأي  وق��ادة  والروحيني 
كرئي�س  موقعي  من  املدين،  املجتمع  وهيئات 
ت�سمحوا  ل  اأن  اىل  الوطن،  لوحدة  ورمز  للدولة 
لل�رصاعات  مفتوحة  �ساحة  لبنان  ي��ك��ون  ب���اأن 
والتدخل الأجنبي. واأدعوكم للعمل معي، تالفياً 
وثيقة  اأقّرتها  التي  الثوابت  لتغليب  لالأزمات، 
الوفاق الوطني، والإلتزام بخط التوافق واحلوار 
والت�سامح والتاآخي الذي اأثبتت جتارب التاريخ، 
ثقة  ن�ستحق  هكذا  �سواه.  جميعاً  لنا  خط  ل  اأن 

�سعبنا الأبّي وعرفان اأجيالنا الطالعة. 
ع�صتم، عا�س لبنان



دفاع
زير ال

كلمة و

كانون الأول

حّيا وزير الدفاع الوطني 
اليا�س املر الع�صكريني 
وجّدد التزامه الوقوف اىل 
جانبهم يف كل ما يعّزز 
اجلي�س. وقال: لن ي�صقط 
االإ�صتقالل ما دام اجلي�س 
اللبناين يقف بحزم للدفاع 
عن اأر�س الوطن والت�صدي 
لالإرهاب والفتنة. يف 
ما يلي كلمة الوزير 
املر مبنا�صبة 
االإ�صتقالل.

وزير الدفاع الوطني:

بالدمــــــاء
والوحــــدة
واالإميان حتقق االإ�صتقالل

وكاأنها  ال�ستقالل  على  عاماً  »�سبعة و�ستون 
والتحديات  الأع��ب��اء  من  قرناً  و�ستون  �سبعة 
وا�ستبيحت  ونظريات،  م�ساريع  فيها  �سقطت 
وحيكت  وح����روب  ف��نت  وان��دل��ع��ت  حم���ّرم���ات 
ي�سقط،  ولن  ال�ستقالل،  �سقط  وما  موؤامرات، 
حازماً  اأب��ي��اً  واق��ف��اً  اللبناين  اجلي�س  دام  م��ا 
و�رصب  واحل���دود  لبنان  اأر����س  ع��ن  ال��دف��اع  يف 

الإرهاب والت�سّدي للفتنة«.
�سنوات  خم�س  خ���الل  ال��ع�����س��ك��ري��ون،  اأي��ه��ا 
للدفاع،  وزي����راً  ب�سفتي  معكم  اأم�سيتها 
الإغتيال،  وحم��اولت  الإغتيالت  معاً  واجهنا 
والنعرات  الإنق�سام  وحم��اولت  والإنق�سامات 
يف  الإره��اب  معاً  واجهنا  واملذهبية.  الطائفية 
يف  الإره��اب  �سد  واللبنانيني  اجلي�س  معركة 
جريح  واألف  �سهيد   200 ودفعنا  البارد،  نهر 
فخامة  كان  يوم  جذوره،  من  الإرهاب  واقتلعنا 
�سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س 
واجهنا  �سنوات،  خم�س  خ��الل  للجي�س.  قائداً 
له  وت�سّدينا  لبنان  على  الإ�رصائيلي  العدوان 
على  ال��ف��راغ  وواجهنا  و�سهادة،  دم��اً  ودفعنا 
رهان  واجهنا  كما  واحلكومة  الرئا�سة  م�ستوى 
اإ�رصائيل على انق�سام اجلي�س وانهياره. واجهنا 

كل ذلك بوحدة اجلي�س ووحدة الدم.

�سليمان  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  ي��وا���س��ل  ال��ي��وم 
�ساطئ  نحو  ال��ب��الد  ق��ي��ادة  و���س��ره  بحكمته 
اجلي�س  قائد  يتوىل  كذلك  والأمان.  الإ�ستقرار 
حت�سني  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  قهوجي  جان  العماد 
يف  وال��ن��ظ��ام.  الأم���ن  و���س��م��ان  الأه��ل��ي  ال�سلم 
اأنظار  تتجه  امل�سري  على  وخ��وف  م���اأزق  ك��ل 
يغالبون  ال��ي��وم  ه��م  وه��ا  اليكم،  اللبنانيني 
مهدها،  يف  الفتنة  واأد  على  باإ�رصاركم  الياأ�س 
اأمنهم و�سالمتهم. ويقيني  وياأمتنونكم �سمان 
ومتطلباتها  املرحلة  لدقة  متاماً  واعون  اأنكم 
الوطنية  م�سوؤولياتكم  حت��ّم��ل  يف  وث��اب��ت��ون 
نداء  تلبية  وحازمون يف  وموجباتها،  والأخالقية 
وطموحاتهم  اللبنانيني  اآمال  ومالقاة  الواجب 
ال�سلم  وحت�سني  وال��وح��دة  الكيان  �سون  يف 
بد  ل  وهنا  والإ�ستقرار.  الأمن  و�سمان  الأهلي 
باأن ما ت�سهده  العماد قهوجي  اأوؤكد موقف  اأن 
البالد من تباينات �سيا�سية يف هذه املرحلة هو 
التي  الدميوقراطية  احلياة  من  يتجزاأ  ل  ج��زء 
ينعم بها لبنان، لكنه من غري امل�سموح اإ�سقاط 
هذه التباينات على الأر�س وحتويلها اىل فتنة 
املكت�سبات  وت�رصب  املواطنني  اأرواح  تهّدد 

الوطنية يف ال�سميم.
التي  الت�سحيات  حجم  بلغ  مهما  باأنه  ثقوا 

ميكن اأن يقّدمها اجلي�س يف هذا املجال، تبقى 
�سيدفعه  ال��ذي  الثمن  م��ن  بكثري  كلفة  اأق��ل 
اأتون  اىل  البالد  ان��زلق  ح��ال  يف  باأ�رصه  الوطن 
قهوجي  العماد  عنه  عّر  وما  البغي�سة.  الفتنة 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  ال�سلطة  وحدة  من  ينبع 
اأر�س  يف  ت��راب  حبة  كل  اإن  ال��دف��اع.  وزارة  يف 
الوطن ارتوت من �سهيد، وما بقيت لنا �سيادة 
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على  ال�سهداء  ه���وؤلء  بف�سل  اإل  وا�ستقالل 
اأن  وي�رصّفني  والكرامة.  والعزة  احلرية  مذبح 
تفجريي  جراء  من  اجلي�س  دماء  مع  امتزج  دمي 
كوزير  واجبي  تاأدية  اأثناء  يف  اغتيايل  وحماولة 
وال�ستني  ال�سابع  العيد  يف  الوطني.  للدفاع 
لبنان  �سهداء  اأم��ام  اإج��اللً  اأنحني  لالإ�ستقالل، 
اأن  يجب  غالية  اأمانة  الوطن  اأودع��ون��ا  الذين 

نعرف كيف نحافظ عليها جميعاً كلبنانيني«.
الإ�ستقالل  اأبطال  اأن  »اأذك��ر  بالقول:  وختم 
وعنفوانهم  ب��دم��ائ��ه��م  ف��ق��ط  ي��ح��ّق��ق��وه  مل 
اأي�ساً.  واإميانهم  بوحدتهم  واإمنا  وت�سحياتهم 
كذلك اأنحني اأمام �سهداء اجلي�س الأبرار واأحيي 
كل �سابط وجندي يف كل موقع ومهمة. واأخ�س 
ملا  تقدير  بتحية  والأرك�����ان  اجلي�س  ق��ي��ادة 

يظهرون من حكمة ووعي وم�سوؤولية عالية من 
�ساأنها اأن تطمئن النا�س وحتفظ البلد.

اىل  ال��وق��وف  ال��ت��زام��ي  اأج���ّدد  العيد  ه��ذا  يف 
�سالح  من  موؤ�س�ستكم  يعّزز  ما  كل  يف  جانبكم 
حتى  وت��دري��ب  وحت��دي��ث  وجتهي��ز  وتنمية 
الوطن  ه��ذا  يف  حق  من  لكم  مما  ج��زءاً  نفيكم 

احلبيب«.
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اأيها الع�صكريون
�سبعة و�ستون عاماً م�ست على الإ�ستقالل، �سهد فيها الوطن فرتات من 
الإ�ستقرار والإزدهار، وفرتات اأخرى حفلت بالأحداث والتجارب القا�سية، 
لكّن �سعلة الإ�ستقالل بقيت م�سيئة، وظّل علم البالد �ساخماً مرفرفاً، رمزاً 
لوحدتها، وعنواناً لالإرادة الوطنية اجلامعة. اإن يف ذلك تاأكيداً وا�سحاً على 
اأن اإجناز الإ�ستقالل، مل ياأِت بال�سدفة ومل يكن وليد مرحلة عابرة، بل هو 
التحرر  �سبيل  يف  الطويل  ون�سالهم  الوطن،  بهذا  اللبنانيني  اإميان  ثمرة 
من الإحتالل والإنتداب، وهو اأي�ساً ثمرة حفاظكم على الأمانة، والتزامكم 
احلرية  �ساحات  يف  اجل�سام  الت�سحيات  وتقدميكم  والَق�َسم،  الر�سالة 

والكرامة.
اأيها الع�صكريون

بالأم�س القريب، ت�سّديتم مبنتهى ال�سجاعة والب�سالة للعدو الإ�رصائيلي، 
لدى حماولة قواه، اخرتاق اأرا�ٍس متحفظ عليها لبنانياً يف منطقة العدي�سة 
من  كوكبة  خاللها  قّدمتم  التي  البطولية  املواجهة  وبهذه  احل��دودي��ة. 

ال�سهداء واجلرحى، اأثبتم لهذا العدو الغادر، اأنكم لن تتنازلوا قيد اأمنلة 
�سعبكم  جانب  اإىل  والوقوف  الأر���س،  عن  الدفاع  يف  املقد�س  حقكم  عن 
دون  من  ميّر  لن  الوطني،  ترابنا  من  �سر  على  اعتداء  اأي  واأّن  املقاوم، 
وبالأم�س  الت�سحيات.  بلغت  ومهما  الإمكانات  بكّل  و�سيواجه  ح�ساب، 
الأمنية  الأح��داث  من  عدد  ملحا�رصة  التدخل  اإىل  �سارعتم  كذلك  القريب 
وتوقيف امل�ساركني فيها، واإىل مواجهة اخلارجني على القانون يف بع�س 
ا�ستقرار  مذبح  على  قرابني  ال�سهداء  من  عدداً  اأي�ساً  مقّدمني  املناطق، 
والعمالء،  الإرهابيني  مالحقة  تابعتم  وتلك،  املحطة  هذه  وبني  الوطن. 
اأن مهمتي الدفاع والأمن هما تواأمان ل ينف�سالن، واأن  موؤكدين يف ذلك 
ا�ست�سهاد الع�سكريني يف اأي موقع كان، ل ميكن اأن ي�سّكل انتقا�ساً من 
اجلي�س  البع�س، فهذا  اأبنائه كما ي�سّور  عزائم  ينال من  اأو  اجلي�س  هيبة 

العماد
قهوجي

يف »اأمر اليوم«:
التباينـات ال�صيا�صيـة جـزء      من الدميوقراطية اأما االأمن فحق مقّد�س لكل مواطن

اعــتــر قــائــد اجلــيــ�ــس الــعــمــاد جان 
قهوجي يف »اأمر اليوم« الذي وّجهه اىل الع�صكريني مبنا�صبة 
االإ�صتقالل، اأن اإجناز االإ�صتقالل مل ياأت بال�صدفة ومل يكن 
وليد مرحلة عابرة، بل هو ثمرة اللبنانيني بوطنهم ون�صالهم، 
وهو اأي�صاً ثمرة حمافظة الع�صكريني على االأمانة والتزامهم 

الر�صالة والق�َصم. يف ما يلي ن�س »اأمر اليوم«.
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يزداد قوة ومنعة كّلما واجه الأخطار وكّلما تعّمدت م�سريته بدماء ال�سهداء 
الأبرار.

اأيها الع�صكريون
على  امللقاة  املهمات  واأداءك���م  اجلامع  الوطني  دورك��م  ب��اأن  ت��ذّك��روا 
عن  وابتعادكم  املتينة  وحدتكم  خ��الل  م��ن  اإلّ  يتحققان  ل  عاتقكم، 

التجاذبات ال�سيا�سية، وبقائكم على م�سافة واحدة من جميع الأطراف.
اأن ما ت�سهده البالد من تباينات �سيا�سية يف هذه املرحلة، هو  واعلموا 
جزء ل يتجزاأ من احلياة الدميقراطية التي ينعم بها لبنان، لكنه من غري 
اإىل فتنة تهدد  الأر�س، وحتويلها  التباينات على  اإ�سقاط هذه  امل�سموح 
فاخلالف  ال�سميم،  يف  الوطنية  املكت�سبات  وت�رصب  املواطنني  اأرواح 
لكّل  مقد�س  حق  فهو  الأم��ن  اأّم��ا  ال�سيا�سية،  بالطرق  يحل  ال�سيا�سي 

مواطن ومن واجبكم احلفاظ عليه، وثقوا باأنه مهما بلغ حجم الت�سحيات 
التي ميكن اأن يقّدمها اجلي�س يف هذا املجال، تبقى اأقل كلفة بكثري من 
الثمن الذي �سيدفعه الوطن باأ�رصه، يف حال انزلق البالد اإىل اأتون الفتنة 

البغي�سة.
اأحييكم يف مواقع انت�ساركم،  يف الذكرى ال�سابعة وال�ستني لالإ�ستقالل، 
واأدعوكم اإىل البقاء باملر�ساد للعدو الإ�رصائيلي الذي ما يزال يحتل جزءاً 
على  حفاظاً  الدولية  القوات  مع  التعاون  تعزيز  واإىل  الغالية،  اأر�سنا  من 
بذل  اإىل  اأدعوكم  كما  العدو،  هذا  ملخططات  ودح�ساً  اجلنوب،  ا�ستقرار 
وا�ستقرارهم. كونوا  اأمنهم  اأق�سى امل�ستطاع لطماأنة املواطنني و�سون 
الوطن  بكم  فيكر  واللتزام،  وال�سر  الت�سحية  يف  مثالً  عهدتكم  كما 

ومت�سوا به اإىل رحاب احلرية والنت�سار. 

التباينـات ال�صيا�صيـة جـزء      من الدميوقراطية اأما االأمن فحق مقّد�س لكل مواطن
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اإ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر، قائد 
القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال جيم�س ماتي�س، يف 

ح�سور �سفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا 
كونيللي. وتخلل اللقاء بحث التعاون الع�سكري بني البلدين 

وامل�ساعدات املقررة للجي�س اللبناين.

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س 
املر، لندن، والتقى يف مقر اإقامته نظريه 

الريطاين ال�سيد نيك هاريف، وتناول 
البحث �سبل التعاون الع�سكري بني 

البلدين وامل�ساعدات التي ميكن اأن 
تقّدمها بريطانيا للبنان.

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر، قائد اجلي�س 
العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، حيث تداول 

ال�سوؤون املتعلقة باملوؤ�س�سة الع�سكرية ومهماتها.

الوزير املر ي�صتقبل
قائد القيادة الو�صطى االأمريكية

وزير الدفاع 
الوطني اليا�س 
املر زار لندن 
والتقى نظريه 
الريطاين

... ويعر�س مع قائد اجلي�س
�صوؤون املوؤ�ص�صة الع�صكرية
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زيارة العماد قهوجي 
اىل الأردن
امللك عبداهلل الثاين 
يوؤكد احلر�س على 
عالقات البلدين 
وتوقيع اتفاقية 
تعاون ع�صكري

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  ق��ام 
ب���زي���ارة ر���س��م��ي��ة اىل امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 
الها�سمية التقى خاللها جاللة امللك عبداهلل 

الثاين.
يف  الكبار  امل�سوؤولني  من  وعدد  امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة  برئي�س  لقاءات  قهوجي  للعماد  كانت  كما 

اجلي�س الأردين، تخللها توقيع اتفاقية تعاون ع�سكري.
امللكي  الديوان  رئي�س  بح�سور  وكان  للزيارة،  الثاين  اليوم  يف  جاء  قهوجي  والعماد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بني  اللقاء 
العالقات  عمق  امللك  اأّكد  وقد  الزين.  حممد  م�سعل  الركن  الفريق  امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة  ورئي�س  اللوزي  نا�رص  الها�سمي 
الأردنية - اللبنانية، واحلر�س على تطويرها يف خمتلف القطاعات، م�سّدداً على دعم الأردن جميع اجلهود الرامية اىل تعزيز اأمن 

لبنان وا�ستقراره، ومتكينه من الت�سدي جلميع التحديات التي تواجهه.
والتقى العماد قهوجي رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة يف مقر القيادة العامة حيث اأقيم له ا�ستقبال ر�سمي. ثم عقد اجتماع 
بني الطرفني بح�سور �سمو الأمري في�سل بن احل�سني عر�ست خالله العالقات الثنائية بني اجلي�سني ال�سقيقني واأوجه التعاون 
والأمور ذات الهتمام امل�سرتك. وا�ستمع قائد اجلي�س العماد قهوجي والوفد املرافق اىل اإيجاز ع�سكري حول تنظيم القوات 
امل�سلحة الأردنية وتطورها، والواجبات واملهمات املنوطة بها. وقد تّوج اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون ع�سكري بني اجلي�سني 
لو�سع الإطار القانوين الالزم وللتعاون بني الطرفني يف املجال الع�سكري. وقد مّت التوقيع بح�سور ال�سفري اللبناين يف عمان 
ال�سيد �رصبل عون، والوفد الزائر، ومن اجلانب الأردين ح�رص نائب رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة وروؤ�ساء الهيئات يف القيادة 

العامة للقوات امل�سلحة وعدد من كبار ال�سباط.
اىل ذلك، زار العماد قهوجي والوفد املرافق عدداً من املن�ساآت الع�سكرية الأردنية واطلع على مهماتها واإجنازاتها. ويف اإطار 
الزيارة لّبى قائد اجلي�س دعوة اجلالية اللبنانية يف الأردن اىل حفل ع�ساء بح�سور ال�سفري عون، حيث جرى تداول اأحوال اجلالية 

والأو�ساع العامة يف لبنان.
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 
الإحتاد الأوروبي ال�سيد باتريك لوران.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 
�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد غ�سنفر ركن 

اآبادي وبحثا اأو�ساعاً عامة.

اإ�ستقبل قائد اجلي�س العماد 
جان قهوجي، يف مكتبه يف 
الريزة، �سفري الأردن ال�سيد 
زياد املجايل، وتناول البحث 
الأو�ساع العامة.

... و�صفري االإحتاد االأوروبي

... وال�صفري االإيراين

قائد اجلي�س 
ي�صتقبل ال�صفري 
االأردين
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ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 
�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا 
كونيللي، يرافقها امللحق الع�سكري املقدم جيم�س لنتز. 
كما ا�ستقبلها العماد قهوجي يف وقت لحق، مع امللحق 
الدفاعي العقيد جوزف رانك.

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف 
مكتبه يف الريزة، �سفري دولة 
بلجيكا ال�سيد جوهان فركمان.

... و�صفرية الواليات املتحدة االأمريكية

... وال�صفري البلجيكي

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 
�سفرية كندا ال�سيدة هيالري ن�سابلدز اآدمز، يرافقها 

امللحق الع�سكري روي فور�ستال. وجرى بحث ال�سوؤون 
العامة يف البالد.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 
فرن�سا ال�سيد دني�س بييتون يرافقه امللحق الع�سكري 

العقيد فيليب بيتلر.

... وال�صفرية الكندية

... وال�صفري الفرن�صي
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد القوات اجلوية يف 
القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال مايكل هو�ستج، يف ح�سور ال�سفرية 
الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي. وجرى بحث �سبل تعزيز عالقات 
التعاون الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين والأمريكي.

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة،  قائد 
القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال جامي�س ماتي�س، يف ح�سور �سفرية 
الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي، وتناول البحث �سبل 
تعزيز عالقات التعاون الع�سكري بني جي�سي البلدين، ل �سيما يف جمايل 
التدريب واللوج�ستية. وقد �سكر العماد قهوجي ال�سلطات الأمريكية 
على قرارها متابعة برنامج امل�ساعدات اخلا�سة باجلي�س اللبناين. فيما 
اأعرب اجلانب الأمريكي عن ثقته بدور اجلي�س وجهوده املبذولة لتحقيق 
اأهدافه الوطنية.

... ووفدًا اأمريكياً

... وقائد القيادة الو�صطى االأمريكية

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، قائد 
العمليات امل�سرتكة يف القوات امل�سلحة الريطانية 

املاري�سال اجلوي �سري �ستيورات بيت�س، يرافقه امللحق 
الع�سكري املقدم جيلز تايلور. وجرى تداول �سبل تعزيز 

التعاون بني اجلي�سني اللبناين والريطاين.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، قائد 
العمليات اخلا�سة يف اجلي�س الأمريكي اجلرنال �سارل 
كليفالند. وتناول اللقاء �سبل تعزيز عالقات التعاون 

الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين والأمريكي، ل �سيما يف 
جمال التدريب.

... وقائد العمليات امل�صرتكة يف 
القوات الريطانية

... وقائد العمليات اخلا�صة االأمريكي
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 
قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 
وزير ال�سوؤون الجتماعية الوزير 
�سليم ال�سايغ.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف 
مكتبه يف الريزة، وزير البيئة 
حممد رحال وتداول �سوؤوناً 
عامة.

... ووزير ال�صوؤون 
االإجتماعية

... ووزير البيئة

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 
يف الريزة، النائب قا�سم عبد العزيز 

وتداول ال�ساأن العام. 

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه 
يف الريزة، النائبة بهية احلريري 

وا�ستعر�سا الأو�ساع العامة يف البالد.

... والنائب قا�صم عبد العزيز

... والنائبة بهية 
احلريري



كانون الأول 2010
19

اجلي�س - العدد رقم 306

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد 
جان قهوجي، يف مكتبه يف 
الريزة، رئي�س كتلة الوفاء 
للمقاومة النائب حممد رعد 
وتناول البحث الأو�ساع العامة. 

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، 
يف مكتبه يف الريزة، رئي�س كتلة 
اللقاء الدميقراطي النائب وليد 
جنبالط، وجرى بحث ال�سوؤون 
املحلية. 

... ورئي�س كتلة الوفاء 
للمقاومة

... والنائب وليد جنبالط

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 
قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اللواء 

األبريتو اأ�سارتا كويفا�س. وتناول البحث الو�سع 
يف اجلنوب و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني 

اجلي�س والقوات الدولية.
ويف وقت لحق، زار قائد قوات الأمم املتحدة 

يرافقه م�ست�ساره ال�سيا�سي والإعالمي ال�سيد 
ميلو�س �سرتوغر العماد قائد اجلي�س، حيث 

عقد اإجتماع عمل مو�ّسع، يف ح�سور �سباط 
من قيادتي الطرفني، جرى خالله التداول يف 

اإطالق حمادثات و�سع اإ�سرتاتيجية لتفعيل 
قدرات اجلي�س اللبناين، بهدف اإ�سطالعه 

تدريجاً مبهمات قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 
يف امل�ستقبل.

... وقائد قوات االأمم
املتحدة املوؤقتة
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، 
املمثل اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة 
ال�سيد مايكل وليامز، وجرى تداول ال�سوؤون 
العامة يف البالد.

... واملمثل اخلا�س 
لالأمني العام لالأمم 
املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 
الريزة، وفداً من اجلماعة الإ�سالمية 

برئا�سة ال�سيد عزام الأيوبي.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مفتي عكار الدكتور 
اأ�سامة الرفاعي اىل جانب وفد من منطقة وادي خالد، �سّم عدداً 

من روؤ�ساء املجال�س البلدية واملخاتري والفعاليات ال�سعبية. وقد 
اأعرب الوفد الزائر عن ثقته الكاملة باملوؤ�س�سة الع�سكرية، وعّر عن 

اإرتياحه لالإجراءات امليدانية التي اإتخذتها قوى اجلي�س لرت�سيخ الأمن 
والإ�ستقرار يف املنطقة، واإعادة الو�سع اىل طبيعته بعد احلادث املوؤ�سف 

الذي ح�سل خالل �سهر ت�رصين الثاين الفائت.
ومن جهته، اأكد العماد قائد اجلي�س اعتزاز اجلي�س، مبواطنية اأهايل 

وادي خالد ووقوفهم الدائم اىل جانبه، م�سدداً على بذل اأق�سى اجلهود 
للحفاظ على �سالمتهم وت�سهيل �سوؤونهم احلياتية.

... ووفدًا من اجلماعة االإ�صالمية

... ومفتي عكار ووفدًا مرافقاً

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف 
مكتبه يف الريزة، اأمني عام 
املجل�س الأعلى ال�سوري - 
اللبناين الأ�ستاذ ن�رصي خوري، 
وجرى تداول الأو�ساع العامة.

... واالأمني العام للمجل�س 
االأعلى ال�صوري - اللبناين
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ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 
رئي�س حركة الن�سال العربي النائب ال�سابق في�سل 

الداوود وجرى بحث ال�سوؤون املحلية.

... والنائب ال�صابق في�صل الداوود

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب 
ال�سابق اإميل اإميل حلود وتداول �سوؤوناً عامة. 

... والنائب ال�صابق اإميل اإميل حلود

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، 
يف مكتبه يف الريزة، النائب 
ال�سابق اأ�سامة �سعد على راأ�س 
وفد من التنظيم ال�سعبي 
النا�رصي.

... والنائب ال�صابق اأ�صامة 
�صعد

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 
يف الريزة، النائبني ال�سابقني وجيه 
البعريني وحممد يحيى.

... والنائبني ال�صابقني
وجيه البعريني وحممد يحيى



ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، 
يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 
روؤ�ساء بلديات وخماتري منطقة 
جمدل عنجر وجوارها. 

... ووفدًا من روؤ�صاء 
بلديات وخماتري 
جمدل عنجر

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف 
مكتبه يف الريزة، وفداً من بلدية 
بعدران برئا�سة ال�سيد �سالح 
�ساذبك.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، 
يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 
بلدية ممنع.

... ووفد بلدية 
بعدران

... ووفد بلدية ممنع

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، 
يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 
م�سايخ دار الفتوى برئا�سة 
اأمينها ف�سيلة ال�سيخ اأمني 
الكردي، اأكدوا دعمهم 
املوؤ�س�سة الع�سكرية، ووقوفهم 
اىل جانبها.

... ووفدًا من م�صايخ 
دار الفتوى

 كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�س 
العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، كالً من:
النم�سوي  الع�سكري  امللحق 
ميمبور،  ان���دري���ا����س  ال��ع��م��ي��د 
الرو�سي  الع�سكري  وامل��ل��ح��ق 
على  كرما�سوف  راڤ��ي��ل  ال��ل��واء 
راأ������س وف���د ع�����س��ك��ري م��راف��ق، 
الأمريكي  الع�سكري  وامل��ل��ح��ق 
زي��ارة  يف  لن��ت��ز  جيم�س  امل��ق��دم 
مهماته  انتهاء  ملنا�سبة  وداعية 
الأول  وال�����س��ك��رت��ري  ل��ب��ن��ان،  يف 
ال�سيد  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل�����س��ف��ارة 
ووفداً  الإمام،  ابراهيم  م�سطفى 
م��ن اأن���دي���ة ال��ل��ي��ون��ز ال��دول��ي��ة، 
الأدن��ى  ال�����رصق  موؤ�س�سة  وم��دي��ر 
الع�سكري  للتحليل  واخل��ل��ي��ج 
الدكتور ريا�س قهوجي، ورئي�س 
ال��رمل��ان  يف  ف��ت��ح  ح��رك��ة  كتلة 
اللجنة  وع�����س��و  الفل�سطيني 
عزام  ال�سيد  للحركة  املركزية 
مرافق،  وف��د  راأ���س  على  الأح��م��د 
وم��ف��و���س احل��ك��وم��ة امل��ع��اون 
القا�سي داين الزعني، والقا�سي 
ريا�س  والقا�سي  �ساري،  نبيل 
اأبو غيدا، ومدير عام بنك فيدرال 
يرافقه  مرت�سى  ي��ا���رص  ال�سيد 
جبور،  ابراهيم  املتقاعد  العميد 
املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
بيار  ال�سيخ  لالإر�سال  اللبنانية 
حايف،  منري  وال�سحايف  ال�ساهر، 
واملهند�س جورج �سفري، ووفداً 
ووفداً  احل�سيني،  اآل  رابطة  من 
برئا�سة  ال�سباب  لبنان  حركة  من 
�سّلم  ال��ذي  حنا  ودي��ع  الأ���س��ت��اذ 
منا�سبة  يف  تكرميياً  درعاً  القائد 
لتاأ�سي�س  ع�رص  ال�سابعة  الذكرى 
�سا�سني  وال�����س��ي��د  احل����رك����ة، 
ديب،  غابي  وال�سيد  �سا�سني، 
ال�سيد  ال�سانڤيل  مدر�سة  ومدير 
اآل  جامعة  ورئي�س  كلزي،  ليون 

خوري ال�سيد جوزف خوري.
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الأركان
اسستقبالت رئيسس 

كانون الأول

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ع�سكرياً 
اإيطالياً برئا�سة الأمريال رودجريو دي بياتزي، يرافقه امللحق الع�سكري 

الإيطايل، حيث جرى بحث مو�سوع التعاون بني اجلي�سني الإيطايل 
واللبناين، وحتديداً يف جمالت الإت�سالت واملعلوماتية لتاأمني القيادة 

وال�سيطرة ب�سكل فّعال، كما تناول البحث كيفية احل�سول على نظام 
»تاترا« الإيطايل لالإت�سالت وتزويد اجلي�س اللبناين به.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، 
قائد القيادة امل�سرتكة للقوات اخلا�سة الإيطالية اللواء البحري دوناتو 

مارزانو على راأ�س وفد ع�سكري مرافق. وجرى البحث حول عالقات 
التعاون الع�سكري امل�سرتك بني اجلي�سني اللبناين والإيطايل، ومو�سوع 

تبادل اخلرات وتنظيم متارين م�سرتكة بني الوحدات اخلا�سة لدى 
اجلانبني.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سوقي امل�رصي، يف مكتبه يف 
الريزة، النائب العميد الوليد �سكرية، وجرى تداول الأو�ساع العامة 

و�سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية.

اإ�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س حركة الن�سال 
العربي النائب ال�سابق في�سل الداوود، وتباحثا يف الأو�ساع العامة يف 

البالد.

... ووفدًا ع�صكرياً اإيطالياً

... وقائد القيادة امل�صرتكة 
للقوات اخلا�صة االإيطالية

... والنائب ال�صابق في�صل الداوودرئي�س االأركان ي�صتقبل النائب الوليد �صكرية
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ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، ال�سيد �سلفاتوري 
لومباردو، يرافقه كل من ال�سيدة ماري �سبلي ومدير م�رصوع الأونروا يف 

خميم نهر البارد. ومّت بحث مو�سوع اإعادة اإعمار املخيم واإجناز اأعمال 
البنى التحتية يف خميمات اجلنوب. 

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، مديرة الإ�سرتاتيجية 
واملوارد املالية يف مديرية ال�رصق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف وزارة 
اخلارجية الريطانية الآن�سة جوليان دير، يرافقها وفد �سم امللحق 
الع�سكري الريطاين. وجرى خالل اللقاء بحث موا�سيع التعاون امل�سرتك 
بني اجلي�سني اللبناين والريطاين، وحتديداً يف جمال التدريب على حفظ 
الأمن الداخلي، وتفعيل مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف 
الريزة، امل�ست�سار الأول يف ال�سفارة امل�رصية 

ال�سيد اأحمد حلمي وتداول �سوؤوناً عامة.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، امل�ست�سار الع�سكري 
لإدارة عمليات ال�سالم يف الأمم املتحدة الفريق باباكار غاي، يرافقه قائد 
قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اللواء األرتو اأ�سارتا ووفد مرافق. وقد جرى 
البحث يف التعاون بني قوات الأمم املتحدة واجلي�س اللبناين، وتنفيذ 
القرار 1701 بغية تاأمني ا�ستمرار الإ�ستقرار والهدوء على جانبي 
احلدود، بالإ�سافة اىل مو�سوع الإن�سحاب الإ�رصائيلي من اجلزء ال�سمايل 
لبلدة الغجر.

... ووفدًا من منظمة 
االأونروا

... ووفدًا بريطانياً

... وامل�صت�صار االأول يف ال�صفارة 
امل�رصية

... وامل�صت�صار الع�صكري الإدارة عمليات 
ال�صالم يف االأمم املتحدة
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ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق 
الع�سكري الأمريكي املقدم جيم�س لنتز، يف زيارة وداعية 

مبنا�سبة انتهاء مهمته يف لبنان.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، عميد املغرتبني ورئي�س 
الغرفة الرازيلية اللبنانية يف �سمال الرازيل ال�سيد نبيه اأبو احل�سن، 
يرافقه الفنان وليد اأبو احل�سن، حيث قّدم لرئي�س الأركان كتابه اجلديد 
»اخلّياط الطائر«.

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف 
الريزة، قائد العمليات امل�سرتكة يف اأركان الدفاع الإيطالية 
الفريق جورجيو كورنت�سيوين، وجرى بحث موا�سيع التعاون 

امل�سرتك بني اجلي�سني اللبناين والإيطايل.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، مديرة 
م�رصوع احلّد من خماطر الكوارث ال�سيدة ناتايل زعرور من مكتب رئي�س 
جمل�س الوزراء، يرافقها وفد �سّم اخلبري الدويل الباك�ستاين زوبري مر�سد 
واخلبري اللبناين فوزي كبارة. وقد تناول البحث مو�سوع اإن�ساء اللجنة 
الوطنية لإدارة الكوارث ودور اجلي�س يف هذا املجال.

... وامللحق الع�صكري االأمريكي مودعاً

... وعميد املغرتبني ورئي�س الغرفة 
الرازيلية اللبنانية 

... وقائد العمليات امل�صرتكة 
االإيطايل

... ومديرة م�رصوع احلّد من خماطر 
الكوارث
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ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، �سفري منظمة العمل 
الإجتماعي الدويل لل�رصق الأو�سط والرملان الدويل لالأمن وال�سالم 

الدكتور هيثم اأبو �سعيد، يرافقه كل من النائب ال�سابق الدكتور زهري 
العبيدي، والدكتور ابراهيم ك�رصواين وال�سيد عماد اأبو �سعيد. وقدم 

الوفد التهنئة مبنا�سبة عيدي الأ�سحى والإ�ستقالل.

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�رصي، يف مكتبه يف 
الريزة، وفداً من اآل املي�س، �سّم والد ال�سهيد زياد املي�س 
واأ�سقاءه، يف زيارة �سكر على التعزية بالرقيب ال�سهيد.

ا�ستقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق 
الع�سكري الأمريكي العقيد جوزف رانك، وبحثا موا�سيع 

التعاون الع�سكري، وحتديداً بالن�سبة اىل مركز التدريب يف 
حامات، واإن�ساء مركز تدريب للوحدات احلدودية يف رياق، 

وتفعيل مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً 
من حركة لبنان ال�سباب برئا�سة الأ�ستاذ وديع حنا، وقد 
مّت ت�سليم رئي�س الأركان درعاً تكرميياً يف منا�سبة الذكرى 
ال�سابعة ع�رص لتاأ�سي�س احلركة.

... والدكتور هيثم اأبو �صعيد ووفدًا 
مرافقاً

... ووفدًا من اآل املي�س

... وامللحق الع�صكري االأمريكي اجلديد

... ووفدًا من حركة لبنان 
ال�صباب





اإعداد: ندين البلعة

ذكرى الإسستقالل

كانون الأول
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يوم 22 ت�رصين الثاين 2010 اأبت 
طر على الرغم من تلّبدها  ال�صماء اأن تمُ
بالغيوم كما لو اأنها اأرادت اأن تثبت 
للبنانيني اأنه ال بد من �رصوق ال�صم�س 
و�صط اأي عا�صفة. اأرادت اأن حتتفل معهم 
بعيد ا�صتقالل وطنهم الذي ما زال �صامدًا 
واإن ا�صتدت يف وجهه الرياح.
قيادة اجلي�س اأحيت املنا�صبة وكان 
العر�س الع�صكري ال�صنوي بحد ذاته 
تاأكيدًا الإميان الع�صكريني بوطنهم وعزمهم 
على مواجهة كل خطر يف �صبيله.
العر�س هذه ال�صنة اي�صاً كان يف غاية 
التنظيم والدقة، وخطوات الع�صكريني 
الواثقة عّرت عن جهوزيتهم وا�صتعدادهم 
الدائم للوفاء بااللتزام املقد�س.
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اإكتمال احل�صور
ال�سابعة  ال���ذك���رى  يف 
وال�������س���ت���ني ل���س��ت��ق��الل 
ع�سكري  عر�س  اأقيم  لبنان، 
ب��ريوت،   - ال����وزان  �سفيق  ج���ادة  يف  م��رك��زي 
العماد  اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س  ت��راأ���س��ه 

مي�سال �سليمان.
تقّدمه  ر�سمي كبري  الإحتفال ح�سد  �سارك يف 

رئي�س  ب��ري،  نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س 
الروؤ�ساء  احل��ري��ري،  �سعد  احل��ك��وم��ة 

احل�سيني،  ح�سني  اجل��م��ي��ل،  اأم���ني 
ال�سنيورة،  جنيب ميقاتي وفوؤاد 
النواب  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م���ك���اري،  ف��ري��د 

الدفاع  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 
ووزراء  ون��واب  امل��ر،  اليا�س 
وممثلو  و�سابقون  حاليون 
والبعثات  الروحية  املقامات 
يف  املعتمدة  الدبلوما�سية 

الق�سائي  اجل�سم  ممثلو  لبنان، 

القت�سادية  الهيئات  ممثلو  واملكتوب،  وامل�سموع  املرئي  والإع��الم 
والإجتماعية والنقابية والأهلية وقادة الأجهزة الأمنية وكبار ال�سباط.

قائد  واأم��ر  احل�سور  اكتمل  الع�رصين  والدقيقة  الثامنة  ال�ساعة  عند 
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العر�س - قائد لواء امل�ساة اخلام�س العميد الركن �رصبل اأبو خليل 
- بالتاأهب وتقدمي ال�سالح لعلم اجلي�س وتاأدية املرا�سم الالزمة.

رئي�س  امل�رصي  �سوقي  الركن  اللواء  التوايل  على  و�سل  ذلك  بعد 
الوطني  الدفاع  وزي��ر  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  الأرك���ان، 

ورئي�س  احلريري  �سعد  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  امل��ر،  اليا�س  الأ�ستاذ 
وحّيوا  منهم،  لكل  املالئمة  املرا�سم  فاأديت  بري،  نبيه  النواب  جمل�س 

و�سل  الذي  �سليمان  الرئي�س  ا�ستقبال  يف  وكانوا  والبيارق،  الأعالم 
العلم، وعزفت له املو�سيقى حلن  التا�سعة، فحّيا  ال�ساعة  يف متام 

التعظيم ثم الن�سيد الوطني، واأطلقت املدفعية اإحدى وع�رصين 
طلقة واأُطلقت اي�ساً اأبواق البواخر املدنية والع�سكرية.
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على  الزهر  من  اإكليالً  اجلمهورية  رئي�س  و�سع 
املو�سيقى  وع��زف��ت  امل��ج��ه��ول،  اجل��ن��دي  ���رصي��ح 
ن�سيد  فالزمة  الن�سيد  ولزمة  املوتى  تكرمي  عزفة 
ال�سهداء لينتقل بعدها الرئي�س �سليمان ووزير الدفاع 
ورئي�س  اجلي�س  قائد  اآخ��ر  جيب  يف  يرافقه  مك�سوف  ع�سكري  جيب  يف 
اإيذاناً  اأماكنهم  اجلميع  اأخذ  ثم  امل�ساركة.  الوحدات  م�ستعر�ساً  الأركان 

ببدء العر�س.
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عرو�س قتالية
اف����ت����ت����ح ال���ع���ر����س 
نفاثة  طائرات  بتحليق 
هنرت«  »ه���وك���ر  ن����وع  م���ن 
واأخرى من نوع »�سي�سنا كراڤان«، بالإ�سافة 
التي  الع�سكرية  الطوافات  من  ت�سكيل  اىل 
فوق  اجلي�س  وعلم  اللبناين  العلم  حملت 

مكان الإحتفال.
ال�سنة  ه��ذه  البحر  مغاوير  ف��وج  وت��وىل 

مهمة تقدمي عر�س قتايل باإ�رصاف قائد الفوج العقيد الركن عبد الكرمي 
ها�سم واملقدم فادي خمول.

قّدم الع�سكريون عرو�ساً عديدة بداأت بهبوط من الطوافة بوا�سطة 
الع�سفور امليت، فالهبوط احلر بوا�سطة احلبال  احلبال على طريقة 
اىل  الطوافة  من  قفزاً  الغطا�سني  هبوط  املن�سة،  اأم��ام  رافعة  على 
املياه وانت�سال الغطا�سني من املياه بوا�سطة زورق دعم القتال يف 

اأثناء املالحة.
تنّفذ  البحر  مغاوير  عنا�رص  من  جمموعة  كانت  عينه،  الوقت  يف 
مكافحة  بعر�س  تقوم  البحر  عر�س  يف  واأخ��رى  لوجه  وجهاً  القتال 
عمليات القر�سنة البحرية بعدة طرق: النزول بوا�سطة احلبل ال�رصيع 
من الطوافة ودهم املركب البحري بوا�سطة زوارق مطاطية �رصيعة. 
على  كالهبوط  الهبوط،  من  متنوعة  اأ�سكالً  احل�سور  �ساهد  كما 
الأر�س  البكرات )على  بوا�سطة  والهبوط على �سلك  الثقة،  حبل 
وعلى املياه( والهبوط على �سلك بوا�سطة البكرات على طريقة 

.Tyrolienne
البحر  مغاوير  نّفذ  املن�سة،  قبالة  اأقيم  ال��ذي  ال��رج  وم��ن 
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بعدة  احل��ب��ال  بوا�سطة  ال��ه��ب��وط 
اىل  قفزاً  الأمام،  اىل  جرياً  اخللف،  اىل  الهبوط  اأ�سكال: 
جريحاً  واأنزلوا  العنكبوت،  طريقة  على  الهبوط  الأمام، 

بوا�سطة احلبال على الظهر وعلى حّمالة.
اىل ذلك، ظهر يف الأفق ثالثة غّطا�سي قتال معّلقون 
لبنانية  اأعالماً  يحملون  الطوافة،  اىل  حبل  بوا�سطة 

علم  و
جل���ي�س  ا
م�������وؤّدي�������ن 
اأم��ام  التحية 
امل����ن���������س����ة. 
وانتهى عر�س 
البحر  م��غ��اوي��ر 
العلم  ب���اإن���زال 
عن  ال���ل���ب���ن���اين 
بوا�سطة  ال���رج 

احلبال.
قائد  اأعطى  ثم 
ال���ع���ر����س الأم�����ر 

ببدئه.
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اإ�صتعرا�س القوى
تتبع  التي  الراجلة  ال��وح��دات  اأطلت  بداية 
اخلطى املوّقعة ترافقها املو�سيقى، وكان مرورها 

وفق الرتتيب الآتي:
احلربية،  املدر�س���ة  اخلفيف��ة،  البيارق  الأعالم،  اجلي�س،  مو�سيقى 
�رصي��ة  الرتب���اء،  مدر�س���ة  من  ب�رصي����ة  ممثل���ة  الرية  الق���وات  �رصية 
القوات البحري���ة، �رصي���ة الق���وات اجلوي���ة، �رصي����ة معه���د التعلي��م، 
�رصية ل�����واء احل��ر�س اجلمه���وري، �رصاي���ا الألوي������ة: 1، 2، 3، 5، 6، 

7، 8، 9، 10، 11، 12 واللوج�ست���ي.
الأول  ال��ري��ة  احل���دود  ف����وجا  امل���رور  على  ت��واىل  الأل��وي��ة،  بعد 
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ال�سغب  مكافحة  �رصية  والثاين، 
من فوج التدخل الثالث، مو�سيقى قوى الأمن 

الأم���ن  الداخلي، �رصية  الأمن  الداخلي، �رصي��ت���ا قوى 
الع�سكرية،  الطبابة  �رصية  اجلم����ارك،  �رصية  الدولة،  اأمن  �رصية  العام، 
 - التزلج  مدر�س�����ة  ف�سيلة  الع�سكري����ة،  للريا�سة  العايل  املركز 
قدماء  رابطة  كالب،  ومفرزة  نّقابني  ف�سيلة  الإطف��اء،  فوج  الأرز، 
جمموعة  الأوملبية،  اللج����نة  جمم��وعة  اللبنانية،  امل�سلحة  القوى 
اإحتاد ك�ساف لبنان، الإحتاد اللبناين للمر�سدات والدليالت، جمموعة 
املديرية  من  خّيالة  وجمموعة  الدولية  الليونز  اأندية  جمعية  من 

العامة لقوى الأمن الداخلي.
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ثم كان دور الوحدات اخلا�سة 
معزوفة  على  ريا�سية  بخطى  ت�سري  ال��ت��ي 
وقد  الداخلي،  الأمن  قوى  مو�سيقى  عزفتها  خا�سة 

مّرت هذه الوحدات وفق الرتتيب الآتي:
و�رصية   5  -  4  -  3  -  2  -  1 التدخل  اأف��واج  �رصايا  ت�سّمنت  اأوىل 
الداخلي، وجمموعة ثانية ت�سّمنت: �رصية فوج  الأمن  من فهود قوى 
فوج  و�رصية  املجوقل  الفوج  �رصية  املكافحة،  فرع  �رصية  املغاوير، 

البحر. مغاوير 
بعدها تواىل عر�س الوحدات املوؤللة على عزف مو�سيقى اجلي�س: 
منها(،  لكل  وعنا�رص  وتاو  )جيبا ميالن  الدعم  لواء  الإ�سارة من  �رصية 
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ناقالت   7( الع�سكرية  ال�رصطة 
ج��ن��د م���ن ن���وع ف�����اب(، ف���وج امل��غ��اوي��ر )7 

 6( الأول  التدخل  فوج  فاب(،  نوع  من  جند  ناقالت 
م113وجيب(،  جند  ناقالت   7( اخلام�س  التدخل  فوج  م�سفحات(، 
اللواء 12 )7 ناقالت جند م113(، الفوج املجوقل )7 ناقالت جند 
AIFV(، فوج املدرعات الأول )7 دبابات(، فوج املدفعية الأول )4 
مدافع 155ملم وجيب(، فوج املدفعية الثاين )4 راجمات �سواريخ 
وجيب(، فوج الإطفاء )4 �سيارات اإطفاء واآلية الآمر(، الدفاع املدين 
اإطفاء متنوعة مع �سالمل( وال�سليب الأحمر اللبناين )6  )4 �سيارات 

اآليات �سحية(.
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ت�صكيالت وبالونات 
وورود

القوى  ا���س��ت��ع��را���س  خ���الل 
والوحدات، قامت القوات اجلوية 
باملرور بعدة ت�سكيالت فوق منطقة العر�س. وقد 
اأُطلقت يف �سماء الإحتفال بالونات حمراء وبي�ساء 
اجلي�س،  وعلم  اللبناين  العلم  اىل  ترمز  وخ�رصاء 
ومّت تطيري احلمام. وقد قامت �رصكة »اإت�س اأند 
�سي ليو برنيت« بنرث الورود يف �سماء بريوت 
و�سواحيها، من على منت طوافة تابعة للجي�س 
اجلنود  »بحماية  �سعار  حتت  وذلك  اللبناين، 

تنمو الورود«.
حيث  املن�سة  اأم��ام  القوى  م��رور  اأثناء  يف 
يقف رئي�س اجلمهورية، كانت توؤّدى التحية 
�سباط  والبيارق،  الأعالم  تو�سيح  كالتايل: 
الوحدات  اأف��راد  باليد،  الراجلة  الوحدات 
املدر�سة  �سباط  ي�سارك«،  »ِم��ْل  الراجلة 
البيارق  َحَملة  احلربية باحل�سام وجمموعة 
العر�س  قائد  وراء  ت�سري  التي  اخلفيفة 

تنّفذ حركة »ِمْل ي�سارك«.

اإنتهاء العر�س
العر�س  قائد  تقّدم 
من رئي�س اجلمهورية 

م���ع���ل���ن���اً اإن���ت���ه���اء 
ليغادر  ال��ع��ر���س 
علم  ب��ع��ده��ا  م���ن 
من  وك��ل  اجلي�س 
رئي�س اجلمهورية 

جمل�س  ورئ���ي�������س 
ورئي�س  ال���ن���واب 

جمل�س الوزراء، و�سط 
مرا�سم التكرمي.
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 يهنىء رئي�س اجلمهورية
قائد اجلي�س

اجلمهورية  رئي�س  فخامة  زار  ال�سباط  كبار  �سّم  وف��داً  قهوجي  جان  العماد  تراأ�س 

مبنا�سبة الإ�ستقالل، مقّدماً له التهاين بالعيد.









ذكراهم خالدة

كانون الأول
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القدا�س
مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  برعاية 
اللواء  وعائلة  اجلي�س  قيادة  اأقامت  �سليمان، 
وجّنازاً   قدا�ساً  احل��اج  فرن�سوا  ال�سهيد  الركن 
ا�ست�سهاده،  على  �سنوات  ثالث  مرور  ملنا�سبة 

وذلك يف كني�سة مار اليا�س - انطليا�س.
ح�رص الإحتفال ممثل رئي�س اجلمهورية الوزير 
النواب  جمل�س  رئي�س  ممثل  اأوغا�سبيان،  جان 
النائب اأيوب حميد، ممثل رئي�س جمل�س الوزراء 
الوزير مي�سال فرعون، ممثل وزير الدفاع اللواء 
العميد  اجلي�س  قائد  وممثل  من�سى،  مي�سال 

الركن موري�س �سليم، اىل عدد كبري من الوزراء 
والنواب والقادة الع�سكريني وعائلة ال�سهيد.

تراأ�س الذبيحة الإلهية رئي�س دير مار اليا�س 
يعاونه  ال�ساتر  عبد  ج��وزف  الأب  انطليا�س   -

لفيف من الكهنة.
ال�ساتر  الأب عبد  األقى  الإجنيل املقد�س  بعد 
كلمة �سّدد فيها على معاين ال�سهادة والهدف 

النبيل الذي ذهب �سحيته اللواء احلاج.

كلمة قيادة اجلي�س
العميد  األقى  الإل��ه��ي،  القدا�س  انتهاء  بعد 

الذكرى الثالثة
ال�صت�صهاد

اللواء الركن فرن�صوا احلاج

... وكاأن ما ح�صل
اإبن اللحظة

يف ذكراه الثالثة اأطّل اللواء الركن 
ال�صهيد فرن�صوا احلاج وجهاً حمتفظاً 
بكل وهج ال�صهادة واألقها.
من عيون االأحباء والرفاق اأطّل يف 
كني�صة مار اليا�س - انطليا�س، حيث 
كان اللقاء الإحياء ذكرى رجل ي�صّع 
ح�صوره م�صتع�صياً على الغياب.
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الركن �سليم كلمة باإ�سم قائد اجلي�س ا�ستهلها 
بالقول: »اإن املالحم الوطنية الكرى ت�سنعها 
ال�سهداء،  دماء  �سطورها  وتخّط  الأبطال،  اإرادة 
مذبح  على  رخا�ساً  اأرواح��ه��م  يبذلون  ال��ذي��ن 
ل  الرخي�سة  احلرية  اأن  يقينهم  ويف  ال��وط��ن، 
تعّمر، والإ�ستقالل املجاين ل يدوم، واأّن ل معنى 

لوجود �سعب يحيا من دون �سيادة وكرامة«.
ا�ست�سهاد  على  م�ست  �سنوات  »ثالث  وقال: 
اللواء الركن فرن�سوا احلاج، وكاأن ذلك احلدث 
اللحظة  اإبن  هو  بحياته،  اأودى  الذي  املاأ�سوي 
انفكت  ما  الكبري  �سهيدنا  ف�سور  وال�ساعة، 
ما  احلّية  وماآثره  اللبنانيني،  قلوب  يف  مطبوعة 
تزال را�سخة يف وجدان كل مواطن، وظله يرافق 
اأخوة ال�سالح، يف اأدائهم املهمات ويف تفا�سيل 

اأعمالهم اليومية.
يف  الع�ساميني  ال��رج��ال،  ال��رج��ال  َق���َدر  اإن���ه 
قيمهم  يف  واملتجّذرين  وممار�ستهم،  نهجهم 
�سفاتهم  يف  والإ���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ني  وم��ب��ادئ��ه��م، 
عطائهم  يف  واملمّيزين  واملعنوية،  الفكرية 
ومكان،  اآن  كل  يف  وامل�ستعدين  واإجنازاتهم، 
لتقدمي الغايل والنفي�س، وفاًء للَق�سم والتزاماً 

بالر�سالة والواجب«.
كان  »لقد  ق��ائ��الً:  ال�سهيد  �سرية  وا�ستعاد 
ا�ست�سهاده  ويف  حياته  يف  كبرياً  البار  �سهيدنا 
الع�سامي  الرجل  وهو  ل،  كيف  �سواء،  حد  على 
الذي بنى نف�سه بنف�سه، و�سّق م�سريته باجلهد 
معظم  يف  �سارك  ال��ذي  وه��و  والتعب،  والعرق 
معارك الدفاع عن لبنان �سد العدو الإ�رصائيلي 
م�سّطراً  الأهلي،  بال�سلم  والعابثني  والإره��اب 

الكرامة والبطولة،  الآخر يف �ساحات  الإجناز تلو 
املق�دام،  ال�����س��ج��اع  ال��ق��ائ��د  م��ث��ال  ك���ان  ك��م��ا 
املتوا�سع املرتّفع، الذي يطمئن اليه روؤ�س�اوؤه 
ومروؤو�سوه، وكل َمن حوله، نظراً لدماث��ة اأخالقه 
وقراراته،  روؤيت�ه  و�س�وابية  ق��درات��ه،  و�سعة 
واأخ��رياً ولي��س اآخراً هو الذي قّدم با�ست�سهاده 

ملحمة يف الفداء ونكران الذات، وبرهاناً �ساطعاً 
موؤ�س�ستنا  اأب��ن��اء  ب��ني  ال�����س��ه��ادة  وح���دة  على 
الع�سكرية، فجميع هوؤلء، �سباطاً كانوا اأم رتباء 
م�ساريع  وه��م  العلم،  ن��داء  ره��ن  هم  واأف����راداً، 

�سهداء على درب الوطن الطويل«. 
اإك�سي�ر  هي  ال�سه��داء  دماء  اإن   ...« واأ�ساف: 
حي�اة اجلي�س، وكلم�ا �سال��ت اأكرث واأكرث، ازداد 
املخاطر  مواجهة  يف  ومن�اعة  قوة  اجلي�س  هذا 
يقب�ل  ل  مب�ا  تثب�ت  الأيام  هي  وها  وال�سعاب، 
ا�ستحالت  قد  الغايل،  �سهيدنا  دماء  اأن  ال�س�ك، 
اإرادة ل ت�نك��رص وعزماً  ال�س�الح  يف نفو�س رف�اق 

اأيديه��م،  بي�ن  قاطع�ة  و�سيوف��اً  يه��ون،  ل 
وي�ستاأ�سلون  الإره���اب  اأظ��اف��ر  بها  يقّل�مون 

اأ�سواكه اخلبيثة من ج�سم وطننا احلبيب«.
روح  اىل  واإج���الل  اإك��ب��ار  حتية  بتوجيه  وختم 
ال�سهيد يف عليائه، معتراً ذكراه العطرة وماآثره 

البطولية، منارة للطريق وهدياً لالأجيال.

... وعائلة ال�صهيد
الذي  ايلي  جنله  األقاها  ال�سهيد  عائلة  كلمة 

ا�ستهلها بالقول:
زال  ما  ال�سماء  ودمع  اأبي  يا  �سن�وات  »ث��الث 

�سخّياً، وجرح البعد ينزف �سوقاً وحناناً.
خرية  من  واأن��ت  الأوف��ي��اء،  اأوف��ى  يا  واجلي�س 
اأبطاله، يبقى ال�سامت الأكر، هو الآخر، ينزف 

دماً ويزهر �سهداء«.
وختم قائالً:

والبقاء  الأبطال،  ال�سهداء  اأيها  اخللود  »لكم 
للبنان«.



ال��ن��ب��ع  راأ���������س  يف 
و���س��ع وزي���ر ال��دول��ة 
ج����ان اأوغ��ا���س��اب��ي��ان 
على  الزهر  من  اإكليالً 
�رصيح الرئي�س ب�سارة 

اخلوري.
الدولة  وزي��ر  وق��ام 
ع�����دن�����ان ال���ق�������س���ار 
اإك��ل��ي��ل على  ب��و���س��ع 
�رصيح الرئي�س ريا�س 
الأوزاع���ي  يف  ال�سلح 
واآخ�������ر ع���ل���ى ���رصي��ح 
ال�سهيد  ال��رئ��ي�����س 
رف��ي��ق احل���ري���ري يف 

و�سط بريوت.
وو�����س����ع ال���ن���ائ���ب 
اإكليالً  ق��ب��اين  حم��م��د 
ع��ل��ى ���رصي��ح ع��دن��ان 

احلكيم يف البا�سورة.
وت�������������وىل وزي��������ر 

و�سع  ال�سفدي  حممد  وال��ت��ج��ارة  الق��ت�����س��اد 
كرامي  احلميد  عبد  الرئي�س  �رصيح  على  اإكليل 

يف طرابل�س.
اإك��ل��ي��الً على  اإي��ل��ي ع��ون  كما و���س��ع ال��ن��ائ��ب 
كميل  الرئي�س  �رصيح 
�سمعون يف دير القمر.
يف بكفيا و�سع وزير 

ال�سيخ  �رصيح  على  اإكليالً  مرتي  ط��ارق  الإع��الم 
بيار اجلميل.

اإكليالً على  كذلك و�سع النائب هاين قبي�سي 
�رصيح حبيب اأبو �سهال.

على  اإك��ل��ي��الً  و�سع  خ��وري  وليد  النائب 
�رصيح �سليم تقال يف ذوق مكايل.

ن�رص  اأب���ي  اهلل  نعمة  النائب 

ة الوطن
يف ذاكر
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كــــــــّرمــــــــت 
ريـــة  اجلمهـو
نية  للبنا ا
االإ�صتقالل  رجاالت 
الثاين  ــة  ــب ــص ــا� ــن مب
الثاين،  ت�رصين  مــن  والع�رصين 
اأ�رصحتهم ممثلو رئي�س  زار  حيث 
النواب  جمل�س  ورئي�س  اجلمهورية 
االأكاليل  اليها  حاملني  واحلكومة 
يف احتفاالت �صاركت فيها مو�صيقى 

اجلي�س وعائالت املكّرمني.

الت
تفا

اإح
رى
ذك

ي 
حتي

الل
تق
الإ�ص

 ا
الت

جا
ر

اإكليل زهر على تثال فخر الدين

و�سع دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني اليا�س 
فخر  الأمري  متثال  على  الثالثة  الروؤ�ساء  باإ�سم  الزهر  من  اإكليالً  املر 

الدين املعني الكبري على مدخل وزارة الدفاع يف الريزة.



�سهاب  فوؤاد  الرئي�س  �رصيح  على  اإكليالً  و�سع 
يف غزير.

يف اإهدن و�سع النائب قا�سم عبد العزيز اإكليالً 
على �رصيح حميد فرجنية.

على  اإكليالً  و�سع  منيمنة  ح�سن  الرتبية  وزير 
�رصيح الرئي�س �سائب �سالم يف ق�سق�س.

وزار �رصيح الأمري جميد اأر�سالن يف خلدة وزير 
بيت  بعدها  وزار  ح�سني  ال�سيد  عدنان  الدولة 

الإ�ستقالل يف بلدة ب�سامون.
النائب علي خري�س و�سع اإكليالً من الزهر على 

�رصيح الرئي�س عادل ع�سريان يف �سيدا. 
على  اإكليالً  و�سع  وردة  �سليم  الثقافة  وزير 
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و���س��ع ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ع��م��اد جان 
قهوجي، اإكليالً من الزهر على املدافن 
وزارة  يف  اجل��ي�����س  ب�����س��ه��داء  اخل��ا���س��ة 
وتقديراً  لأرواح��ه��م  تكرمياً  ال��دف��اع، 

لت�سحياتهم يف �سبيل الوطن.

اإكليل من قائد اجلي�س 
على مدافن ال�صهداء
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�رصيح الرئي�س �سري حمادة.
مكان  التذكارية  اللوحة  وعلى 
يف  معو�س  رينيه  الرئي�س  اغتيال 
ال�سنائع، و�سع وزير 
ال���داخ���ل���ي���ة 

زياد بارود اإكليالً من الزهر.
ها�سم  ق��ا���س��م  ال��ن��ائ��ب  وزار 
رجالت  اعتقل  حيث  را�سيا  قلعة 

الإ����س���ت���ق���الل ال��ع��ام 
.1943







تكرمياً لهم
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قيادة اجلي�س كّرمت ال�سهداء
اأكاليل الزهر و»اأمر اليوم«
يف الريزة واملناطق والثكن

ع�صية عيد االإ�صتقالل اأحيت قيادة اجلي�س 
ذكرى ال�صهداء االأبرار...

اأعلن الع�صكريون التزامهم  وب�صوت واحد 
�صون االأمانة والوفاء لت�صحيات رفاقهم.

يف ال���ريزة ت��راأ���س ال��ل��واء ال��رك��ن �سوقي 
امل�رصي رئي�س الأركان احتفالً اأقيم يف باحة 
مرا�سم  خالله  جرت  الوطني  الدفاع  وزارة 
وُو�سع  ال��ي��وم«،  »اأم���ر  وت���الوة  العلم  رف��ع 
اإكليل من الزهر با�سم العماد قائد اجلي�س 
الإحتفال  واختتم  اخلالدين.  ن�سب  على 

بعر�س رمزي للقوى امل�ساركة.
قيادات  يف  مماثلة  اح��ت��ف��الت  واأق��ي��م��ت 
القوات  وق��ي��ادت��ي  الع�سكرية  امل��ن��اط��ق 
واملقرات  املواقع  و�سائر  والبحرية  اجلوية 
وحمل  ال��ي��وم«  »اأم���ر  تلي  حيث  وال��ث��ك��ن، 
الن�سب  اىل  ال��زه��ر  اأك��ال��ي��ل  الع�سكريون 

التذكارية لل�سهداء.







تكرمي
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اأّكد قاد اجلي�س العماد جان قهوجي 
اأن املوؤ�ص�صة الع�صكرية هي من كل 

الوطن ولكل الوطن، ولن تتنازل قيد 
اأمنلة عن اأداء دورها الدفاعي واالأمني، 
اإن كان يف الت�صدي للعدو االإ�رصائيلي 

وعمالئه اأم يف الت�صدي لالإرهاب 
والعابثني باالأمن.

رجل العام
التكرمي  حفل  يف  قهوجي  العماد  ك��الم  ج��اء 
الت�سكيلي  الفن  حمرتف  جمعية  اأقامته  ال��ذي 
بالتعاون مع جتّمع  را�سيا،   - والفنون  للثقافة 
اختيار  ملنا�سبة  لبنان،  يف  الثقافية  البيوتات 
الوطني  الأم��ن��ي  ال��ع��ام  »رج���ل  اجلي�س  ق��ائ��د 

املوؤ�س�ساتي اجلامع«.
الركن  ال��ل��واء  الأرك����ان  رئي�س  احل��ف��ل  ح�رص 
الع�سكري،  املجل�س  واأع�ساء  امل�رصي  �سوقي 
من  ح�سد  اىل  القيادة،  �سباط  كبار  من  وع��دد 
ال�سخ�سيات الثقافية والإجتماعية والأكادميية.

وقال العماد قهوجي:
من  يح�سل  عّما  مب��ن��اأى  �سيبقى  اجلي�س  اإن 
من  واح��دة  م�سافة  وعلى  �سيا�سية  جت��اذب��ات 
يف  احلا�سلة  التباينات  اأن  اىل  لفتاً  اجلميع، 
ال�سيا�سية هي جزء من طبيعة  واملواقف  الآراء 
لبنان،  بها  يتمتع  التي  الدميقراطية  احلياة 
التباينات  بتحويل هذه  ي�سمح  لن  اجلي�س  لكن 
اىل ا�سطرابات اأمنية ت�ستبيح اأرواح املواطنني 
الوطنية  املكت�سبات  م��ن  وت��ن��ال  واأرزاق���ه���م، 
الفو�سى  حالة  من  البالد  خروج  اىل  اأّدت  التي 
والإنهيار، وو�سعها جمدداً على �سكة الإ�ستقرار 
اأي ت�سحية يقّدمها  اأن  على  والإزدهار، م�سدداً 
اأمام  متوا�سعة  تبقى  املجال،  هذا  يف  اجلي�س 
اللبناين  ال�سعب  �سيدفعه  الذي  الباهظ  الثمن 

العماد جان قهوجي
رجل العام... الوطني اجلامع

اإعداد: رميا �صليم �صومط



ب��اأ���رصه، يف ح��ال الإجن���رار خلف 
م�ساريع الفتنة البغي�سة.

كلمات  ال���ت���ك���رمي  ت��خ��ل��ل 
اأ�سادت مبناقبية قائد اجلي�س 
يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ودور 

حماية ال�سلم الأهلي.

كلمات وفاء
بداية حتدث رئي�س اجلمعية 
مو�سحاً  دلل،  �سوقي  ال�سيد 
الت�سحية  رن���ني  »ع��ل��ى  اأن���ه 
لبنان  يحج  وال��وف��اء  وال�����رصف 
والوفاء«.  الت�سحية  لتكرمي 
اليوم  »ناأتي  اأننا  دلل  واأّك��د 
البطل،  جلي�سنا  نعم  لنقول 
بنهجه  امل��ت��م��ي��ز  ول���ق���ائ���ده 
اأن  اىل  م�����س��رياً  ال���وط���ن���ي«، 
جاء  قهوجي  ال��ع��م��اد  اخ��ت��ي��ار 
جتديد  ليوؤكد  ا�ستفتاء  نتيجة 

ثقة املواطنني بجي�سهم.
يف كلمته �سّدد رئي�س جمعية 
رعيدي  ج��وزف  اجلميزة  اإمن��اء 
العماد  ك��ف  »ن��ظ�����اف��ة  ع��ل��ى 

الوطن  �سيانة  على  وت�سميمه  وروحه،  قهوجي 
»تكرمي  اأن  اىل  م�سرياً  الأع���داء«،  من  وحمايته 
اللبنانيني  ك��ل  م��ن  ر�سالة  ه��و  ال��ي��وم  القائد 
باملوؤ�س�سة  ل��ي��ق��ت��دوا  امل�����س��وؤول��ني  ك��ل  اىل 

الع�سكرية«.
مي  ال�سيدة  ماراتون  ب��ريوت  جمعية  رئي�سة 
نعرفهم  ال��رج��ال  »ال��رج��ال  اأن  اأك���دت  اخلليل 
الرجل  عرفناك  وق��د  وال�سدائد،  امللمات  يف 

القرار  ورجل  املقدام،  والقائد  الرجل 
على  و�سّددت  ال�سعبة«.  الأوق��ات  يف 
خ�سبة  ه��ي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن 
اخل��ال���س، واحل�����س��ن وامل����الذ، كانت 
و�ستبقى عزاً وكرامة، و�سيبقى ال�سعب 

ملتفاً حولها.
جتّمع  ع���ام   اأم���ني  اع��ت��ر  كلمته،  يف 
جورج  الروف�سور  الثقافية  البيوتات 
اختيار  اأن  ط��رب��ي��ه 
ال���ت���ّج���م���ع ال���ع���م���اد 
العام  رج��ل  قهوجي 
بكثري  لي�س   2010

�سريته  به  تن�سح  مبا  قيا�ساً 
من ُمُثل.

كلمة  اي�����س��اً  احل��ف��ل  تخلل 
اأ�ساد  زغيب  مو�سى  لل�ساعر 
وقائده،  اجلي�س  ب��دور  فيها 
اأث���ارت  �سعرية  اأب��ي��ات  ع��ر 

بتعابريها  م�ساعرهم  واألهبت  احل�سور  حما�سة 
وديع  للكبري  غناء  كان  ثم  ال�سادقة.  الوطنية 
للجي�س  حمبته  عمق  ب�سوته  نقل  الذي  ال�سايف 

وقائده، فكان �سكر كبري له من القائد.
التذكارية بني  الدروع  واختتم احلفل بتبادل 

قائد اجلي�س واأ�سحاب الدعوة.
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حتية اإعتزاز
كلمة  كانت  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 
لالإعالمي طوين خليفة الذي قّدم احلفل، واأ�ساد 
املالكية  معركة  من  ب��دءاً  اجلي�س  بت�سحيات 
العام 1948 �سد العدو الإ�رصائيلي، و�سولً اىل 
الت�سحية التي قّدمها بالأم�س القريب يف منطقة 
ب�سهداء  لبناين  كل  اعتزاز  عن  معّراً  البقاع، 

عن  التخلي  اآث���روا  الذين  اجلي�س 
بَق�سم  التزاماً  واأحبائهم،  اأهلهم 

الدفاع عن تراب الوطن و�سعبه.
جوانا  ال�سيدة  اللجنة  رئي�سة 
تناولت  ك��ل��م��ة،  األ��ق��ت  ق��ه��وج��ي 
ال�سنة  اللجنة خالل  ن�ساطات  فيها 
تاأمني  �سملت  وال��ت��ي  ال��ف��ائ��ت��ة 
 500 لنحو  متنوعة  م�����س��اع��دات 
عطاء  اأي  ب��اأن  موؤكدة  �سهيد،  ابن 
اأمام  متوا�سعاً  يبقى  لهم،  يقّدم 
قّدمها  التي  اجل�سام  الت�سحيات 

اآباوؤهم يف �سبيل لبنان، كما توّجهت بال�سكر اإىل 
قيادة اجلي�س واأ�سحاب الأيادي البي�ساء داخل 
اللجنة  جهود  مواكبتهم  على  وخارجه  الوطن 
ودعمها املتوا�سل لتحقيق اأهدافها املن�سودة، 
ومما قالته: »لأن ال�سهادة عطاء يفوق كل عطاء 
وت�سحية تتخطى كل ت�سحية، ولأن ال�سهداء هم 
الوطن  يحيا  الزكية  وبدمائهم  الب�رص،  بني  اأنبل 

َمن  ولأن  والإنت�سار،  املجد  ومي�سي على درب 
كان يقف خلف هوؤلء الأبطال هم اأفراد عائالتهم 
الذين �سّكلوا �سندهم القوي، وحذوا حذوهم يف 
كوؤو�س  جتّرعوا  ثم  له،  والإخال�س  الوطن  حمبة 
الإن�سانية  الواجبات  اأوىل  من  وكونه  ال��ف��راق، 
والأخالقية لدى كل م�سوؤول ومواطن، اللتفات 
وم�ساطرتها  ال�سابرة،  الأبّية  العائالت  تلك  اىل 

اإعداد: جان دارك ابي ياغي

وفاء
وقفة 
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الع�صاء ال�صنوي للجنة تن�صيق ودعم 
ن�صاطات اأبناء �صهداء اجلي�س

ا�صتكماالً للم�صرية التي
بداأتها العام املا�صي، ويف اإطار

 ن�صاطاتها االإن�صانية واالإجتماعية 
والثقافية، اأقامت جلنة تن�صيق ودعم 
ن�صاطات اأبناء �صهداء اجلي�س اللبناين 
حفلها ال�صنوي الثاين يف جممع 
البيال - بريوت - بح�صور قائد 
اجلي�س العماد جان قهوجي ممثالً 
فخامة رئي�س اجلمهورية، وعدد من 
الوزراء والنواب، و�صخ�صيات ر�صمية 
واجتماعية وثقافية.
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ولو بالقدر الي�سري اأعباء احلياة. انطالقاً من كل 
ذلك، انبثقت فكرة اإن�ساء جمعية خمت�سة تتابع 
وت�سعى  ومادياً،  معنوياً  ال�سهداء  اأبناء  اأو�ساع 
لتوفري الدعم لهم على خمتلف الأ�سعدة. وبعد 
اأن لقت املبادرة ت�سجيعاً كبرياً من قبل قيادة 
حتت  عام  قبل  النور  اجلمعية  اأب�رصت  اجلي�س، 
اإ�سم »جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء 
مبواكبة  حالياً  تقوم  وه��ي  اللبناين«،  اجلي�س 
من  طفل  خم�سمئة  لنحو  الإجتماعية  الأو���س��اع 

اأبناء الع�سكريني ال�سهداء«.
لإن�سائها  الثانية  ال��ذك��رى  »يف  واأ���س��اف��ت: 
اجلمعية  اإن  واعتزاز،  فخر  بكل  القول  ن�ستطيع 
قد  اجلي�س  قيادة  من  حم��دودة  غري  ومب�ساندة 
ي�سهد  عملها.  م�سار  يف  نوعية  خطوات  خطت 
على هذه احلقيقة اإقبال اللبنانيني داخل الوطن 
اجلمعية  مع  التوا�سل  على  الإغ��رتاب،  عامل  ويف 
وتقدمي الدعم لها، والدعوة اىل اإقامة ن�ساطات 
ريعها  يعود  واإجتماعية  ثقافية  واجتماعات 
ل�سالح عائالت ال�سهداء. كما ت�سهد على ذلك، 
يوم  بعد  يوماً  نتلّم�سها  التي  الر�سى  عالمات 
العميق  و�سعورهم  العائالت،  هذه  اأف��راد  لدى 
باأن هناك موؤ�س�سة مدنية ترعى �سوؤونهم، واأخوة 

لهم �سيبقون اىل جانبهم يف ال�رّصاء وال�رصّاء«.
ال�سهداء،  عائالت  »نعاهد  بالقول:  وختمت 
كانت  مهما  م�سريتها،  �ستكمل  جمعيتنا  ب��اأن 
العقبات، واإننا واثقون من النجاح، بف�سل �سهر 
قيادة اجلي�س وامل�سوؤولية العالية التي يتحّلى 
للبذل  وا�ستعدادهم  اجلمعية  اأع�ساء  جميع  بها 
من دون مقابل، وبف�سل الأيادي البي�ساء التي 
وتدرك  �سجيج،  اأو  مّنة  دون  من  للعطاء  متتد 
بذلوا  ال��ذي��ن  الب��ط��ال  وم��اآث��ر  ال�سهادة  معاين 
و�سّطروا  الوطن،  مذبح  على  قرباناً  اأرواح��ه��م 

بدمائهم �سفحات م�رصقة من تاريخه املجيد«.
املطرب الكبري وديع ال�سايف الذي حّل �سيفاً 
على املنا�سبة، اأحيا ال�سهرة، مع كل من الفنانني 
عا�سي احلالين وزين العمر، الثالثة قّدموا اأجمل 
اأغانيهم، واأطربوا احل�سور ل �سيما يف الديو الذي 
جمع وديع ال�سايف وعا�سي احلالين يف اأغنية »رح 
حلفك بالغ�سن يا ع�سفور«. كما اأ�سفت عازفة 
بعزفها  رومان�سية  اأجواء  ن�ّسار  فاني�سا  الكمان 

وهي تتنّقل بخطى ر�سيقة بني احل�سور.
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الإهتمام  م��دى  عن  تعّر  لفتة  خطوة  يف 
بتكرمي املبدعني اللبنانيني، اأقيم يف �سالة 
قّلد  احتفال  اجلمهوري  الق�رص  يف  ال�سفراء 
اللبناين  ال�ساعر  اجلمهورية  رئي�س  خالله 
الوطني من  الأرز  و�سام  الكبري �سعيد عقل 
على  لعطاءاته  تقديراً  اأك��ر،  �سابط  رتبة 
لفتاً  والوطني،  وال�سعري  الأدب��ي  ال�سعيد 
الذي  اللبناين  العنفوان  األقاها اىل  يف كلمة 
وق�سائده  كتاباته  يف  عقل  �سعيد  زرع���ه 
وحما�رصاته يف نفو�س اللبنانيني بحيث بات 
مدر�سة وطنية تعّلم حب لبنان والإميان به، 
م�سرياً اىل اأن التحّدي اليوم هو حتّدي التنّوع 

الثقايف.
وليد  الأب  اللويزة  جامعة  رئي�س  وك��ان 
لل�ساعر  املرافق  الوفد  باإ�سم  األقى  مو�سى 
�سليمان  للرئي�س  فيها  �سكر  كلمة  الكبري 
خ��ط��وت��ه والأث�����ر ال��ط��ي��ب ال����ذي ت��رك��ت��ه يف 
النفو�س، وخ�سو�ساً لدى ال�ساعر �سعيد عقل 

الذي �سكر بدوره رئي�س اجلمهورية على هذا 
البالد اىل �ساطئ  اأن يقود  التقدير، متمنياً 

الأمان والإ�ستقرار.
وخالل اللقاء ُقّدمت اىل الرئي�س �سليمان 

ق�سيدة مكتوبة بخط يد ال�ساعر املكّرم.
ويف هذا املقام ل بد، ونحن من هذا اجلي�س 
الذي راأى فيه �سعيد عقل قوة لبنان، من اأن 
نورد تلك الر�سالة التي وّجهها العام 1956 
»اىل جنود لبنان« يف جملة ال�سياد ملنا�سبة 

عيد امليالد:
اأخروين اأن لي�س يف جند العامل اأوفر منكم 

ً ان�سباطا
�سحيح هذا؟

اثنني:  اأ�ستغرب، وقد تخّرجتم على  ل  اأنا 
من  �سنة  اآلف  و�ستة  النبيل،  قائدكم  خلق 

الر�سانة التي فتحت الأر�س.
عددكم  ي�سبح  اأن  العيد،  هذا  يف  اأمنيتي، 

بعدد اللبنانيني.
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الأمور ال�سيا�سية حتل بال�سيا�سة واأي تقاتل يوؤدي اىل »عرقنة« لبنان

العماد قهوجي يف حديث اىل »النهار«:

اجلي�س �صي�صتخدم
كل طاقاته ملنع الفتنة 
وقادرون على رفع 
اجلهوزية اىل ٪100
خالل �صاعة

قالت �صحيفة »النهار« اإنه »يف خ�صم 
التوتر احلايل الذي يعي�صه لبنان، وعلى 
اإيقاع القرار االإتهامي املنتظر، ت�صهد 

وزارة الدفاع حركة �صيا�صية ودبلوما�صية 
اإ�صتطالعية، ال�صتي�صاح قائد اجلي�س 

العماد قهوجي و�صع املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
وجهوزها ملواجهة اأي توتر حمتمل«. 
واأ�صافت ال�صحيفة اإن »ما يزيد من 

حدة االأ�صئلة، كمية ال�صيناريوات 
التي ت�صخ يومياً اإعالمياً و�صيا�صياً، 
وتر�صم معامل التوتر املحلي واآفاقه 
وتداعياته، كما تر�صم تاأثرياته على 

و�صع اجلي�س«...
»النهار« التي اأجرت حوارًا مع 
قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

ن�رصته يف 6 ت�رصين الثاين 
املن�رصم، قالت اإن العماد قهوجي 
»ال يبدي اأي خوف على م�صتقبل 

الو�صع، لكنه يبدي قلقه، يف مقابل 
تاأكيده اخلطة الع�صكرية... وت�صديده 

على حماية املناطق كافة، وعلى 
اأن اجلي�س �صيكون حا�صماً يف كل 

املناطق خ�صو�صاً امل�صيحية«.
يف ما يلي ن�س احلوار الذي اأجرته 

الزميلة هيام الق�صيفي.

�صيناريوات الفتنة!
• كرث يف االآونة االأخرية 
ن�رص �صيناريوات عن الفتنة 
توتر  وعـــن  لــبــنــان،  يف 
�صدور  بعد  االأمني  الو�صع 
القرار االإتهامي. اأين يقف 
عن  يحكى  ممــا  اجلي�س 
م�صاريع الفتنة التي يجري 

احلديث عنها؟
ل����ه����ذه  ي�����������روج  م�������ن   -
واآخراً  اأولً  يخدم  ال�سيناريوات 
ال��ع��دو الإ���رصائ��ي��ل��ي. وك��ل من 
ل��دي��ه خم��ّي��ل��ة وا���س��ع��ة يكتب 
ال�����س��ي��ن��اري��و ال����ذي ي��ري��د. يف 
الو�سع  ي��ح��ت��اج  ل  ح����ال  اأي 
لتكتب،  ���س��ي��ن��اري��وات  اىل 
ب��ريوت  و���س��ع  ي��ع��رف  فالكل 
واملذهبي  الطائفي  وال��ت��وّزع 
اىل  �سينزل  وم��ن  اأحيائها،  يف 
اأبناء  من  �سيكون  اإمنا  ال�سارع 
حي  ك��ل  يف  امل��وج��ودة  البيئة 
اأحد من  و�سارع، ولن ي�ستقدم 
اخلارج. ومن يعمل على هذه الت�سورات، مل يع�س 
فرتة العامني 1975 - 1976. واأنا اأتوّجه بداية 
اىل الأهايل واىل كل اأم واأب يريد اإبنهما اأن يحمل 
احلرب  من  العرة  خ��ذوا  لهم:  لأق��ول  ال�سالح، 
لأن  و�سغري،  كبري  بني  متّيز  مل  التي  الأهلية 
وامل�ساريع  بال�سيا�سة  �ستحل  النهاية  يف  الأمور 
باحلوار  اإل  نهاية  لها  يكتب  ل��ن  تر�سم  التي 

وال�سيا�سة.
كل  نعمل  فنحن  اجل��ي�����س،  اىل  بالن�سبة  اأم���ا 
فتنة،  اأي  ملنع  الكاملة  النية  ول��دي  واجباتنا، 
ومهمة اجلي�س منع اأي تقاتل بني اللبنانيني. واأنا 
مقتنع اأن اأحداً لن يربح من جّراء اأي تقاتل، ولبنان 

وحده الذي يخ�رص، واإذا خ�رص لبنان �سيتعرقن.
قواه  بكل  ي�سغط  اليوم  اجلي�س  ف��اإن  لذلك 
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اأي  ومنع  داخلي  تقاتل  اأي  منع  اأمرين،  اأجل  من 
من  الإف��ادة  يريدون  الذين  لالأ�سوليني  حت��ّرك 
التوتر الداخلي، مثلهم مثل الإ�رصائيليني الذين 
ي�ستفيدون من التوتر الداخلي كي يت�سللوا اىل 
عن  اجلي�س  انتباه  ت�ستيت  ويحاولون  الداخل، 

الو�سع الداخلي.
• حكي عن �صيناريو يتحرك فيه »حزب 
اهلل« الإجراء مناورة ميدانية واإحكام ال�صيطرة 
فيه على بريوت. هل قام »حزب اهلل« فعالً 

بهذه املناورة؟
كل،  وعلى  الأم���ر.  ه��ذا  مبثل  يل  علم  ل  ل،   -
فيها  حتّرك  يكون  اأن  يفرت�س  التي  فاملناطق 
لي�ست خالية من ال�سكان، بل ماأهولة، وال�سكان 
توّجههم  م��ع��روف  ه��و  كما  الإن��ت��م��اء،  معروفو 
للقيام  غريه  اأو  احلزب  يحتاج  ل  لذا  ال�سيا�سي. 

مبناورة حيث هو موجود اأ�سالً.

خطة اجلي�س للتحرك
• ال �صك يف اأن �صدور القرار االإتهامي 
يثري بلبلة، وقد بداأ احلديث عن خماوف 
عك�صتها كل ال�صخ�صيات ال�صيا�صية �صواء 
يف املناطق امل�صيحية اأو يف املناطق 
من  متخوفاً  األ�صت  ال�صيعية.   - ال�صنية 

الو�صع؟
- اأنا قلق ول�ست خائفاً. والقلق يعطينا احلافز 
اخلوف  اأما  �ساعة.  تام 24  جهوز  على  نظل  كي 
في�سّلنا عن العمل. لقد �ساعفنا يف الآونة الأخرية 
والع�سكر  وال�سباط  وا�ستعداداتنا.  وترية عملنا 
اجلهوز  �سار  ولذلك  القلق،  اجلو  هذا  يعي�سون 
�سبه كامل ميدانياً للتدخل يف اأ�رصع وقت، واأينما 

كان حلظة وقوع اأي توتر داخلي.
• هل اجلي�س يف حال تاأهب اليوم؟

- حالياً الع�سكر يف حالة حجز الرقم 3. ورفعنا 
قادرين  واأ�سبحنا  املئة،  يف   65 اىل  اجلهوزية 
على رفعها اىل 100 يف املئة خالل �ساعة واحدة، 
واجلنود  وال�سباط  ذل��ك.  الأم���ر  ا�ستدعى  اإذا 
مو�سوعون يف هذا اجلو، واجلهوز ي�سمل الع�سكر 
م�ستعدين  يبقوا  حتى  الأر���س  على  املنت�رصين 

ملهماتهم.
• و�صعتم اأخريًا خطة ملواكبة التطورات 

االأمنية، ما هي خطوطها العري�صة؟
- اأعددنا ما يكفي من اجلي�س يف قلب بريوت، 

م��ع در����س ك��ل الأم��اك��ن الأخ����رى ال��ت��ي ت�سّكل 
مفاتيح  وتعد مبثابة  الأكرث ح�سا�سية،  املناطق 
ما  �سعوبة  الإمكان  قدر  نعرف  ونحن  توتر.  لأي 
اأ�سهل  املفتوحة  فاحلرب  يواجهنا.  اأن  ميكن 
من حرب املدن، لأن اأي توتر داخل بريوت مثالً 
ميكن اأن ي�سكل �سعوبة كرى لأي جي�س، اإذ اأن 
�سحايا  �سقوط  اىل  �سيوؤدي  ع�سكري  تدخل  اأي 

وحدوث ماآ�ٍس، وهو ما يحاول اجلي�س تفاديه.

ممنوع امل�ّس باالأمن
• اإ�صافة اىل املناطق ذات الوجود ال�صني 
- ال�صيعي امل�صرتك، يحكى عن احتمال 
نقل التوتر اىل املناطق امل�صيحية، وقد 
حتّدث عدد من قيادات هذه املنطقة عن 
خوفهم ورهانهم على دور اجلي�س. فهل 

لديكم ت�صّور حمّدد لهذه املناطق؟
جدول  بح�سب  التوتر  مناطق  م��ع  نتعامل   -
الينا  بالن�سبة  ب���ريوت  ت�سّكل  ل��ذا  اأول���وي���ات، 
واأخ���رياً  �سيدا  ث��م  طرابل�س،  تليها  الأول��وي��ة، 
يف  يقلق  ما  ثمة  اأن  اأرى  ل  امل�سيحية.  املناطق 
لي�س  الداخلية  امل�سكلة  وحجم  املناطق،  هذه 
اإنهاء  طرف  اأي  ي�ستطيع  لكي  يكفي  مبا  كبرياً 

الو�سع مل�سلحته.
يف اأي حال نحن نرّكز عملنا على هذه املناطق، 
اأبلغنا  بالأمن، وقد  امل�ّس  للجميع ممنوع  واأقول 
اأي  بالأمن يف  الأطراف املعنيني مبحاذير امل�ّس 
اأي  مع  جداً  حا�سماً  �سيكون  اجلي�س  لأن  منطقة، 
توتر اأمني يف املناطق كافة وخ�سو�ساً املناطق 

امل�سيحية.
هــل يكفي عــديــد اجلي�س لتغطية   •

التوترات االأمنية يف هذه املناطق؟
من  �سن�سحب  ا�سطررنا  واإذا  نعم.  ميدانياً   -
الإحتياط والأفواج اخلا�سة التي اأ�سبحت جاهزة 
الأر���س.  على  اأ���س��الً  امل��وج��ود  اجلي�س  ملواكبة 
يف  اأمني  توتر  اأي  ال�سطح،  راأ���س  على  واأقولها 
الداخل قد ي�سطرين اىل �سحب ما اأحتاج اليه من 
قوة ع�سكرية من العنا�رص املنت�رصين يف اجلنوب. 
فالوجود الع�سكري يف اجلنوب فح�سب لن ينفع 

لبنان اإذا »فرط« الو�سع يف الداخل.
يف اأي مدى زمني ت�صعون خططكم؟   •
وهل تتوقع �صدور القرار االإتهامي يف 
فرتة قريبة، مبا يجعل اجلي�س يف حالة 

تاأهب م�صتمر؟
بريوت،  يف  انت�سارنا  ونّفذنا  جاهزون،  نحن   -
واأ�سبحنا جاهزين �سواء �سدر القرار اليوم اأو بعد 
اأ�سبوع اأو اأكرث. الأفواج كلها وقوات التدخل كلها 

م�ستعدة للتدخل فوراً.
• هل اجلي�س قادر فعالً على منع التوتر؟
- الق�سية لي�ست �سهلة واحلرب لي�ست لعبة. 
ح�سول  ملنع  اإمكاناته  كل  �سي�ستخدم  اجلي�س 
الفتنة. لكن الأمر ل يتوقف على اجلي�س فح�سب 

اإمنا على القوى ال�سيا�سية جمتمعة.
• ذكر تقرير اأمريكي اأخــريًا �صادر عن 
مركز »�صرتاتفور« اأن هناك نحو 6 اآالف 
عن�رص من احلر�س الثوري االإيراين يف 
بع�س مناطق جبل لبنان كالقماطية والبقاع، 

هل لديكم اأي معلومات عن ذلك؟
ولكن  املو�سوع.  هذا  حول  لدينا  تقارير  ل   -
نحن مل نَر اأي ت�سخم يف اأعداد ال�سكان املوجودين 
مثالً يف القماطية اأو غريها، ومل نلم�س حركة غري 
يختفي  اأن  ميكن  ل  اآلف  �ستة  ورق��م  طبيعية. 
ب�سهولة. يف اأي حال مل نبّلغ عر املطار اأو احلدود 
الذين دخلوا ومل يخرجوا  العدد من  بدخول هذا 

من لبنان.

نعمل بتوجهات ال�صلطة ال�صيا�صية
• لقد حّذر االأمــني العام لـ»حزب اهلل« 
ال�صيد ح�صن ن�رصاهلل اجلميع من التعامل 
مع فريق املحققني الدوليني واملحكمة 
الدولية، فهل ي�صملكم هذا التحذير وهل 

و�صلكم اأي اأمر من هذا النوع؟
الدولة  بتوجهات  تعمل  موؤ�س�سة  اجلي�س   -
ال��وزراء  مبجل�س  املمثلة  ال�سيا�سية  وال�سلطة 

جمتمعاً، ووفق ما ميليه علّي �سمريي.
• كيف يتم تعاطيكم مع فريق املحققني 
الدوليني، وخ�صو�صاً بعد حادثة ال�صاحية 

اجلنوبية؟
- مل نتدخل ول مرة يف عمل املحّققني، ول اأين 
يذهبون واأين يحّققون. حتى فريق املواكبة وهو 
الأمنية، يقف بعيداً  الأجهزة  موؤلف من عدد من 
وذلك  التحقيق  فريق  يق�سده  مكان  اأي  ع��ن 

بطلب من املحّققني.
كيف �صيتعامل اجلي�س بعد �صدور   •
القرار االإتهامي اإذا طال عنا�رص من »حزب 



كانون الأول 2010
69

اجلي�س - العدد رقم 306

اهلل« و�صوريا؟
خربطة  اىل  ي��وؤدي  ل  اأم��ر  ب��اأي  معنياً  ل�ست   -
الو�سع الأمني. الأمور ال�سيا�سية حتل بال�سيا�سة، 
ويف جمل�س الوزراء وعلى طاولة احلوار. اأنا معني 
يحدث  اأن  ميكن  ومبا  فح�سب  الأمني  بالو�سع 

على الأر�س.
• اإذا ا�صتمر تعطيل جمل�س الوزراء و�صّل 

عمل احلكومة، مبن تاأترون؟
- اإن �ساء اهلل ل ن�سل اىل هذه املرحلة. حينها 
ل �سمح اهلل يكون لكل حادث حديث. واأعتقد اأن 
ال�سيا�سيني اأذكى من اأن يك�رصوا البلد ويو�سلوه 
اأنهم  يعرفون  لأنهم  يتقاتلوا  اأن  اأو  الفراغ،  اىل 

�سيخ�رصون جميعاً.
ولكن �صبق اأن و�صل البلد اىل حالة   •

الفراغ؟
- الفرتة ال�سابقة تختلف عن املرحلة الراهنة. 
اتفاق  اىل  اأو�سلنا  حينها  ح��دث  ما  اأن  �سحيح 

الدوحة، لكن الدول العربية مّلت من م�ساكلنا.
لكن االأمريكيني مل ميّلوا، واليوم   •
عادوا بقوة اىل دعم لبنان والتحدث عنه 

يف �صكل يومي؟ 
دوماً  هم  ي��ع��ودوا.  كي  يذهبوا  مل  اأ�سا�ساً   -

يوؤكدون دعمهم لبنان ويبدون اهتمامهم به.
• لقد التقيت يف االأ�صبوعني االأخريين 
ال�صفرية  واآخرهم  ال�صفراء،  من  جمموعة 
هم  هل  الفرن�صي،  وال�صفري  االأمريكية 

قلقون من الو�صع؟
وي�ساألون  الو�سع،  من  قلقهم  اأب���دوا  لقد   -
اأننا �سنقوم  عن احتمالت التوتر. واأنا اأطمئنهم 
النية  لدينا  اإذ  الداخلي،  الإقتتال  ملنع  بواجبنا 

واجلهوز للقيام بذلك.

خماطر التوترات
• ترّدد اأن ال�صفري الفرن�صي اأبدى قلقه 
اأخريًا لدى »حزب اهلل« على و�صع القوة 
الدولية »اليونيفيل«، واخلوف اأن يتحولوا 
رهائن كما يف فرتة خطف الرهائن، اإذا 
حدث توتر داخلي، فهل نقل لكم هذا 
القوة  على  خائفون  اأنتم  وهل  القلق؟ 

الدولية؟
و�سع  اإن  الأم����ر.  ه��ذا  م��ن  قلق  اأي  يبد  مل   -
النا�س  مع  والعالقة  جنوباً،  جيد  »اليونيفيل« 

ق�سية  اىل  بالن�سبة  اأم��ا  وعظيمة.  جيدة  هناك 
اأي  تعط  مل  اأنها  التجربة  اأثبتت  فلقد  الرهائن 
هكذا.  يفكر  ال��ي��وم  اأح���داً  اأن  اأعتقد  ل  نتيجة. 
تطبيق  يف  و�سن�ستمر  جنوباً  م��وج��ود  اجلي�س 

مندرجات القرار 1701.
• مــن بــني االأخــطــار املحدقة، بــرز يف 
االأيام االأخرية مو�صوع تهديد »القاعدة« 
اأن  �صبق  واأنتم  ال�صام،  بالد  مل�صيحيي 
عانيتم اخلطر االأ�صويل، واآخر ما حدث يف 
جمدل عنجر. يف اأي مرتبة ت�صعون اخلطر 

االأ�صويل حالياً؟
معهم،  تعاملنا  يف  الأوىل  املرتبة  يف  ن�سعه   -
ولكن خطر »القاعدة« والأ�سوليني مل يعد حالياً 
التي  ال�رصبات  بعد  الأوىل،  املرتبة  يف  لبنان  يف 
جمدل  يف  عرثنا  اأننا  نن�سى  ول  اليهم.  وّجهناها 

عنجر على بوؤرتني فيهما متفجرات.
• اأمل توقفوا بعد قاتل ال�صابط؟

- ل، هو الوحيد الذي مل ن�ستطع القب�س عليه. 
عن  امل�سوؤولة  املجموعة  اأف��راد  كل  اأوقفنا  اإمنا 
اأن  واأوؤك��د  العملية.  يف  �ساهم  من  وكل  املكمن 

جميع اأبناء املنطقة متعاونون معنا.
هل تــاأخــذون خطر التهديد االأخري   •
منطقة  كنائ�س  با�صتهداف  لـ»القاعدة« 

ال�صام باالعتبار؟
- ناأخذ كل كالم ل�»القاعدة« يف العتبار. ولكن 
اأريد اأن اأطمئن اىل اأننا نر�سد كل حترك اإرهابي 

يف لبنان ون�ستعد له.

ال انق�صام يف اجلي�س
• لقد احت�صنت الطائفة ال�صنية اجلي�س 
خالل معركة نهر البارد. هل تعتقد اأن هذا 
االإحت�صان ما يزال موجودًا، فيما يتهم 
البع�س اجلي�س اأنه اأقرب اىل املعار�صة منه 

اىل االأكرثية؟
- جميع الطوائف يف لبنان مبن فيهم الطائفة 
ال�سنية احت�سنوا اجلي�س. واأوؤكد اي�ساً اأنني ل�ست 
اآخر. واأنا على م�سافة  اأقرب اىل طرف من طرف 
واحدة من اجلميع لكنني ل�ست على م�سافة واحدة 
من املخلني بالأمن. اأنا مع اجلميع �سد اإ�رصائيل. 
وهذا اأمر ل اأهادن به. اإذا كانت عالقتي جيدة مع 
�سوريا فهذا ل يعني اأنني مع فريق �سيا�سي �سد 
اآخر. بالعك�س يحظى اجلي�س بالإحت�سان والدعم 

من جميع القوى والطوائف. وع�سكرنا مرتاح جداً 
جيدة  عالقة  وتربطه  فيها،  يخدم  منطقة  اأي  يف 
اآخر  اىل  حني  من  املناطق.  هذه  اأبناء  جميع  مع 
يتعّر�س اجلي�س لبع�س احلمالت ال�سيا�سية التي 
ل تخفى اأهدافها ال�سيا�سية واخلا�سة على اأحد، 

وذلك على خلفيات مذهبية وطائفية.
• لقد اأقدم عدد من ال�صباط ال�صنة يف 
ا�صتقاالتهم  تقدمي  على  �صابقة  مرحلة 
احتجاجاً، فهل اجلي�س اليوم موّحد وهل 
يكرث  فيما  االإنق�صام،  من  عليه  تخاف 
احلديث عن جمموعات يف اجلي�س تابعة 

لهذا الطرف اأو ذاك؟
- اأريد اأن اأوؤكد اأن اجلي�س اأكرث وحدة ومتا�سكاً 
من ذي قبل. وما ح�سل مع بع�س ال�سباط كان 
ومنذ  اجلي�س.  قيادة  م�سوؤولية  اأت�سلم  اأن  قبل 
اأبعدت اجلي�س  اأنني  اأعتر  اليوم،  عامني وحتى 
عن ال�سيا�سيني، واأبعدت اأي تدخل لل�سيا�سيني 
ول  الأط���راف،  كل  مع  جيدة  عالقتي  اجلي�س.  يف 
م�ساكل لدينا مع اأي طرف.  لكن ل اأريد اأن ي�سع 
اأي طرف اإ�سبعه داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية، حتى 
يبقى اجلي�س حراً. ل اأتخوف من اأي ا�ستقالت ول 
من اأي حم�سوبيات لأي طرف �سيا�سي. ال�سباط 
هم تابعون يف ولئهم للموؤ�س�سة الع�سكرية. واأنا 
من الذين خروا انق�سام اجلي�س، واأحتدث دوماً 
اأ�سفها  التي  املرحلة  تلك  عن  ال�سباط  اأم��ام 
باأنها مرحلة الذل يف اجلي�س. واأوؤكد اأن املوؤ�س�سة 
�ستكون ال�سمان جلميع النا�س، و�ستبقى بعيداً 

عن اأي انق�سام وتوتر ي�سهده البلد.
• اإذا �صّل عمل احلكومة األن يتاأثر عملكم؟
متلك  موؤ�س�سة  فاجلي�س  ي�سّل.  لن  عملنا   -
مقومات ال�ستمرار كما متلك من القوة واملناعة 
تاأثريات  اأي  عن  مبناأى  يجعلها  ما  والن�سباط 

�سيا�سية اأو د�ستورية.
هل لديكم تقدير عن عــدد ال�صالح   •

املوجود لدى النا�س؟
- كال، لكن يوجد يف كل بيت قطعة �سالح. اإمنا 

لي�س لدى كل بيت النية ل�ستخدامه اأو للقتال.
هل هناك تدريب يف لبنان لبع�س   •

الفئات ال�صيا�صية، اأو حتى خارجه؟
- نحن مل نر�سد اأي �سيء يف الداخل. ول نعرف 
الأرا�سي  خ��ارج  تدريب  عمليات  اأي  عن  �سيئاً 

اللبنانية.







�سوقي  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س  بح�سور 
وعدد  الع�سكري،  املجل�س  واأع�ساء  امل�����رصي، 
خمتلف  عن  وممثلني  القيادة،  �سباط  كبار  من 
النادي  يف  اأقيم  لبنان،  يف  الإعالمية  الو�سائل 
تكرمي  حفل  امل��ن��ارة،   - امل��رك��زي  الع�سكري 
العميد  اللبناين  اجلي�س  يف  التوجيه  مل��دي��ر 
الركن �سالح حاج �سليمان، ملنا�سبة اإحالته على 

اأيوب  ح�سن  الركن  العميد  وتعيني  التقاعد، 
خلفاً له.

كلمة  �سليمان  حاج  الركن  العميد  األقى  وقد 
على  اجلي�س  ق��ي��ادة  فيها  �سكر  املنا�سبة  يف 
ثقتها ب�سخ�سه، متمنياً للمدير اجلديد التوفيق 
اىل  بال�سكر  ت��وّج��ه  ك��م��ا  امل��ق��ب��ل��ة،  مهمته  يف 
الإعالميني، مثّمناً تعاونهم الإيجابي مع اجلي�س 

اللبناين.
اللواء الركن  األقى  من جهته 
الإحتفال  يف  كلمة  امل�����رصي 
املحتفى  مب�سرية  فيها  ن��ّوه 
ب��ه، وج��ه��وده امل��ب��ذول��ة خالل 
على  مثنياً  الع�سكرية،  خدمته 
تعزيز  يف  الفاعلة  م�ساهمته 
املجتمع  مع  اجلي�س  توا�سل 
اللبناين  والإع�������الم  امل�����دين 
واخل���ارج���ي، ك��م��ا ن��ق��ل حتية 
ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ع��م��اد ج��ان 

موؤكداً  لبنان،  يف  الإعالمي  اجل�سم  اىل  قهوجي 
بني  التعاون  اآف��اق  بتو�سيع  القيادة  اهتمام 
اللبنانية  الإعالم  وو�سائل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
والأجنبية يف املراحل املقبلة، وذلك انطالقاً من 
الوطن  نه�سة  يف  لي�س  لالإعالم  الطليعي  الدور 
الأمني  ا�ستقراره  تر�سيخ  يف  اأي�ساً  بل  وح�سب، 

والإقت�سادي والإجتماعي.

نزيه  البحري  العميد  البحرية  القوات  قائد  ك��ّرم 
ال�سفارة  يف  الع�سكرية  امل�ساعدات  من�ّسق  بارودي، 
الأملانية العقيد هانز جوزف دييل، باحتفال اأقيم يف 
التي  للجهود  البحرية، وذلك تقديراً  قاعدة بريوت 
بذلها يف ت�سهيل امل�ساعدات املقّدمة من احلكومة 

الأملانية.

التقدير  و�سام  ب��ارودي  البحري  العميد  منح  وقد 
للعقيد  براءته  مع  الف�سية  الدرجة  من  الع�سكري 
دييل تقديراً خلدماته، يف ح�سور امللحق الع�سكري 
الع�سكرية  للم�ساعدات  اجلديد  واملن�ّسق  الأمل��اين، 
من  و�سباط  هن�سن  هنيو  العقيد  ال�سفارة  ل��دى 

القوات البحرية.

اإعداد: نينا عقل خليل
كانون الأول
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قيادة اجلي�س تكّرم مدير 
التوجيه

رئي�س االأركان يثني 
على دوره يف تعزيز 
توا�صل اجلي�س مع 

املجتمع املدين

و�صام التقدير 
الع�صكري ملن�ّصق 
امل�صاعدات 

الع�صكرية االأملاين



ملنا�سبة الذكرى 67 لالإ�ستقالل
القيادة كّرمت �صباط قوات

االأمم املتحدة املوؤقتة يف اجلنوب
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حفل  �سلم،  جمدل  بلدة  يف  اأقيم  الإ�ستقالل،  عيد  مبنا�سبة 
لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  لقائد  تكرمياً  غداء 
و�سباطها، ح�رصه العميد الركن القّيم لوي�س حنا ممثالً قائد 
اللواء  الدولية  القوات  قائد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س 

األبريتو اأ�سارتا كويفا�س و�سباط من اجلانبني.
العميد  بالوكالة  الليطاين  جنوب  قطاع  قائد  األقى  وقد 

الدولية،  القوات  »بت�سحيات  فيها  اأ�ساد  كلمة  طلي�س  �سادق  الركن 
وتعاونها الوثيق مع اجلي�س، لرت�سيخ الإ�ستقرار يف منطقة اجلنوب«، كما 
ثّمن ما تقوم به من ن�ساطات اإمنائية وثقافية ل�سالح اأهايل هذه املنطقة. 

موؤكداً  الإ�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  احل�سور  اأ�سارتا  اللواء  هناأ  وب���دوره، 
لبنان،  اىل  اأجلها  من  اأتت  التي  ال�سالم  بر�سالة  الدولية  القوات  »مت�ّسك 

واإقامة اأف�سل عالقات التعاون مع اجلي�س واملواطنني«.

البحرية  القوة  الأملانية يف  الزوارق  اإنتهاء مهمة قائد جمموعة  ملنا�سبة 
العاملة �سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة العقيد البحري جوهان توميه 
ومغادرته لبنان نهائياً، جرى يف مكتب قائد القوات البحرية حفل تبادل 
اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالً  ب��ارودي  نزيه  البحري  العميد  تراأ�سه  اأنخاب 
اجلديد  الأملانية  الزوارق  قائد جمموعة  وح�رصه 
لل�سفارة  الع�سكرية  امل�����س��اع��دات  وم��ن�����ّس��ق 
البحرية  القوات  الأركان يف  الأملانية، وال�سباط 

واملحتفى به.
وللمنا�سبة، منح العميد البحري بارودي و�سام 
للعقيد  الف�سية  الدرجة  الع�سكري من  التقدير 
البحري توميه، كما وّجه كلمة �سكره فيها على 
ثم  لبنان.  يف  اإقامته  خالل  بذلها  التي  اجلهود 
دعي احل�سور اىل حفل اأقيم على منت ال�سفينة 
احلربية الأملانية »FGS DONAU« الرا�سية 

يف مرفاأ بريوت.

يف  التقني  للمدير  تكرمياً  غ��داء  حفل  ال���ريزة،  �سباط  ن��ادي  يف  اأقيم 
باك،  نورمن  جورغن  ال�سيد  الدامناركية  الكن�سية  امل�ساعدات  جمعية 
وذلك مبنا�سبة زيارته اجلمعية العاملة يف لبنان واطالعه على ن�ساطاتها 

وت�سليمه عتاد نزع األغام مقدماً كهبة اىل اجلي�س اللبناين.
العميد  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  رئي�س  احلفل،  ح�رص 
حممد فهمي و�سباط من قيادة اجلي�س ومن املركز ومندوبون من اجلمعية 
تذكارية  ودرع��اً  �سكر  كتاب  فهمي  العميد  قّدم  وللمنا�سبة،  املذكورة. 

لل�سيد جورغن نورمن باك.

تكرمي
قائد جمموعة
الزوارق االأملانية

تكرمي املدير التقني يف جمعية امل�صاعدات الكن�صية الدامناركية
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اأح�����ي�����ت ال�������س���ف���ارت���ان 
والريطانية، ويف  الفرن�سية 

يوم تذكار املوتى، ذكرى ع�سكريني من جي�سي البلدين �سقطوا يف لبنان 
خالل احلربني العامليتني الأوىل والثانية ونزاعات اأخرى.

قدا�سني  الريطانية  ال�سفارة  اأقامت  وطرابل�س،  �سيدا  مدافن  ففي 
ال�سفرية  ح�رصتهما  ال��ك��وم��ن��ول��ث،  دول  ج��ن��ود  م��وت��ى  ذك���رى  لتخليد 
الريطانية فرن�سي�س غاي، امللحق الع�سكري الريطاين الكولونيل غايلز 
تايلوم، وعدد من موظفي ال�سفارة، بالإ�سافة اىل دبلوما�سيني من دول 
الكومنولث واأوروبا ومدعوين ر�سميني. مّثل قائد اجلي�س يف الحتفالني 

م�ساعد قائد منطقة ال�سمال العميد ابراهيم غ�سن. 
منطقة  يف  الع�سكرية  امل��داف��ن  يف  مم��اث��الً  احتفالً  ال�سفارة  واأق��ام��ت 
الع�سكريني  وامللحقني  ال�سفراء  من  ع��دد  ح�رصه  ب��ريوت،  يف  ق�سق�س 
الأجانب، بالإ�سافة اىل ممثلني عن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 
من  اإكليل  و�سع  الإحتفال  ت�سّمن  وقد  فل�سطينيني.  قدامى  وحماربني 

الزهر من قبل اأحد الأطفال التابعني ملوؤ�س�سة دار الأيتام.
املقابر  بزيارة  الفرن�سية  ال�سفارة  من  وفود  قامت  نف�سها،  وللمنا�سبة 

حمافظات  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
البقاع، بريوت وال�سمال.

الإحتفال الرئي�س جرى يف مدافن الفرن�سيني يف بريوت، تراأ�سه ال�سفري 
الفرن�سي ال�سيد دني�س بييتون، وح�رصه ممثل قائد اجلي�س العميد الركن 
الفرن�سية، بالإ�سافة  ال�سفارة  اأحمد املقداد قائد منطقة بريوت واأركان 

اىل ممثلني عن الأجهزة الأمنية وامللحقني الع�سكريني الأجانب.
ح�سور  يف  طرابل�س،  يف  الفرن�سيني  مدافن  يف  احتفال  اأقيم  كذلك، 
الركن  والعميد  ريكييه،  �سيلفان  ال�سيد  الفرن�سي  ال��ع��ام  القن�سل 
ورئي�س  قهوجي،  جان  العماد  ممثالً  ال�سمال  منطقة  قائد  اخلري  ر�سوان 
ال�سفارة  موظفي  وكبار  فا�سل  اأبي  مارون  الفرن�سيني  املحاربني  رابطة 
و�سع  املوتى،  حلن  وعزف  �سمت  دقيقة  الوقوف  وبعد  فيها.  وال�سباط 
�رصيح  على  الزهر  من  اإكليلني  اجلي�س  قائد  وممثل  الفرن�سي  القن�سل 

اجلندي املجهول.
رياق،  بلدة  البقاع،   - اليا�س  قب  بلدة  يف  مماثلة  احتفالت  وج��رت 
مقابر  على  الزهر  من  اأكاليل  خاللها  و�سعت  اجلوية،  ري��اق  قاعدة  ويف 

الفرن�سيني يف ح�سور ال�سفري الفرن�سي ووفد من طاقم ال�سفارة.

فرن�صا وبريطانيا تكّرمان ع�صكريني �صقطوا يف لبنان
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اأحيت فرن�سا ممثلة ب�سفري بالدها ال�سيد دني�س بييتون، ذكرى �سهداء 
بتاريخ  ب��ريوت  يف  �سقطوا  الذين   »DRAKKAR« الفرن�سية  القوة 
ق�رص  يف  لل�سهداء  ال��ت��ذك��اري  الن�سب  اأم���ام  وذل��ك   ،1983/10/23
ال�سنوبر. ح�رص الإحتفال ممثل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي وعدد من 

اأركان ال�سفارة الفرن�سية و�سخ�سيات ع�سكرية ومدنية.
الن�سب  على  الزهر  من  اإكليالً  الفرن�سي  ال�سفري  و�سع  وللمنا�سبة، 
التذكاري. وبعد الوقوف دقيقة �سمت اإجاللً لأرواح ال�سهداء، قّلد ال�سفري 
الركن بول�س مطر،  العميد  اأركان اجلي�س للتخطيط  اأعمال  بييتون م�سرّي 

و�سام جوقة ال�رصف.
وملنا�سبة ذكرى اتفاق الهدنة يف 11 ت�رصين الثاين 1918 الذي كّر�س 
فوز احللفاء يف احلرب العاملية الأوىل، ويف منا�سبة تذكار املوتى، اأحيت 
يرافقه  بييتون  ال�سفري  زار  حيث  جنودها،  ذك��رى  الفرن�سية  ال�سفارة 
قائد اجلي�س، املقابر  الركن �رصبل برق ممثالً  العميد  البقاع  قائد منطقة 
الفرن�سية يف تل عمارة يف زحلة، حيث و�سعا اإكليلني من الزهر عند ن�سب 
ال�سهداء، يف ح�سور نواب واأركان ال�سفارة وقدامى املحاربني يف اجلي�س 

الفرن�سي وبلدية رياق التي و�سعت اأي�ساً اإكليالً من الزهر.

حلة
وز
ر 
نوب
ل�ص

 ا
�رص

 ق
يف

ل 
تفا

اإح

اأ�سرتاليا  ال����رنوج،  ���س��ف��ارات  م��ن  وف���ود  زارت 
املتعلقة  ل��الأع��م��ال  الإقليمي  امل��رك��ز  واإي��ط��ال��ي��ا، 
يف  العمل  �سري  على  واطلعت  النبطية،  يف  بالألغام 
الألغام  لنزع  الإن�سانية  للعمليات  الوطني  الرنامج 
والتحديات التي تواجهه واخلطة امل�ستقبلية، وذلك 

من خالل اإيجازات قّدمها �سباط املركز.

كفرتبنيت،  بلدات:  اىل  زي��ارات  للوفود  وكانت 
اأعمال ور�س  اأ�رصفوا على  تولني، جمدل �سلم، حيث 
فوج  قبل  م��ن  فيها،  العنقودية  القنابل  معاجلة 
الهند�سة يف اجلي�س، وفريق من جمعية امل�ساعدات 
الكن�سية الدامناركية )DCA(، وجمعية امل�ساعدات 

.)NPA( ال�سعبية الرنوجية

وفود دبلوما�صية 
تابعت اأعمال نزع 
االألغام والقنابل 

العنقودية 
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املالية  واملوارد  الإ�سرتاتيجية  مديرة  زارت 
وزارة  يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�رصق  يف 
دير  جيليان  الآن�����س��ة  الريطانية  اخل��ارج��ي��ة 
بع�س  مع  لقاءات  �سل�سلة  عقدت  حيث  لبنان، 
بامل�ساريع  املعنية  الع�سكرية  ال�سلطات 
والن�ساطات التي تنّفذ ل�سالح اجلي�س اللبناين 

وذلك باإ�رصاف ومتابعة من اجلانب الريطاين.
جريميي  ال�سيد  يرافقها  دي��ر  زارت  وق��د 
وامللحق  الريطانية  ال�سفارة  م��ن  �سيفرز 

اللواء  الأرك���ان  رئي�س  الريطاين  الع�سكري 
وزارة  يف  مكتبه  يف  امل�����رصي  �سوقي  ال��رك��ن 

الدفاع الوطني.
مركز  مدير  مع  لقاء  اأي�ساً،  ال��زي��ارة  وتخلل 
العميد  الإ�سرتاتيجية  وال��درا���س��ات  البحوث 
الركن مي�سال املري حيث تناول البحث مراحل 
يف  الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  لرنامج  التح�سري 

.)NSAP( جمال الأمن القومي
وقّدم العميد الركن املري كتاب �سكر لالآن�سة 

للهبة  تقديراً  اجلي�س،  قائد  العماد  باإ�سم  دير 
الريطانية  ال�سفارة  قّدمتها  التي  القّيمة 

للمركز.
املرافق  والوفد  دير  الآن�سة  جالت  ذلك،  اإىل 
الداخلي  الأم����ن  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  ع��ل��ى 
التعليم  مدير  ح�سور  يف  حامات،  يف   )ISIC(
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن خ��ال��د ح���م���ادة، ح��ي��ث ج��رى 
التدريبي  الفريق  لن�ساطات  وتقييم  عر�س 

الإ�ست�ساري الريطاين يف حامات.

ل��ّب��ى م��دي��ر م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات 
املري،  مي�سال  الركن  العميد  الإ�سرتاتيجية 
يف  الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  اآم��ر  دع��وة 
الأردنية  امللكية  يف  الع�سكرية،  الأكادميية 
املتقاعد  الطيار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  الها�سمية، 

حممود اردي�سات لزيارة املركز املذكور.
واط��ل��ع ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن امل���ري يف ال��زي��ارة 

مركز  عمل  على  اأ�سبوع،  نحو  ا�ستمرت  التي 
ودوره  الها�سمية،  اململكة  يف  ال��درا���س��ات 
والإ�سرتاتيجي،  القومي  الأم���ن  �سعيد  على 
كيفية  على  اطلع  كما  البحثية.  م�ساهماته  اىل 
اإقليمية  بحوث  مراكز  مع  املوؤمترات  حت�سري 

ودولية.
كذلك، زار العميد الركن املري كّليتي الدفاع 

اطلع  جولة  يف  والأرك����ان،  وال��ق��ي��ادة  الوطني 
مع  والتن�سيق  الإ�ستفادة  كيفية  على  خاللها 
عدة  يف  ���س��ارك  كما  الإ�سرتاتيجية،  امل��راك��ز 
التح�سري،  قيد  ملوا�سيع  ومناق�سات  جل�سات 
وحتليلها  م��ق��ارب��ت��ه��ا  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  واط���ل���ع 
اىل  لرفعها  والتو�سيات  العر  وا�ستخال�س 

اأ�سحاب القرار.

امل�صوؤولة يف مديرية ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا يف وزارة اخلارجية الريطانية زارت لبنان

مدير مركز البحوث والدرا�صات االإ�صرتاتيجية يف زيارة ر�صمية اىل اململكة االأردنية الها�صمية
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يف ح�����س��ور ن��ائ��ب رئ��ي�����س الأرك����ان 
لوي�س  القّيم  الركن  العميد  للتجهيز 
جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثالً  حنا 
قهوجي، وال�سفري ال�سيني ال�سيد ليو 
ال�سفارة،  من  وفد  راأ���س  على  زميينغ 
اأقيم  ال�����س��ب��اط،  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل 
كفر�سيما،  يف  اللوج�ستي  ال��ل��واء  يف 
هبة  مقّدم  لوج�ستي  عتاد  ت�سّلم  حفل 
ل�سالح  ال�سينية  ال�سلطات  قبل  من 
الركن  العميد  و�سكر  اللبناين.  اجلي�س 
األقاها  ال��ت��ي  كلمته  يف  ح��ن��ا  ال��ق��ّي��م 
على  ال�سينية  ال�سلطات  باملنا�سبة، 
تال  كما  للجي�س،  م�ساعداتها  ت��ك��رار 
كتاب �سكر باإ�سم العماد جان قهوجي، 
واختتم  زميينغ.  ال�سفري  اىل  و�سّلمه 
بني  التذكارية  الدروع  بتبادل  احلفل 

اجلانبني.

اجلي�س ت�صّلم عتادًا
من ال�صني

... واآليات 
من ايطاليا

اأقيم يف مقر ال�سفارة الإيطالية يف لبنان، احتفال توقيع اتفاق لت�سّلم 63 اآلية ا�ستطالع نوع »فيات«، 
و24 �سيارة اإ�سعاف نوع »افكو« مع جتهيزاتها الكاملة، يف اإطار امل�ساعدات التي تقّدمها دولة اإيطاليا 
اىل اجلي�س اللبناين. وقد وّقع الإتفاق نائب رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن القّيم لوي�س حنا عن 
اجلانب اللبناين، وقائد الق�سم اللوج�ستي اجلرنال روكو بانانزي عن اجلانب الإيطايل، يف ح�سور ال�سفري 

الإيطايل ال�سيد جيو�سيبي مورابيتو. 
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اإفتتحت يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 
خا�سة  ت��دري��ب��ي��ة  جل�سات  والأرك�����ان 
اأرك��ان  دورت��ي  منهاجي  م��واد  ببع�س 
اأربع دفعات  وقائد كتيبة، وذلك على 
تابعني  اأمريكيني  م��دّرب��ني  وب��اإ���رصاف 
 .)CTP( ال�سامل  التدريب  لرنامج 
التدريبية  اجلل�سات  ه��ذه  خ��ت��ام  ويف 
قطع  خمتلف  من  �سباط  تابعها  التي 
توزيع  حفل  اأق��ي��م  واأل��وي��ت��ه،  اجلي�س 
اإىل  ح�رصه  املتخّرجني  على  �سهادات 
�سباط مالك الكلية، ملحق الدفاع لدى 
ال�سفارة الأمريكية العقيد جوزف رانك، 
م�ساعد رئي�س مكتب التعاون الأمريكي 
املقدم مايك ريبت�سكي، ورئي�س فريق 
وال�س  جيم  ال�سيد  ال�سامل  التدريب 

واأع�سائه.

جل�صات تدريبية يف كلية 
فوؤاد �صهاب

للقيادة واالأركان
و�صهادات للمتخرجني

ب����دع����وة م����ن »ال��ت��ج��م��ع 
على  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  ال���وط���ن���ي 
اللبناين«  وال�����رتاث  ال��ف��ول��ك��ل��ور 

وبالتعاون مع بلدية فالوغا وخلوات فالوغا و»جمعية اليد اخل�رصاء« 
و»جمعية اأرز تنورين« وجمموعة »مريا غاردنز«، افتتحت غابة »عمالق 
لبنان وديع ال�سايف« يف تالل بلدة فالوغا وقمة جبل الكني�سة - طريق 

�سهر البيدر - نبع ال�سحة فالوغا.
رامز  بال�سيد  ممثالً  عبود  فادي  ال�سياحة  وزير  الإفتتاح  حفل  رعى 
اأبي نادر، وح�رصه ممثل رئي�س احلكومة النائب جمال اجلراح، ونواب 
العميد  امل�رصي،  �سوقي  الركن  اللواء  الأرك���ان  ورئي�س  �سابقون، 
زخيا خوري ممثالً مدير املخابرات يف اجلي�س، رئي�س التجمع الوطني 
رئي�س  ج��ودة،  اأبو  اأنطوان  ال�سيد  وال��رتاث  الفولكلور  على  للحفاظ 
بلدية فالوغا ال�سيد �سمري غامن و�سخ�سيات ع�سكرية وفنية وعائلة 

الفنان وديع ال�سايف وح�سد 
من الأهايل والتالمذة.

من  ع�سكريون  �ساهم  البداية،  يف 
واأع�ساء  املدار�س  تالمذة  اأف��واج  جانب  اىل  ع�رص  الثاين  امل�ساة  لواء 

وجبل  فالوغا  تالل  يف  الأرز،  غر�سات  ت�سجري  يف  امل�ساركة  الأندية 
بزفة  ال�سايف  الفنان  فيه  �سارك  احتفال  ذل��ك،  اأعقب  الكني�سة. 
لتعزف  والرت�س،  بال�سيف  وراق�سون  اخليالة  تتقّدمه  فولكلورية 
الن�سيد  �سكر  اأبولو  الرائد  بقيادة  اجلي�س  مو�سيقى  من  ثلة  بعدها 
ال�سايف  ودي��ع  الفنان  اأغنيات  من  جمموعة  اىل  بالإ�سافة  الوطني 
وحي  من  وق�سائد  كلمات  األقيت  كما  الوطنية.  ف��ريوز  وال�سيدة 
ت�سّلم  حني  يف  الت�سعني،  ال�سايف  الفنان  بعيد  واحتفاء  املنا�سبة 
مار  وجمعية  وخمتارها  فالوغا  بلدية  رئي�س  من  التذكارية  ال��دروع 

من�سور لبنان. كما قّدمت له الر�سامة هني اأبو احل�سن لوحة.

غابة وديع ال�صايف
من الكني�صة اىل �صهر البيدر



�سدر   2010/10/26 بتاريخ 
قيادة  يف  ال��ت��وج��ي��ه  م��دي��ري��ة  ع��ن 

اجلي�س البيان الآتي:
لدى  معلومات  توافر  اأث��ر  »على 
م��دي��ري��ة امل���خ���اب���رات ع���ن وج���ود 
داخل  مو�سوعة  م�سبوهة  اأج�سام 
عنجر،  جمدل  بلدة  حميط  يف  حفرة 
اىل  اجلي�س  م��ن  دوري���ة  ت��وّج��ه��ت 
املكان، حيث عرثت على كمية من 
يدوية،  قنابل  ت�سع  بينها  الذخائر 
وقطع  ج����ي«،  ب��ي  »اآر  وق��ذي��ف��ة 
باملتفجرات،  حم�����س��ّوة  معدنية 
للتفجري  معّدة  غري  نا�سفة  وعبوة 
 81 عيار  ه��اون  بقذيفة  مو�سولة 
بداخلها كمية من املواد املتفجرة، 
اإر���س��ال  ب��الإ���س��اف��ة اىل ج��ه��ازي 
ركيمة  ع��ل��ى  م��و���س��ول  اأح��ده��م��ا 
واأعتدة  اإلكرتونية  بلوحة  جمهزة 
ع�سكرية خمتلفة. وقد ح�رص اخلبري 
فّكك  حيث  املكان  اىل  الع�سكري 
لك�سف  التحقيق  وبو�رص  العبوات، 

مالب�سات املو�سوع«.
بلدة  يف  اجلي�س  ينّفذها  التي  الدهم  عمليات  �سياق  ويف 
اأ�سدرت  للعدالة،  مطلوبني  اأ�سخا�س  عن  بحثاً  عنجر،  جمدل 

مديرية التوجيه بياناً بتاريخ 2010/10/28 جاء فيه:
دهم  عملية  تنفيذها  وخ��الل  اجلي�س،  م��ن  ق��وة  »متكنت 
من  مطلوبني،  عن  بحثاً  عنجر  جمدل  بلدة  يف  املنازل  بع�س 
اأنهما يحوزان كمية من املتفجرات  توقيف �سخ�سني، تبنّي 
والأعتدة والذخائر الع�سكرية، بينها 167 اإ�سبعاً متفجراًَ من 
وعبوة  والتفخيخ،  التفجري  اأجهزة  من  وع��دداً   »Sun« نوع 
ملم   82 عيار  ه��اون  وقذيفة  كهربائية،  و�سواعق  نا�سفة 
وثالث رمانات بندقية ورمانة يدوية، وراأ�سي �ساروخ »غراد« 
وثالث قذائف حربية بالإ�سافة اىل اأربعة اأجهزة اإر�سال وذخائر 

الع�سكري،  اخلبري  ك�سف  وبعد  خمتلفة.  عيارات  من  خفيفة 
الذي ح�رص اىل املكان، على املواد املتفجرة، �ُسّلم املوقوفان 

مع امل�سبوطات اىل املراجع املخت�سة ملتابعة التحقيق«.
يف  التوجيه  مديرية  اأ���س��درت   ،2010/12/1 وبتاريخ 

قيادة اجلي�س بياناً جاء فيه:
على  املخابرات  مديرية  عرثت  والتق�ّسي،  البحث  »بنتيجة 
ال�سيارة نوع »مر�سيد�س 300« لون اأبي�س والتي كانت قد 
ا�ستخدمت بالإ�سافة اىل �سيارة اأخرى نوع »ني�سان بلوبريد« 
ال�سهيد  الرقيب  على  الغادر  العتداء  يف  نف�سه،  اللون  ذات 
 ،2010/11/22 بتاريخ  امل�سنع  حملة  يف  يو�سف  يو�سف 
التابعون  اجلنائية  الأدل��ة  من  عنا�رص  املكان  اىل  ح�رص  وق��د 
لل�رصطة الع�سكرية، وخبري متفجرات، حيث قاموا بالك�سف على 
ال�سيارة املذكورة، متهيداً لت�سليمها اىل املراجع املخت�سة«.

اجلي�س يعرث
على عبوات نا�صفة
ويوقف مطلوبني 

للعدالة
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بكالوريو�س يف 
تقنيات املعلومات 

واحلو�صبة
للعقيد خالد العالية

فوؤاد  خالد  العقيد  ن��ال 
ال���ع���ال���ي���ة م����ن م��دي��ري��ة 
امل����خ����اب����رات، ���س��ه��ادة 
تقنيات  يف  البكالوريو�س 
واحلو�سبة  امل��ع��ل��وم��ات 
»BS in IT and C« من 
اجلامعة العربية املفتوحة، 

بتقدير جيد جداً.

دبلوم مراقبة النوعية على املوؤ�ص�صات 
ال�صحية للموؤهل ح�صن ح�صن
حاز املوؤهل ح�سن ح�سن من الطبابة 
الع�سكرية، دبلوم يف »مراقبة النوعية على 
املوؤ�س�سات ال�سحية« من معهد الإدارة 
ال�سحية والرعاية الإجتماعية يف جامعة القدي�س 
يو�سف.

اإجازة تعليمية يف التاريخ
للمعاون معني بربر عي�صى
نال املعاون معني بربر عي�سى من القوات 
البحرية، اإجازة تعليمية يف التاريخ، من 
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة 
اللبنانية.

اإجازة فّنية يف امليكانيك الهوائي 
وال�صيانة ال�صناعية
للرقيب االأول ح�صن ريا
نال الرقيب الأول ح�سن يو�سف ريا من 
مديرية الهند�سة، اإجازة فنية يف اخت�سا�س 
امليكانيك الهوائي وال�سيانة ال�سناعية من 
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.

اإجازة يف العلوم ال�صيا�صية واالإدارية 
للمعاون االأول م�صطفى دياب

نال املعاون الأول م�سطفى دياب دياب 
من مديرية املخابرات، اإجازة يف احلقوق من 

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف 
اجلامعة اللبنانية - الفرع الأول.

�صهادة جدارة يف علم االإجتماع
للمعاون مي�صال بو عازار

حاز املعاون مي�سال ابراهيم بو عازار من كلية 
فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان، �سهادة اجلدارة 

يف علم الإجتماع - فرع التنمية الإجتماعية - 
الإقت�سادية، من كلية العلوم الإجتماعية يف 

اجلامعة اللبنانية.

اإجازة يف احلقوق للمجّند املمّددة 
خدماته ح�صني اليو�صف

حاز املجّند املمّددة خدماته ح�سني علي 
اليو�سف من لواء امل�ساة احلادي ع�رص - الكتيبة 

112، اإجازة يف احلقوق من جامعة بريوت 
العربية.

اإجازة يف احلقوق
للنقيب

وائل اخلطيب

اأ�سعد  نال النقيب وائل 
اخل��ط��ي��ب م��ن ج��ه��از اأم��ن 
املطار - مركز تعزيز اأمن 
احلقوق  يف  اإج��ازة  املطار، 
من كلية احلقوق والعلوم 
يف  والإداري����ة  ال�سيا�سية 
اجلامعة اللبنانية - الفرع 

الرابع.

بكالوريو�س يف
اإدارة االأعمال للمالزم 

االأول اأنطونيو 
التوالين

الأول  امل��������الزم  ن�����ال 
اأن��ط��ون��ي��و ال���ت���ولين من 
الأول  امل���درع���ات  ف���وج 
اإدارة  يف  ب��ك��ال��وري��و���س 
الآداب  الأعمال من جامعة 
والتكنولوجيا  وال��ع��ل��وم 

اللبنانية.

اإجازة يف اإدارة 
االأعمال للمالزم االأول 

حممد حجازي

حممد  الأول  املالزم  نال 
ن���زي���ه ح���ج���ازي م���ن ل���واء 
الكتيبة   - الثالث  امل�ساة 
اإدارة  يف  اإج�������ازة   ،32
الأعمال اإخت�سا�س متويل 
وم��وؤ���س�����س��ات م��ال��ي��ة من 
الإقت�سادية  العلوم  كلية 
واإدارة الأعمال يف اجلامعة 

اللبنانية - الفرع الأول.







اإفتتاح وكلمات
اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهل 
حّيت  كلمة  الريطانية  ال�سفرية  بعده  األقت 
واأعربت خاللها عن ثقة  اللبناين،  فيها اجلي�س 
على  وعزمها  الوطني  ب���دوره  ب��الده��ا  حكومة 

موا�سلة دعمه وتفعيل التعاون الع�سكري معه 
الع�سكريني  هّناأت  كما  املجالت،  خمتلف  يف 

مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل.
ال��رك��ن ���س��وق��ي امل�رصي  ال���ل���واء  األ��ق��ى  ث��م 
»بخال�س  ه  بالتوّجّ ا�ستهلها  باملنا�سبة  كلمة 

الريطانية،  ال�سلطات  اىل  والإمتنان  ال�سكر 
املركز  ه��ذا  ب��اإن�����س��اء  ال��ك��رمي��ة  ب��ادرت��ه��ا  على 
الأم��ن«،  حفظ  على  التدريب  يف  املتخ�س�س 
لبنان  يف  الريطانية  ال�سفارة  »اأع�ساء  وحّيا 
فران�سي�س  ال�سفرية  �سعادة  راأ�سهم  وعلى 
اأو���س��اع  متابعة  ع��ل��ى  امل��ث��اب��رة  غ���اي،  م���اري 
وال�ساهرة  املختلفة،  ون�ساطاتها  موؤ�س�ستنا 
التوا�سل  ج�سور  من  املزيد  اإقامة  على  دائماً 

والتعاون بني �سعبينا وجي�سينا ال�سديقني«.
وقال:

لي�ست املرة الأوىل التي تبادر فيها اململكة 
اللبناين،  للجي�س  الدعم  تقدمي  اىل  املتحدة، 
واللوج�ستية  التدريب  جم��الت  يف  خ�سو�ساً 
بالتاأكيد  وهي  واخلرات،  املعلومات  وتبادل 
ت�ستمد  تعاون،  م�سرية  يف  الأخ��رية  تكون  لن 
�سعبينا،  ���س��داق��ة  م��ن  وان��دف��اع��ه��ا،  زخ��م��ه��ا 

ال�ساربة جذورها يف اأعماق التاريخ.
نرى  اإذ  ونعتّز،  بها  نتم�ّسك  �سداقة  اإن��ه��ا 
ال�سعبني،  كال  ت�سابه  عن  وا�سحاً  تعبرياً  فيها 
بالقيم  الإمي���ان  ويف  والأه����داف،  الطبيعة  يف 
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، واع��ت��ن��اق ث��ق��اف��ة احل���وار 

والإنفتاح وال�سالم.
واأ�ساف:

اإن املهمات امللقاة على عاتق جي�سنا كبرية 
الدفاع  ب��ني  ت��ت��وّزع  وه��ي  تعلمون،  كما  ج��داً 
الإ�رصائيلي،  ال��ع��دو  ���س��د  ال��وط��ن  ح���دود  ع��ن 
الرقم  الأمن  جمل�س  قرار  تنفيد  على  وال�سهر 
والإ�ستقرار  الأمن  على  احلفاظ  وبني    ،1701
يف  الفاعلة  امل�ساركة  اىل  اإ�سافة  الداخل،  يف 

ن�ساطات اإمنائية واإن�سانية متنوعة.
املهمات  ه��ذه  تنفيذ  اأن  فيه،  �سك  ل  ومم��ا 
ق��درات  وج���ود  ي�ستلزم  ال�سحيح،  بال�سكل 
التحديات  حجم  مع  تتنا�سب  كافية،  ع�سكرية 
الروح  وم��ع  الوطن،  يواجهها  التي  واملخاطر 
الذي  اللبناين،  اجلندي  لدى  العالية  القتالية 

اإعداد: ليال �صقر الفحل
كانون الأول

ال�صفرية الريطانية حتّيي 
اجلي�س اللبناين وتوؤكد على 
تفعيل التعاون الع�صكري معه

رئي�س االأركان: نرّكز على 

التدريب االإحرتايف لنعّو�س 
نق�س العتاد وال�صالح املتطّور

اإفتتاح مركز تدريب على حفظ الأمن

اأقيم يف منطقة حامات - البرتون حفل افتتاح »مركز التدريب على 
من  مدّربني  ومب�صاركة  الريطانية  ال�صلطات  من  بتمويل  االأمن«  حفظ 

اجلي�س الريطاين.
ح�رص احلفل رئي�س االأركان اللواء الركن �صوقي امل�رصي ممثالً العماد 
غاي  ماري  فران�صي�س  لبنان  يف  الريطانية  وال�صفرية  اجلي�س،  قائد 
على راأ�س وفد من ال�صفارة اىل جانب عدد من امللحقني الع�صكريني، 
ومن كبار �صباط اجلي�س من مديريات املخابرات والتوجيه والتعليم، 
والعمليات واملدر�صة احلربية واالألوية واالأفواج والقوات اجلوية، كما ح�رص 

ممثلون عن االأجهزة االأمنية والدفاع املدين وال�صليب االأحمر اللبناين.
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اأثبت عر تاريخه الطويل، مكانته املميزة 
بني جنود العامل، مناقبية وكفاءة و�سجاعة، 
الواجب.  �سبيل  يف  للت�سحية  وا�ستعداداً 
احلا�سل  النق�س  عن  التعوي�س  اأجل  ومن 
عمدنا  امل��ت��ط��ورة،  والأ�سلحة  الأع��ت��دة  يف 
التخ�ّس�سي  التدريب  على  الرتكيز  اىل 
وعلى  واخل�����ارج،  ال��داخ��ل  يف  الإح�����رتايف، 

لتحقيق  �سعياً  وامل�ستويات،  املراحل  خمتلف 
واأمنية  اأ�ساليب قتالية  امتالك  الأول،  هدفني، 
الإمكانات  ا�ستثمار  وال��ث��اين،  تقليدية،  غري 
ممكنة.  اإنتاجية  باأق�سى  املتوافرة  الع�سكرية 
على  كله،  ذلك  مب��وازاة  القيادة  حر�ست  كما 
تطوير التعاون الع�سكري مع العديد من الدول 
ال�سديقة، يف مقّدمتها اململكة املتحدة، بحيث 
التدريب  تفعيل  على  التعاون  ه��ذا  ا�ستمل 
الأعتدة  من  كميات  وت�سّلم  والأمني،  القتايل 
على  باحل�سول  اآملني  الع�سكرية،  والتجهيزات 

املزيد منها يف املراحل املقبلة.

بافتتاح هذه املن�ساأة  ل ي�سعنا ونحن نحتفل 
اأن  على  جمدداً،  التاأكيد  اإل  املهمة،  التدريبية 
ومن  اجلي�س  يت�سّلمها  ع�سكرية  م�ساعدة  اأي 
مكانها  يف  تندرج  م�ساعدة  هي  كانت،  جهة  اأي 
ال�سحيح، وت�سب اأولً واآخراً يف خدمة الإ�ستقرار 
مل  اجلي�س  فهذا  وال��دويل،  والإقليمي  املحلي 
على  الإعتداء  موقع  يف  الأي��ام  من  يوم  يف  يكن 
�سواء يف  النف�س،  الدفاع عن  بل يف موقع  اأحد، 
الذي ما يزال يحتل  الإ�رصائيلي،  العدو  مواجهة 
جزءاً من اأر�سنا يف اجلنوب، وي�ستمر يف خروقاته 
اأم  اللبنانية،  ال�سيادة  وانتهاكه   1701 للقرار 

يف مواجهة الإرهاب، اإذ يدرك القا�سي 
التي  الباهظة  ال��دم  �رصيبة  وال���داين، 
العدو  ه��ذا  لق��ت��الع  اجلي�س  ق��ّدم��ه��ا 
اخلطر، لي�س فداء عن ال�سعب اللبناين 
فح�سب، بل فداء عن الإن�سانية جمعاء.

متمنني  لكم،  �سكرنا  نكرر  ختاماً، 
و�سعباً  ح��ك��وم��ة  امل��ت��ح��دة  للمملكة 
والإ�ستقرار  ال��ت��ق��ّدم  دوام  وجي�ساً، 
التعاون  م��ن  مزيد  واىل  والإزده�����ار، 

املثمر يف مقبل الأيام.

اإيجاز وعرو�س عملية
ال���رائ���د خمايل  ب��ع��د ذل����ك، ع��ر���س 
التي  الن�ساطات  عن  اإيجازاً  طّقة  اأب��و 
الع�سوية  الف�سائل  عليها  ت��دّرب��ت 
الرابع  من  اعتباراً  اجلي�س  وحدات  من 
ولغاية   2010 الأول  ت�رصين  من  ع�رص 
الثالث من كانون الأول 2010، وذلك 
التدريب يف جمال  ب�سفته مدير دورة 
جانب  اىل  عليها  وامل�رصف  الأمن  حفظ 

فريق التدريب الريطاين.
عملي  بعر�س  الع�سكريون  ق��ام  ثم 
التفتي�س،  ن��ق��اط  ع��م��ل  كيفية  ع��ن 
مع  التعامل  كيفية  ع��ن  اآخ��ر  وع��ر���س 
القوة  ا�ستعمال  )ت���درج  الب�رصية  التجمعات 
املراقبة  كيفية  عن  ثالث  وعر�س  واملناورة(، 
وامل��ه��اج��م��ة وت��وق��ي��ف امل��ط��ل��وب��ني، وذل���ك 

مب�ساركة طوافة من القوات اجلوية.
الركن  اللواء  الأركان  رئي�س  قام  اخلتام  ويف 
�سوقي امل�رصي ومب�ساركة ال�سفرية الريطانية 
ذلك  تال  وقد  املركز،  باحة  يف  اأرز  غر�سة  بزرع 
حفل كوكتيل يف مبنى مدر�سة القوات اخلا�سة 
تخلله تقدمي درع تذكاري من قائد اجلي�س اىل 

الريطانية. ال�سفرية 
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تطوير الو�صائل 
القتالية

مّطرد  ب�سكل  احل���روب  و�سائل  تطور  اإزاء 
ات�سعت م�سارح  القتالية بحيث  الإن�سان يطّور و�سائله  اأخذ 

العمليات براً وبحراً وجواً. وقد اأظهرت احلروب الأخرية يف املنطقة اأن متّتع 
ب�سكل  ملواجهتها  حماولة  اأية  يجعل  كبري  ع�سكري  بتفّوق  الكرى  الدول 
اإمكانات متوا�سعة، حماولة فا�سلة تقارب الإنتحار.  تقليدي من دولة ذات 
امل�ستعمرين  اأنظار  حمط  القدم  منذ  ت�سّكل  الأو�سط  ال�رصق  منطقة  اإن  ثم 
وم�رصحاً للم�سالح ال�سيا�سية والإقت�سادية للقوى العظمى ملا تتمّتع به من 

اأف�سحت  اإ�سرتاتيجية  اأهمية 
خلل  انبثاق  اأم���ام  امل��ج��ال  يف 
العدو  بني  التوازن  حتقيق  يف 
الإ���رصائ��ي��ل��ي م��ن ج��ه��ة وال����دول 

العربية من جهة اأخرى.
ل��ذل��ك ف����اإن م��ق��ي��ا���س جن���اح بناء 
قبل  من  عالية  مهارة  يتطّلب  جي�س 
من  للتمّكن  والع�سكريني  ال�سيا�سيني 
اإذا  اأم��ا  اأه��داف��ه،  حتقيق  م��ن  ال��ع��دو  منع 
على  وجب  الكفوء،  اجلي�س  هذا  بناء  تعّذر 
الع�سكريني  والإ���س��رتات��ي��ج��ي��ني  املفكرين 
جديدة  ع�سكرية  اإ�سرتاتيجيات  لإيجاد  ال�سعي 
ومعنويات  ك��رام��ة  لتحفظ  حديد  م��ن  بيد  ت��ردع 
اجل��ن��ود وب��ال��ت��ايل امل��واط��ن��ني، ومت��ن��ع ال��ع��دو من 
حتقيق طموحه واأطماعه، وهو ما ينطبق على اجلي�س 
اللبناين وما يجب على الدولة اللبنانية اأن ت�سبو 
والتي  خطورة  الأحداث  اأكرث  اليه. 
دف���ع���ت ب��ال��ق��ي��ادة 

للتنّبه  اللبنانية 
حرب  �سّكلتها  الإ�رصائيلي  للخطر 

متوز العام 2006 على لبنان، وهي اأوىل احلروب 
الإعتماد  اأي  اأف�ست اىل مراجعة نظرية »احلرب من فوق«  الكلي التي 

احلروب  من  التعلُّم  اأم��ام  الباب  فتح  البحث  حاول  لذلك  اجلو.  �سالح  على 
ال�سابقة كخطوة نحو مدخل لدرا�سة دفاعية اإ�سرتاتيجية ومعّمقة.

قتال املجموعات ال�صغرى
هدف البحث بوجه عام كان التعريف بقتال املجموعات ال�سغرى من جهة، 

واإظهار اخلطر الإ�رصائيلي على لبنان من جهة ثانية.
اجلي�س  على  يتوّجب  ك��ان  اإذا  عما  املحا�رصون  �ساأل  املنطلق  ه��ذا  من 
هيكليته.  على  تعديالت  اإدخال  وبالتايل  القتالية،  عقيدته  تغيري  اللبناين 

ـليات 
ة العم

يم بقع
تنـظ

�صيطرة
دة وال

 القيا
منظومة

و



العمليات  بقعة  تنظيم  كيفية  اىل  املحا�رصون  اآخر، تطّرق  م�ستوى  وعلى 
ومنظومة القيادة وال�سيطرة حتى الرعائل الدنيا.

ت�سّمنت املحا�رصة �رصحاً ل�سرتاتيجية العدو العدوانية وحاولت تف�سري 
اأ�سا�س  على  ومهاجمته  تفكريه  طريقة  وعر�ست  الع�سكرية  ق��درات��ه 
�سعى  كذلك  ال�رصية،  التخّفي  عوامل  اىل  م�ستنداً  �سغرية  جمموعات 
املحا�رصون اىل �رصح اإ�سرتاتيجية العدو يف تدمري القوة العربية وبناء جي�س 
�رصيعاً  اإ�رصائيلياً  انت�ساراً  احلرب  نتيجة  تكون  اأن  على  والعمل  هجومي، 
والأخذ  امليدان  اأ�سلحة  تكامل  على  العمل  اىل  اإ�سافة  ال�سحايا،  وقليل 
احلديثة  التكنولوجيا  على  اعتماداً  القوة  م�ساعفة  نظرية  الإعتبار  بعني 

واأ�سلحة الدقة العالية.
كما �رصح البحث عقيدة العدو الع�سكرية التي ترتكز على احل�سد الكثيف 
واملتفّوق للقوى والذي يعتمد ب�سكل كبري على الهجوم ال�رصيع واحلا�سم، 

وتطّرق اي�ساً اىل نقاط القوة وال�سعف يف ا�سرتاتيجية العدو الإ�رصائيلي.

االإ�صرتاتيجية الدفاعية
للبنان  الدفاعية  لال�سرتاتيجية  ال��ث��اين  املنطلق  م��ن  البحث  عر�س 
كافة  بقطاعاته  لبنان  جلنوب  التكتيكية  الدرا�سة  تف�سيل  خ��الل  من 

يت�سمنه  ما  مع  و�رصقي(،  اأو�سط  )�ساحلي، 
وحواجزه  القطاع  ملحيط  درا�سة  من  ذلك 
وعر�س  الرئي�سة(،  وقطاعاته  الطبيعية 
القطاعات  هذه  يف  املحتملة  العدو  لأعمال 
العدو  ل��دى  الهجومية  العملية  وملفهوم 
ومدفعية  جوية  اأ�سلحة  من  ول�ستخداماته 
البحرية  ق��وات��ه  ولعمليات  و���س��اروخ��ي��ة 
يعتمدها  التي  الهجوم  ولأن��واع  واخلا�سة، 
على  وتثبيتي  وخداعي  رئي�س  هجوم  بني 

هذه املنطقة.
اأم�����ا ع���ن ق������درات اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين، 
يرتتب  التي  للتجهيزات  البحث  فعر�س 
ال�سغرى  ال��وح��دات  يف  الع�سكريني  على 
اأجهزة  ت�سمل  الإمكانات  وه��ذه  اقتناوؤها، 
واخلرائط  واملراقبة  والإت�سال  املعلومات 
كما  املتنوعة.  والأ�سلحة  والعتاد  املنا�سبة 

لفت املحا�رصون اىل اأنواع التدريبات والتمارين التي يتّمونها من تدريب 
ملختلف  وعر�سوا  اليدوية،  للقنابل  وا�ستخدام  باحلراب  وقتال  متقارب 

اأنواع الأ�سلحة والقوى يف القتال.
بنّي البحث يف هذا ال�سياق، اأن القوات اجلوية و�سالح الدفاع اجلوي غري 
العدو كونه ل تتوافر لدى  التفّوق املطلق لقوات  قادرين على مواجهة 
اللبناين منظومة دفاعية جوية متكاملة ما مينع ال�سيطرة اجلوية  اجلي�س 
املعادية.لذلك يبقى دور القطاع اجلوي �سمن اإطاره النظري. كما بّينت 
املحا�رصة دور الهند�سة يف هذا الإطار، وعر�ست لالأ�ساليب القتالية التي 

توؤدي اىل ف�سل قتال املجموعات ال�سغرى وتكتيكاتها.

التو�صيات
�سيا�سة  و�سع  حول  متحورت  املحا�رصة  عن  �سدرت  التي  التو�سيات 
اأن  على  اجلي�س،  وق��درات  الأر���س  طبيعة  مع  ومتنا�سبة  مالئمة  دفاعية 
�سمود  لتاأمني  مالئمة  نقاط  واتباع  امل��رن  الدفاع  مفهوم  على  ترتكز 
هذا الدفاع، اإ�سافة اىل اعتماد بنية تنظيمية للجي�س متّكنه من ممار�سة 
القتال باملجموعات ال�سغرى عند احلاجة، مع الأخذ بعني الإعتبار تدريب 
اأكرث من نوع  اأ�ساليب ا�ستعمال  كل مقاتل يف املجموعات ال�سغرى على 
الأرا�سي خ�سو�ساً  اأنواع  التمارين يف خمتلف  الأ�سلحة، وتنفيذ  اأنواع  من 
يف منطقة اجلنوب، مع ما يتطلبه ذلك من واقعية يف تنفيذ التمارين خللق 

جندي متمرن ومقاتل خ�سن ومتمر�س.
على  فيرتتب  القيادي  امل�ستوى  على  اأم��ا  الأف��راد،  م�ستوى  على  هذا 
اللغة  وتعليم  والأرك��ان  القادة  لتدريب  خا�سة  عمليات  فر�س  القيادة 
العرية يف املعاهد واملدار�س الع�سكرية، وو�سع خطط لوج�ستية وطبية 
لتاأمني حاجات الوحدات املقاتلة من دعم طبي وو�سائل اإت�سال واأجهزة 
ا�ستعالم  ك�سف  اىل  اإ�سافة  ال�سباب،  من  فنيني  عنا�رص  وتطويع  متطورة 
اإ�ستطالع  وح���دات  واإن�����س��اء  وتكتيكاته  خططه  معرفة  وحم��اول��ة  ال��ع��دو 

خم�س�سة لذلك.

مدّربة  ق�����درات  اجل�ي�س  امتالك  اأن  على  الإت��ف��اق  اىل  البحث  وخل��س 
ومتاأّهبة وجمّهزة على م�ستوى جيد يعّد عامالً رئي��ساً  يف احتواء ال�رصاعات 

ومنع ن�سوب احلرب اأو تاأخريها. 
كذلك، مت التاأكيد على اّنه لكي ت�سبح قوة الردع فاعلة، يجب اإظهارها 
ويتحّتم عليها اأن تكون اأهالً للثق�ة وقادرة على حتقيق الردع على جميع 
الدرا�سة خطوة  اأن كون هذه  التهديد املحتملة، واتفقوا على  م�ستويات 
اإ�سرتاتيجية معمقة ميكن للجي�س اللبناين  متوا�سعة نحو مدخ�ل لدرا�سة 
ميكن  مرجعاً  لتكون  والعديد  بالو�سائل  واإغناوؤها  وتطويرها  اعتمادها 

الإ�ستعانة به.
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�صنع 
القرار 
الع�صكري 
يف حلقة 
تدريبية

»عملية �صنع القرار الع�صكري« )MDMP )Making Decision Military Process  هو عنوان 
احللقة الدرا�صية التي تابعها 26 �صابطاً من اأركان القوات اخلا�صة، املغاوير، مغاوير البحر، املجوقل 
وفرَعي مكافحة االإرهاب والتج�ّص�س والقوة ال�صاربة. اأقيمت احللقة يف كنف املغاوير يف ثكنة غ�صان 

رمان - رومية، وتوىل التدريب خراء من القيادة الو�صطى االأمريكية.

هدف الدورة
قائد  روك��ز،  �سامل  الركن  العميد 
فوج املغاوير ي�رصح الهدف الأ�سا�سي 
اخلا�سة  العمليات  يف  ال��دورة:  لهذه 
ب�سكل عام، تفا�سيل كثرية ودقيقة 
كبرية.  م�سوؤولية  معاجلتها  تتطّلب 
ب�رصعة  يتم  اخلا�سة  العملية  فتنفيذ 
وقتاً  يتطلب  لها  التخطيط  ولكن 
لأركان  تتيح  الدورة  وهذه  ومتابعة. 
قدراتهم  تعزيز  اخلا�سة  ال��وح��دات 
للعمليات  بالتخطيط  يتعلق  ما  يف 
بينهم  م��ا  يف  ال��ت��وا���س��ل  وت�سهيل 
وقيادة وحداتهم و�سولً اىل ت�سهيل 

مهمة اتخاذ القرار وتنفيذه«.
م��دي��ر ال����دورة ال��رائ��د ع��م��ر جمّلد 
رئي�س الفرع الثاين يف فوج املغاوير 

م�سابهة  دورات  تابعنا  لقد  يو�سح: 
�سابقاً يف الداخل واخلارج، كما نّفذنا 
اأي التح�سري الإ�ستعالمي   IPB دورة 

لأر�س املعركة.
التخطيط  مراجعة  املتدربون  تابع 
اأم��ر  اىل  ذل���ك  ب��ع��د  ال��ت��ع��ّرف  ليتم 
عمليات �سنع القرار الع�سكري الذي 

تتداخل فيه عوامل كثرية.
)التطوير  الأه���داف  على  التعّرف 
والتقنيات(، وتاأثري قاعدة العمليات 
القرار  �سناعة  ع��ل��ى  وامل��ع��ط��ي��ات 
املناورة  فكرة  وتطوير  الع�سكري، 
القرار، هي من  اأر�سية دعم  اإطار  يف 
عليها  الرتكيز  مت  التي  العناوين 
اأعقبه  عملي  بتمرين  الدورة  لتختتم 

ت�سّلم املتدربني �سهاداتهم.
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ق�صم  الــدوريــة يف  التمارين  ــار  اإط يف 
�صهاب  فـــوؤاد  كلية  يف  التكتي  امل�صّبه 
التدخل  فــوج  خا�س  ــــان،  واالأرك للقيادة 
امل�صّبه  على  اإرهابيني  �صد  معركة  الثالث 
الفوج  قائد  باإ�رصاف  »جانو�س«  التكتي 
ق�صم  رئي�س  جانب  اىل  جماهد  بو  اأمني  العميد 

امل�صّبه التكتي العقيد الركن جورج احلايك.
نظام  بوا�صطة  تنّفذ  حرب  لعبة  هو  »جانو�س« 
معلوماتي ي�صمح بت�صبيه املعركة على احلوا�صيب 
عر تثيل االأر�س وقتال وحدات امل�صاة واملدرعات 
مع اأ�صلحة الدعم حتى م�صتوى لواء. يتوىل ت�صغيل 
امل�صّبه عاملو ال�صا�صة الذين ميثلون املواجهة بني 
عدة مع�صكرات )6 كحد اأق�صى( مع اإمكان االإ�صابة 

بالنريان ال�صديقة يف اأثناء املعركة.

معركة �صد االإرهاب على �صا�صة جانو�س
مراحل املعركة - اللعبة

املنّفذين  ال�سباط  تعريف  بعد 
على ق�سم امل�سّبه التكتي وكيفية 
عمله، نّفذ التمرين كما ينّفذ عادة 
ع��ل��ى الأر�����س ح��ي��ث اج��ت��م��ع قائد 
قيادة  مقر  يف  واأرك��ان��ه��ا  ال��وح��دة 
ال�����س��دي��ق، يف ح���ني ات��خ��ذ ق���ادة 
يف  مراكزهم  املروؤو�سة  الوحدات 
الالعبون  اأما  لهم.  املعّدة  الغرفة 
الغرفة  اىل  م��ن��ه��م  ك���ل  ف��ت��وّج��ه 
املعّدة له مع عامل ال�سا�سة املعنّي 
وفقاً  القوى  بتحريك  يقوم  ال��ذي 
الالعب  من  له  املعطاة  لالأوامر 

)اآمر ال�رصية(.
وكان للعدو اي�ساً غرف خم�ّس�سة 
املعركة  ولت�سبيه  القوى  لقيادة 
ال�سديق،  وهي منف�سلة عن غرف 
وفق  ال�سديق  بقتال  ق��ام  حيث 
وفقاً  م�سبقاً  حم�رصّ  عمليات  اأم��ر 
ل  قد  للعدو  الع�سكرية  للعقيدة 
يتوافق مع اأمر العمليات املعد من 

قبل ال�سديق.
يف اأثناء املعركة - التمرين، كان 
الو�سع  على  يطلع  مع�سكر  ك��ل 
يزوده  ما  وعلى  بوحداته  املتعلق 
املع�سكرات  ع��ن  ا�ستطالعه  ب��ه 



الأخرى. ومّت تنفيذ الأعمال احلربية 
لتطورات  وفقاً  مت�سل�سل  ب�سكل 
املعركة كما يف املعركة احلقيقية.

للقتال  ال��ت��خ��ط��ي��ط  مّت  ك��ذل��ك 
الأرك�����ان  اىل  الأوام�������ر  واإع����ط����اء 
وال���وح���دات امل��روؤو���س��ة ك��م��ا هي 
الواقعية،  املعركة  يف  عادة  احلال 
العمليات  غ����رف  وا���س��ت��خ��دم��ت 
وال�سيطرة  ال��ق��ي��ادة  وو���س��ائ��ل 
واخل����رائ����ط وم�����س��ّب��ه الإت�������س���ال 
والفاك�س،  والهاتف،  ال��رادي��وي، 

الخ.... وقد  والإنرتانت،  والإنرتنت 
�سري  ح�سن  على  الإدارة  اأ���رصف��ت 
العملية من دون اأن تتدخل ب�سكل 
اأعطت  واإمن��ا  الالعبني،  مع  مبا�رص 
توجيهات اىل املجموعة التي متّثل 
رئي�س  م�ساعد  بقيادة  وهي  العدو 
ال��وح��دات  ق��ي��ادة  واىل  ال��ق�����س��م، 
ال�سديقة، كما اأ�رصفت على كيفية 
يف  الواقعية  واحرتام  التمرين  اأداء 
التزامها  وم��دى  امل��ن��اورة،  تنفيذ 
فكرة املناورة املو�سوعة وكيفية 

امل�ستجدة  الأو����س���اع  مواجهتها 
باأوامر جزئية متالحقة.

تقومي نتائج املعركة
التمرين مت حتليله من  يف نهاية 
التكتي  امل�سّبه  ق�سم  رئي�س  قبل 
العقيد احلايك وفقاً لثالث مراحل:
قائد  عر�س  الأوىل،  املرحلة  يف 
ال��ق��وى ث��م قائد »ال��ع��دو« ك��ل يف 
املناورة  فكرة  اعتماد  �سبب  دوره 

وكيف قرر دعمها.

العقيد  ق��ام  الثانية  املرحلة  يف 
ب���اإع���ادة عر�س  احل���اي���ك  ال���رك���ن 
فعالً  ح�سل  ماذا  ملعرفة  املعركة 
يف اأثناء القتال، ومقارنته مع فكرة 

املناورة ال�سديقة.
رئي�س  عر�س  الثالثة  املرحلة  يف 
النقاط  ال��ت��ك��ت��ي  امل�����س��ّب��ه  ق�سم 
عر  للمعركة  وال�سلبية  الإيجابية 
لكل  ع�سكري  وحتليل  علمي  نقد 
عملية قامت بها القوات ال�سديقة 
اأث��ن��اء امل��ع��رك��ة، وذل���ك بهدف  يف 
الإ�ستفادة منها على اأر�س الواقع.
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تخّيل يف هذا 
الزمن ال�صعب 

اأن تطر، وتطر 
ورودًا... هذا ما ح�صل 
فعالً يوم االإ�صتقالل 
وكان مفاجاأة جميلة 

لكثريين مّرت الغيمة 
املثقلة بالورود فوق 
روؤو�صهم ورمت لهم 

هداياها اللطيفة.
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يف مبادرة اأطلقتها �رصكة »ات�س اأند �سي ليو بورنيت« ونّفذها اجلي�س اللبناين يوم عيد الإ�ستقالل، مّت نرث اآلف الورود فوق مدينة بريوت بهدف 
اأفراد ال�سعب اللبناين، والتاأكيد اأن اجلي�س اللبناين ملتزم احلفاظ على ال�سلم الأهلي. ن�رص ر�سالة وحدة بني 

الورود  اآلف  واأطلقت  املنارة  كورني�س  فوق  منخف�س  علّو  على  حّلقت  للجي�س  تابعة  ع�سكرية  طوافة  مب�ساركة  العملية  مّتت 
وما  الورود«.  تنمو  اجلنود  الوطن »بحماية  لأبناء  اجلي�س  ر�سالة من  احلجم حتمل  بي�ساء �سغرية  املعّلقة مبظالت  احلمراء 
ال�سعور بالتفاوؤل  الكورني�س، وغمر  الغبطة على وجوه املارين على  الورود بالتناثر حتى ظهرت ب�سائر  اإن بداأت 

اجلميع من كبار و�سغار، وحتى �سيادي الأ�سماك كان لهم ن�سيب يف الهدايا التي هبطت فجاأة...
�سالح  ندى  ال�سيدة  بورنيت«  »ليو  ل�رصكة  العام  املدير  نائبة  عّلقت  املو�سوع  هذا  حول 
بالقول: اإن مهمتنا توجيه ر�سالة وحدة وقوة اىل اللبنانيني والتاأكيد اأن جي�سهم قريب 

منهم على الرغم من كل ما يحدث اليوم يف لبنان على ال�سعيد ال�سيا�سي.
اأن  ال�رصكة  يف  العامة  العالقات  لق�سم  العام  املدير  اأك��د  ب��دوره 
يف  اإعالمية  �سجة  خلقت  اأنها  اىل  م�سرياً  بالنجاح،  تكّللت  املهمة 
انت�رصت  املهمة  انتهاء  ف��ور  اإذ  والإن��رتن��ت،  وال�سحف  التلفزيونات 
 You Tube سورها والڤيديوهات اخلا�سة بها على مواقع عاملية مثل�
�سورة  اختيارها  مت  ال�سور  اإحدى  اأن  حتى   ،Twitterو  Face Bookو

.»Wall Street« اليوم على موقع جريدة

واأمطرت
ورودًا
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تفاعل اجلي�س مع الطالب م�صتمر خ�صو�صاً من خالل ن�صاطات 
وّجهت  دعوات  اأخــريًا  لّبت  التي  الثانية  املحا�رصات  جلنة 
اللقاءات جاء يف  بع�س  ومدار�س.  اليها من عدة جامعات 
منا�صبة عيد االإ�صتقالل، وبع�صها االآخر كان يف �صياق تعريف 

ال�صباب باملوؤ�ص�صة الع�صكرية وفر�س العمل التي تقّدمها.
باالأ�صئلة  واي�صاً  والرتحاب  بالوّد  حافلة  كانت  اللقاءات 

واالأجوبة.

التفاعل بني اجلي�س والطالب
لقاءات حافلة بالوّد والرتحاب

جامعة  دع��وة  الثانية  املحا�رصات  جلنة  لّبت 
الإ�ستقالل،  بعيد  للم�ساركة  اجلنان - طرابل�س 

ح��ي��ث األ��ق��ت حم��ا���رصة ح���ول دور 
على  امل���ح���اف���ظ���ة  يف  اجل���ي�������س 

الإ�ستقالل.
اللقاء  يف  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  م��ّث��ل 
ال��ع��م��ي��د ف��اي��ز ���س��ل��ي��م و���س��ارك 
اأ�سعد خمول  العميد  اللجنة  رئي�س 
والعقيد  معو�س  رينه  والعميد 

جمال ناجي.
ممثل  جانب  اىل  احل�سور  تقّدم 
رئي�سة  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد 

وروؤ�ساء  والعمداء  حداد  منى  الدكتورة  اجلامعة 
اجلنان  موؤ�س�سات  يف  والإداري�����ون  الأق�����س��ام 

فناهز  احلا�رصين  التالمذة  عدد  اأم��ا  الرتبوية، 
الثالثمئة.

الراهبات  ثانوية  دع��وة  عينها  اللجنة  ولّبت 
اأقيمت  حيث  غزير   - اليا�س  مار  الأنطونيات 
الإ�ستقالل،  عيد  مبنا�سبة  تربوية  وطنية  ندوة 
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�سارك فيها العميد اأ�سعد خمول والرائد �سادي 
خليفة  ع�سام  الدكتور  الباحث  جانب  اىل  نخلة 
ثالثمئة  نحو  وح�رصها  غ��امن،  ج��ورج  والإع��الم��ي 

تلميذ.
يف الإطارعينه كّلفت جلنة املحا�رصات الثانية 
يف  اي�ساً  الإ�ستقالل  معاين  حول  حما�رصة  اإلقاء 

�سارك  �ساكايان.  واه��ان  مدر�سة 
يف ال��ل��ق��اء ال�����ذي ح�������رصه ط��الب 
امل��در���س��ة ال��ب��ال��غ ع��دده��م ح��واىل 
املئة الرائدان اأنطوان دكرمنجيان 

واليا�س �سلوم.
اإلقاء  عينها  اللجنة  كلفت  كما 
يف  اجل��ي�����س  دور  ح����ول  حم���ا����رصة 
اأ�سبال  ث��ان��وي��ة  يف  الإ���س��ت��ق��الل 

حريك  ح��ارة   - ال�ساحل 
املئة  ح����واىل  ح�����رصه��ا 
و�سارك  اي�ساً،  تلميذ 
غ�سان  ال��ع��م��ي��د  ف��ي��ه��ا 
حممد  وال��رائ��د  عريجي 

مرت�سى.
واألقت اللجنة حما�رصة 
ن��ف�����س��ه يف  الإط�������ار  يف 
م����در�����س����ة ال��ق��دي�����س 
ب�ساليم   - جاورجيو�س 
ح�����رصه��ا م��ئ��ة وث��الث��ون 
فيها  و���س��ارك  ط��ال��ب��اً، 
���س��ادي نخلة  ال��رائ��دان 

واليا�س �سلوم.
ك��م��ا ���س��ارك��ت جل��ن��ة امل��ح��ا���رصات 
يف  جامعي  مهني  ل��ق��اء  يف  الثانية 
ثانوية راهبات القلبني الأقد�سني - 
ال�سيويف ح�رصه حواىل مئتي وخم�سني 
جورج  العميد  فيه  و���س��ارك  طالباً، 
الدين  نور  حمد  وال��رائ��دان  ال�سغري 

واأنطوان دكرمنجيان.
ثانوية  نّظمت  كذلك 
راه������ب������ات ال��ق��ل��ب��ني 
منطقة  الأق����د�����س����ني 
احل����������دث م���ع���ر����س���اً 
���س��ارك فيه  ج��ام��ع��ي��اً، 
عريجي  غ�سان  العميد 
وال������رائ������دان ال��ي��ا���س 
نخلة،  و���س��ادي  �سلوم 
الذين اأجابوا عن اأ�سئلة 

املدر�سة  اىل  الإنت�ساب  ���رصوط  ح��ول  ال��ط��الب 
اجلي�س.  يف  املتوافرة  والإخت�سا�سات  احلربية 

وقد ناهز عدد الطالب احلا�رصين الأربعمئة.
وا���س��رتك��ت ال��ل��ج��ن��ة اي�����س��اً يف م��وؤمت��ر حول 
زحلة   - الأقد�س  القلبني  مدر�سة  يف  اجلامعات 
فيه  ���س��ارك  تلميذ،  الثالثمئة  ح���واىل  ح�����رصه 
والرائد  رح��ال  وط��الل  جانبني  وجيه  العقيدان 

اأنطوان دكرمنجيان.
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اإعداد: نينا عقل خليل

قلعة را�صيا
�سباط  واك���ب  را���س��ي��ا،  قلعة  يف 

وال�سعبية  والإختيارية  البلدية  الوفود  القلعة،  يف  اجلي�س  واأفراد  ورتباء 
القلعة  زاروا  ممن  وغريها  والإجتماعية  والريا�سية  الأهلية  واجلمعيات 

والغرف التي �ُسجن فيها رجالت الإ�ستقالل.

عرو�س ع�صكرية
اأحيت يف حرمها وباحاتها العيد، وقد  اجلامعات والثانويات واملدار�س 
من  وع�سكريون  �سباط  �سارك  كما  منها،  العديد  يف  مكّرماً  اجلي�س  ح�رص 
التدخل  الأول،  التدخل  املجوقل،  الفوج  البحر،  مغاوير  املغاوير،  اأفواج: 
بتقدمي  الليطاين  جنوب  قطاع  اىل  بالإ�سافة  اخلام�س،  التدخل  الثاين، 
كما  الع�سكرية،  الفنون  من  جمموعة  تخللتها  التي  القتالية  العرو�س 
الع�سكريون  قام  وقد  الع�سكرية،  والآليات  املروحيات  فيها  ا�ستخدمت 
با�ستخدام احلبال لتنفيذ مهمات هبوط واقتحام وعرو�س قتالية للدفاع 

عن النف�س بالأ�سلحة اخلفيفة والبي�ساء واختتمت باأكل الأفاعي.

موؤتر 
�صحفي بدعوة من »�صباب 

لبنان نحو الوطنية«
يف مقر نقابة ال�سحافة اللبنانية يف الرو�سة، اأعلنت جمموعة من ال�سباب 
باإ�سم  �سيا�سية  �سبيبة غري  تاأ�سي�س حركة  موؤمتر �سحايف عن  اللبناين يف 

الوطنية«  نحو  لبنان  �سباب  »جمعية 
الوطن  ح��ب  ثقافة  ن�رص  اىل  ت��ه��دف 

ونبذ  امل��ح��ب��ة  روح  وال���ت���زام 
العنف بني املواطنني، وذلك 

بني  العالقة  توثيق  عر 
موؤ�س�سة اجلي�س اللبناين 

وال�سباب.
ح�����������رص امل������وؤمت������ر 

حممد  ال�����س��ح��اف��ة  ن��ق��ي��ب 
قائد  ال��ع��م��اد  ومم���ث���ل  ال��ب��ع��ل��ب��ك��ي 

القطع والوحدات الكثري من الدعوات للم�صاركة 
االإحــتــفــاالت، يف حني  هــذه  العديد من  يف 
اإجتماعية  فعاليات  ومواقع  ثكنات  ا�صتقبلت 

وتربوية وطالباً مهّنئني. كانون الأول

الرتبوية  واملــوؤ�ــصــ�ــصــات  الــبــلــديــات  اأحــيــت 
 67 الــذكــرى  والك�صفية  االأهلية  واجلمعيات 
وقد  متنوعة.  ون�صاطات  باحتفاالت  لالإ�صتقالل 
يف  دعـــوات  عــدة  اجلي�س  قائد  العماد  لّبى 
خمتلف املناطق موفدًا ممثلني عنه، كما لّبت 
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من  طالباً   35 ونحو  و�سخ�سيات  اجلي�س 
معظم جامعات لب��نان الذين �ساركوا لأول مرة �سمن العر�س 
الع�سكري اىل جانب وحدات اجلي���س يف احتفال عيد الإ�ستقالل.

ع�صاء خريي
اأقيم  لبنان،  يف  بعاهات  امل�سابات  للن�ساء  اخلريية  اجلمعية  من  بدعوة 
احلبتور  جممع   - دبي  الكرى  القاعة   - بال�س  مرتوبوليتان  اأوتيل  يف 
ال�سياحي يف �سن الفيل، حفل الع�ساء ال�سنوي ملنا�سبة ذكرى الإ�ستقالل 
لبنان  جبل  منطقة  قائد  جرمانو�س  يو�سف  الركن  العميد  ح�رصه  الوطني، 

ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي. 

اأم�صية املو�صيقى الوطنية
يف جامعة البلمند

املو�سيقى  اأم�سية  حرم�ها،  يف  البلمن��د  جامع��ة  نّظمت  ال�سمال،  يف 
الوطنية، يف ح�سور ممث��ل قائد اجلي�س العميد الركن ر�سوان اخلري قائد 

منطقة ال�سمال ومدير اجلامعة وعمداء واأ�ساتذة وموظفني وطالب.

يوم وطني يف اجلامعة احلديثة لالإدارة والعلوم
برع��اي��ة العم��اد قائ��د اجلي���س، مم�ثالً بالع��ق��يد حممد ك�ّح��ول، نّظ��م��ت 
اجلامعة احلديثة لالإدارة والعل��وم ي��وم����اً وطني��اً يف حرم��ه��ا يف الدامور، 
وم��ب���اريات  املغ���اوير  لف��وج  تخلل��ه عر�س قت���ايل 

والإ�ستقالل،  الَعلم  عيدي  ملنا�سبة 
وب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ع��م��اد جان 
فاتك  الركن  بالعقيد  ممثالً  قهوجي 
العاملي  ال��رئ��ي�����س  اأط��ل��ق  ال�����س��ع��دي، 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة 
الإ�ستقالل  األبري متى جائزة  املهند�س 
باحتفال اأقيم يف فندق »مرتوبوليتان« 

الأوىل يف  الإحتفال توزيع جوائز على الطالب الفائزين باملراكز اخلم�س  - حر�س تابت. تخلل 
وبعد  الإ�ستقالل.  ومعاين  اللبناين  العلم  مو�سوع  حول  معايدة،  لبطاقة  ر�سم  اأف�سل  م�سابقة 
اللوحات،  احلا�رصون  ا�ستعر�س  متى،  واملهند�س  اجلي�س  قائد  ممثل  قبل  من  اجلوائز  ت�سليم 

واختتم احلفل بكوكتيل.

جائزة االإ�صتقالل الأف�صل ر�صم بطاقة معايدة

بلديات وجامعات ومدار�س وجمعيات
احتفلت بذكرى االإ�صتقالل
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الطائرة  الك��رة  يف  ريا�س��ي��ة 
فريق  على  اجلي�س  منتخب  ففاز  ال�س��لة،  وك��رة 

اجلامعة يف الكرة الطائرة بنتيجة 3 - 2، كما فاز اي�ساً يف كرة ال�سلة على 
فريق اجلامعة بنتيجة 66 - 58.

يوم وطني 
يف جامعة اجلنان

برعاي��ة قائ����د اجلي����س العم���اد ج���ان قهوجي، اأقام���ت جامع���ة اجلنان 
يف ط����رابل�س »ي�وم����اً وطنياً« مبنا�سب��ة ذكرى الإ�ستق���الل، وذلك بدع���وة 

من اأ�س��رة موؤ�س�س��ات اجلنان الرتب��وي���ة.
واأ�ساتذة  ع��م��داء  الإح��ت��ف��ال  ح�رص  وق��د 

وح�سد كبري من الطالب.

كرم�س الأبناء
�صهداء اجلي�س

ب�����دوره�����ا، اأق����ام����ت 
اللبنانية  اجل��م��ع��ي��ة 
والتدريب،  للدرا�سات 

�سهداء  لأط��ف��ال  ك��رم�����س��اً 
اجلي�س اللبناين وذلك يف �سالة الكينغ 
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يف بعلبك - راأ�س العني.
من  جلنة  تنظيمه  يف  �ساركت  ال��ذي  الك��رم�س،  ت�سّمن  وقد 

قيادة اجلي�س، األعاباً ريا�سية وترفيهي��ة، وم�رصحية واأغاٍن وطنية، واختتم 
اأقيم يف مطعم »بيتنا« قرب اجلمعية، اىل توزيع هدايا على  بحفل غداء 

الأطفال.

يوم ترفيهي
الأطفال �صهداء اجلي�س

ترفيهياً  يوماً  الزلقا،  ال�سان جورج يف حرمها يف منطقة  نّظمت مدر�سة 
وطنية  اأغ���اٍن  اىل  العيد  ملعنى  �رصحاً  ت�سّمن  اجلي�س،  �سهداء  لأط��ف��ال 

ون�ساطات واألعاب ترفيهية.

اأم�صية وطنية يف عندقت
اأقامت جمعية »مار من�سور« يف عندقت وبالتعاون  يف عكار، 
مع بلدية عندقت، اأم�سية وطنية يف قاعة مار مارون يف البلدة، 
نادي  رئي�س  عيد  جورج  العميد  حبي�س،  هادي  النائب  ح�رصها 
ال�سباط يف الريزة ممثالً العماد قائد اجلي�س، وح�سد من روؤ�ساء 
اأحيا  وقد  واجتماعية،  ودينية  �سيا�سية  وفعاليات  البلديات 

الأم�سية الفنانان نادر خوري وجيلبري جلخ.
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اإي�صت وود كولدج
الإي�ست وود كولدج يف كفر�سيما  اأقامت مدر�سة 
اإحتفالً  �سارك فيه عدد من اأبناء الع�سكريني ال�سهداء، وح�رصه اىل اأفراد 
كرباج  ج��وزف  العقيد  اجلي�س  قائد  ممثل  والطالب،  التعليمية  الهيئة 

ق�سم  رئ��ي�����س 
يف  الإجتماعية  وال�����س��وؤون  ال��رع��اي��ة 

اأعالم لبنانية من الطوافة الع�سكرية  منطقة جبل لبنان. تخلل احلفل نرث 
فوق املدر�سة، بالإ�سافة اىل كلمات حول معاين العيد وفقرات فنية.

حفل مو�صيقي على م�رصح مدر�صة
مار يو�صف

مار  مدر�سة  م�رصح  على  اأقيم 
حفل  �سهوان  قرنة   - يو�سف 

تالمذة  اأح��ي��اه  مو�سيقي 
ممثل  وح�رصه  املدر�سة، 

اجلي�س  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد 
ورئ���ي�������س امل���در����س���ة 

اخل��������وري ب������ول ن��اه�����س 
وجمل�س اإدارتها.
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نعم هناك
ف�صحة لالأمل والفرح

�سهرات يف

النوادي الع�سكرية

جونية،  يف  ال�سباط  ن��ادي  يف 
زلزيل وفرقته  الفنان عالء  اأحيا 

املو�سيقية حفلة. 
حمفوظ  جهاد  الفنان  اأح��ي��ا  كما 

يف  اأخ��رى  حفلة  املو�سيقية  وفرقته 
النادي الع�سكري املركزي. 

وفرقته  كيوان  طوين  للفنان  وكانت 
يف  ال�سباط  ن��ادي  يف  حفلة  املو�سيقية 

الريزة. 
وفرقته  اأحيا  فقد  العمر  زي��ن  الفنان  اأم��ا 

املو�سيقية حفلة فنية يف املجمع الع�سكري يف 
جونية.

غنى  املو�سيقية  وفرقته  خويري  رفيق  الفنان 
يف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�سية. 

كما جرى تنظيم برنامج فني منّوع يف كل من نادي 
الرتباء املركزي يف ال�سمال ويف طليا.

على الرغم من االأجواء التي ي�صوبها القلق يظل لالأمل والفرح م�صاحتهما 
اأن ت�صتمر...التي من دونها ت�صبح احلياة اأق�صى من 
التي  املنا�صبات  االإ�صتقالل من  عيد 
على  الفنانني  من  كبري  عدد  ي�رّص 
فرح  وحلظات  اأمــل  ف�صحة  جعلها 
جتمعهم بجمهور يحبونه ويحبهم... 
�صهدت  املنطلق  هـــذا  ومـــن 
حفالت  الع�صكرية  الــنــوادي 
من  عـــدد  اأحــيــاهــا  فنية 
الفنانني وح�رصها �صباط 
وعائالتهم  ـــاء  ورتـــب
ممثلون  يتقّدمهم 
قائد  لــلــعــمــاد 

اجلي�س.
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اإ�ست�سهاد العريف 
يو�سف يو�سف

�سبيحة
عيد الإ�ستقالل

قيادة اجلي�س: 
القتلة �صوف 
ينالون جزاءهم

م������رة ج����دي����دة ت��ك��ون 
جم���دل ع��ن��ج��ر ه���ي اخل��ر 
�سبيحة  ففي  واحل����دث، 
طالت  الإ���س��ت��ق��الل،  عيد 
يو�سف  العريف  الغدر  يد 
كمني  خ������الل  ي���و����س���ف 
جمهولون  ن�سبه  م�سّلح 

يف  احلدودية  املنطقة  مدخل  عند 
امل�سنع اللبناين، حيث مراكز الأمن 
العام واجلمارك وخمابرات اجلي�س 
اأقل  خالل  وذل��ك  امل�سنع،  وخمفر 
من �سهر على عملية اغتيال الرائد 
والرقيب  ج��ا���رص  ع��ب��دو  ال�سهيد 

ال�سهيد زياد �سومان.
اأ���س��درت��ه  ال�����ذي  ال��ب��ي��ان  ويف 
اأ�����س����ارت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه يف 
عنا�رص  اإق��دام  اىل  اجلي�س،  قيادة 
�سيارتني،  ي�ستقلون  م�سلحني 
 ،300 م��ر���س��ي��د���س  ن���وع  الأوىل 
نوع  من  والثانية  اأبي�س  لونها 
اللون  م��ن  ب��ل��وب��ريد«  »ني�سان 
نف�سه، كلتاهما من دون لوحات 
للروؤية، على  وزجاجهما حاجب 
حربية  اأ�سلحة  من  ن��ار  اإط��الق 
الع�سكريني  اأح����د  ب���اجت���اه 
ب�سيارته  م����روره  اأث��ن��اء  يف 
مكان  اىل  منتقالً  اخلا�سة 
عمله. وهو برتبة عريف يف 
اأدى  ما  اللبناين،  اجلي�س 
بليغة  اإ�سابته بجروح  اىل 

وا�ست�سهاده لحقاً. كما اأدى اإطالق 
بجروح  مواطنة  اإ�سابة  اىل  ال��ن��ار 
املكان  يف  تتجول  كانت  طفيفة 

املذكور.
الع�سكرية  ال���وح���دات  ت�ستمر 
مب���ط���اردة امل�����س��ل��ح��ني ال��ف��اري��ن 
ل��ل��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م، وت���دع���و ه��ذه 
اإب���الغ  اىل  امل��واط��ن��ني  ال��ق��ي��ادة 
قد  معلومات  اأي  عن  اجلي�س  قوى 
تتوافر لديهم حول اجلناة، كما 

باأنها �ستعتر كل من يقدم  حتّذر 
يتكّتم  اأو  امل��ج��رم��ني  اإي����واء  على 
باجلرمية،  م�سارك  مبثابة  عنهم 

و�سيخ�سع للمالحقة الق�سائية«.
بلدة ال�سويري يف البقاع الغربي، 
���س��ّي��ع��ت ال��ع��ري��ف ي��و���س��ف، بعد 
من  جثته  ال�سهيد  اأه��ل  ت�سّلم  اأن 
م�ست�سفى البقاع يف تعنايل، حيث 
ثلة  قبل  من  تكرميه  مرا�سم  جرت 
وو�سط  الع�سكرية،  ال�����رصط��ة  م��ن 
قبل  م��ن  والت�سفيق،  ال��زغ��اري��د 

الأهايل، ونرث الأرز.
اجلي�س  قائد  مّثل  وق��د 
ال���ع���م���اد ج�����ان ق��ه��وج��ي 

 1973/9/17 مواليد  م��ن   -
البقاع  ال�سويري - ق�ساء  بلدة   -

الغربي - حمافظة البقاع.
بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

العريف ال�صهيد
يو�صف قا�صم يو�صف
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رم�سان،  �سوقي  العقيد 
ك��م��ا ح�����رص رئ��ي�����س ف��رع 
البقاع  منطقة  خم��اب��رات 
خليفة  ح�����س��ني  ال��ع��م��ي��د 
ر�سمية  و���س��خ�����س��ي��ات 
وف����ع����ال����ي����ات دي���ن���ي���ة 
ال�سهيد  واأهل  واجتماعية 

ورفاق ال�سالح.
رم�سان  العقيد  واألقى 
ك��ل��م��ة ق����ي����ادة اجل��ي�����س 
مل  »ال�سهادة  اأن  معتراً 
للمجد  ط��ري��ق��اً  اإل  ت��ك��ن 
الأبطال  ي�سلكه  واخللود، 
امل����وؤم����ن����ون ب��ق��د���س��ي��ة 
ال���ر����س���ال���ة. وع���ل���ى ه��ذا 
�سهيدنا  م�سى  الطريق 
واجبه  ي��وؤدي  وه��و  الغايل 
كمني  نتيجة  الع�سكري 
غ����ادر ق����ام ب���ه جم��رم��ون 
ح�����اق�����دون، ي��رتب�����س��ون 
ومب�سرية  ب��اجل��ي�����س  ����رصاً 
كما  والإ�ستقرار«.  الأم��ن 
»اجلي�س  اأن  على  ���س��ّدد 
له  وي��ه��داأ  ي�ستكني  ل��ن 
القتلة  توقيف  حتى  ب��ال 
اىل  و�سوقهم  املجرمني 
جزاءهم  لينالوا  الق�ساء 
اأّم  ذل���ك،  بعد  ال��ع��ادل«. 
ال�����س��ي��خ ع��ا���س��م اجل���راح 
ال�����س��الة ع��ل��ى ال��ع��ري��ف 

ال�سهيد يو�سف يو�سف.

.1991/9/16
- من عداد منطقة البقاع - فرع 

املخابرات.
- حائز:

من  الع�سكري  التقدير  • و�سام 
الدرجة الرونزية.

اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •

من الدرجة الرابعة الرونزي.
املوؤمترات. • ميدالية 

اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
خم�س مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
19مرة.

الأركان  رئي�س  نائب  تهنئة   •

للعمليات.
مرة.  14 اللواء  قائد  • تهنئة 

ثالث  الكتيبة  قائد  تهنئة   •
مرات.

ب����ت����اري����خ  ا�����س����ت���������س����ه����د   -
.2010/11/22

- متاأهل وله اأربعة اأولد.
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الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 
الذي  عبود  فايز  علي  املتقاعد 

تويف بتاريخ 2010/11/8.
 ،1928 ال���ع���ام  م��وال��ي��د  م���ن   -

الباروك، ق�ساء ال�سوف.
تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

�سابط بتاريخ 1947/10/1.

من  اع��ت��ب��اراً  م��الزم  لرتبة  رق��ي   -
.1949/10/1

اعتباراً  طيار  م��الزم  لرتبة  رقي   -
يف  وت�����دّرج   ،1953/1/1 م��ن 
الرتقية حتى رتبة عميد ركن طيار 

اعتباراً من 1975/10/1.
- حائز:

التذكارية  فل�سطني  ميدالية   •
العام 1949.

اللبنانية  الإ�ستحقاق  ميدالية   •
الف�سية.

من  ل��ل��ط��ريان  ال��ن�����رص  • و���س��ام 
الدرجة الأوىل.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام   •
فار�س.

 1961/12/31 و����س���ام   •
التذكاري.

الف�سي  ال��ي��وب��ي��ل  م��ي��دال��ي��ة   •
اجلمهورية  م��ن  اجل��وي��ة  ل��ل��ق��وات 

العربية املتحدة.

اللبناين  ال�ستحقاق  و���س��ام   •
الف�سي ذو ال�سعف.

من  الأردين  الإ�ستقالل  و�سام   •
الدرجة الثانية.

النجمة  ذو  احل����رب  و����س���ام   •
الف�سية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام   •
�سابط.

من  ل��ل��ط��ريان  ال��ن�����رص  • و���س��ام 
الدرجة املمتازة.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام   •
كومندور.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�سام   •
�سابط اأكر.

الفرقة. على  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

درا���س��ي��ة يف  ع��دة دورات  ت��اب��ع   -
الداخل واخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

نعت قيادة اجلي�س اجلندي نعمي علي �رصيف الذي 
تويف بتاريخ 2010/11/15.

- من مواليد 1981/5/1- بلدة بوداي - ق�ساء 
بعلبك - حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2008/2/26.
- من عداد لواء امل�ساة ال�ساد�س - الكتيبة 61.

- حائز:
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 
- متاأهل بدون اأولد.

القادري  علي  عبا�س  اجلندي  اجلي�س  قيادة  نعت 
الذي تويف بتاريخ 2010/10/11.

اأبلح - ق�ساء  - من مواليد 1977/2/24- بلدة 
زحلة - حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2008/12/27.
- من عداد لواء امل�ساة التا�سع - الكتيبة 94.

- حائز:
اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

- متاأهل بدون اأولد.

العميد الركن املتقاعد 
علي فايز عبود

اجلندي 
نعمي علي 

�رصيف

اجلندي 
عبا�س علي 

القادري
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ن����ع����ت ق����ي����ادة 
اجل��������ي�����������������س 
ال���ع���ري���ف ر���س��ا 
الفقيه  حم���م���د 

ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ 
.2010/10/12

م�����وال�����ي�����د  م��������ن   -
بلدة   -1973/8/25
ق�ساء   - النهري  علي 
زحلة - حمافظة البقاع.

ب���ت���اري���خ  ت�����ط�����ّوع   -
.1991/12/18

�رصطة  �رصية  عداد  من   -
منطقة البقاع.

- حائز:
ال��ت��ق��دي��ر  و����س���ام   •

الع�سكري.
ال�ستحقاق  و���س��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة 

الرابعة برونزي.
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�س اأربع مرات.
قائد  العماد  تهنئة   •

اجلي�س 22 مرة.
املنطقة  قائد  • تهنئة 

مرتني.
ثالثة  ول����ه  م��ت��اأه��ل   -

اأولد.

عامر  خدماته  املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 
حممد الدقدوقي الذي تويف يف 2010/10/20.

- من مواليد 1987/6/17- برجا.
- مّددت خدماته اعتباراً من 2008/12/9.

- من عداد فوج املدرعات الأول.
- حائز:

مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 
مرتني. الفوج  قائد  • تهنئة 

- عازب.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����س امل��ج��ّن��د امل���م���ّددة خدماته 
بتاريخ  ت����ويف  ال����ذي  ال��ع��ّي��ا���س  ���س��ل��م��ان  اأك�����رم 

.2010/11/17
- من مواليد 1989/6/8- اجلاهلية.

- مّددت خدماته اعتباراً من 2010/11/2.
- من عداد لواء امل�ساة ال�سابع.

- عازب.

ن����ع����ت ق����ي����ادة 
اجل��������ي�����������������س 
ال���ع���ري���ف ط��وين 

اب����راه����ي����م ك���رم���و����س 
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ 

.2010/11/6
م�����وال�����ي�����د  م��������ن   -
مدينة   -1971/3/1
 - زحلة  ق�ساء   - زحلة 

حمافظة البقاع.
اجلي�س  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 1992/6/1.
- من عداد فوج التدخل 

الثاين.
- حائز:

ال��ت��ق��دي��ر  و����س���ام   •
الع�سكري.

ال�ستحقاق  و���س��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة 

الرابعة برونزي.
قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�س اأربع مرات.
قائد  العماد  تهنئة   •

اجلي�س 18 مرة.
الفوج  قائد  تهنئة   •

خم�س مرات.
- عازب.

العريف 
ر�صا حممد 

الفقيه

املجّند 
املمّددة 
خدماته 

عامر حممد 
الدقدوقي

املجّند 
املمّددة 
خدماته 

اأكرم �صلمان 
العّيا�س

العريف 
طوين 

ابراهيم 
كرمو�س



اإعداد:
اإح�صان مرت�صى

باحث يف ال�سوؤون ال�رصائيلية

العديد  الدويل  القانون  يت�سّمن 
تن�س  التي  القانونية  القواعد  من 
يف  املنخرطة  ال���دول  اإل����زام  على 
بتوفري  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظومة 
����س���واء منهم  ل��ل��ن��ا���س،  احل��م��اي��ة 
امل�سرتكون يف القتال اأو املدنيون 
النزاعات  دوائر  �سمن  املوجودون 
اأهم  تلخي�س  ومي��ك��ن  امل�سلحة. 
ال��ق��واع��د الأ���س��ا���س��ي��ة ال����واردة يف 
اي�ساً  ال��واردة  وتلك  القانون  هذا 
يف ات��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف الأرب����ع 
عن  ناهيك  لهاي  واتفاقيات 
ميثاق الأمم املتحدة، بالنقاط 

الآتي ذكرها:
الأ����س���خ���ا����س  ي��ت��م��ت��ع   -1
ال���ع���اج���زون ع���ن ال��ق��ت��ال وغ��ري 
امل�سرتكني ب�سكل مبا�رص يف الأعمال 
حياتهم  اح���رتام  بحق  ال��ع��دائ��ي��ة، 
و�سالمتهم البدنية والروحية، وبحق 
معاملتهم معاملة اإن�سانية يف جميع 

الأحوال من دون متييز اأو اإجحاف.
عدو  ج���رح  اأو  ق��ت��ل  ُي��ح��ّظ��ر   -2
عن  ع��اج��زاً  ي�سبح  اأو  ي�ست�سلم 

القتال.
واملر�سى  اجلرحى  جمع  يتم   -3
الذي  الطرف  ويتوىل  وحتييدهم، 
بهم.  الإعتناء  ل�سلطته  يخ�سعون 
عنا�رص  اي�����س��اً  احل��م��اي��ة  وت�����س��م��ل 
اخلدمات الطبية واملن�ساآت الطبية 

وو�سائط النقل العائدة لها.
امل��اأ���س��وري��ن  ل��ل��م��ق��ات��ل��ني   -4
حتت  يقعون  ال��ذي��ن  وامل��دن��ي��ني 
اح��رتام  اخل�سم  ال��ط��رف  �سيطرة 
وحقوقهم  وك��رام��ات��ه��م  حياتهم 

ال�سخ�سية ومعتقداتهم، كما ولهم 
اأعمال  اأي عمل من  حق احلماية من 

العنف اأو الأعمال الإنتقامية.
5- يتمتع جميع هوؤلء الأ�سخا�س 
الأ�سا�سية.  الق�سائية  بال�سمانات 
ول يعد اأي �سخ�س م�سوؤولً عن عمل 
مل يقرتفه. ول ينبغي تعري�س اأحد 
اأو  العقلي  اأو  اجل�سدي  للتعذيب 

النف�سي.
النزاع  اأط���راف  على  يتعنّي   -6
بني  التمييز  الأوق����ات،  جميع  يف 
ال�����س��ك��ان امل��دن��ي��ني والأع���ي���ان 
)املمتلكات( املدنية. ول يجوز اأن 
يكون ال�سكان املدنيون، بو�سعهم 

هذا، حمالً للهجوم اأو التنكيل.
النقاط  ه��ذه  جممل  تاأملنا  اإذا 
اأن��ه��ا ل تطبق يف  وامل���ب���ادئ جن��د 
حيثياتها  م��ن  ال�ساحقة  الأغلبية 
�سلطات  ق��ب��ل  م��ن  وتفا�سيلها 
ال�سعب  على  الإ�رصائيلية  الإحتالل 
�سائر  وعلى  بالذات  الفل�سطيني 
عام. فمثل  بوجه  العربية  ال�سعوب 
ال�سعب  ت��ع��ط��ي  ال���ق���واع���د  ه����ذه 
الفل�سطيني يف اأر�سه احلق يف تقرير 
م�ستقلة  دولة  امتالك  ويف  م�سريه 
امل�رصّدين  ع��ودة  ويف  �سيادة  ذات 
وممتلكاتهم  دي���اره���م  اىل  م��ن��ه 
هذه  م��ن  ف��ق��دوه  م��ا  وتعوي�سهم 
قا�سوه  وعما  والأرزاق،  املمتلكات 
واملهانة  الأمل  �سنوات  من  وعانوه 
من  هذا  الإح��ت��الل.  ب�سبب  والت�رصد 
الناحية  من  اأم��ا  النظرية،  الناحية 
الأمم  باأن  تثبت  فالتجربة  العملية 
املتحدة والقوات الدولية وجمل�س 
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الأمن، مل يكن لها يف �سياق النزاع 
والفل�سطيني  الإ�رصائيلي  العربي 
�سكلي  دور  ���س��وى  الإ���رصائ��ي��ل��ي 
الأقوى  الطرف  اىل  عموماً  ومنحاز 
وه���و ال��ط��رف الإ���رصائ��ي��ل��ي، على 
وجمافاة  مبكيالني  الكيل  قاعدة 

العدالة الدولية. 
الإحتالل  �سلطات  مار�ست  لقد 
امتداد  على  الفل�سطينيني،  �سد 
الوطنية  الفل�سطينية  الأر�����س 
يح�سى  ل  ما  النهر،  اىل  البحر  من 
حلقوق  ال�سارخة  الإنتهاكات  من 
املدنيني  ق��ت��ل  م��ث��ل  الإن�������س���ان، 
العّزل، ومن بينهم �سيوخ واأطفال 
ون�����س��اء، وال�����س��واه��د على ذل��ك ل 
)عملية  وغ���زة  ج��ن��ني  يف  حت�سى 
وا�ستخدام  امل�سكوب  الر�سا�س 
الفو�سفور الأبي�س( بالإ�سافة اىل 
زج الآلف يف ال�سجون واملعتقالت، 
ث��م ه���دم امل���ن���ازل ع��ل��ى روؤو�����س 
اأ���س��ح��اب��ه��ا وجت���ري���ف الأرا����س���ي 
الف�سل  ج���دران  وب��ن��اء  ال��زراع��ي��ة 
ال��ت��ج��ّول ومنع  ال��ع��ن�����رصي، وح��ظ��ر 
اأعمالهم  اىل  ال��ذه��اب  من  النا�س 
اىل  وما  مدار�سهم،  اىل  والتالمذة 
اأخرى. يف  تع�سفية  اأعمال  من  ذلك 
املقابل فاإن ال�سلطة الفل�سطينية 
والإ�سالمية  العربية  الدول  و�سائر 
والدول التي تّدعي حمبتها ال�سالم 
والعدل الدوليني، مل تتمكن جميعاً 
جمل�س  موافقة  على  احل�سول  من 
الأمن الدويل على اإر�سال مراقبني 
دوليني تابعني له يكونون مبثابة 
حمايتها  تفر�س  م�سلحة  غري  قوة 
ومراقبة  متابعة  مع  للفل�سطينيني 

الأو����س���اع امل��زري��ة يف الأرا���س��ي 
خ�سو�ساً  املحتلة  الفل�سطينية 
العجز  وه��ذا  والقطاع.  ال�سفة  يف 
اىل  للجميع  معلوم  هو  كما  يعود 
الڤيتو الأمريكي املحكوم بالنفوذ 
جماعات  يف  املتمّثل  ال�سهيوين 
مقّدمتها  ويف  اليهودية  ال�سغط 
منظمة الإيباك. وعلى هذا الأ�سا�س 
الإح���ت���الل  ت��ك��ت��ف��ي ���س��ل��ط��ات  ل 
الإ����رصائ���ي���ل���ي ب��ف��ر���س احل�����س��ار 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  اجلائر 
ومعنوياً  مادياً  خنقه  على  والعمل 
اىل  تعمد  بل  ونف�سياً،  و�سيا�سياً 
بالدبابات  ال�سعب  ه��ذا  ق�سف 
احلديثة  والطائرات  وال�سواريخ 
املتطورة رداً على بع�س العمليات 
القانون  ي�سمنها  التي  الب�سيطة 
النف�س  عن  الدفاع  جلهة  الإن�ساين 
وقد  وامل���ال.  والعر�س  والأر����س 
للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام  ت�سّمن 
العام  روم��ا  يف  الدولية  اجلنائية 
ال��دول  تقبل  اأن  ����رصورة   ،1998
الأع�ساء يف هذا النظام، اإخت�سا�س 
بالن�سبة اىل اجلرائم �سد  املحكمة 
والإبادة  احلرب  الإن�سانية، وجرائم 
اأن  اجلماعية وجرمية العدوان. كما 

اعتر  للمحكمة  الأ�سا�سي  النظام 
من  بالقوة  الآخرين  اأرا�سي  �سّم 

�سمن جرائم احلرب.
ال�سياق  ه��ذا  يف  اآخ���ر  اأم���ر  ثمة 
فّكرت  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأن  وه��و 
الإ�رصائيلي  ال��ع��دوان  اأع��ق��اب  يف 
العام  والعرب  الفل�سطينيني  على 
الغربية  ال�سفة  واح��ت��الل   1967
و�سيناء  واجل�����ولن  غ���زة  وق��ط��اع 
يف  اللبنانية  الأرا���س��ي  من  وق�سم 
�سيء  بتقدمي  و�سبعا،  كفر�سوبا 
املدنيني  لل�سكان  احل��م��اي��ة  م��ن 
ف�سدر  الإح��ت��الل،  حتت  الواقعني 
كّلف  ال���ذي   237 ال��رق��م  ال��ق��رار 
مب��وج��ب��ه الأم������ني ال���ع���ام ل���الأمم 
املتحدة مكتب الأونروا يف اليونان 
للقرار  الفّعال  التنفيذ  مبتابعة 
املعنية  احلكومات  اأو���س��ى  ال��ذي 
ب����الح����رتام ال���دق���ي���ق ل��ل��م��ب��ادئ 
الأ���رصى  معاملة  ب�ساأن  الإن�سانية 
اإ�رصائيل  ولكن  املدنيني،  وحماية 
اإدخالها  ب�سبب  املهمة  اأف�سلت 
اليهود العرب �سمن دائرة القرار. 
اآخ��ر  ق���رار  وال��ع��ام 1986 ���س��در 
لل�سعب  احلماية  بتوفري  يطالب 
الفل�سطيني لكن اإ�رصائيل وحماتها 
و�ساهموا  ب��ل  ت��ن��ف��ي��ذه،  ق��اوم��وا 
ال�رصاع  تدويل  تعطيل  يف  جميعاً 
ف�����س��ق��ط م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف ال����دويل 
و�سقط  م��دري��د  م��وؤمت��ر  وك��ذل��ك 
اي�ساً اقرتاح ت�سكيل جلنة حتقيق 

الوليات  اأي���دت  وق��ت  دول��ي��ة، يف 
قبلها  من  جلنة  ت�سكيل  املتحدة 
واإ�رصائيل  ميت�سيل،  جورج  برئا�سة 
وتعار�س  ع��ار���س��ت  جهتها  م��ن 
با�ستمرار تطبيق القرارات الدولية 
وعدوانها.  لحتاللها  املت�سدية 
واملرة الوحيدة التي وافقت فيها 
اأرا�����سٍ  ع��ل��ى ح�����س��ور دويل ف���وق 
كانت  ���س��ي��ط��رت��ه��ا  واق���ع���ة حت���ت 
قبولها قوات املراقبني الدوليني 
املذبحة  اإث��ر  اخلليل  يف  املوؤقتني 
امل�ستوطنني  اأح��د  ارتكبها  التي 
هناك العام 1994 �سد امل�سلني 
تلك  ج��اءت  وق��د  الفل�سطينيني. 
امل��واف��ق��ة ب��ه��دف ال��ت��ه��ّرب من 
دولية  حماية  قوة  اإر�سال  احتمال 
يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  اإ������رصاف  حت��ت 
اأعقاب اإ�سدار جمل�س الأمن القرار 
ع��ل��ى »احل��اج��ة  اأك���د  ال���ذي   904
لل�سعب  والأم���ن  احلماية  لتوفري 
القوة  اكتفت  وقد  الفل�سطيني«. 
املذكورة بكتابة التقارير ورفعها 
الإرتباط  وللجنة  املانحة  ل��ل��دول 
دون  من  الإ�رصائيلية  الفل�سطينية 

تدخل الأمم املتحدة.
انتهاك  يف  ال�����س��خ��ري��ة  ق��م��ة  اإن 
الإ�رصائيليني حقوق الفل�سطينيني 
جلنة  ت�سكيل  اإع��الن��ه��م  يف  تكمن 
اأهايل  ن�سال  مل�ساندة  جماهريية 
ال�سيني.  الإح��ت��الل  �سد  التيبت 
باأن�سطة  اللجنة  ه��ذه  قامت  وق��د 
ال�سينية  ال�سفارة  اأمام  اإحتجاجية 
ه���وؤلء  اأن  ح���ني  يف  اأب���ي���ب،  ب��ت��ل 
املجازر  يف  ي�ساركون  اإما  اأنف�سهم 
اأن��ه��م  اأو  الفل�سطينيني  ���س��د 

ي�سكتون عنها.
جدعون  ال��ك��ات��ب  و���س��ف  وق���د 
ب��اأن��ه ن��وع من  ال��ن��ف��اق  ليفي ه��ذا 
ول  العقل  يطيقه  ل  ال��ذي  النزق 

يقبل به ال�سمري.

العام 1986 �صدر عن االأمم املتحدة 
قرار يطالب بتوفري احلماية لل�صعب 
الفل�صطيني لكن اإ�رصائيل قاومت 

تنفيذه و�صاهمت يف تعطيل تدويل 
ال�رصاع ف�صقط موؤترا جنيف ومدريد
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و�صط االأر�س
وتعني  لتينية  لفظة   Mediterraneus
الأر�س = Terra + و�سط = Medius، اإذن 
كونه  من  باملتو�سط  البحر  ه��ذا  ت�سمية  تاأتي 
به  حتيط  تكاد  ف��الأر���س  الأر����س،  و�سط  يقع 
ال�سمال والغرب،  اأوروبا من  من جميع اجلهات: 
اأفريقيا اىل اجلنوب، واآ�سيا يف ال�رصق. ول يف�سل 
م�سيق  �سغرية:  م�سائق  اإل  القارات  هذه  بني 

اأفريقيا  عن  اأوروب���ا  يف�سل  ال��ذي  ط��ارق  جبل 
الأطل�سي  املتو�سط عن املحيط  البحر  ويف�سل 
اآ�سيا  مب�سافة تبلغ حواىل 14 كلم. كما يف�سل 
يتجاوز  ل  بعر�س  الدردنيل  م�سيق  اأوروب��ا  عن 
1.2 كلم، ويف�سل هذا امل�سيق املتو�سط عن 
بحر مرمرة والبحر الأ�سود الذي يعتره البع�س 
اأفريقيا  ال�سوي�س  قناة  تف�سل  كما  منه.  ج��زءاً 
البحر  وت�سل  الأمتار،  مئات  بعر�س  اآ�سيا  عن 

املتو�سط بالبحر الأحمر.

اأبعاد البحر املتو�صط
يبلغ طول البحر املتو�سط حواىل 3860 كلم 
من م�سيق جبل طارق وحتى مدينة اإ�سكندرون 
يف تركيا، واأق�سى عر�س له حواىل 1600 كلم 
عمق  اأق�سى  اأن  كما  و�سلوفينيا،  ليبيا  بني  ما 
1500م،  عمقه  ومتو�سط  5200م  هو  ملياهه 
كلم2  مليون   2.5 ح��واىل  فتبلغ  م�ساحته  اأم��ا 
وم�ساحته  الأ�سود  البحر  اليه  ي�سيف  والبع�س 

اإعداد: د. اأحمد َعّلو
عميد متقاعد

كانون الأول وملمو�س  مبا�رص  ارت��ب��اط  ه��ن��اك  ك��ان  »كلما 
ل�سعب ما بالبحر، زاد الإدراك ال�سلبي لقوته«.

اإلي�سا ليندر

البحر االأبي�س
املتو�صط

موطن احل�صارة ومركز تاريخ العامل

يعتر 
االأبي�س  الـــبـــحـــر 
البحار  اأقـــدم  مــن  املتو�صط 
التي ت�صّكلت على �صطح االأر�س، كذلك 
ينظر اليه باأنه املجال املائي احليوي الذي 
اأ�صهم يف تكّون احل�صارات القدمية منذ اآالف 
ال�صنني. فعلى �صفافه، وعره، مت انتقال التجارة 
معارك  جرت  �صطحه  وعلى  وال�صعوب،  والثقافات، 
وحروب كثرية، غري اأنه كان وما زال ي�صّكل جامعاً 
ما بني �صعوب واأمم اأقامت على �صواطئه ال�صمالية 

واجلنوبية 
وعلى  والــ�ــرصقــيــة. 

معرًا  ا�صتخدامه  من  الرغم 
فقد  االإجتــاهــات  املختلفة  للغزوات 

رمزًا  يــــزال،  وال  املــا�ــصــي،  �ــصــّكــل يف 
وم�صطلحاً الإعادة توحيد ح�صارة ال�صعوب التي 

الإقامة  الدعوة  تلك  واآخــرهــا  حو�صه،  يف  تقيم 
 Union for The( »االإحتاد من اأجل املتو�صط«
Mediterranean( التي اأطلقت منذ نهاية القرن 
املا�صي، وما زال العمل يجري الإجنازه، حتى اليوم.
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اأذرع  وج��ود  مالحظة  وميكن  كلم2.  األ��ف   450
لهذا البحر، وهي كبرية لدرجة اأن البع�س يطلق 
الأدرياتيكي  البحر  وه��ي:  بحار،  اإ�سم  عليها 
جنوبها،  يف  الأي���وين  والبحر  اإي��ط��ال��ي��ا،  ���رصق��ي 
البحر  كذلك  واليونان،  تركيا  بني  اإيجيه  وبحر 
جنوب  الباليار  وبحر  اإيطاليا،  غربي  الترياين 
اإ�سبانيا، وغريها...، كما يحتوي  فرن�سا و�رصقي 
اأهمها:  الكبرية  اجلزر  من  عدد  على  البحر  هذا 
 - كور�سيكا   - �رصدينيا   - �سقلية   - قر�س 
كريت - مالطا - جزر البليار وغريها. اأما طول 
تتوزعها  كلم،  األف   46 حواىل  فيبلغ  �سواطئه 
يكون  اأن  يكاد  وهو  ومقاطعة،  دول��ة   24 نحو 
اأنه الأكرث تلوثاً يف العامل  بحراً �سبه مغلق، كما 

لأن مياهه ل تتجدد اإل كل مئة عام تقريباً.

تاريخ البحر املتو�صط
يرجح بع�س علماء الأر�س اأن البحر املتو�سط 
التكتونية،  ال�سحائف  نظرية  وفق  تكّون  قد 
مليون   250 قبل  ك��ان��ت  الأر����س  اأن  وي���رون 
�سنة ت�سّكل كتلة واحدة تدعى »باجني«، وكان 
تطور  �سخماً  اأو »تيت�س« خليجاً  خليج »تي�س« 
ال�رصقي  ال�ساحل  على  املتو�سط  البحر  لي�سبح 
انق�سمت  ال�����س��ن��ني  م��الي��ني  وخ���الل  ل��ب��اجن��ي، 
نحو  تدريجاً  تزحف  اأج��زاوؤه��ا  وب��داأت  »باجني« 
نعرفها  التي  القارات  م�سّكلة  احلالية،  اأماكنها 
اأن  اخلليج  لهذا  �سمحت  احلركة  وه��ذه  اليوم، 
 65 ح���واىل  قبل  الأط��ل�����س��ي  باملحيط  يت�سل 
وحتركها  القارات  دوران  اأن  كما  �سنة،  مليون 
وهكذا  »تيت�س«،  لبحر  ال�رصقي  الطرف  اأقفل 

اأخذ البحر املتو�سط �سكله احلايل.
يف ما يتعلق بالتاريخ الب�رصي للبحر املتو�سط، 
امل�رصيون  يكون  اأن  املوؤرخني  من  كرثة  ترّجح 
يف  قامت  التي  احل�سارات  اأوىل  اأ�سحاب  هم 
الألف  قبل  ما  وذل��ك  املتو�سط  البحر  حو�س 
امل�رصيون  حظي  فقد  امل��ي��الد،  قبل  الثالث 
كذلك  ق.م،   3100 م��ن��ذ  وط��ن��ي��ة  ب��ح��ك��وم��ة 
احل�سارة  تكون  اأن  امل��وؤرخ��ني  بع�س  يعتقد 
مع  كريت  جزيرة  يف  قامت  التي  »املينوية« 
احل�سارات  اأوىل  هي  ق.م  الثالث  الألف  بداية 
وبعدها ظهرت  املتو�سط،  الأوروبية يف حو�س 
احل�سارة اليونانية التي يعتر بع�س الباحثني 
عنها  واأخ��ذت  امل�رصية  باحل�سارة  تاأثرت  اأنها 

وغريها.  والفل�سفة  وال��ف��ن  الفكر  يف  الكثري 
بداأ  امليالد  قبل  الثاين  الأل��ف  منت�سف  ومنذ 
املتو�سط  �سواحل  من  ينطلقون  الفينيقيون 
على  وي�سيطرون  ولبنان(،  )�سوريا  ال�رصقية 
كافة،  اأجزائه  اىل  اأبحروا  فقد  املتو�سط،  البحر 
املحيط  اىل  و�سلوا  ط��ارق  جبل  م�سيق  وع��ر 
الأفريقية  ال�����س��واط��ئ  اىل  وم��ن��ه  الأط��ل�����س��ي، 
ناقلني  ال�����س��م��ال��ي��ة،  ال�����س��واط��ئ  اىل  وك��ذل��ك 
جت��ارت��ه��م وح�����س��ارت��ه��م وح��ت��ى ب��ع�����س اأب��ن��اء 

�سعوبهم، فاأقاموا امل�ستعمرات 
واإ�سبانيا  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 

واأ������س�����ب�����ح�����ت 
)يف  قرطاجة 

ت��ون�����س 

اليوم(، 
اإح����������������دى 

البحر  م��دن  اأه���م 
املتو�سط، وقد ب�سطت 

ما  البحر  ه��ذا  على  �سيطرتها 
روما  مع  �رصاعها  وك��ان  600ق.م،  العام  بعد 
للتناف�س  ونتيجة  عملية،  ترجمة  بعد،  م��ا  يف 
البحر  هذا  على  ال�سيطرة  يف  والرغبة  التجاري 
�سواطئه  على  املنت�رصة  والأ���س��واق  وجت��ارت��ه 
اأفريقيا  يف  وجنوباً  اأوروب��ا،  يف  �سمالً  املتنوعة 

و�رصقاً يف اآ�سيا.
قرطاجة  هزمية  بعد  ال��روم��ان  ا�ستطاع  لقد 
�سواطئ  ع��ل��ى  ال�سيطرة  ق.م،   202 ال��ع��ام 
املتو�سط والأرا�سي املحاذية له كلها تقريباً، 
ال�سيطرة  الرومان  ا�ستطاع  قرون  عدة  وخالل 
وال�رصق  ال�سمال  م��ن  البحر  ه��ذا  ح��و���س  على 

اإ�سم  اأطلقوا عليه  اأنهم  والغرب واجلنوب حتى 
.)Mare Nostrun( »بحرنا«

ب��ع��د ���س��ق��وط الإم����راط����وري����ة ال��روم��ان��ي��ة 
دوره  على  املتو�سط  البحر  حافظ  وان�سطارها، 
�سواطئه  فعلى  العامل،  يف  بحري  طريق  كاأهم 
التاريخ  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��امل  م��دن  اأه���م  تقع 
روما  اىل  الق�سطنطينية  والو�سيط، من  القدمي 
والبندقية وجنوى وبر�سلونة، اىل مدن ال�ساحل 
بني  التجارة  كانت  فقد  والآ�سيوي،  الأفريقي 

ال�سني والهند واأوروبا تتم من خالله وعر الر 
يعرف  كان  ما  يف  واللبناين  ال�سوري  الآ�سيوي 

بطريق احلرير.
التجارية  اأهميته  م��ن  ج���زءاً  املتو�سط  فقَد 
بعد  ال��ق��دمي  ال��ع��امل  م��راك��ز  اىل  طريق  كاأق�رص 
الرجاء ال�سالح على يدي  راأ�س  اكت�ساف طريق 
البحار الرتغايل فا�سكو دي غاما العام 1497 
وا�ستخدام   ،1498 العام  الهند  اىل  وو�سوله 
بعد  كذلك  ال�����رصق،  نحو  الطريق  ه��ذا  ال�سفن 
يدي  ع��ل��ى   1492 ال��ع��ام  اأم���ريك���ا  اك��ت�����س��اف 
قناة  افتتاح  وبعد  لكن  كولومب�س،  كري�ستوف 
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املتو�سط  البحر  عاد   ،1869 العام  ال�سوي�س 
اأوروبا واآ�سيا بحراً،  كاأق�رص طريق يربط ما بني 
و�سّكل يف ما بعد اأهم اخلطوط البحرية اإن�سغالً 
فقد  كذلك  التجارية،  ال�سفن  بحركة  وازدحاماً 
خالل  البحرية  املعارك  من  لكثري  م�رصحاً  �سّكل 

احلربني العامليتني الأوىل والثانية. 

البحر املتو�صط يف اجليوبولتيك
املواقع  اأه���م  م��ن  امل��ت��و���س��ط  ال��ب��ح��ر  يعتر 

بالن�سبة  خ�سو�ساً  العامل  يف  اجليو�سرتاتيجية 
املتحدة  والوليات  الأوروب��ي  الغرب  دول  اىل 
 ،)NATO( »الناتو«  اأي دول حلف  الأمريكية 
ا�سرتاتيجيات  يف  ج���داً  م��ه��م��اً  ك���ان  وك��ذل��ك 
املع�سكر ال�رصقي ال�سابق )حلف وار�سو( بزعامة 
الإحتاد ال�سوفياتي. وخالل فرتة احلرب الباردة 
كان   )1990  -  1945( املع�سكرين  بني  ما 

املتو�سط م�رصح تناف�س و�رصاع.
اإن اأهمية هذا البحر اجليو�سرتاتيجية تكمن يف 
 24 حواىل  ي�ساطئ  فهو  اجليوبولتيكية  بنيته 
دولة وكياناً �سيا�سياً وب�رصياً، وح�سارياً.  وعلى 

ب�رصية  جتمعات  واجلنوبية  ال�رصقية  �سواطئه 
الطاقة.  وم���وارد  ال���رثوات  اأه��م  تكتنز  ودول 
الب�رصية  احل�����س��ارات  اأق���دم  حو�سه  يف  ك��ذل��ك 
الفرعونية واليونانية والرومانية، وعلى �سفته 
الثالثة،  التوحيدية  الأدي���ان  ظهرت  ال�رصقية 
يعتقد  كما  والثقافة  احل�سارة  انطلقت  ومنها 

الكثري من املوؤرخني.

دول احلو�س
من  جمموعة  املتو�سط  ح��و���س  اىل  تنتمي 
واأفريقيا  اأوروب��ا  ق��ارات:  ثالث  يف  تقع  ال��دول 

واآ�سيا وهي كما ياأتي:
 - فرن�سا   - اإ�سبانيا  ـــا:  اأوروب  -
موناكو - اإيطاليا - �سلوفينيا - 
كرواتيا - البو�سنة والهر�سك 
- اجلبل الأ�سود - األبانيا - 
اليها  وي�ساف  اليونان، 
م��ق��اط��ع��ة ج��ب��ل ط���ارق 

الإنكليزية.
تركيا  ــا:  ــي ــص اآ�  -
 - لبنان   - �سوريا   -

اإ�رصائيل - فل�سطني.
 - م�رص  اأفريقيا:   -
ليبيا - تون�س - اجلزائر 

واملغرب.
وهناك الدولتان اجلزيرتان: 

قر�س ومالطا.
على  املطلة  ال���دول  م�ساحة  تبلغ 
 9 م��ن  اأك���رث  وت�ساطئه  املتو�سط  البحر 
 470 على  �سكانها  عدد  ويزيد  كلم2،  ماليني 
ي�سّكل  وه��ذا   ،)2008 )اإح�ساء  ن�سمة  مليون 
وا�سعة.  جت��اري��ة  و�سوقاً  ك��ب��رية،  ب�رصية  كتلة 
ومنظمات  مبجموعات  ال���دول  ه��ذه  وت��رت��ب��ط 
الذي  الأوروب��ي  الإحت��اد  كدول  مهمة،  اإقليمية 
التي  ي�سم 27 دولة، وجمموعة الدول العربية 

ت�سم 22 دولة.
م�رصوع  بلورة  يف  �ساعد  قد  الواقع  هذا  ولعل 
القرن  نهاية  منذ  املتو�سطي  الإحت���اد  اإق��ام��ة 
الإحتاد  م�رصوع  بلورة  اىل  ال�سعي  ويف  املا�سي، 
م�ست،  قليلة  �سنوات  منذ  املتو�سط  اأجل  من 
املجالت  يف  الدول  هذه  بني  الروابط  لتدعيم 

املختلفة وحماية البحر املتو�سط. 

االإحتاد من اأجل املتو�صط
اإط���الق���ه مب�رصوع  ع���رف ه���ذا امل�������رصوع ع��ن��د 
الدول  ت�سم  هيئة  وهو  املتو�سطي«  »الإحتاد 
اليها  ي�ساف  الأوروب���ي،  الإحت���اد  يف  الأع�ساء 
الأردن   + املتو�سط  البحر  على  املطلة  ال��دول 
وموريتانيا. وقد اأعلن عن انطالق هذا الإحتاد، 
متوز   13 يف  )�ساركوزي(  الفرن�سي  الرئي�س 
تنموية  م�رصوعات  اإقامة  بهدف   ،2008 العام 
عليه.  املطلة  والدول  املتو�سط  بالبحر  تتعلق 
برئا�سة  دول��ة،   43 ح��واىل  امل�����رصوع  �سم  وق��د 
والرئي�س  الفرن�سي  الرئي�س  بني  ما  م�سرتكة 
دول  ع��ن  كممثلني  م��ب��ارك،  ح�سني  امل�����رصي 
وعلى  واجلنوبية،  ال�سمالية  املتو�سط  �سفتي 

اأن تتغري الرئا�سة كل �سنتني.
اأج��ل  م��ن  الإحت�����اد  اأه�����داف  تلخي�س  مي��ك��ن 

املتو�سط كما ياأتي:
- تخفيف حدة تلّوث البحر املتو�سط والعمل 
املياه  على  والرتكيز  و�سواطئه،  تنظيفه  على 

وال�رصف ال�سحي.
- اإجناز طريق بري يربط بني موانئ للمتو�سط 
البحري  النقل  )طريق �رصيع( وحت�سني عمليات 

بني هذه املوانئ.
املدنية  احلماية  وو�سائل  التعاون  تعزيز   -
من  التي  اأو  الطبيعية،  الكوارث  من  والوقاية 

�سناعة الإن�سان.
البديلة  الطاقة  م�ساريع  بناء  خطة  ت�سجيع   -

وتوليد الطاقة ال�سم�سية.
لت�سجيع  متو�سطية  اأورو  جامعة  اإق��ام��ة   -
احلراك الأكادميي بني الدول الأع�ساء ومقرها 

يف �سلوفينيا.
ال�سغرية  وال�����رصك��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  دع��م   -
الفنية  امل�ساعدات  تقدمي  عر  واملتو�سطة، 

واملالية الطوعية من الدول الأع�ساء.
احلو�س  دول  لبع�س  الإحت���اد  ه��ذا  ي��رق  مل 
للدول  اإه��ان��ة  فيه  راأت  فليبيا  املتو�سطي، 
الأفريقية والعربية على ال�سفة اجلنوبية للبحر، 
للتعوي�س  فرن�سية  حماولة  اعترته  وتركيا 
الأوروبي  الإحتاد  امتناع  عن  واإر�سائها  لرتكيا 
عن املوافقة على دخولها لهذا الإحتاد، كما اأن 
جمموعة الدول العربية، مل تر�َس عن موقف دول 
الإحتاد الأوروبي يف نظرتها اىل ال�رصاع العربي 
قمة  يف  العربية  ال�سالم  ومببادرة  الإ�رصائيلي   -
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الإحت��اد  موقف  كذلك   ،2002 ال��ع��ام  ب��ريوت 
 - الفل�سطينية  ال�سالم  مبادرة  من  الأوروب���ي 
 2008 العام  غزة  على  والعدوان  الإ�رصائيلية 
من  الرغم  وعلى  ولكن   .2009 العام  ومطلع 
وبع�س  فرن�سا  م�ساعي  فاإن  ال�سعوبات،  هذه 
الدول الأوروبية ما زالت حثيثة لإزالة العقبات 
ولكن  الإحت���اد،  ه��ذا  تفعيل  دون  حت��ول  التي 
هذا الطموح الأوروبي - املتو�سطي يف تكوين 
الإقت�سادي  ح�سوره  ل��ه  يكون  فاعل  اإحت���اد 
العاملي،  امل�رصح  على  واحل�ساري  وال�سيا�سي 
والتهمي�س  التعنت  عقبات  تعرت�سه  زالت  ما 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تتبعها  ال��ت��ي 
العاملية،  �سيا�ساتها  ممار�سة  يف  واإ���رصائ��ي��ل، 
الكون  �سيا�سة  تقرير  يف  الإنفراد  يف  ورغبتها 

وفق م�ساحلها. 

ح�صارة م�صرتكة
املت��و�سط ط��وال  الأبي���س  البحر  �سّك��ل  لقد 
تفاعلت  واحداً،  جغ��رافياً  حّيزاً  الب���رصي  تاريخه 
التي  الأم��واج  حركة  بفعل  ومت��ازج��ت،  �سعوبه 
حملت  وم��ع��ه��ا  م��وان��ئ��ه،  ب��ني  ال�سفن  حملت 
املوارد  حملت  كما  وب�س��راً،  واأفكاراً  ثقاف��ات 
وبذلك  �سواطئه،  ب��ني  املختلفة  واملنتجات 
�سماله  ب��ني  جتمع  م�سرتكة  ح�سارة  تكّونت 
وج��ن��وب��ه و���رصق��������ه، ت��وّح��������د ب��ني الأوروب��ي�����ني 
هذه  تعي��د  اأن  ال�س�روري  من  لذلك  والعرب، 
اإن���ساين،  م�ست��رك  ت��������اري��خ  ب��ن��اء  ال�����س��ع��وب 
فالعامل  و���س��ي��ا���س��ي،  اإق��ت�����س��ادي  اإج��ت��م��اع��ي، 
حو�س  و�سعوب  كثرية،  حتديات  يعي�س  اليوم 
هذا  وبحجم  لالإ�ستجابة،  م��دع��وة  املتو�سط 

التحدي.

املراجع:
• www.UN.org/Depts/

Los/../Mediterranean-Sea .
htm.
• www.wordiq.com/

definition .Mediterranean_
Sea.
• en.wikipedia.org/wiki/

Mediterranean_Sea.
• ar.wikipedia.org/wiki/ 

الإحتاد من اأجل املتو�سط
العدد     - املعرفة  عامل  والتاريخ:  البحر   •
 - راي�س  اإ.  اإ.  حترير:   ،2005 اإبريل   -  314

ترجمة د. عاطف اأحمد.
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برنامج لدعم اإنتاج الطاقة البديلة
الطاقة  يف  والإ�ستثمارات  امل�ساريع  دعم  برنامج  لبنان  م�رصف  اأطلق 
املتجّددة وحفظ الطاقة، واملمّول �سمن هبة من الإحتاد الأوروبي بقيمة 
كفالت  و���رصك��ة   )12.2( لبنان  م�رصف  ب��ني  م��وّزع��ة  ي��ورو  مليون   15

)مليونان و600 األف يورو(.

ياأتي هذا امل�رصوع يف �سياق �سعي امل�رصف املركزي اىل ت�سجيع املبادرات 
عدة  �سابقاً  اأ�سدر  كان  وهو  املتجّددة،  املوارد  من  بالإ�ستفادة  اخلا�سة 
تعاميم حول الطاقة والبيئة واأهمية الإ�ستثمار يف الطاقة املتجّددة التي 
ميكن اأن توؤمن وفراً مهماً يف التكلفة التي يتحّملها الأفراد اأو املوؤ�س�سات، 

اإ�سافة اىل كونها نظيفة بيئياً.

اأكر  اليوم  الب�رصية  تواجه 
تاريخها،  يف  مع�صلتني 
والزيادة  املناخي  التغيري 
�صكان  عـــدد  يف  املـــّطـــردة 
نحو  �صيبلغ  الــذي  االأر�ــــس، 
العام  ن�صمة  مليارات  ت�صعة 
2050، بينما يعاين نحو 1.5 
من  احلــرمــان  �صخ�س  بليون 
هذا  من  وانطالقاً  الكهرباء. 
امللحة  احلاجة  تــرز  الواقع 

اىل الــتــعــاون الــــدويل من 
يف  ا�صتثمارات  تاأمني  اأجل 
الطاقة  من  الكهرباء  توليد 
�صم�س  )هــــواء،  ــّددة  ــج املــت
تخف�س  وتكنولوجيا  ومياه( 
كــلــفــة اإنــتــاجــهــا، ممــا يحد 
امل�صّببة  الغازات  انبعاث  من 
االأر�س  حرارة  درجة  الرتفاع 

)االإحتبا�س احلراري(.
املتجّددة  الطاقة  وت�صّكل 

ــــــرصاء« يف  »ثــــــــــورة خــــــ�
و�صيكون  احلــــايل  الـــقـــرن 
الطاقة  عقد  املقبل  العقد 
العقد  كــان  كما  املتجّددة 
االإنرتنت«،  »عقد  املا�صي 
بحيث اأن قيمة االإ�صتثمارات 
الطاقة  قطاع  يف  املطلوبة 
املتجّددة عاملياً قد ارتفعت 
بني العامني 2004 و2009 

اىل 155 مليار دوالر.
اأين لبنان من كل ما يح�رّص 
له العامل يف جمال تر�صيد 
الطاقة واالإ�صتثمار يف قطاع 
خ�صو�صاً  املتجّددة،  الطاقة 
كهرباء  ـــة  اأزم يــعــاين  ـــه  واأن
ال�صيف  اخلطر  ناقو�س  دقت 
االإنتاج  الفائت، يف جماالت 
والتوزيع واأ�صعار الفيول...؟

تر�صيد الطاقة يتقّدم عاملياً

اإنتاجها من املوارد املتجّددة 
يجذب االإ�صتثمارات ال�صخمة



م�ستقبل  اجل���دي���د  ول��ل��ق��ط��اع 
فر�ساً  يوفر  اأن  يوؤمل  كما  واع��د، 
اأن  متّكن  اإذا  للبنان  اإقت�سادية 

يكون مركزاً ملوؤ�س�سات تطور التقنيات التي لها عالقة بالطاقة عموماً.
وفق م�سادر م�رصف لبنان فاإن الأموال التي �سبق ذكرها �ست�ستعمل يف 
اأو املتو�سطة لتطوير  ال�سغرية  اإ�ستدانة املوؤ�س�سات  دعم خف�س تكلفة 
م�ساريع الطاقة املتجّددة. و�سوف تكون قيمة هذا الدعم 5 يف املئة من 
القرو�س  اآخر، مثل  القر�س حا�سالً على دعم  القر�س عندما يكون  قيمة 
املدعومة من ال�سناعة اأو  الزراعة اأو ال�سياحة اأو التكنولوجيا، ويبلغ حدود 

ال�15 يف املئة يف حال عدم وجود دعم فعلي.
الهدف من ذلك اأن تقارب الفائدة ال�سفر يف املئة، واأن تكون القرو�س 
لآجال متو�سطة وطويلة، بحيث اأن الوفر الذي يوجده ا�ستخدام التقنيات 
اأن هذا  للطاقة املتجّددة يفي مع الوقت قيمة القر�س. ويوؤكد امل�سدر 
الذي  »نرييا«  م�رصوع  اإطالق  و�سيتم  والتح�سري  املتابعة  قيد  املو�سوع 
�سيكون اإطاراً للعمل، ي�سارك فيه الإحتاد الأوروبي وبرنامج الأمم املتحدة 
امل�ساريع  لطرح  اأخ���رى،  حكومية  وموؤ�س�سات  لبنان  وم�رصف  الإمن��ائ��ي 
الهدف  اأن  �سيما  ل  امل��ت��ج��ّددة،  الطاقة  لإط��الق  املالئمة  وال�سيا�سات 
البالد  يف  الطاقة  ل�ستهالك  الإجمالية  الفاتورة  تقلي�س  اليوم  الأ�سا�سي 
واملتو�سطة  ال�سغرية  اللبنانية  للموؤ�س�سات  التناف�سية  القدرة  وتعزيز 

احلجم.

كفاالت وم�صاريع الطاقة
�رصكة  عر  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  املدعومة  القرو�س  متّر 
كفالت التي �رصح رئي�س جمل�س اإدارتها ومديرها العام الدكتور خاطر اأبي 
برنامج  تطبيق  واآلية  البديلة  الطاقة  اإنتاج  ت�سجيع  يف  م�ساهمتها  حبيب، 

الطاقة الر�سيدة.
من الرامج التي و�سعتها ال�رصكة اأخرياً برنامج »كفالت« للطاقة وهو 
فرتة  مع  �سنوات  �سبع  مدته  الطاقة،  جمال  يف  ال�سابقة  لراجمها  مكّمل 
اأن يطور  الطاقة امل�ستدامة  �سماح. وميكن مبوجبه للم�ستفيد من برامج 
نظام الطاقة العامل يف م�سنعه اأو �رصكته... �سواء كان هذا النظام م�ستداماً 

اأو تقليدياً )�سديق للبيئة اأم غري �سديق لها(.
خالل  من  الطاقة  اإنتاج  تطوير  على  العمل  الرنامج  ه��ذا  من  الهدف 
بالطاقة  الإ�ستدامة  ومبداأ  املياه(.  الهواء،  )ال�سم�س،  املتجّددة  املوارد 
الروتيني  الإ�ستعمال  تتعدى  التي  الر�سيدة  الطاقة  فكرة  من  ينطلق 
الذروة،  اىل  الإ�ستعمال  ن�سبة  ت�سل  حني  خ�سو�ساً  التقليدية،  للطاقة 

وبالتايل ينبغي ا�ستعمالها والإ�ستفادة منها باأف�سل الطرق.
وبالتعاون  اخللفية،  هذه  من  انطالقاً  اأنه  حبيب،  اأبي  الدكتور  ويو�سح 
مليونني  بقيمة  ال�رصكة  بت�رصّف  هبة  و�سع  ال��ذي  الأوروب���ي،  الإحت��اد  مع 
كفالت  �رصكة  اأم��وال  جانب  اىل  كاحتياط  ت�ستعمل  ي��ورو،  األ��ف  و600 
اخلا�سة، لهند�سة برامج متويل تعطي اأف�سلية وا�سحة للطاقة الر�سيدة 

وامل�ستدامة، و�سعت كفالت ثالثة برامج �سمن الرنامج الرئي�س:
القطاعات  يف  ا�ستثمارات  على  ينطبق  وه��و  الرت�سيد،  ب��رن��ام��ج   -

كانون الأول 2010
122

اجلي�س - العدد رقم 306

با�سيل  جران  املهند�س  واملياه  الطاقة  وزير  اأعلن 
الطاقة،  لكفاءة  �ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجية  اعتماد 
مرفقة مب�رصوع قانون حفظ الطاقة، لفتاً اىل اأن وزارة الطاقة واملياه 
اأن تتقدم بها قريباً اىل جمل�س الوزراء، متهيداً  و�سعت خطة، على 

لإقرارها يف املجل�س النيابي.
الأول ق�سى بتوزيع 3 ماليني  الوزارة ثالثة م�ساريع،  اأطلقت  كما 
اللمبات  ه��ذه  اأن  علماً  م��ن��زل،  مليون  على  للطاقة  م��وف��رة  ملبة 
الإقت�سادية حتّقق وفراً �سنوياً اإجمالياً بحدود 76 مليون دولر. اأما 
املياه.  لت�سخني  ال�سم�سية  الطاقة  باعتماد  فيتعلق  الثاين  امل�رصوع 
ب�سيطة،  قرو�ساً  للراغبني  امل�سارف  تقدم  باأن  امل�رصوع  ويق�سي 
و�ست�سهم  �سنوات،   5 على  تق�سيط  مع  املئة،  يف  �سفر  وبفائدة 
الوزارة ب�200 دولر حت�سم من ثمن كل �سخان �سم�سي يتم تركيبه 

من خالل هذا امل�رصوع.

كفالت، هي �رصكة م�ساهمة لبنانية مالية ذات منفعة عامة، تعود 
وخلم�سني   )٪75( الودائع  ل�سمان  الوطنية  للموؤ�س�سة  ملكيتها 

م�رصفاً لبنانياً )٪25(.
ال�سغرية  امل��وؤ���س�����س��ات  م�ساعدة  على  ك��ف��الت  تعمل 
على  للح�سول  لبنان(،  يف  )العاملة  احلجم  واملتو�سطة 
م�رصفية،  لقرو�س  كفالت  منح  طريق  عن  م�رصيف  متويل 
من  مقّدمة  موؤ�س�سية  وخطط  ج��دوى  درا���س��ات  على  ب��ن��اًء 
طالبي القرو�س، ترهن على ا�ستدامة الن�ساط الإقت�سادي 
ال���ذي ه��و حم���ور ط��ل��ب ال��ق��ر���س. ت��ت��وج��ه ���رصك��ة كفالت 
التي تعمل  ال�سغرية واملتو�سطة احلجم  املوؤ�س�سات  اىل  براجمها 
يف اأحد القطاعات الإقت�سادية التالية: ال�سناعة، الزراعة، ال�سياحة، 

الإنتاج احلريف، والتقنيات املتطورة.

وزارة الطاقة واملياه

الت
كفا



هذه  اأرادت  ح��ال  يف  ك��ف��الت،  ت�سملها  ال��ت��ي 
املوجودة  الطاقة  اأجهزة  تر�ّسد  اأن  املوؤ�س�سات 
اأو  الهدر  وحتا�سي  اإنتاجيتها  بزيادة  لديها، 
الأعلى  ال�سقف  ف��اإن  احل��ال  ه��ذه  يف  �سابه.  ما 
يف  لبنانية  لرية  مليون  ثالثمائة  هو  لالإقرتا�س 
برنامج كفالت الأ�سا�سي، وهو يرتفع اىل 600 
مليون اإذا كان القر�س من خالل برنامج كفالت 
اجلديدة  واملفارقة  الطاقة.  لرت�سيد  الإ�سايف 
هنا، اأن فرتة القر�س متتد لع�رص �سنوات )بهدف 
الأمر  املتجّددة(،  الطاقة  اعتماد  على  الت�سجيع 
ل�ستعمال  للموؤ�س�سات  ح��اف��زاً  ي�سّكل  ال��ذي 

الأ�ساليب الر�سيدة.
لإنتاج  املوؤ�س�سات  ت�ستعملها  قرو�س  كفالة  يتيح  الثاين  الرنامج   -
فرتة  وت�سمل  عاماً،  ع�رص  خم�سة  القرو�س  هذه  مدة  امل�ستدامة،  الطاقة  
لبنانية،  لرية  األف  و200  مليار  اىل  قيمتها  ت�سل  فيما  �سنتني،  �سماح 

لتكون مدعومة ومعفية من الإحتياطي الإلزامي.
اىل  موّجه  ولكنه  تفا�سيله،  جميع  يف  �سابقه  ي�سبه  الثالث  الرنامج   -
بيع  اخلا�س  للمنتج  اللبناين  الت�رصيع  ي�سمح  عندما  اأي  الالحقة،  املرحلة 
اإنتاجه من الطاقة اىل ال�سبكة العامة، يف حال توافر الفائ�س لديه، اأ�سوة 
مدة  تكون  و�سوف  والدامنارك...  وكندا  كاأملانيا،  املتطورة  العامل  بدول 
هذا القر�س 15 �سنة، ولكن مع فرتة �سماح ثالث �سنوات، لأن توقعاتنا 

لن�سبة الإ�ستثمارات يف هذا املجال �سوف تكون اأكر.

اتفاق بني لبنان واالإحتاد االأوروبي
عن م�سامني الإتفاق الذي مّت بني لبنان وبني الإحتاد الأوروبي يف هذا 

امل�سمار يقول اأبي حبيب:

قدره  مبلغاً  الأوروب���ي  الإحت��اد  خ�س�س  لقد   
12.2 مليون يورو هبة مل�رصف لبنان ت�ستعمل 
وامل�ستدامة  الر�سيدة  الطاقة  فوائد  دع��م  يف 
يقوم  امل�رصف  فاإن  الإطار  هذا  ويف  وتطويرها. 
العديد  لتطوير  ال��الزم��ة  ال��درا���س��ات  ب��اإع��داد 
التي  القرو�س  دعم  )غري  الأخ��رى  الرامج  من 
ما  ال��رام��ج  ه��ذه  من  ك��ف��الت(.  �رصكة  تكفلها 
موّجه  هو  ما  ومنها  واملنازل،  لالأفراد  موّجه  هو 
امل�ساريع  تتعدى  التي  الكبرية  امل�ساريع  اىل 
التي تكفلها كفالت. واإذا جمعنا هذه الرامج، 
�سنجد اأن جممل هذه احلوافز امل�رصفية املالية، 
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ت�ستفيد القرو�س املكفولة من قبل �رصكة كفالت من دعم مايل 
خلف�س الفوائد عليها.

على  املالية  الأعباء  لتخفي�س  هذا  الدعم  برنامج  اإن�ساء  مّت  وقد 
اأجل  من  تقرت�س  التي  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

ن�ساطاتها. متويل 
هذا  ب��دف��ع  اللبنانية  املالية  وزارة  ت��ق��وم 
الدعم باإدارة امل�رصف املركزي اللبناين. ويتّم 
اإ�سدار كفالة القر�س بناًء على جدوى امل�رصوع 

املقّدم وذلك ل�سالح امل�رصف املقر�س.
ومتكن الكفالة املقرت�س من تقدمي �سمانة 
خماطر  تنخف�س  وب��ذل��ك  املقر�س  للم�رصف 
م��ن رغبة  ي��زي��د  ال��ق��ر���س على امل�����رصف، مم��ا 

للكفالة  ونتيجة  املقرتح.  القت�سادي  الن�ساط  بتمويل  امل�رصف 
هذه، فاإن امل�رصف املقر�س قد يخف�س من الكفالت وال�سمانات 
القرار  اأن  اإل  القر�س.  على  للموافقة  ع��ادة  يطلبها  التي  الأخ��رى 
املقر�س،  امل�رصف  يد  يف  يكون  القر�س  على  للموافقة  النهائي 

وهو يحدد اأي�ساً �رصوط القر�س.
املرتبطة  ال�سمانة  �سفة  اىل  بالإ�سافة 
من  امل�ستفيد  املقرت�س  فاإن  بالكفالة، 
مبا�رصة على  كفالة �رصكة كفالت، يح�سل 
على  املرتتبة  الفوائد  يخف�س  مايل  دعم 
ال�سغرية  للموؤ�س�سات  ي�سمح  ما  القر�س، 
من  الإق��رتا���س  م��ن  احل��ج��م  واملتو�سطة 

امل�سارف بكلفة متويلية معقولة.

اىل ذلك ثمة م�رصوع ثالث حموره الإنارة العامة لالأوتو�سرتادات 
ليالً،  ومظلمة  ن��ه��اراً  م�ساءة  ت��ك��ون  م��ا  ك��ث��رياً  ال��ت��ي  وال��ط��رق 
»الفوتو �سن�رص« على  توزيع  اىل  امل�رصوع �سي�سار  ومبوجب هذا 

البلديات،  لكل  موحداً  نظاماً  يوجد  ما  ب�سيطة،  بكلفة  البلديات  كل 
ويحقق وفراً �سنوياً مهماً يف وقت تبلغ فيه م�ستحقات كهرباء لبنان 

من املوؤ�س�سات العامة، نحو 500 مليار دولر.



هي اأف�سل ما يوجد يف العامل على م�ستوى التمويل، ولكن هذا ل يعني اأن 
احلوافز هي الأف�سل يف العامل، باعتبار اأن هناك بع�س الدول مثل اأملانيا 
وكندا والدامنارك... ي�سرتي الطاقة من املنتجني الأفراد يف حقل الطاقة 

املتجّددة باأ�سعار ت�سجيعية م�ساعفة عن اأ�سعار الطاقة التقليدية.
قبل  من  الفني  للت�سنيف  تخ�سع  �سوف  القرو�س  هذه  اأن  اىل  واأ�سار 
موؤ�س�سات متخ�س�سة، للتمييز بني ما ي�سّكل تر�سيداً للطاقة واإنتاج طاقة 

التو�سيف.  بهذا  يحظى  ل  ما  وبني  م�ستدامة، 
كما واأن تعميماً �سدر عن م�رصف لبنان لتغطية 

هذه الرامج ودعمها.
انطالقة  تكون  اأن  حبيب  اأبي  الدكتور  وتوّقع 
الأوىل،  الفرتة  يف  ن�سبياً  خجولة  الرامج  ه��ذه 
باعتبار اأن التعّرف عليها �سوف ي�ستغرق وقتاً، 

لكن الأمور �ستت�سارع يف الفرتة الالحقة، ومن جهتها �سوف تقوم كفالت 
باإعداد حلقات حوار لتو�سيع املعرفة يف هذا املجال. واأكد اأن الهدف من 
فح�سب،  الوطنية  الكلفة  وتخفي�س  الطاقة،  تر�سيد  لي�س  الرامج  هذه 
بل تعزيز الطلب على اخلدمة يف قطاع �سيكون الأكرث منواً يف الإقت�ساد 
مناف�سة  هنالك  تكون  و�سوف  القادمة،  ال�سنوات  يف  احلديث  العاملي 

اإقليمية �سديدة على مركز هذه اخلدمات التقنية واملعرفية.
وختم قائالً: اإن عدداً كبرياً من اللبنانيني يعملون 
يف ال�رصكات الرائدة يف هذا احلقل يف اأوروبا واأمريكا 
�سوف  لبنان،  يف  للخدمات  �سوق  ووجود  ال�سمالية، 
واإنتاج  للخدمات  العودة، وفتح مكاتب  ي�سجع على 
منه  وت�ستخرج  اللبناين  ال�سوق  تخدم  التي  الرامج 
ال�سوق  خلدمة  وتنطلق  ت�ستمر  كي  كافية  ربحية 
التناف�س يف هذه احلقول  الإقليمي واأفريقيا، حيث 

ويف هذه املناطق يف اأوجه.
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»ث��ورة  امل��ت��ج��ّددة  الطاقة  ت�سكل 
العقد  و�سيكون  احل��ايل«  القرن  يف  خ�رصاء 
كان  كما  امل��ت��ج��ّددة  الطاقة  عقد  املقبل 
اأن  بحيث  النرتنت«،  »عقد  املا�سي  العقد 
قيمة الإ�ستثمارات املطلوبة يف قطاع الطاقة 
العامني  بني  ارتفعت  قد  عاملياً  املتجّددة 

2004 و 2009 اإىل 155 بليون دولر.
املتجّددة  الطاقة  باتت  اأخ��رى،  ناحية  ومن 

ال�سكان  ع��دد  زي���ادة  ب�سبب  عاملية،  ق�سية 
تنمية  لتحقيق  ال��ط��اق��ة  اإىل  احل��اج��ة  وازدي�����اد 

اإقت�سادية م�ستدامة.
 2009 ال��ع��ام  التوقعات  اأ���س��ارت  وق��د 
الأحفوري  الوقود  على  الإعتماد  زيادة  اىل 
ما يحمل تبعات خطرية،  الطاقة،  يف توليد 
 44 النفط  من  العامل  اإ�ستهالك  يرفع  اإذ 
و2033   2006 ال��ع��ام��ني  ب��ني  امل��ئ��ة  يف 
التعاون  منظمة  يف  الأع�ساء  غري  ال��دول  يف 
اىل  يدعو  الذي  الأمر  والتنمية،  الإقت�سادي 
اجلهود  وتوحيد  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  ����رصورة 
للحفاظ على م�سادر الطاقة يف العامل وتاأمني 
احتياجاته منها، ما يتطلب تاأمني ا�ستثمارات 
يف توليد الطاقة املتجّددة واعتماد تكنولوجيا 

تخف�س كلفة اإنتاجها. 

الطاقة املتجّددة يف العامل







اإعداد: تريز من�صور
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احلاالت  املعّرة عن  ــوان  واالأل اخلطوط  ر�صم  ري�صته يف  مبدعة  ــوان،  االأل اأورك�صرتا  قائد 
االإن�صانية، والطبيعة بف�صولها املختلفة. اإنه الفنان الذي قلبت مدريد مفاهيم فنه راأ�صاً على 
عقب. ح�صن جوين ابن زقاق البالط وجدرانها الرملية و�صطوح القرميد واأ�صجار املانيوليا، ري�صة 

تفّردت يف جيلها.

لوحة تقتفي اأثر الطفولة

الفنان الت�صكيلي ح�صن جوين
كان على ال�صعر اأن يرتاجع ليولد الر�صم

»فراقيات« الطفولة
ودندنات فريوز

ولد الر�سام ح�سن جوين يف بريوت 
- حملة زقاق البالط العام 1942 
يف اأ�رصة موؤلفة من ثمانية اأولد هو 
الثالث فيها والبكر بني ال�سبيان، 
لذا فاإن �سعوره بالأبوة رافقه منذ 
جوين  الكرمي  عبد  وال��ده  ال�سغر. 
)�سّكاف(، ووالدته فاطمة اإبراهيم 

)ربة منزل(. ورث عن والده الطيبة والت�سامح، 
وعن والدته احل�سا�سية املفرطة وحبها لل�سعر، 

حيث كانت من ذّواقة ال�سعر الزجلي. 
على  جوين  ح�سن  عرث  عمره  من  ال�ساد�سة  يف 

اأخته  ت�ستخدمها  نباتية  اأ�سكالً  يحوي  دف��رت 
فاأ�سعرته  وال��ت��ط��ري��ز،  اخل��ي��اط��ة  يف  ال��ك��رى 
حينها  وعرف  عارمة،  بغبطة  والأل��وان  اخلطوط 
زوج  اأه��داه  عامني،  بعد  ر�ساماً.  �سي�سبح  اأن��ه 

ر�سا�سها  يحتوي  اأق��الم��اً  عمته 
ذلك  ف�سحره  األ����وان،  ث��الث��ة  على 
اأك����رث، وك����ان ع��ن��د الإن��ت��ه��اء من 
يلجاأ  املدر�سية،  وظائفه  كتابة 
لغة  فيه  وج��د  ال���ذي  ال��ر���س��م  اإىل 
اللغات  غري حمكية يتقنها، عك�س 
الأبجدية  ي��الق��ي  وك��اأن��ه  الأخ����رى، 
الر�سم  ولأن  واخل��ط��وط.  ب��الأل��وان 
قد ي�سغله عن املدر�سة، ا�ست�سلم 
لتاأثري ال�سعر و»الفراقيات« التي 
كانوا  زّجالني  من  �سماعها  اعتاد 
دندنات  واإىل  ل��وال��ده،  اأ���س��دق��اء 
بيت  يف  املقيمة  ج��ارت��ه  ف���ريوز، 
املنفلوطي  ق��راأ  لبيتهم.  مال�سق 
وجران، وكتب ال�سعر ون�رص بع�س 
»الطيار«،  ج��ري��دة  يف  الق�سائد 
التي كان ي�سدرها ن�سيب املتني، 
هناك  ب����اأن  »���س��ع��رت  وي���ق���ول: 
تواأمني يف راأ�سي، كان على ال�سعر 

اأن يرتاجع ليولد الر�سم«.
يف �سن الثامنة بداأ ير�سم الوجوه والأ�سخا�س 
ولي�س الطبيعة، لأن الإن�سان بالن�سبة اإىل جوين 
الفرح  الإن�سانية،  التعبري  حالت  اأف�سل  ي�سّكل 
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واحلزن والتعب وال�سقاء والوجع، وهو الذي ن�ساأ 
يف بيئة فقرية، مل تتح له �سوى الكفاح من اأجل 
وال�سعور  املر�س  وحماربة  العي�س  لقمة  تاأمني 
وتتوجع،  تتاأمل  اإن�سانية  �ساللة  اىل  ينتمي  باأنه 
كما �سعر اأنه �ساحب ر�سالة اإن�سانية ب�رصية، بغية 

ا�ستنها�س عطف الإن�سان لأخيه الإن�سان.
و�سطوح  الرملية  اجل���دران  ذات  ب��ريوت  اأم��ا 
القرميد واأ�سجار املانيوليا فعّلمته كيف يكون 
مثل هوؤلء النا�س يتنّف�س ندى وعطراً، احت�سنته 
ر�ساماً،  حتت�سنه  اليوم  وه��ي  ومراهقاً،  طفالً 
ير�سم  لذلك  واحل��ل��و،  امل��ر  اخلبز،  يتقا�سمان 
اليوم بريوت يف وجوهها املتعددة تكرمياً لعمر 

جميل جمعهما.

تثقيف احلوا�س 
واملخّيلة

ت���ل���ق���ى ال���ر����س���ام 
علومه  ج���وين  ح�����س��ن 
كتاب  يف  الإبتدائية 
ال�سيدة ي�رص دم�سقية، 
الكلية  يف  ث���م  وم���ن 
العاملية، حيث تعّرف 
اأ�ستاذيه  على  هناك 
خليفة  جان  الفنانني 
وناظم اإيراين، وتخّرج 
�سهادة  ح��ائ��زاً  منها 
الق�سم  ال��ب��ك��ال��وري��ا 

الأول.
�����س����دي����ق ي���ك���ره 
�سعد  اأم��ني  ه��و  �سناً 
امل��ل��ق��ب ب���»الأخ�����رص 
ال����ع����رب����ي« ع���ّرف���ه 
ر�سيد  ال��ف��ن��ان  ع��ل��ى 
ن�سحه  ال���ذي  وه��ب��ي 
اىل  ب����الإن����ت���������س����اب 
اللبنانية  الأكادميية 
ل���ل���ف���ن���ون اجل��م��ي��ل��ة 
ف��ن��ال   ،)ALBA(
دبلوماًَ   1964 �سنة 
يف الر�سم والت�سوير، 
اأع��ق��ب��ت��ه م��ن��ح��ة من 
ال���رتب���ي���ة  وزارة 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ف��ن��ون 
اإ�سبانيا حيث اأجنز  اإىل مدريد -  اجلميلة قادته 
الثاين. ليح�سل  الق�سم  البكالوريا  �سنة 1970 
من ثم على لقب اأ�ستاذ بالر�سم والت�سوير من 
للفنون  املركزية  العليا  امللكية  الأكادميية 

اجلميلة - �سان فرنانديز مدريد.
ح�سن  وجد  مدريد،  يف  وج��وده  على  �سهر  بعد 
لوحة  اأم����ام  ال����رادو  متحف  يف  نف�سه  ج���وين 
به  تاأثر  ال��ذي  لفيال�سكيز  الن�سيج«  »حائكات 
كثرياً، تاأّملها وقال لنف�سه: »لن اأعود اإىل لبنان 
اإن مل اأر�سم بكفاءة فيال�سكيز«. كان ذلك الوعد 
بداية رحلة طويلة يف تثقيف احلوا�س واملخّيلة.

وحوا�سه،  اأع�����س��اب��ه  ترتيب  م��دري��د  اأع����ادت 
�سحبته  اأنها  والأه��م  وذهنه.  وجدانه  ونّظفت 

الفل�سفي  ال��ت��اأم��ل  اىل  العاطفة  منطقة  م��ن 
عمارة  اللوحة  اأن  وعّلمته  العميق،  والإدراك 
يف  فح�سب.  لونية  م�ساحات  ل  عميقة  داخلية 
حقيقة  اأمام  اأوقفته  املعايري،  اختلفت  مدريد 
ذاته والأمور. فهو كان يعي�س يف لبنان يف وهم 
هو  الواقع  بينما  فو�سوي،  رومان�سي  جهنمي، 
اأ�سول  التي تعّلم فيها  �سّيد احلياة يف مدريد، 
وقراءة  اجلمال  علم  وفل�سفة  والت�سوير  الر�سم 
الواقع على �سوء املنطق اجلديل للتاريخ، كما 
و�سالمة  الوجدان  ومعطيات  ال�سعر  على  اطلع 
الروؤى وعدم الدخول يف الفو�سى الكونية كجزء 
وي�سعى  الفو�سى  يناق�س  كاإن�سان  بل  خمّرب، 

اإىل اإنقاذ زمان خرابها.
مثل  ر�سالة  الفن  اأن  ج��وين  ال��ر���س��ام  يعتر 
اإنه  بل  فو�سوياً،  غوغائياً  عمالً  ولي�س  الدين، 
واجلمال  واخل��ري  احل��ق  قيم  نحو  م��داه  ي�سّوب 
ويقول: »داخل العقل قوى كامنة تدفع الإن�سان 
نا�سوته  ومن  اإن�سانيته،  اىل  حيوانيته  من  للحّد 
اإىل لهوته، بينما يف الوجدان يعي�س ب�سيء من 
اأن  حني  يف  املوؤقت،  واجلنون  واجلن�س  الغرام 

التعقل هو الدائم«.

العمر ال يكفي الإجناز لوحة
عقب اإنهاء درا�سته وتخّرجه العام 1970 عاد 
مرحلة  ج��وين  ح�سن  م�سرية  وب��داأت  لبنان،  اإىل 
�سالة  ا�ست�سافته  معر�س  يف  جتّلت  جتريدية 
التي كانت تديرها جانني  والأدب«  الفن  »دار 
ربيز، وحمل املعر�س اإ�سم »ال�سمت واملنفى« 
اخلا�سة  امل��ع��ار���س  تتالت  ب��ع��ده   .)1971(
والبالغ عددها 25 معر�ساً اآخرها كان يف �سالة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   ،)2008( األ����وان«  »غ��ال��ريي 
ع�رصات املعار�س اجلماعية داخل لبنان وخارجه 
وا�سنطن،  لندن،  فرن�سا،  اأملانيا،  )اإ�سبانيا، 

الرازيل، �سوي�رصا، دبي، م�رص و�سوريا... األخ(.
لبنان،  �سماء  يف  بالتجمع  احل��رب  ُن��ُذر  ب��داأت 
وراح جوين ي�ستّم رائحتها: »كنت اأقول لزوجتي 
اإىل كوابي�س  رائحة دم، وحتّول ذلك  اأ�سّم  اإنني 
ت�سكيلية قذفتني من التجريدية اإىل التعبريية 

املبا�رصة«. 
معر�سني  يف  ظ��ه��رت  اجل��دي��دة  الإن��ع��ط��اف��ة 
غالريي  يف  و1975   1974 العامني  متتاليني 
وانعطف  فعالً،  احلرب  بداأت  ثم   ،Contact
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ثالثة  يف  جتّلت  ح��ّدة  اأك��رث  تعبريية  نحو  ج��وين 
معار�س. احلرب هّجرته من بريوت اإىل اجلنوب، 
اأعماله  م�ساحات  و�سارت  للطبيعة  فا�ست�سلم 

اأكر، لكن بتفا�سيل وجزيئات اأقل.
بريوت  راأ�س  حملة  يف  واأن�ساأ  بريوت،  اإىل  عاد 
فيه  مي�سي  ال��ذي   ،)1980( اخلا�س  حمرتفه 
نحو 12 �ساعة من وقته يومياً. على الباب خّط 
انه  زيارتك،  »اخت�رص  العبارة  هذه  جوين  ح�سن 
وقت عمل، العمر كله غري كاٍف لإجناز لوحة«... 
حمّدد  بزمن  حمكوم  »اأنا  فيقول:  عنها،  ن�ساأله 
الإجتماعية  التجارب  كل  فيه  اأت��رج��م  اأن  علّي 
وترتاكم  اأعي�سها  التي  والتعبريية  والذهنية 
يتطّلب  ذل��ك  لأن  حا�سلة  احل�����رصة  داخ��ل��ي.  يف 

عمراً  ل  عديدة  اأعماراً 
واحداً«.

كع�سو  ان��ت�����س��ب 
الفنانني  جمعية  اىل 
العام  الت�سكيليني 
�سغل  ك��م��ا   ،1964
ق�سم  رئي�س  من�سب 
يف  اجلميلة  ال��ف��ن��ون 
معهد الفنون اجلميلة 
اللبنانية  اجلامعة   -
ع�رص  ث��م��ان��ي��ة  ط����وال 

عاماً.
تزوج   1967 العام 
م���ن ال�����س��ي��دة جن��اح 
درغ������ام )جم������ازة يف 
ورب��ة  ال��ع��رب��ي،  الأب 
م��ن��زل(، ورزق���ا ثالثة 
)جم��ازة  ه��ال��ة  اأولد، 
ب���������اإدارة الأع����م����ال، 
م������ت������زوج������ة(، م��ي 
بالكومبيوتر،  )جمازة 
م����ت����زوج����ة( وع���ل���ي 
)جماز باإدارة الأعمال، 

عازب(.

قائد االأورك�صرتا
تعلم  م����دري����د  يف 
موؤلفاً  ي��ك��ون  ك��ي��ف 
م��و���س��ي��ق��ي��اً، وق��ائ��د 
اأورك�����س��رتا، ع��ازف��وه واآلت����ه خ��ط��وط واأل����وان، 
�سمفونية  لت�سّكل  اللوحة  �سطح  على  تتكامل 
لتاأدية  العازفني  اأ�سوات  تتداخل  كما  مرئية، 

�سمفونية �سمعية.
حالته  يف  الإن�سان  على  ر�سمه  يف  جوين  يرّكز 
وكاآبة  وح��زن  وملل  �سياع  من  كافة  النف�سية 
الكون  ه��ذا  حم��ور  لأن��ه  وع�سق...،  وف��رح  وظلم 
الذي  وماآ�سيه، فهو  وحامل تعقيداته وتقلباته 
بنى لنف�سه اأقل مما بناه لغريه، ويعي�س ل�سواه 

اأكرث مما يعي�س لنف�سه.
املخلوطة  رّواده��ا  وثرثرات  املقاهي  جذبته 
بدخان ال�سجائر. لعل مرحلة املقاهي وامل�ساهد 
اأعماله  يف  احل�سور  على  واظبت  التي  املدينية 

اأكرث  اأ�سهمت  و1986،   1983 العامني  بني 
نرته  وخلق  توقيعه،  تر�سيخ  يف  غريها  م��ن 
الت�سكيلية التي اأفردت له مكاناً على حدة بني 

ر�ّسامي جيله.
بكثافة  وحا�رصة  خ�سبة  مادة  املدينة  تزال  ما 
يحب  التي  بريوت  اإىل  حتية  وهي  معار�سه،  يف 
يقول  مل��اذا؟  حا�رصها.  من  اأكرث  ما�سيها  ر�سم 
اإىل  اأ�سيء  بامراأة  �سبيهة  احلالية  ب��ريوت  »اإن 
نراه  وم��ا  وم�سبوغاً،  م�سطنعاً  فبات  جمالها 
لعنة  هناك  ال�سابق.  جمالها  بقايا  هو  اليوم، 
م��ا هي  امل��دي��ن��ة مب��ق��دار  وت��راج��ي��دي��ا حتكمان 
احل��روب  وج��م��ال��ه��ا.  با�ستثنائيتها  حمكومة 
حيال  طماأنينته  اأطاحت  املتوا�سلة  والأزم��ات 
هي  »اللوحة  دوم���اً:  امل��ه��ددة  املدينة  �سورة 
قبل  امل�سهد  اأو  املكان  على  للقب�س  حماولة 
بحاجة  »الإب���داع  يعرتف:  ثم  زوال��ه«.  اأو  تغرّيه 
الأزمات  ت�ستد  حني  الرعب.  اإىل  ل  التاأمل  اإىل 
والزوايا  الأماكن  اأتاأمل  البالط.  زقاق  اىل  اأعود 
والروائح القدمية، باحثاً عن ح�سن جوين الطفل، 

وعن بريوت الطفلة«.
عمل ح�سن جوين على نف�سه كثرياً كي ي�سبح 
هو ولوحته �سيئاً واحداً. ويقول اإن على الر�سام 
العاملية  اأن  وي���رى  م��ب��ك��راً،  لوحته  ه��وي��ة  ب��ّت 
بالن�سخ  الإبداع ل يتم  واأن  تنطلق من املحلية، 
بل به�سم التجارب الأخرى، وبتحويلها اإىل اإجناز 
اأعماله.  اإىل  املو�سة  تت�رصب  مل  لهذا  �سخ�سي. 
والأ�سالة  »الهوية  هي  اإليه  بالن�سبة  احلداثة 
رّجة  اللوحة  حتدث  اأن  اأي  اللوحة،  يف  املتجّذرة 
منجزة  كانت  لو  حتى  املتلقي  وعي  يف  حديثة 

بعيداً عن الإثارات التي يدعى اأنها حديثة«. 
ياأ�سف جوين على حال ال�سبان الذين يركبون 
موجة املو�سات ال�سائدة، غافلني عن اكت�ساب 
اأ�سيلة، ف�سالً عن ن�سخ بع�س الر�سامني  هوية 
بالوباء:  الأم��ر  م�سبهاً  معروفة،  غربية  لتجارب 
ذوي  الر�سامني  ت�سيب  ال�سائدة  »امل��وج��ات 
املوهبة امل�سبوهة مثلما تنت�رص اأنفلونزا اخلنازير 

اأو الطيور يف الأج�ساد ذات املناعة ال�سعيفة«.

حوار بني الر�صام ولوحته
وقت  اىل  جوين  ح�سن  معر�س  زّوار  يحتاج  ل 
نرة  ذي  ر�سام  اأم��ام  اأنهم  يدركوا  كي  طويل، 

ت�سكيلية خا�سة.
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واأبرزها  والأو�سمة  اجل��وائ��ز  من  العديد  ج��وين  ح�سن  الر�سام  ن��ال 

الالذقية   - اجلميلة  الفنون  بينال  للر�سم،  الأوىل  الذهبية  امليدالية 

العام 1997.

القامو�س  جوين  ح�سن  الر�سام  دخل  والراقي،  املمّيز  لفنه  وتقديراً 

بني  اإ�سمه  واأدرج   2002 العام   )BENEZIT( »بينيزيت«  العاملي 

الر�سامني العامليني املبدعني. كما اأن لوحاته معرو�سة يف اأهم متاحف 

العامل مثل املتحف احلديث يف �ساو باولو - الرازيل، �سالة 

�سوريا،  يف  الع�سكري  املتحف  الكويت،  يف  الفنانني 

متحف الفنون البال�ستيكية يف عمان - الأردن، ومتحف

�رص�سق يف لبنان.

 واالأو�صمة
اجلوائز

ل�����ن ت���ك���ون 
ه���ن���اك م��ب��ال��غ��ة يف 
امل�ساهد  اإن  القول 
على  العثور  ي�ستطيع 
اأية  يف  جوين  ح�سن  »ن��رة« 
�سديدة  اأ�سلوبية  ثمة  حيث  زيتياته،  من  لوحة 
الإحرتاف يف و�سع اللون على القما�س، اأو مزاج 
قيمة  جمرد  اأو  اللوحة،  عنا�رص  تاأليف  يف  منفرد 
ت�سكيلية  عمله...  يف  اإم��الل،  بال  تتكرر،  معينة 
متنوعة... لكنها يف النهاية ت�سنع مزيجاً يذكرنا 

به وينتمي اإليه.
لناأخذ امل�سهد املديني كمثال حيوي يف عمل 
ح�سن جوين. املقهى. �سلوكيات رواد املقاهي، 
الطاولت والكرا�سي. اجلريدة التي حت�رص لكي 
الثقافة  متعاطي  خانة  يف  ه��وؤلء  معظم  حت�رص 
ب�رصاً  جند  املقهى،  اإىل  اإ�سافة  العام.  وال�ساأن 
ي�سرتيحون على مقعد يف كورني�س البحر، اآخرين 
يف ال�سارع حمتمني من ال�ستاء مبظالت... املدينة 
خيار  اليومية  وحياتها 

�سنع  يف  اأ���س��ا���س��ي 
ح�سن  لدى  خ�سو�سيتها  وتظهري  اللوحة  نرة 
جوين. املدينة جزء من اإيقاعه، اإنها متّد خمّيلته 

مبواد وو�سعيات واقرتاحات جديدة.
اأن  الريف، يحاول جوين  اإىل  حتى حني يذهب 
ت�سطحب  الطبيعة  هناك.  النا�س  حياة  يلتقط 
وحقولً  قرميد  و���س��ق��وف  وب��ي��وت��اً  ب�����رصاً  معها 
الطبيعة هنا غري برية  اإىل لوحاته...  وح�ّسادين 
بحيوات  خمرتقة  اإنها  لطبيعتها.  مرتوكة  وغري 
جوين  ح�سن  كاأن  بيئتها.  مع  تتنا�سب  �سغرية 
يفت�س يف قلب الريف والطبيعة عن حركة الب�رص 
وتفا�سيل عي�سهم. كاأن املتخيل املديني يعرث 

على نف�سه هناك بطبعة ريفية مب�ّسطة.
الألوان  النوعية واخللطة، يجعل  ما يف  ثمة �رصّ 
اإنها  القما�س.  على  العهد  حديثة  كاأنها  تبدو 

وتفي�س  وجت���ذب  تلمع 
بالإنفعال والبهجة. ح�سن 

جوين ملّون حقيقي.
بني  احلوار  جتعل  التي  الكبرية  بالثقة  ميتاز 
الر�س��ام ولوحته، وبني لوحته وم�ساه��دها، اأمراً 
النا�سئة  الثقة  تلك  واح��د.  اآن  يف  وجذاباً  ممكناً 

من �سداقة طويلة وحوار ل ينقطع مع اللون.
جوين  ح�سن  املخ�رصم  اللبناين  الر�سام  يوّجه 
�رصخة احتجاج ثقافية �سد ما تخّرب��ه ال�سيا�س�ة 
عن  الرومان�سية  ن��زع  اأن  من  حم��ذراً  لبنان،  يف 
واخل����راب  ل��الأ���س��ب��اح  م��دي��ن��ة  يجعلها  ب����ريوت 

والإرهاب...
اإحتجاج  �رصخة  »ه��ي  اأعماله  اأن  ج��وين  يعتر 
يف  ال�سيا�سة  تخّربه  م��ا  على  اإب��داع��ي��ة  ثقافة 
لبنان... �رصخة �سالم ل�ستعادة بريوت الغاربة«. 

ويقول:
»لوحاتي عن بريوت هي دفاع عن رومان�سية 
بريوت وخوف عليها من اخلراب فاإذا نزعت عن 
لالأ�سباح  مدينة  ت�سبح  رومان�سيتها،  املدينة 

واخلراب والإرهاب واملوت املجاين«.
يف  ب��ريوت  اأبنية  بني  التباين  الر�سام  وي��رز 
اخلم�سينيات حيث هي اأبنية متال�سقة مرتاكمة 
منحنية بع�سها على بع�س وكاأنها تعك�س روح 
اجلماعة املقيمة بداخلها، وبني العمارة احلديثة 

ذات الأبنية املتباعدة والنوافذ املغلقة.
ويقول جوين:

»ع��ن��دم��ا اأر���س��م ذاك ال��زم��ن وك����اأين اأح���اول 
ا�ستعادة بريوت التي اأحبها، لأين مل اأ�ستطع اأن 
اأ�ستبقيها باحلجر والواقع، اأحاول اأن اأ�ستبقيها 

يف اللوحة«.





اإعداد: ندين البلعة
كانون الأول

كانون الأول 2010
132

اجلي�س - العدد رقم 306

للنجاح يف جمال ما اأ�رصار عديدة، لكن االأكيد اأن ال�صغف هو واحد 
من هذه االأ�رصار، وهو حتديدًا �رص جناح »ال�صيف اأنطوان«.

باكرًا،  بـــداأ  بــاملــطــبــخ  احتلت �صغفه  والنكهات  الــروائــح 
حّيزًا مهماً من عامله، وحّر�صته على 

اكت�صاف اأ�رصارها.
يراوده  بــداأ  يافعاً  اأ�صبح  عندما 
حلم امتالك اأ�رصار �صناعة احللويات 
وبلوغ عامل ال�صهرة من خاللها. غري 
اأنطوان  جعلت  اأحدهم  ن�صيحة  اأن 
احلاج يدخل عامل املطبخ الوا�صع 
مملكة  فيه  ليقيم  وماحله  بحلوه 
من االأطايب يتلّذذ بها املاليني.
جتعل  امل�صاهدين  اتــ�ــصــاالت 
منه جارًا ل�صكان حمانا وع�صقوت 
يبت�صم  والدكوانة...  والبو�رصية 
حني ت�صاأله عن االأمر، ويقول: 
اأنا من قرنايل، يل بيت يف 
ع�صقوت ومعمل يف البو�رصية 
ومقر عملي يف الدكوانة، اأما 

اأ�صدقائي ففي كل مكان.

ال�صيف اأنطوان احلاج
مملكة االأطايب
م�رّصعة للم�صاهدين

خرة وتّر�س
الفندقية  املدر�سة  يف  كانت  الطريق  بداية 
الدرا�سة  �سنوات  احل���اج  اأن��ط��وان  ت��اب��ع  حيث 
من  م��زي��داً  ذل���ك  ب��ع��د  ليكت�سب 
مطبخ  يف  وال��ت��م��ّر���س  اخل����رة 
بريوت،  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة 
�سوي�رصا،  اىل  ينتقل  اأن  ق��ب��ل 
اإدارة  وهناك تابع عدة دورات يف 

املطابخ.
يف  الفندقية  امل��در���س��ة  اأ���س�����س 
�سهرة  حمققاً  هناك  وعمل  العراق 
الأمنية  ال��ظ��روف  اأن  غ��ري  وا���س��ع��ة، 

دفعته اىل العودة اىل لبنان.
التي  الفندقية  باملدر�سة  التحق 
ال�رصيعة  ال��دورات  فاأن�ساأ  منها.  تخّرج 
التغذية  وقواعد  الطهي  فنون  معلماً 
وعلم  الغذائية  امل��واد  تكنولوجيا  اىل 

اخلمور...
ثم  ومن  املطبخ  مل�سنع  رئي�ساً  عنّي 
املعهد  يف  التطبيقية  للدرو�س  رئي�ساَ 
طالب  فيه  يتابع  ال��ذي  الفندقي  الفني 



منذ  ال��ع��ل��ي��ا.  ال���درو����س  الفندقية  امل��در���س��ة 
على  القّيم  من�سب  ي�سغل  بات  �سنوات  خم�س 
الأعمال  مدير  وبالتايل  الفندقي  ال�ستثمار 

التطبيقية يف املدر�سة واملعهد.
اأوا�سط  منذ  ب���داأت  التلفزيون  م��ع  حكايته 
خليل  �رصبل  املخرج  اأراد  يومها  الت�سعينيات، 
تلفزيون  ع��ل��ى  م��ب��ا���رص  ط��ب��خ  ب��رن��ام��ج  حتقيق 
اأنطوان  ال�سيف  قِبل   .Antenne Plus

املعهد  اأ���س��ات��ذة  رف�����س��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ك��رة 
الفندقي جميعهم.

من  الكثري  ذلك  يف  وكان  الفكرة  »قبلت 
�سيف  »اأعظم  وي�سيف:  يقول،  التحدي« 
اأ�سئلة  عن  الإجابة  عن  يعجز  قد  العامل  يف 

امل�ساهدين مبا�رصة على الهواء من دون اأن 
الإجابة  يوؤجلون  كثريون  ين�سى...  اأو  يخطئ 

معلوماتي  من  واث��ق��اً  كنت  ق��ادم��ة.  حلقة  اىل 
وخرتي من دون اأن اأفقد اإ�رصاري على التقّدم 
والتطور... وهذا ما ح�سل فعالً فحني اكت�سفت 
�سناعة  جمال  يف  املزيد  تعّلم  اىل  بحاجة  اأنني 
من  ماهر  مبعلم  ا�ستعنت  العربية،  احللويات 
اأتقنته.  اأن  اىل  لالأمر  وتفّرغت  ال�سمال،  منطقة 
يتطّلب  كما  مم��ّي��زاً  ح�ّساً  يتطّلب  ف��ن  الطبخ 

معرفة واإ�رصاراً على التقّدم«.

على الهواء مبا�رصة
م��ن خ��الل هذا  اأن��ط��وان«  اإ���س��م »ال�سيف  مل��ع 
كل  ع��ن  يجيب  اأن���ه  ميزته  وك��ان��ت  ال��رن��ام��ج، 
فعالً  اأردنا  اإذا  ب�سيط.  وباأ�سلوب  بثقة  الأ�سئلة 
نعتمد  اأن  فيجب  ال��ن��ا���س،  اىل  معرفتنا  نقل 
اإعداد طعام جيد و�سحي  الب�ساطة، ونتيح لهم 
هي  واأدوات  م��ك��ّون��ات  ا�ستعمال  خ���الل  م��ن 

مبتناول اجلميع.
بخرات  ا���س��ت��ع��ان  للت�سوق  دب���ي  م��ه��رج��ان 
اأنطوان« لثالث �سنوات متتالية توىل  »ال�سيف 
كما  �سهر.  ط��وال  مبا�رص  برنامج  تقدمي  خاللها 
حول  حلقات  الإن��ت��اج  �رصكات  اإح��دى  مع  �سّور 
املاأكولت،  من  منّوعة  اأ�سناف  حت�سري  كيفية 
ا�سرتت ال�MBC حّق بّث هذه احللقات التي ما 
العربية  الدول  من  العديد  يف  انت�رصت  اأن  لبثت 

نظراً جلودتها وجناحها.
تقدمي  احل��اج  اأن��ط��وان  ب��داأ  �سنوات  ع�رص  منذ 
تلفزيون  �سا�سة  على  الهنا«  »ماأكول  برناجمه 

ل��ب��ن��ان. ال��رن��ام��ج ي��ب��ث ي��وم��ي��اً )م���ا عدا 
لبنان  من  امل�ساهدين  ي�ستقطب  الأح��د( 

بني  له جمهوراً  اأن  العربية كما  والدول 
اللبنانيني والعرب يف بالد الغرتاب. 

الطلبات ويجيب عن كل  »ال�سيف« يلبي كل 
باله  ع��ن  يغيب  ول  طلب  يحرجه  ل  الأ�سئلة. 
الطبق  جناح  �رصّ  فيه  يكون  قد  �سغري  تف�سيل 

اأو عدمه.
�سخي  وهو  الفارق،  ت�سنع  �سغرية  اأ�رصار  ثمة 
يف ك�سف ما علمته اإياه خرته الطويلة. جمهوره 
ي�سعره  وهذا  والإمتنان  الود  من  الكثري  يبدي 

بالفرح والر�سى ويحّثه على الإ�ستمرار.
ك��ار«  »اإب����ن  املت�سل  اأن  يكت�سف  اأح��ي��ان��اً 
اإعطاء  يف  يرتدد  ل  لكنه  معرفته.  تطوير  يريد 
اإياها  ال�سدر  وبرحابة  �سدر،  برحابة  الن�سيحة 
العهد  ح��دي��ث��ات  ب��ي��وت  رب���ات  ط��ل��ب��ات  يلبي 
اأن  منه  ي��ردن  اأخ��ري��ات  اأو  و���س��وؤون��ه،  باملطبخ 
البيت  اىل  و�سلن  لأنهن  للتو  �رصحه  ما  يعيد 
متاأخرات... لكل م�سكلة يف عامل املطبخ حل لدى 
»ال�سيف« حتى طبخة املربيات الفا�سلة ميكن 

اإ�سالحها، وكذلك اخلل الذي مل يختمر...

املال لي�س كل �صيء
مهنته تر�سيه واإن كان فيها قدر من الإزعاج 
اأو  اأي وقت لالإ�ستف�سار  فالت�سالت تالحقه يف 
لطلب ن�سيحة. وحني ت�ساأله اإحدى امل�ساهدات: 
»ملاذا يا �سيف ل تقوم املحطة باإعداد جرنيك 

ج�������دي�������د 
يبت�سم  للرنامج...« 
وي��ق��ول »م��ا���س��ي احل�����ال...«، اأم��ا 
اللواتي ي�ستف�رصن عن موعد �سدور 
كتابه فجوابه لهن: قريباً، قريباً اإن�ساء 

اهلل.
عليه  عر�ست  تلفزيونية  حمطة  من  اأك��رث 
كل  لي�س  املال  يقول:  لكنه  جداً  مغرية  مبالغ 
بتلفزيون  يربطني  م��ا  احل��ي��اة.  ه��ذه  يف  �سيء 
اليه  بالن�سبة  كثرية.  مغريات  من  اأق��وى  لبنان 
هذه املوؤ�س�سة الر�سمية التي حتتل حّيزاً كبرياً 
اىل  نكون  اأن  ت�ستحق  اللبنانيني،  ذاك��رة  من 

جانبها.
من املحطات املهمة يف م�سرية اأنطوان احلاج 
بالفخر  ي�سعر  وهو  اجلي�س،  مع  تعاونه  املهنية 
املوؤ�س�سة  لهذه  خدمة  يقّدم  اأن  ا�ستطاع  لأن��ه 
طهاة  تدريب  ت��وىل  فقد  ال��وط��ن.  تخدم  التي 
ع�سكريني من خالل دورات �رصيعة يف املدر�سة 

الفندقية.
ع�سكري،   200 من  اأك��رث  ال��دورات  هذه  تابع 
مطابخ  �سعيد  على  ب��اه��رة  نتائجها  وك��ان��ت 
اأنه م�ستعد للمزيد من  اجلي�س كما يقول، علماً 

التعاون.
اإع���داد  على  اأن��ط��وان  ال�سيف  يعمل  ح��ال��ي��اً 
اأنه  على  م�����رصّاً  باحلمية،  خا�س  جديد  برنامج 
ميكن حت�سري اأف�سل اأنواع املاأكولت ال�سحية 
باأ�سهل الطرق وباأقل كلفة ممكنة. ويف الوقت 
انتظار  طال  ال��ذي  الكتاب  اإنهاء  يحاول  عينه 
يتعاطون  من  لكل  ن�سيحته  اأم��ا  ل��ه.  اجلمهور 
قاعدة  هي  النظافة  اأن  فمفادها  الطعام  اإعداد 

القواعد.
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ل����ب����ن����ان ي������ا ك����ل����م����ة ح���ق���ي���ق���ي���ة �����س����ارخ����ة
ب�����اق�����ي ب�������س���م���ري ال�������������رصق اآي����������ة را�����س����خ����ة
ك���ت���ب���ت���ك ق�������س���ي���دة ب���خ���م���ر ق�����ان�����ا م���رّن���خ���ة
����س���اخم���ة اأرزة  ال�����ري�����ح  ب�����وج�����ه  ر����س���م���ت���ك 
ل�����ّون�����ت�����ك ب����ب���������س����م����ات وب�������������روح ال�������س���خ���ا
دي�����ن�����ك �����س����ال م�����ن ره����ب����ن����ة وم�������ن م�����س��ي��خ��ة
����س���ع���ب���ك ي�����ا �����س����خ����رة ع�������ّز ف���ي���ه���ا م�����اأّرخ�����ة
وج���ي�������س���ك ك����رام����ة ظ����اف����رة وك�����ل م����ا ان��ت��خ��ى
ي����ا ح���ب���ل وح����دت����ن����ا ال����ل����ي ع����م����رو م����ا ارت���خ���ى
ك������ّت������ف اأي����������������ادي ب�����اخل�����ي�����ان�����ة م���ل���ّط���خ���ة
واإج���������ل���������د ن��������واي��������ا ج����ه����ن����م����ي����ة م���ف���خ���خ���ة
��خ��ة وح����ي����ط����ان ي�����ا ����س���ي���ع���ان ك����ي����ف م��ف�����سّ
ي������ا ن�����ا������س ك������ل ال�����ن�����ا������س ف����ي����ن����ا داي����خ����ة
ج�����الب�����ي�����ط ب�����������ّرا ك�����ي�����ف ع������ّن������ا م�����ف�����ّرخ�����ة؟
م������ن ال������ي������وم ح����ت����ى ال����ط����ائ����ف����ي����ة ن�����س��ل��خ��ا

اأوع�������������������������ى ت���������������������س����������ّدق ح������ك������ي������ات������و
ال�����������������ك�����������������ّذاب ب�������ي�������ب�������ق�������ى ك�����������������ّذاب
اإي�����������������������������اك ت���������������������س����������دق ك��������������������ّذاب
ح����������ت����������ى ج������������������������������ّوات امل�������������ح�������������راب

وال���������ك���������ذب���������ي ب�����ي�����ف�����ر������س�����ه�����ا ف�����ر������س
دع�����������������س��������ات��������و ب��������ت��������ه��������ّز الأر��������������������س
اأوع�������������������������ى ال�����������������ك�����������������ّذاب جت���������اري���������ه
ي�����������س�����ف�����ي�����ه اهلل  ت������������دع������������ي  ول 

وم�����رك�����ب اأم���������ل ب����ب����ح����ور اأوه������������ام و��������رصاب
ال���ك���ت���اب ب����������اأّم  اخل�����ال�����ق  و�����س����اي����ا  ودّرة 
ك����ان����ت ف�������رح اأط������ف������ال ت����ت����ح����ّدى ال����ذئ����اب
ج��ب��ي��ن��ك ع���ل���ي ع���ال���غ���ي���م، ���س��ل�����س��ك ب���ال���رتاب
وب��������������رواز ح�����ري�����ة رب��������ي ب�����رح�����م ال�����ع�����ذاب
اآب اإب��������ن وح��������ّب  واإجن������ي������ل  ن����ب����ي  ودع����������وة 
ك����ي����ف ال����ع����وا�����س����ف ظ���ن���ه���ا وال������ري������ح خ����اب
ب��ي��ف��ت��ح ر����س���ي���د امل���ج���د م����ن اإ����س���م���و ح�����س��اب
وم���ن���م���وت ح��ت��ى ن�����س��د���س��دوا ب��رم�����س ال���ه���داب
واإ�����س����ن����ق ع���ل���ى ع����وام����ي����د ق�����ّط�����اع ال����رق����اب
ف���ت���ن���ت ب���ق���ل���ب ال���ب���ي���ت �����س����ّي����اب و����س���ب���اب
اإج���م���ع���ه���ا ق���ب���ل م����ا ف���وق���ه���ا ي����ح����وم ال����غ����راب
ع�����ّن�����ا ال���ق���م���ا����س���ي ب���������س م�����ا ع�����ّن�����ا ت����ي����اب!
ون�������رص ال��ب��ل��د ع���م ن���ن���ت���ف���وا!! وي����ن ال�������س���واب؟
اجل��������واب! ك���ي���ف  ت����ع����رف����وا  رح  ب���ع���ت���ق���د  م�����ا 

ك�������ل�������م�������ات�������و زوزق  م���������ه���������م���������ا 
ح������������ت������������ى ي����������ح����������ق����������ق غ����������اي����������ات����������و
م��������ه��������م��������ا ح��������ك��������ي��������و ل������������������ّذ وط�������������اب
ب���������������������دو ي��������������ك��������������ذب ع����������������ا ذات����������������و

وب������ي������ت������م�������������س������ى ط����������������ول وع��������ر���������س
دع�������������������س���������ات���������و ي���������������ح���������������رق  اهلل 
حت�������اك�������ي�������ه ول  ع����������ن����������و  اب������������ع������������د 
ال���������������ك���������������ذب خم�������������������������اوي دم����������ات����������و

قّرر عبدو ي�سق هاجلو الف�سيح
بّكري يا جا�رص ج�سورك �سامدين

لكن اإنت �سّفيت بح�سن 
امل�سيح!...

زرعت الوفا عبدو على دروب 
العمر

ورحت تبحث عن ح�ساد 
لهالغالل

لقينا الوفا من بعد ما �سّبح مطر
داير عم يفت�س عن املال 

احلالل!...
يا رب يا تارك لنا الأ�رصار

جتلي اجلهل عن جبهة املطلق
برحمة يا ربي كّلال لروح ال�سهيد

وقربت اإختم بال�سهادة 
هالق�سيد

عبدو مقدم َويف وهّوي انزرع 
قمحة

وبكرا ال�سهادة
�سفا بعد الوفا

َمّنا جفا - عبدو تركنا ب�س
ما طول غفا يا نف�سك ال�ّسمحا

والقمح
بيزهر ربيع...

العقيد
اليا�س اأبو خليل

حممد عادل ال�صيد
برجا - ال�سوف

املقدم توفيق 
نعيم يزبك
اىل روح املقدم 
ال�سهيد عبدو جا�رص

لبنان
مركب اأمل

الكذاب

ربيع
�صغبني
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ي���������ا ج�������ن�������دي ال����������واج����������ب ل���ب���ي
وح������������������دودك ب�����������س�����ي�����اج ال������ن������ار

ومل������������ا ب������ت������ن������زل ع������امل������ي������دان
و�������س������ل مب������رتا�������س������ك �����س����ه����ران

�������س������الح������ك وح��������������دو ب���ي���ح���م���ي���ن���ا
ب�����ت�����الق�����ي�����ن�����ا رح  وج�������ن�������ب�������ك 

ف����ي����ك ب����وط����ن����ي ال���������س����م����ل ال���ت���م
ي�������ا م�����ع�����ّم�����د اأر����������س���������ك ب�����ال�����دم

وع����������ّل����������م����������ن����������ا ع������امل������ح������ب������ة
��������س�������ّي�������ج�������ه�������ا ح��������ب��������ة وح������ب������ة

ب�����ل�����ب�����ن�����ان اإل  ت������ف������ك������ر  م����������ا 
و���������������������رص حم��������ب��������ت��������ن��������ا خ�����ب�����ي

واإمي��������������ان��������������ك اأك�����������������ر ف����ي����ن����ا
وه�����ب�����ي ���������س��������وت  اأول  م���������ن 

ت����ه����ت����م ل  ب�������������������الدك  ب��������غ��������ري 
م���������ن ال���������������رص ي�����������س�����ون�����ك رب������ي

�ساخماً كاأرزنا كنت
تتهادى و�ستبقى 

على جباه اجلبال
يا ن�رصاً ما يوماً تعبت

م���ن ال��ت��ح��ل��ي��ق ف��وق 
التالل

يف عليائك اليوم
اأنت اأعلى

رائد  اأن��ت  اأغلى  اأن��ت 
املجد

ج�رصاً  كنت  ج��ا���رصاً  ي��ا 
للفداء

طالعاً  �سهماً  ك��ن��ت 
من تعب الفقراء

كنت قمراً ي�سيء
كنت فينا اإ�سماً

لنا  �����رصت  وال����ي����وم 
اخللود

جتاوزت كل احلدود
يف طريق الأحرار

قتلوك غدراً وما دروا
اأن�����ك ت���ول���د م���ع كل 

طلعة نهار
تفتح  وردة  ك��ل  م��ع 

للن�سيم �سدرها 
هي ال�سهادة تناديك

حتاكي ر�سمك
اإ�سمك تكتب 

تعر نحوك البحار

تاأخرت مراكبنا نحوك
وما تاأخرت
على النداء

خافوك يا علماً يخفق 
فوق التالل

قاومت
وما �ساومت

وكال�سالل
احلياة  مياه  اندفعت 

فيك
ارتوت منك البطولة

وما ارتويت
من احلياة

من ال�سباب
تك�رّص  الذي  احللم  من 

عند �سواطئ عينيك
اأمك  قلب  زنابق  من 

املك�سور
من ينابيع ورودك
من اأطفال كبدك

ت�رصق  ب��ع��دك  ال��ذي��ن 
ال�سم�س لهم خجولة

�سافرت
و����س���غ���ب���ني ال���ي���وم 

حزينة
فينا �ستبقى 

واإن رحلت.

حممد عبد الرحمن دمج
برجا - ال�سوف

ابراهيم مهدي عالمة
جمّند يف قوى
الأمن الداخلي
اىل روح املقدم ال�سهيد عبدو جا�رص

نداء الواجب

كال�صالل

اأر�������س������ي اخل�������ري ب�����الأب�����ط�����ال م��ن��ي
وح�����ي�����ي ج���ي�������س���ن���ا م������ن غ������ري م���ّن���ة

حت����ي����ة م����ق����د�����س����ة ل���ل���ج���ي�������س م��ن��ي
ال�سعاب ب���ي���وم  ���س��ع��ب��ن��ا  م���ن  واأل������ف 

تو�ضح جملة »اجلي�ش« اأن عمليات الدهم 
التي نّفذت يف حور تعال وبريتال والتي ذكرت يف 

اأّدت اىل  العدد املا�ضي )الرقم 305 �ضفحة 47( هي غري العمليات التي 
اأن مراجعة  الإ�رسائيلي، علماً  اأ�ضخا�ش متعاملني مع املو�ضاد  توقيف ت�ضعة 
لأي  منعاً  التو�ضيح  من  بد  ل  كان  لكن  ذل��ك،  توؤكد  املن�ضور  اخلرب  �ضياق 

التبا�ش اأو تاأويل.

يح
�ص
تو





العقارات التي ال يجوز 
اكت�صاب ملكيتها مبرور 

الزمن
جميع  على  املك�سب  الزمن  مرور  اأحكام  ت�رصي 
القانون  منع  التي  تلك  با�ستثناء  ال��ع��ق��ارات 
يجوز  ل  التي  العقارات  وم��ن  عليها،  �رصيانها 
مبرور  عليها  اليد  بو�سع  ملكيتها  اكت�ساب 

الزمن ما يلي:
ال�صجل  املــقــّيــدة يف  الــعــقــارات   -1

العقاري:

ال���رق���م  ال����ق����رار  م����ن  امل�������ادة 19  ن�����س��ت 
الزمن  م��رور  ي�رصي  »ل  اأن��ه  على   1926/188
كما  العقاري،  ال�سجل  يف  املدّونة  احلقوق  على 
ن�ست املادة 255 من قانون امللكية العقارية 
احلقوق  على  ال��زم��ن  م��رور  ي�رصي  »ل  اأن��ه  على 
اأو اخلا�سعة لإدارة  املقّيدة يف ال�سجل العقاري 

اأمالك الدولة«.
تبقى  العقاري  ال�سجل  يف  املقّيدة  فاحلقوق 
العقاري مهما طال  ال�سجل  اأمانة  حمفوظة لدى 
اليد  بو�سع  اكت�سابها  ميكن  ول  الزمن،  عليها 
عليها مبرور الزمن، حتى ولو �ساع �سند ملكيتها 
ي�ستح�سل على  اأن  العقار  مالك  ي�ستطيع  حيث 
�سند ملكية جديد بدل عن �سائع وفق اإجراءات 
اىل  احلقوق  هذه  تنتقل  كما  حم��ّددة.  قانونية 
اإجراء  ورثة املالك حتى ولو مل يعمد الورثة اىل 
ل  اأنه  غري  الإرثية،  ح�س�سهم  اإنتقال  معامالت 

ميكنهم الت�رصف بها جتاه الغري اإل 
العقاري  ال�سجل  يف  ت�سجيلها  بعد 
قانون  م��ن   229 للمادة  )���س��ن��داً 

امللكية العقارية(.
2- االأمالك العامة للدولة اأو 

للبلديات:
العامة  الأم���الك  اإن 
ملكيتها  ال���ع���ائ���دة 
للبلديات  اأو  للدولة 
تكت�سب  ول  ت��ب��اع  ل 
م��ل��ك��ي��ت��ه��ا مب�����رور 
�ساطئ  ومنها  الزمن، 
ال���ب���ح���ر وال�����غ�����دران 
وال��ب��ح��ريات وجم��اري 
و�سفافها  امل���ي���اه 
واأقنية  وال�����س��اللت 
وطرقاتها  امل��الح��ة 
البحرية  وال�����س��دود 
والطرقات  والنهرية 
و�����س����ك����ك احل����دي����د 
واخللجان  وامل��راف��ئ 
للمادتني  )����س���ن���داً 
1و2 من القرار الرقم 
املرتوكة  الأرا���س��ي  وك��ذل��ك   .)1925/144
اأو  الدولة  تخ�س  التي  العقارات  وهي  املحمية 
)م 8  العامة  الأمالك  من  جزءاً  وتكون  البلديات 
و 256 ملكية عقارية(، والآثار العقارية )�سنداً 
الأم��الك  فهذه   .)1933/166 الرقم  للقرار 
مبرور  اكت�سابها  �سخ�س  لأي  ميكن  ل  العامة 

الزمن.
3- االأمالك اخلا�صة للدولة اأو للبلديات:
وهي العقارات اخلا�سة بالدولة اأو بالبلديات، 
اأو  وحتريرها  وحتديدها  معرفتها  مّت��ت  �سواء 
ت�سمل:  وهي  بعد،  املعامالت  لهذه  تخ�سع  مل 
الأرا�سي الأمريية )التي تكون رقبة امللك فيها 
واملحمية  املرتوكة  والأرا�سي  للدولة(،  عائدة 
واملرفقة )املو�سوعة حتت ت�رصف اجلماعات(، 
الدولة،  ت�سرتيها  التي  اخلا�سة  وال��ع��ق��ارات 
والعقارات التي ل وريث لها، والأرا�سي اخلالية 
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اإعداد: نادر عبد العزيز �صايف
           دكتوراه دولة يف احلقوق

حمام بالإ�ستئناف

و�صع اليد على 
امللكية مبرور الزمن

يعود تعّلق االإن�صان باالأر�س اىل بداية احل�صارة الب�رصية. وقد حر�صت جميع 
ال�رصائع، القدمية واحلديثة، على حماية حق ملكية العقارات ملا لها من تاأثري 
كبري يف �صمان اال�صتقرار والطماأنينة. وكان لهذه االأ�صباب الدور اجلوهري يف 
اإقرار حق اإكت�صاب ملكية العقارات بو�صع اليد مدة معينة من الزمن، حتى بات 
مرور الزمن من اأحد االأ�صباب الرئي�صة يف تّلك العقارات واحلقوق العينية التي 
يجوز قانوناً تّلكها بهذه الطريقة اإذا و�صع ال�صخ�س يده على العقار مدة زمنية 

معينة وتوافرت ال�رصوط التي ن�س عليها القانون.
ويختلف مرور الزمن املك�صب للملكية عن مرور الزمن امل�صقط الذي يوؤدي 
يف اإ�صقاط احلق مبرور مدة معينة من الزمن كعقوبة تنزل مبن يهمل االإهتمام 
باأر�صه ويف املطالبة مبلكيته وبحقوقه، مع االإ�صارة اىل وجود عقارات ال يجوز 

تطبيق اأحكام مرور الزمن املك�صب عليها.
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واملهملة زراعتها، والأحراج، والغابات، واجلبال 
غري املزروعة )�سنداً للمادة 2 من القرار الرقم 
1926/275(، والعقارات التي متلكها القرى 
ملكية جماعية. وهذه العقارات ل ميكن اكت�سابها 
بو�سع اليد مبرور الزمن )�سنداً للمادتني 255 

و256 من قانون امللكية العقارية.
4- العقارات الوقفية:

امللكية  ق���ان���ون  م���ن   178 امل�����ادة  ن�����س��ت 
الزمن  مب��رور  يكت�سب  »ل  اأن��ه:  على  العقارية 
اأي حق كان على العقارات الوقفية امل�ستعملة 
م�سجداً اأو كني�سة اأو م�ست�سفى اأو معهداً تعليمياً 

اأو املخ�س�سة ل�ستعمال العموم«.

�رصوط اكت�صاب العقارات مبرور الزمن
ال��رق��م  ال����ق����رار  ح������ّددت امل������ادة 37 م���ن 
1926/186 واملادة 257 من قانون امللكية 
العقارية �رصوط اكت�ساب ملكية العقارات مبرور 
الزمن، من هذه ال�رصوط ما يتعلق ب�سخ�س وا�سع 
اليد، ومنها ما يتعلق ب�سفات و�سع اليد، ومنها 

ما يتعلق باملدة الزمنية لو�سع اليد:
• �رصوط ال�صخ�س وا�صع اليد:

لهم  يحق  معينني  اأ�سخا�ساً  القانون  يحّدد  مل 
مبرور  اليد  بو�سع  العقارات  ملكية  اكت�ساب 
الزمن، فهو حق يعود مل�سلحة جميع الأ�سخا�س 
و�سد  الزمن،  مب��رور  امللكية  يكت�سبون  الذين 
م�سلحة جميع الأ�سخا�س الذين ت�سقط ملكيتهم 
مبرور الزمن. على اأن يكون و�سع اليد قد جرى 
العقار  على  يده  و�سع  الذي  ال�سخ�س  مل�سلحة 
ي�ستطيع  فال  ا�ستثماره،  اأو  ا�ستعماله  خالل  من 
الأجري اأن يدعي ملكية عقارات رب عمله بو�سع 
التبعية  لعالقة  بالنظر  الزمن  مبرور  عليها  يده 
يجوز  ول  ال��ي��د.  ووا���س��ع  امل��ال��ك  ب��ني  القائمة 
للمزارع ول للم�ستغل ول للوديع ول للم�ستعري، 
املك�سب  الزمن  مب��رور  يّدعوا  اأن  لورثتهم  ول 
من   258 امل���ادة  م��ن  الأخ���رية  للفقرة  )�سنداً 

قانون امللكية العقارية(.
بالغاً  يكون  اأن  يجب  اليد  وا�سع  اأن  واملبداأ 
يجوز  اأنه  اإل  القانونية،  بالأهلية  متمتعاً  را�سداً 
مبرور  اليد  بو�سع  امللكية  يكت�سب  اأن  للقا�رص 

اأو  الو�سي  اأو  ال��ويل  بوا�سطة  مل�سلحته  الزمن 
كما  ال��ق��ان��وين،  الوكيل  اأو  الق�سائي  امل�����رصف 
اأو لالأ�سخا�س املعنويني اكت�ساب  يجوز لل�رصكة 
الزمن  مب��رور  اليد  بو�سع  العقارية  امللكية 
ميثلهم  من  اأو  املخدومني  اأو  املدير  بوا�سطة 

للقيام باأعمال و�سع اليد املك�سب.
وقد اعتر الجتهاد اللبناين اأن البائع ي�ستطيع 
اكت�ساب ملكية العقار املبيع بو�سع اليد مبرور 
الزمن، على الرغم من املوجب امللقى على عاتقه 
ب�سمان مو�سع يد امل�سرتي على املبيع من دون 
معار�سة وموجب �سمان العيوب اخلفية )املادة 
اأهمل  28 من قانون املوجبات والعقود(. فاإذا 
يده  البائع وا�سعاً  امل�سرتي ت�سّلم املبيع وظل 
عليه بنية التملك اأمكنه ذلك بو�سع اليد مبرور 

الزمن.
وي�سرتط اأن يكون وا�سع اليد قد با�رص ت�رصفه 
طوال  حل�سابه،  اآخر  �سخ�س  بوا�سطة  اأو  بنف�سه، 
مدة مرور الزمن املحددة يف القانون، فال يحق له 
التم�سك مبدة و�سع اليد التي با�رصها �سواه ما مل 

يكن و�سع اليد قد جرى مل�سلحة الأول. 
مرور  مب��دة  يتم�سك  اأن  اليد  لوا�سع  ويجوز 
الزمن التي جرت من �سلفه، حيث ينتقل و�سع 
اليد بالإرث اأو بالو�سية اأو بنتيجة عمل قانوين، 
اأن  املك�سب  الزمن  مب��رور  يدعي  ملن  فيمكن 
ي�ستند اىل يد ال�سخ�س الذي ات�سل منه العقار 
امللكية  ق��ان��ون  م��ن   258 للمادة  �سنداً  اإل��ي��ه 
اخللف  اىل  حكماً  اليد  و�سع  فينتقل  العقارية. 

من ال�سلف املتوفى.
• �صفات و�صع اليد املك�صب مبرور الزمن:

ال��رق��م  ال����ق����رار  ل���ل���م���ادة 37 م���ن  ����س���ن���داً 
ق��ان��ون  م���ن   257 ول��ل��م��ادة   1926/158
اليد  و�سع  يكون  اأن  يجب  العقارية،  امللكية 
بعدة  الزمن، مت�سفاً  املك�سب للعقارات مبرور 
�سفات جوهرية، وهي: اأن يكون هادئاً، وعلنياً، 

وم�ستمراً، وخالياً من الإلتبا�س:
- اأن يكون و�صع اليد هادئاً:

العقار  مللكية  املك�سب  اليد  و�سع  يعتر 
مبرور الزمن هادئاً عندما يكون قد جرى بدون 
عنف اأو اإكراه مادي اأو معنوي. فاإذا احتاج وا�سع 

اإىل  ل���س��ت��م��راره،  اأو  اليد  و�سع  ملبا�رصة  اليد 
ممار�سة العنف اأو التهديد اأو الإكراه �سد املالك 
احلقيقي للعقار، فال يعتر هادئاً ول يوؤدي اىل 
اكت�ساب امللكية مبرور الزمن. اأما اإذا بداأ و�سع 
اليد هادئاً، ثم ا�سطر وا�سع اليد اىل الدفاع عن 
تنتفي  املالك، فال  اآخر غري  نف�سه �سد �سخ�س 
هادئاً  يعتر  بل  اليد،  و�سع  عن  الهدوء  �سفة 
ال�رصوط  باقي  ت��واف��رت  اإذا  للملكية  ومك�سباً 

القانونية للتملك مبرور الزمن.
- اأن يكون و�صع اليد علنياً:

التملك مبرور  اليد بنية  اأن يكون و�سع  يجب 
الزمن علنياً وظاهراً للجميع، ولي�س خفياً، �سواء 
اأقدم  ف��اإذا  يتعّمده.  مل  اأم  اليد  وا�سع  تعّمده 
�سخ�س على حفر قبو اأو كهف حتت منزل جاره 
اإ�سارة  اأية  دون  من  الزمن  من  ملدة  وا�ستعمله 
فال  ال�ستعمال،  ذلك  على  تدل  علنية  خارجية 
اإىل  ي���وؤدي  ول  متحققاً،  العلنية  ���رصط  يعتر 

اإكت�ساب امللكية مبرور الزمن بو�سع اليد.
- اأن يكون و�صع اليد م�صتمرًا:

يجب على وا�سع اليد اأن يت�رصف بالعقار ت�رصف 
ل�ستعماله  العادية  الأوق��ات  ويف  مبلكه  املالك 
وبدون  با�ستمرار  منه،  وال�ستفادة  وا�ستثماره 
انقطاع. وقد اعترت املادتان 258 و259 من 
يعتر  اليد  و�سع  اأن  العقارية  امللكية  قانون 
م�ستمراً منذ اللحظة التي يظهر فيها ا�ستعمال 
احلق املوجود يف اليد ب�سورة اعتيادية منتظمة. 
واإن و�سع اليد الثابت وقوعه بزمن معني وو�سع 
اليد احلايل يرجحان قيام اليد يف الفرتة الواقعة 

بينهما، ما مل يثبت خالف ذلك. 
وينقطع مرور الزمن عندما يفقد مّدعيه اليد، 
كما  ث��ال��ث.  �سخ�س  ب�سبب  فقدها  ول��و  حتى 
مبوجب  بحقه  العقار  �ساحب  طالب  اإذا  ينقطع 
دعوى ق�سائية مل ت�سقط، ول ي�رصي مرور الزمن 
على الغائبني ول على فاقدي الأهلية مبقت�سى 
القانون )املواد 264 و 265 و 266 من قانون 

امللكية العقارية(.
من  خالياً  اليد  و�صع  يكون  اأن   -

االلتبا�س:
مبرور  املك�سب  اليد  و�سع  يكون  اأن  يجب 
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الزمن بهدف التملك حل�ساب وا�سع اليد، ولي�س 
اأو  �سك  هناك  ك��ان  ف��اإذا  اآخ��ر،  �سخ�س  حل�ساب 
تاأويل حول و�سع اليد باعتباره، يف الوقت نف�سه 
حل�ساب وا�سع اليد وحل�ساب املالك اأو حل�ساب 
الأكيدة،  التملك  بنية  مقرون  وغري  اآخر  �سخ�س 
كاملزارع  التملك،  نية  حول  التبا�س  اأمام  نكون 
اأو ورثتهم  اأو امل�ستعري  الوديع  اأو  اأو امل�ستغل 
الذين ل يحق لهم اكت�ساب امللكية بو�سع اليد 
مبرور الزمن، ول يجوز ل�سخ�س اأن يكت�سب حقاً 
مبرور الزمن �سد �سنده ال�سخ�سي اأو �سد �سند 
مورثيه )�سنداً للمادتني 258 و261 من قانون 
امللكية العقارية(، فال ي�ستطيع امل�ستاأجر مثالً 
عقد  اىل  بالإ�ستناد  امل��اأج��ور  ملكية  يدعي  اأن 

اإيجاره اأو اإيجار موّرثه.

املدة املكت�صبة حلق و�صع اليد
مبرور الزمن

تختلف هذه املدة وفق حيازة وا�سع اليد �سنداً 
حمقاً اأو عدم حيازته، ووفق ح�سن النية اأو عدمه 
واأي�ساً وفق نوع العقار املو�سوع اليد عليه يف 
ما يتعلق بالعقارات امللك والعقارات الأمريية 
غري اخلا�سعة لإدارة اأمالك الدولة. وتراوح هذه 
املدة بني خم�س �سنوات وخم�س ع�رص �سنة وفق 

الآتي:
- و�صع اليد مبرور الزمن خم�س �صنوات 

ب�صند حمق وبح�صن نية:
الرقم  ال���ق���رار  م���ن   37 امل�����ادة  ا���س��رتط��ت 
1926/186 واملادة 257 من قانون امللكية 
مبرور  ال��ع��ق��ارات  ملكية  لكت�ساب  العقارية 
الزمن مبدة خم�س �سنوات، اأن يكون لدى وا�سع 
اليد �سند حمق واأن يتم و�سع اليد بح�سن نية. 
وال�سند املحق هو ال�سند ال�سادر عن غري املالك 
للحق  اأو  للملكية  نقالً  واملت�سمن  احلقيقي 
انه �سادر عن املالك احلقيقي  لو  العيني، كما 
مّت  قد  امللكية  نقل  قد  يكون  اأن  ي�سرتط  ول 

بالفعل، واإل فال حاجة ملرور الزمن. 
ذا  يكون  اأن  حمقاً،  ال�سند  لعتبار  ي�سرتط  اإذاً 
ال�سند  هذا  مو�سوع  يكون  واأن  �سحيح،  تاريخ 
واأن  عليه،  اليد  املو�سوع  العقار  ملكية  نقل 

�سواء  احلقيقي؛  املالك  غري  عن  �سادراً  يكون 
�سنداً  اأم  خا�س  توقيع  ذا  ع��ادي��اً  �سنداً  اأك��ان 
ر�سمياً. اأما ح�سن النية فيتحقق من خالل اعتقاد 
انتقل  العقار  اأن  والرا�سخ  الأكيد  اليد  وا�سع 
دليالً  ال�سك  ويعتر  احلقيقي.  املالك  من  اليه 
اأن  اعتقد  ال��ذي  امل�سرتي  اأم��ا  النية.  �سوء  على 
احلقيقي،  املالك  عن  و���س��ادر  �سحيح  �سنده 
اأنه لي�س املالك احلقيقي فال يوؤثر  ثم تبنّي له 
ذلك على ح�سن نيته. فالعتقاد اخلاطئ ب�سبب 
اخلطاأ العادي ل يوؤثر على ح�سن النية. اأما اخلطاأ 
ك�رصاء  النية،  �سوء  على  دليالً  فيعتر  اجل�سيم 
اأو  ال�سمان  ع��دم  ���رصط  مع  بخ�س  بثمن  العقار 
العلم بعدم �سحة �سند البائع وبطالنه، اأو ال�رصاء 

من بائع اأي م�ستند يثبت ملكيته.
مت  الذي  الوقت  يف  النية  ح�سن  تقدير  ويجب 
الذي  الوقت  وهو  العقار،  على  اليد  و�سع  فيه 
اأن  علماً  املك�سب.  الزمن  م��رور  م��دة  فيه  تبداأ 
افرتا�س ح�سن النية هو الأ�سل، وعلى من يّدعي 
�سوء النية اأن يثبت ذلك، اإذ اأن الإثبات يقع على 

من يّدعي.
- و�صع اليد مبرور الزمن خم�س ع�رصة 

�صنة من دون �صند حمق اأو ب�صوء نية:
ال��رق��م  ال����ق����رار  ل���ل���م���ادة 37 م���ن  ����س���ن���داً 
1926/156 واملادة 257 من قانون امللكية 
العقارية، تكت�سب ملكية العقارات بو�سع اليد 
مدة خم�س ع�رص �سنة واإن مل يكن لدى وا�سع اليد 
على  النية.  �سيىء  كان  اإذا  حتى  اأو  حمق  �سند 
اأن يكون فعل و�سع اليد قد مّت ب�سورة علنية 
وهادئة وم�ستمرة بدون اإنقطاع وبدون التبا�س.

- و�صع اليد مبرور الزمن ع�رص �صنوات 
اخلا�صعة  االأمــرييــة غري  االأرا�ــصــي  على 

الإدارة اأمالك الدولة:
امللكية  ق��ان��ون  م��ن   260 امل����ادة  ن�����س��ت 
الت�رصف  قيد  حق  »يكت�سب  اأنه  على  العقارية 
اأمالك  لإدارة  اخلا�سعة  غري  الأمريية  بالأرا�سي 
اليد ب�سند  الدولة مبرور ع�رص �سنني على و�سع 
اأو بدون �سند، �رصط اأن يكون وا�سع اليد قائماً 
املك�سب  الزمن  م��رور  فمدة  الأر����س«.  بزراعة 
غري  الأم��ريي��ة  الأرا���س��ي  على  �سنوات  ع�رص  هي 

اليد  الدولة، �رصط و�سع  اأمالك  لإدارة  اخلا�سعة 
اإنقطاع  بدون  وم�ستمرة  وهادئة  علنية  ب�سورة 
اليد  وا�سع  يكون  اأن  و���رصط  التبا�س،  وب��دون 

قائماًَ بزراعة الأر�س املو�سوع اليد عليها.

اآثار اكت�صاب العقارات مبرور الزمن
اىل  الزمن  مب��رور  اليد  وا�سع  مت�ّسك  ي��وؤدي 
عليه  اليد  املو�سوعة  العقار  ملكية  اإكت�سابه 
اإذا توافرت �رصوطه  اليد،  باأثر رجعي منذ و�سع 
القانونية التي �سبق ذكرها. في�سبح وا�سع اليد 
رجعي  باأثر  عليه  يده  و�سع  الذي  العقار  مالكاً 
القانونية،  الزمن  واإكتمال مدة مرور  اإمتام  عند 

وعلى قدر النطاق الذي ورد عليه و�سع اليد.
رفع  على  للعقار  الأ�سلي  املالك  اأق��دم  واإذا 
دعوى ال�ستحقاق �سد وا�سع اليد، ميكن لهذا 
للملكية.  املك�سب  الزمن  مبرور  الإدلء  الأخ��ري 
وكذلك، اإذا اعتدى الغري على عقاره اأو على حقه 
مبرور  اليد  بو�سع  للمكت�سب  يحق  ملكيته،  يف 
الزمن اأن يرفع دعوى الإ�ستحقاق �سد املعتدي 
اإىل اكت�سابه ملكية العقار  اأو الغا�سب ا�ستناداً 

مبرور الزمن.
الزمن  مب��رور  العقار  ملكية  اكت�ساب  ويعود 
�رصيان  فيه  ب��داأ  ال��ذي  ال��وق��ت  اىل  رجعي  ب��اأث��ر 
العقار  مالكاً  اليد  وا�سع  فيعتر  الزمن،  مرور 
ولي�س  الزمن  مرور  �رصيان  بداية  منذ  املكت�سب 
اليد  وا�سع  ويك�سب  امل��دة.  ه��ذه  اكتمال  منذ 
الزمن،  م��رور  طيلة  العقار  اأنتجها  التي  الثمار 
وتعتر احلقوق التي رّتبها على العقار �سحيحة 
احلقيقي  املالك  عن  �سادرة  وكاأنها  ونافذة 
اأو  ال��زراع��ة  اأو  الإي��ج��ار  اأو  الرت��ف��اق  اأو  )ال��ره��ن 
تعتر  ثانية  جهة  وم��ن  غريها(.  اأو  ال�ستثمار 
احلقيقي  املالك  رّتبها  التي  العينية  احلقوق 
على العقار خالل مدة مرور الزمن غري �سحيحة 
وك��اأن��ه��ا ���س��ادرة ع��ن غ��ري م��ال��ك. اأم���ا احلقوق 
العينية التي رّتبها املالك احلقيقي على العقار 
املك�سب،  ال��زم��ن  م���رور  م��دة  ���رصي��ان  ب��دء  قبل 
فتعتر قائمة و�سحيحة و�سارية املفعول على 
احلقيقي  املالك  عن  ل�سدورها  اليد،  وا�سع 

للعقار وقت وقوعها.
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�صوؤولية الرجل؟
  واأين تقع م

ف االأنثوي    
ذي يوؤجج العن

ما ال

يف اأوا�صط القرن املا�صي تّكنت املراأة 
من نيل حقوقها بعد ن�صال طويل. ومنذ 
ذلك احلني، ارتفعت االأ�صوات من كل 
الذكوري  بالعنف  منّددة  و�صوب  حدب 
الذي ذهبت الن�صاء �صحيته لقرون طوال. 
موؤخرًا  قلبت  متوّقعة  غري  مفاجاأة  لكن 

االأمور راأ�صاً على عقب.
نتائج  اأعــلــنــتــهــا  ــاجــاأة  مــف
االإح�صاءات يف عدد من مراكز 
والعاملية،  العربية  االأبحاث 
اىل  خاللها  مــن  واأ�ـــصـــارت 
تزايد ن�صبة العنف االأنثوي، 
ال�صلطة  تـــراجـــع  مــقــابــل 
الذكورية، وهذا بالطبع ال 
كافة.  املجتمعات  يطاول 
والــ�ــصــوؤال املــطــروح: ما 
بع�س  يدفع  الــذي 
�صلوك  اىل  الن�صاء 
العنف،  طـــريـــق 
راأي  هــــو  ـــــا  وم
االإخت�صا�صيني يف 

هذا املو�صوع؟

م�صرتجالت
ي��������ع��������زو ب����ع���������س 
الإخ���ت�������س���ا����س���ي���ني 

املتزايد  الأنثوي  العنف  النف�سيني 
مرحلة  من  الإنتقال  حالة  اىل  الأخرية،  الآونة  يف 
العمل  م��ن  متّكنها  مرحلة  اىل  امل���راأة،  حترير 
خ���ارج امل��ن��زل م��ن ج��ه��ة، والإ���س��ت��ئ��ث��ار ب���اإدارة 
وبراأيهم،  ث��ان��ي��ة.  ج��ه��ة  م��ن  ال��ع��ائ��ل��ة  ���س��وؤون 
اأح���دث مت��رك��زاً حمورياً  الإن��ت��ق��ال،  ف���اإن ه��ذا 
وحّول  العائلة،  يف  املعا�رصة  امل��راأة  ل�سخ�سية 
يتحّدين  م�����س��رتج��الت  اىل  ال��ن�����س��اء  م��ن  ف��ئ��ة 
اجل�سدي  الأذى  بهم  ويلحقن  اأزواجهن،  رجولة 
بت�سّدع  يت�سّبب  �سائن  �سلوك  وهو  واملعنوي. 
الطالق.  اىل  عموماً  ويو�سل  وتفّككها،  الأ���رص 
غري  الت�رصّف  هذا  فاإن  الإخت�سا�سيني،  وح�سب 
املاألوف من قبل بع�س الن�ساء، ل يح�سل عموماً 
دوره  عن  الرجل  فيها  تخّلى  التي  الأ���رص  يف  اإل 

لأفراد  احلا�سن  الدور  اأي  التقليدي، 
ما يحد  وال�ساهر على م�ساحلهم، وهو  العائلة، 
واأولده، ويعّر�سه  تاأثريه يف وجدان زوجته  من 

يف معظم الأحيان للهجوم وانتهاك احلرمات.
يتعّلق  ما  يف  تت�سّعب  الآراء  ف��اإن  ك��ٍل،  على 
بالأ�سباب الكامنة وراء ال�سخ�سية العنيفة التي 
الن�ساء، واأثارت الكثري  تقّم�ستها موؤخراً بع�س 
الإجتماعية.  الأو�ساط  معظم  يف  الإنتقادات  من 

وهنا بع�س من اأهم هذه الأ�سباب:
واملناف�صة  املـــــادي  ــالل  ــق ــت ــص االإ�  •

االإجتماعية:
يعتر الإ�ستقالل املادي، الذي ت�ستغله اليوم 
ل�ستقواء  رئي�ساً  �سبباً  العامالت،  الن�ساء  معظم 

اىل  بالتايل  و�سعيهن  اأكرثيتهن، 
كافة.  احلقول  يف  الرجل  مناف�سة 
وم��ق��اب��ل ه���ذا ال��ت��ف��ّوق الأن��ث��وي 
واأ�رصنا  �سبق  كما  نلم�س  امللحوظ، 
ت������راج������ع������اً 

ملحوظاً اي�ساً لكيان الرجل التقليدي. 
خ�سوع  اىل  معلوم  هو  كما  يعود  وه��ذا 
لل�سغوط  املعا�رصين  ال��رج��ال  اأك��رثي��ة 
بالتايل  وعجزهم  اخلانقة،  الإقت�سادية 
من  املكت�سبة  بهيبتهم  الإح��ت��ف��اظ  ع��ن 

كونهم املمّولني الوحيدين للعائلة.
• منو �صخ�صية املراأة غري العاملة:

النف�سيون  اخل��راء  يرى  ثانية،  جهة  من 
اأو  العاملة،  غري  امل��راأة  اأن  والإجتماعيون، 
�سيدة املنزل التقليدية، اكت�سبت اي�ساً مع 
رقعة  وانب�ساط  احل�سارات  منو  ومع  الوقت، 
وهذه  و�سالبة.  ق��وة  اأك��رث  �سخ�سية  العوملة، 
حميطها  من  خيوطها  ت�ستمد  التي  ال�سخ�سية 
العائلي، قد تنتحل �سفات  اخلارجي وو�سعها 
اأهمها،  لأ�سباب  زوجها  مع  التعامل  يف  العنف 
يح�سل  وهذا  الزوجية.  ال�رصاكة  اأر�سية  ت�سّدع 
وارتباطاته  لعمله  اأولوية  الزوج  يعطي  عندما 
مب�سوؤولية  زوج��ت��ه  ك��اه��ل  وي��ره��ق  اخل��ارج��ي��ة، 
يف  م�ساكلهم.  ومتابعة  الأولد  وتربية  املنزل 
منه  وع��ي  ب��دون   - ال��زوج  يف�سح  كهذه،  ح��ال 
ويحّولها  ال��زوج��ة،  معاناة  منو  اأم��ام  املجال   -
تدريجاً اىل �سالح فّتاك ينقلب �سده، ويعّر�سه 

للتعنيف واملهانة.



�ــصــعــور الـــزوجـــة بالقهر   •
واملذّلة:

الزوجة  اإق���دام  اأن  البع�س  ي��رى 
على �رصب زوجها اأو اإهانته، يحدث 
بدافع  اآين  اإنفعال  نتيجة  اأحياناً 
للعنف  الدائم  التعّر�س  اأو  القهر 
ب�سبب  ي��ح��دث  وق���د  وال��ت�����س��ّل��ط. 
ال��زوج غري امل��ّرر يف �رصف  تقتري 
فاإن  الإخت�سا�سيني  وبراأي  املال. 
امل���راأة  تعتمدها  ال��ت��ي  ال�رصا�سة 
م�ساعرها  ت��ف��اع��ل  م��ن  ان��ط��الق��اً 
ت���ك���ون على  اآن����ف����اً،  امل����ذك����ورة 
يف�سح  غرائزياً  تعبرياً  العموم، 
الدفني.  حقدها  ويفّجر  معاناتها، 

وهذا التعبري الفوري، مينحها بح�سب املحللني 
طاقة  متوقعة،  غري  عدوانية  طاقة  النف�سيني 
يداها،  تطاله  ما  بكل  زوجها  �رصب  من  متّكنها 

وقد تدفعها اىل قتله باأب�سع الطرق.
• الزوجة امل�صرتجلة والزوج االإتكايل:

النوع  م��ن  ال���زوج  ي��ك��ون  اأن  اأح��ي��ان��اً  يح�سل 
يتخلى  ال��ذي  النوع  من  اأي  الإت��ك��ايل  ال�سلبي 
الأمور  اإدارة  لزوجته  وي��رتك  م�سوؤولياته،  عن 

العائلية والإقت�سادية.

امل���راأة  جت��د  عندما 
ه����ذا  يف  ن���ف�������س���ه���ا 
ال���و����س���ع، ت���ت���دّرب 
تدريجاً على التح�ّسن 
لتحافظ  ال��ق��وة  وراء 
اأ�رصتها.  متا�سك  على 
ول����دى مت��ّك��ن��ه��ا من 
القيادة  دّف���ة  اإدارة 
والتقومي،  والتوجيه 
زوجها  اإع��وج��اج  تقومي  يف  مانعاً  جتد  ل  فهي 
مبختلف الو�سائل. والالفت اأن الزوج املّت�سف 
بهذه ال�سمات، يتقّبل �سلوك زوجته العنيف من 
دون تذّمر اأو مقاومة، لأنه ي�سبح حتت رحمتها.

ما هي احللول املقرتحة؟
اأم���ام ه��ذه ال��ظ��اه��رة غ��ري ال�����س��وي��ة، يحر�س 
الإخت�سا�سيون على اإيجاد حلول لوقف احلروب 
اأو الأنثوي،  اإن جلهة العنف الذكوري  العائلية، 

على  منهم  حر�ساً  وذلك 
متا�سك الأ�رص ومنو الأبناء 

اأجواء �سليمة. يف 
واحل����ل����ول امل��ق��رتح��ة 
غري  امل�����س��ك��ل��ة  ل���ه���ذه 
على  ت�ساعد  لكنها  اآنية، 
الأخطاء  بع�س  ت�سحيح 
الأطفال  وحتمي  العائلية 
ال�سارة  ال��ت��اأث��ريات  م��ن 
الزوجية.  للم�ساحنات 
واأه����م ه���ذه احل���ل���ول ما 

ياأتي:
الأ���رصي��ة  التن�سئة   •
تر�سي  ال��ت��ي  ال�����س��احل��ة 
الرجل  م��ن  ك��ل  ذه��ن  يف 
الإنتقاء  ف��ك��رة  وامل����راأة 
التفتي�س  اأو  ال�سحيح، 

املنا�سب. ال�رصيك  عن 
امل�سوؤولني  اإهتمام   •
ب��ال��ت��وج��ي��ه الإع����الم����ي، 
وخ�������س���و����س���اً امل���رئ���ي، 
عليه  ال��ق��ي��م��ني  ودف�����ع 
ال���ن���م���اذج  ت���ق���ومي  اىل 
الإع����الم����ي����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

العائلية. باحلياة 
الرامج  اىل  الأ�رصية  الثقافة  مادة  • اإدخال 
كمردج  ج��ام��ع��ة  اأن  وامل��ع��ل��وم  امل��در���س��ي��ة. 
�سمن  من  املادة  هذه  اأدخلت  قد  الإنكليزية 
وع��رف  تعتمدها.  ال��ت��ي  التثقيفية  امل���واد 
هذا  ارتاأوا  قد  اجلامعة  هذه  على  القّيمني  اأن 
اإنكلرتا  يف  الطالق  معامالت  تزايد  بعد  احلل 

م�سبوق. غري  ب�سكل 
تثقيفية  ل����دورات  ال��زوج��ني  اإخ�����س��اع   •
تطلعاتهم  ب��رجم��ة  م��ن��ه��ا  ال���ه���دف  خ��ا���س��ة 

ال�سليم. العائلي  البنيان  مل�سلحة 
هي  التي  الدينية  باملبادئ  التم�ّسك   •
وهنا  العائلية.  للحياة  الأ�سا�سية  القاعدة 
ُي��ن�����س��ح ك��ل م��ن ال�����رصي��ك��ني ب��ال��ت��ع��اط��ي مع 
املجتمع  تقاليد  حت��ف��ظ  بطريقة  ال��ع�����رصن��ة 
عن  امل��راأة  تخّلي  بعدم  ُين�سح  كما  املحلي. 

الظروف. كانت  مهما  اأنوثتها 

كانون الأول 2010
145

اجلي�س - العدد رقم 306

�صوؤولية الرجل؟
  واأين تقع م

ف االأنثوي    
ذي يوؤجج العن

ما ال





اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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احللم الذي �صار حقيقة
يومها  املدر�سة،  اىل  ذياب  بو  غاندي  دخل  والن�سف  ال�سنتني  عمر  يف 
ينقل  عامل  ذهنه:  يف  مطبوعاً  م�سهداً  فر�سم  حراً،  ر�سماً  املعلمة  طلبت 

النفايات على ظهر البغل.
املعلمة راأت يف ال�سغري موهبة وتوّقعت له م�ستقبالً فنياً، والأهل �سقلوا 

املوهبة من خالل متابعتهم الدائمة.
اللبنانية  القرية  واق��ع  تر�سد  ر�سومه  وباتت  يافعاً  اأ�سبح  ال�سغري 
)ق�ساء  اجلاهلية  بلدته  يف  القرويني  معاي�سته  خالل  من  تفا�سيلها  بكل 

ال�سوف(.
لفتت نظره جذوع الأ�سجار الياب�سة وجذورها والأ�سداف املتحجرة، فراح 

كهف الفنون
اإبداعات فنان ع�صق جمال اجلذور ورائحة االأر�س

متحف طبيعي من نوع اآخر 
يجمع بني الفن من جهة وما �صنعته 
يد اخلالق يف الطبيعة من جهة ثانية، حموره االأ�صجار 
وما ترويه من حكايات بجذورها وجذوعها واالأغ�صان...

ال�صوف  اجلاهلية -  الفنون يف قرية  متحف كهف 
الذي يعود تاريخ بنائه اىل العهد العثماين، حر�س 

غاندي بو ذياب اأن يجمع 
رائحة  اىل  ب�صلة  ميــّت  مــا  كــل  فيه 

االأر�س والطبيعة. وعلى مدى عدة �صنوات عمل بوحي 
من حلم وفكرة، حتى امتلك ثروة من القطع احلرفية 
واالأثرية النادرة تفرت�س اليوم الكهوف الثالثة بعد 

ترميمها وتاأهيلها.



يج�م��ع�ه��ا ويحّوله������ا 
اىل اأ�سك�ال فنية مميزة.

كان لالإجتياح الإ�رصائيلي لبنان العام 
بو  غ��ان��دي  حياة  يف  الفن�ي  اأث�����ره   1982
جلاأ  التي  القدمي�ة  الكه�وف  اكت�س�ف  اإذ  ذياب، 
اليها اأه�ل القري�ة لالحتماء من الق�س�ف اليومي.
هاج�ساً  ال��ي��ه  بالن�سبة  ب��ات��ت  الكهوف  تلك 
اىل  خم�ابئ  م�ن  يحّول�ه�ا  اأن  له  وخطر  وحلماً، 

رواد  ت�ستقبل  فنية  ك��ه��وف 
والر�سم  وال�سعر  والأدب  الفن 

والب�احثني  والط�الب  والنحت 
عن جذور الرتاث العريق...

م��واك��ب��ت��ه ال��ن�����س��اط��ات 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة 
وال�����زي�����ارات امل��ت��ك��ررة 

واملتاحف  للمعار�س 
اىل  اإ�سافة  والق�سور، 
جبلية  بيئة  يف  ن�ساأته 

مفردات  بكل  تعج 
التقليدية  احل��ي��اة 

وت����راث الأج�����داد، 
�ساهمت  ع��وام��ل 
ب�������ل�������ورة  يف 

���س��خ�����س��ي��ت��ه 
ويف  ال���ف���ن���ي���ة 

اىل  احل����ل����م  حت����وي����ل 
حقيقة.

الكهف واإعادة تاأهيله
يعود تاريخ بناء كهف الفنون اىل العهد العثماين منذ ما يقارب ال�400 
م�ساحة  على  متتد  متال�سقة  العقد  من  اأقبية  ثالثة  عن  عبارة  وهو  �سنة، 
1500م2 مع احلديقة الرتاثية املحيطة به. ميزته اأنه يخبئ حرارة ال�سيف 
»الكّلني«  طريقة  على  بنائه  بف�سل  لل�سيف  ال�ستاء  وب��رودة  لل�ستاء 

بهند�سته التي ت�سبه اىل حد ما هند�سة اخلانات واملعابد والق�سور. 
املت�رصفية،  زمن  اجلاهلية  قرية  يف  اإقطاعي  لرجل  ملكاً  الكهف  كان 
وقد �سهد لقاءات واجتماعات بارزة بني املت�رصفني العثمانيني ووجهاء 
الكهف  تاأهيل  اإعادة  ور�سة  بو ذياب،  غاندي  الفنان  بداأ  ال�سيعة. عندما 
عر�س  �سّيقة  مغارة  �سكل  على  اإ�سافياً  كهفاً  اكت�سف   ،1990 العام 

جدرانها مرتان بارتفاع املرت والن�سف، فعمل على حفر ال�سخر 
ان�رصاح  يف  �ساعدت  فنية  بطريقة  املرت  ون�سف  مرت  عمق  على 

املكان، من دون امل�سا�س باأر�سيته ال�سخرية امللتوية.
الكهوف مبنية على �سخرة واحدة تقارب م�ساحتها 3كلم2 متتد 
الروماين  باجل�رص  مروراً  النهر  �سفاف  حتى  اجلاهلية  قرية  تالل  من 

والطاحونة القدمية، وكانت تربط قدمياً ال�ساحل باجلبل.
الإرادة  اأن  اإل  البداية،  عوائق و�سعوبات مادية ومعنوية واجهته يف 
ال�سلبة كانت اأقوى من اأي عائق، اإذ يوؤّكد بو ذياب اأن تر�سيخ الوعي 
من  يتّم  ل  واملا�سي،  بالأر�س  الت�سّبث  ب�رصورة  ال�سابة  الأجيال  لدى 
كان  ما  وهذا  املجردة،  الروؤية  خالل  من  بل  فح�سب،  التاريخ  كتب  خالل 
الأر�س  باطن  يف  والكهوف  واملغاور  الأقبية  اكت�سافه  حتقيقه.  ينوي 
رائحة  اىل  يرمز  ما  كل  جمع  اىل  ال�سغر،  منذ  ميله  ع��ّزز  اجلبال،  وو�سط 
واحلرفية  الرتاثية  القطع  من  ثروة  لديه  تكّونت  حتى  والطبيعة،  الأر�س 
لوحات  اىل  الياب�سة،  والأغ�سان  والأحجار  ال�سمع  من  ومنحوتات  والأثرية 
اللبناين،  الرتاث  حتاكي  التي  الزيتية  والر�سوم  والف�سيف�ساء  ال�سعر  من 
واخليل العربي الأ�سيل. هذه الرثوة �سّكلت م�سمون املتحف وانت�رصت يف 
اأّمنها  وقد  دولر  مليون  ن�سف  الآن  حتى  تخّطت  بكلفة  الرتاثية،  اأقبيته 
من اإيرادات عمله كمزّين ن�سائي ومن بيع لوحاته الزيتية، فاإذا بالكهوف 
يف  ال�سياحية  املتاحف  لئحة  على  ال�سياحة  وزارة  اأدرجته  متحفاً  ت�سبح 

لبنان.

اجلذور اأجمل من اأغ�صانها
اأن يح�رص اهتمامه بالر�سم والنحت،  كان ميكن للفنان غاندي بو ذياب 
اآفاقاً جديدة. معظم اجلذور  اأمامه  الطبيعة »املده�سة« فتح  لكن ع�سقه 
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اأغ�سانها  من  واأره��ب  اأجمل  يبقى  الياب�سة  املطمورة 
اخل�رصاء، يقول، وهذه اجلذور هي التي اأخذته اىل اآفاق 
جديدة. نراه ي�سع جم�ّسماً لطائر البط من نبات ال�سّبار 
)ال�سبري(، ويحّول جذع الزيتون اىل ن�رص، وجذع الدلب 
اآلة  اأو  غليون  اىل  اللوز  وغ�سن  غيتار،  اأو  عقرب  اىل 
لع�رصات  املتجّذر  ال�سنديان  ج��ذع  اأم��ا  �ساك�سفون. 
اىل  و�سعت  لوحة  اىل  فحّوله  الأر����س  يف  ال�سنني 
التاريخي  اأروقة الكهف  اأخرى تتوزع  جانب لوحات 

والرتاثي.
اأو  بحرج  م��رة  م��ررت  »م��ا  ي��ق��ول:  لوحاته  اأم���ام 
حجراً  لأج��د  تناديني،  الطبيعة  و�سمعت  اإل  غابة 
حتّوله  فنان  يد  ينتظر  ياب�ساً  غ�سناً  اأو  جذعاً  اأو 
الطبيعة  مل�سات  اىل  ت�سيف  فنية،  قطعة  اىل 
الطبيعة  »اأمتلك بفعل  وجمالً«. ويتابع:  رونقاً 
جمموعة خ�سبية فنية قّيمة ت�سلح لإن�ساء جناح 
الفنون، وهي من خمّلفات  خا�س داخل كهف 
يف  الأ�سجار  اقتلعت  التي  احلديثة  اجلرافات 
على  فاأقدمُت  الزراعية،  الطرق  �سق  اأثناء 
وحمايتها  �سقلها  على  وعملُت  انت�سالها 
املحيطة  ال��رتاث��ي��ة  احلديقة  يف  وو�سعها 

بكهف الفنون«.

حياة ال�صيعة
مبفردات  الفنون«  »كهف  اأقبية  تعّج 

ح���������ي���������اة 
الب�سيطة  ال�سيعة 

احلطبي«،  القاطرجي  »وج���اق  مثل 
اىل جانب املكواة القدمية التي تعمل على 

ال�سائح  تلفت  فيما  ال��ك��از،  وقناديل  الفحم، 
والزائر تلك الرثيا التي نّفذها غاندي بو ذياب 
ذلك  واي�ساً  ال�سنوبر،  وكروز  اأغ�سان  بوا�سطة 
يف  زراع��ت��ه  بعد  بالقطن  ج�ّسده  ال��ذي  اجل��دي 
املو�سيقية  الآلت  عن  ف�سالً  الكهوف،  حديقة 
ا�ستخرجها  التي  والطيور  احليوانات  واأ�سكال 
بع�س  مع  الأ�سا�سية  هيئتها  على  الأ�سجار  من 
وعظام  تفا�سيلها،  يف  الطفيفة  التعديالت 
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ح���ي���وان���ات 
اأ�سكال  اىل  حتّولت 
النحل  وقفران  لطيفة، 
اأزهار  عن  ف�سالً  والدبابري 
التي  ال�����س��م�����س«  »ع���ب���اد 

ن�ّسقت بطريقة مميزة.
»اجل���ارو����س���ة« جت���اور 
العتيقة،  ال��ن  حمم�سة 
وت���ف���رت����س���ان ب�����س��ط��اً 
ق��دمي��ة م�����س��ن��وع��ة من 
ال�سميك  ال�������س���وف 
املحدلة  ج��ان��ب  اىل 
احلجري  الكبة  وج��رن 
وامل����ذي����اع ال��ق��دمي 
وال����ف����ون����وغ����راف 
اخلياطة  وم��اك��ي��ن��ة 

القدمية و»بوابري« الكاز مع »د�ستات« 
الطينية  اخلوابي  متتلئ  فيما  والعرق.  الزهر  ماء  و»ك��رك��ات«  وطناجر 
واجلرار الفخارية بخريات ال�سيعة، اىل اأدوات الزراعة القدمية كاملناجل 

والبلط�ات والغربال والنري واملحراث اخل�سبي...
اأبدعت  بينم�ا  التقلي�دية،  الطرابي��س  لعر�س  خزانة  خ�س�ست  وق��د 
»ال�سيخة اأم غاندي« )والدة الفنان( ب�سنع متثالني ل�سيخ معّمر وزوجته 
املدخل  يفرت�سان  وهما  لبنان  جبل  يف  التقليدي  اللبا�س  على  دللة  يف 

ويرّحبان بالزوار.

وفنية  ثقافية  ن�ساطات  ال�سنة  من  فرتات  خالل  املتحف  ي�سهد 
الفنون«  كهف  »جمعية  تاأ�سي�س  مّت  الغاية  لهذه  وتراثية،  وبيئية 
واإقامة  متعددة،  تراثية  بيئية  �سكنية  خاليا  اإن�ساء  اىل  تهدف  التي 
دورات فنية وريا�سية لتعّلم الر�سم، والنحت، واملوزاييك، واإقامة 
ندوات واأم�سيات �سعرية وتوقيع كتب، اىل احت�سان معار�س فنية 
ومنتوجات قروية ومهرجانات تراثية وغريها... والتوا�سل الثقايف 

وعاملية... عربية  ومنظمات  وهيئات  جمعيات  مع  والبيئي  والفني 

جمعية ون�صاطات ثقافية خمتلفة
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التوّقف  ذياب  بو  غاندي  يحب  التي  املحطات  من 

العماد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة   ر�سمه  عندها، 

ر�سمه  ثم  ومن  زيتية،  لوحة  يف  للجي�س،  قائداً  كان  يوم  �سليمان،  مي�سال 

يف  ال�����رصف  رده��ة  يف  مو�سعها  اأخ��ذت  قهوجي  ج��ان  للعماد  اأخ��رى  زيتية 

وهو  ال�سابقني.  اجلي�س  قادة  لباقي  لوحات  جانب  اىل  احلربية،  املدر�سة 

فخري  دبلوم  على  لندن ح�سوله  �رصق  جامعة  من  تبّلغ  يوم  يتذّكر  اأن  يحب 

من  فخرية  بع�سوية  ُكّرم  ويوم  الفنون«،  »كهف  لإجنازه  الفنون  يف  عال 

الأمريكيني...  العرب  ال�سحفيني  اأجنلو�س مببادرة من نقابة  ولية لو�س 

ي�صة الفنان
بر

»بريوت وال�صالم العاملي«
فنية  حتفة  العاملي«  وال�سالم  »ب��ريوت 
بداأت  »الفكرة  ق�ستها:  الفنان  يروي  الف�سيف�ساء  من 

مع  �سطرجن،  رقعة  وفق  هند�سي  باأ�سلوب   1998 العام 
ارتفاعات خمتلفة وم�ستويات متناق�سة ت�سبه اىل حد ما مدينة 
اجلغرايف  موقعها  لإب��راز  عالية  واأب��راج  باأ�سوار  حماطة  بريوت 
لبنان  ت�سبه طوائف  حجرياً  لوناً  ع�رص  وثمانية  والإ�سرتاتيجي، 
املزّنرة  لبنان  خريطة  اىل  اإ���س��اف��ة  مت�سامنة،  متعاي�سة 
بالأ�سفر الذي يدل على اإجناز التحرير وتر�سيم احلدود، كما 

تظهر قناة جّر املياه بداخلها لتدل على احلياة اخلرّية يف 
لبنان مع اإ�ساءة ترمز اىل امل�ستقبل املن�سود«.

والتك�سري  التخريب  بع�س  الف�سيف�ساء  »يف  ويتابع: 
املدّمرة  الإ�رصائيلية  الإعتداءات  اإثر  املدينة  طال  الذي 

البي�ساء  الأح��ج��ار  بلبنان.  ع�سفت  التي  واحل���وادث 
غري  العاملي  ال�سالم  اىل  ت�سري  بريوت  حول  امللتفة 
والزجاج  ال�سوانية  الركانية  الأحجار  اأما  املكتمل، 
ال�سالم  على  ال�ساهد  تكون  فقد  امل�ساء،  املك�رّص 

املنتظر«.
امل�سهد  �سوريايل  الأبعاد  ثالثي  هذا  املج�ّسم 
اللون وال�سكل والروؤية، يبلغ  متجان�س من حيث 

 175 نحو  وعر�سه  �سنتمرتاً   290 نحو  طوله 
�سنتمرتاً، بارتفاع 85 �سم ويزن 2.5 طن.

تراثي  �سياحي  َمْعَلم  الفنون  كهف  متحف 
الطبيعة  باإبداعات  للتمتع  الزيارة  ي�ستحق 

ويد فنان ع�سق جمالتها.







اإعداد: د. ح�صني حمود
اأ�ستاذ حما�رص يف كلية الزراعة - اجلامعة اللبنانية
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تعريف التقليم
واأفرعها  ال�سجرة  اأغ�سان  من  جزء  اإزال��ة  هو  التقليم 

يوؤثر  اإذ  ومن��ّوه��ا،  وارتفاعها  وحجمها  �سكلها  لتوجيه 
ذلك على هيكل ال�سجرة وتوزيع الثمار عليه ب�سكل مت�ساٍو 

كما  والطعم،  واللون  احلجم  ناحية  من  الثمار  نوعية  وحت�سني 
ي�ساهم التقليم يف احلفاظ على ا�ستمرارية اإنتاجية الأ�سجار املثمرة 

لأطول فرتة ممكنة. من ناحية اأخرى، ي�ساعد التقليم على ت�سهيل القيام 

بالعمليات الزراعية الأخرى من فالحة ونك�س وت�سميد ور�ّس 
وقطاف وغريه، ويف جتديد عمر الأ�سجار امل�سّنة التي 

انخف�ست اإنتاجيتها دون امل�ستوى القت�سادي.
يقوم التقليم على اأ�س�س علمية وا�سحة، ولكي 
يكون ناجحاً يتطّلب معرفة نظرية وتطبيقية، 
اأن��واع  م��ن  ن��وع  بكل  خ��رة طويلة  وب��ال��ت��ايل 
خ�سائ�س  منها  لكل  لأن  املثمرة،  الأ�سجار 
ذاتية تتميز بها عن غريها من حيث الراعم 
على  متو�سعها  واأمكنة  والثمرية  الزهرية 
الهيكلية  الأغ�����س��ان  اأو  احل��دي��ث��ة  الأف����رع 
وغريها. اإن عدم املعرفة الكافية بخ�سائ�س 
حمل  وباأمكنة  تقليمه  امل��راد  ال�سنف  منو 
معظم  يف  ي��وؤدي  والثمرية  الزهرية  الأع�ساء 
الأحيان اىل اإزالة الأفرع حاملة الراعم الثمرية، 
دون  من  ال�سجرة  ت��رك  اىل  وبالتايل 

ثمار وفقدان الإنتاج.

تقليم 
االأ�ــــصــــجــــار 

يقوم  اإخــتــ�ــصــا�ــس 
وا�صحة،  علمية  ــ�ــس  اأ�ــص عــلــى 

يتطّلب معرفة نظرية وخرة طويلة بكل 
نوع من االأ�صجار املثمرة، لذا فالتقليم 
غري ال�صحيح يوؤدي يف معظم االأحيان 
ثمار،  دون  مــن  ال�صجرة  تــرك  اىل 
وبالتايل فاإن خيار عدم التقليم يبقى 

اأقل �رصرًا من التقليم اخلاطئ.
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نوعان من التقليم
- تقليم الرتبية: يرمي اإىل ت�سكيل هيكل ال�سجرة من حيث الإرتفاع 
واحلجم واملجموع اخل�رصي وكثافة النمو وحتديد زوايا التفّرع، للو�سول 

بال�سجرة اىل حالة الإنتاج الإقت�سادي عند بلوغ مرحلة الإثمار.
- تقليم االإثمار: الغاية منه هي احلفاظ على اإ�ستمرارية اإثمار ال�سجرة 
واحل�سول على اإنتاج ثمري ذي نوعية جيدة، واحلفاظ على ال�سجرة لتكون 
قوية بحيث تتمكن من حمل الإنتاج الثمري ومقاومة الك�رص وال�سمود بوجه 
الرياح، وهذا يتطلب اإقامة اأفرع بزاوية بحدود 45 درجة لت�ستطيع هذه 

الأفرع النمو مع الوقت بحيث ت�سبح اأكرث �سماكة واأ�سّد �سالبة.

التفاحيات
التفاح والإجا�س وال�سفرجل، وتعتمد طريقة  اأ�سجار  التفاحيات  ت�سمل 
التقليدي للزراعة  النظام  الزراعة، ففي  الأ�سجار على كثافة  تقليم هذه 
اأو  املح�ّسن  الهرمي  بال�سكل  الأ�سجار  ترّبى  الكثافة  القليل  النظام  اأي 
طريقة  عام  ب�سكل  فت�ستعمل  الكثيف  النظام  يف  اأما  الكاأ�سي،  بال�سكل 
باأذرع  وبامليتا  طابقياً  موّجهة  ب��اأذرع  بامليتا  وهي  اأ�سالك  على  الرتبية 
طرق  على  ال�سوء  بت�سليط  هنا  �سنكتفي  اأننا  غري  طابقية،  غري  موّجهة 
الرتبية يف اإطار النظام التقليدي للزراعة، كونه يغطي الغالبية العظمى 

من امل�ساحات املزروعة بالتفاحيات يف لبنان.

تربية ال�صكل الهرمي املح�ّصن
اأغ�سان هيكلية   5  -  4 ال�سكل يف وجود  لهذا  الأ�سا�سية  امليزة  تكمن 
يوّجه منو  وبذلك  الأم،  الغ�سن  تقليم  لولبي ويف  ب�سكل  موّزعة  اأ�سا�سية 
ي�سّهل  الذي  الأم��ر  الإرتفاع،  قليلة  تبقى  حيث  العر�س  باجتاه  ال�سجرة 
عملية التقليم والوقاية وقطف الثمار، والأهم من ذلك هو اأن اجلزء الأعلى 

من الهيكل مفتوح مما يوؤّمن و�سول اأ�سعة ال�سم�س اىل جميع اأجزائه.
بعد الزرع تقّلم الن�سبة اإىل ارتفاع 70 - 80 �سم عن �سطح الرتبة. خالل 
ال�ستوي  ال�سكون  مرحلة  يف  اأي  ال�ستاء  ويف  اأف��رع،  عدة  تنمو  الأول  العام 
اأول  اللبنانية خالل كانون  بالن�سبة اىل معظم املناطق اجلبلية  )اأف�سلها 
- كانون ثاين- �سباط(، نختار منها ثالثة اأفرع فنخ�ّس�س الأعلى ارتفاعاً 
الأ�سا�سية  الأغ�سان  لتكوين  الطرفيني  الإثنني  والفرعني  ال�ساق،  لنمو 

»الهيكلية«، ونقوم باإزالة الفروع الباقية.
العملية نف�سها بحيث نبقي ثالثة  ال�ستاء  التالية نكّرر يف  الأعوام  خالل 
للطابق  الهيكلية  الأغ�سان  لتكوين  والآخَرين  ال�ساق  لنمو  الأعلى  فروع، 
الثاين. عندما يتكّون 4 - 5 اأغ�سان هيكلية نقوم جمّدداً بتق�سري ال�ساق 
ال�رصوري  ومن  »معدل«.  حم�ّسن  هرمي  هيكل  على  نح�سل  وبذلك  الأم 
درجة   45 ال�ساق  مع  الهيكلية  الأغ�سان  ت�سّكلها  التي  الزاوية  تكون  اأن 

لتاأمني قوة حتّمل ال�سجرة.
الهيكلية  الأغ�سان  على  تتوّزع  اأن  يجب  الثانوية  الأف��رع  اىل  بالن�سبة 
بحيث ل تلتقي ول تتالم�س، كما يجب اإزالة كل الأفرع العمودية وال�ساذة 
تنمو  التي  الأف��رع  على  والإبقاء  الهيكل،  داخل  اىل  واملوجهة  وامل��دلة 
الأغ�سان  من  اأعلى  الأم  ال�ساق  اإبقاء  يتوجب  كذلك  وجانبياً.  الفراغ  يف 

الأخ���رى ب��ح��واىل 20���س��م، ومن 
التوازن  على  احلفاظ  اأج��ل 

اخل�رصي والثمري لل�سجرة 
باأن  ال�سماح  ع��دم  يجب 

ال�سفلية  الأغ�����س��ان  تنمو 
وت��ت��ج��اوز اإرت���ف���اع الأغ�����س��ان 

اأن  الفوقية، كما هو غري مقبول 
ب�رصعة  الفوقية  الأغ�سان  تنمو 
الأغ�سان  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ك��ب��رية 

ال�سفلية.
التفاحيات، فهو يوؤدي دوراً ممّيزاً،  الأثمار يف  اأما يف ما يتعلق بتقليم 
بحيث يفرت�س القيام به كل عام، ل �سيما اأن اأي تاأخري يوؤدي اىل خف�س 
الإنتاج واأحياناً اإىل توّقف احلمل، هذا ويختلف التقليم الثمري من �سجرة 
اىل اأخرى وذلك وفق عمرها و�سنفها وكمية الراعم فيها. وتهدف هذه 

العملية اىل الو�سول اىل كثافة مثالية من الثمار.
يتم ذلك من خالل تخفيف الأغ�سان الهيكلية عندما يالحظ باأن اأبعادها 
ال�سعيفة،  الثمرية  الأفرع  اإزالة  تتم  كما  الثمرية،  الأفرع  اأبعاد  جتاوزت 
ول بد من التنويه باأن اإجراء عملية التقليم الثمري مرتبط بكمية الراعم 
عملية  جنري  الراعم  من  غزير  بحمل  تتمّيز  التي  ال�سنة  ففي  الزهرية، 
من  اخلالية  اأو  احلمل  قليلة  ال�سنني  اأم��ا  جائر،  ب�سكل  الثمري  التقليم 

الراعم الزهرية فال نطّبق فيها التقليم.
يرمي  بحيث  احلمل،  تنظيم  مبداأ  يطّبق  الإقت�سادي  الإثمار  مرحلة  يف 
التقليم اىل حتقيق و�سع متالئم بني النمّوات اخل�رصية والنمّوات الثمرية، 
واملعيار الأ�سا�سي لذلك هو حتقيق تنا�سق ن�سبي بني الراعم اخل�رصية 
والراعم الزهرية، والتي يجب اأن تكون بحدود 2-3 برعم خ�رصي مقابل 
اإزالة ق�سم من الدوابر  الزائد فيتم  اأما يف حالة احلمل  برعم زهري واحد. 
والأفرع الثمرية الق�سرية، اما الأفرع الثمرية الطويلة فتق�رصّ اىل الأعلى 

من اأحد الراعم اخل�رصية.
الن�سف  الأفرع  ال�سيخوخة نقوم بتجديد  الأ�سجار يف طور  عندما ت�سبح 
�سنوات   4-3 بعمر  الأف���رع  اإخ��ت��زال  ويتم  ال�سجرة،  ت��اج  م��ن  هيكلية 
اخل�رصي،  النمو  عملية  ا�ستمرار  على  ت�ساعد  تفّرع  نقطة  اىل  بتق�سريها 
�سنوات،   6-5 بعمر  لالأفرع  ثانية  جتديد  عملية  تتم  �سنوات   5 وبعد 
وثالثة على الأفرع بعمر 7-8 �سنوات، حيث تق�رصّ من نقطة ل يزيد القطر 

عندها عن 7�سم.

تربية ال�صكل الكاأ�صي
بعد الزرع تق�رصّ الن�سبة اىل اإرتفاع 100�سم، يخ�ّس�س الق�سم الأ�سفل 
الأخرى  �سم  الأربعون  اأما  اجلذع،  لنمو  الرتبة  �سطح  عن  60�سم  باإرتفاع 
فتخ�ّس�س لختيار ثالثة اأفرع لت�سّكل الأغ�سان الهيكلية لل�سجرة مب�سافة 
زاوية  الآخ��ر  مع  فرع  كل  ي�سّكل  اأن  �رصط  والأخ��رى،  الواحدة  بني  20�سم 
بحواىل 120 درجة. يتم ذلك يف ال�ستاء الأول حيث تزال كل الأفرع الأخرى.
على  تكون  بحيث  الهيكلية  الأغ�سان  تقليم  يتم  الثاين  ال�ستاء  خالل 
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الفروع  تزال  كما  نف�سه،  الإرتفاع 
ال���ن���ام���ي���ة ع���ل���ى اجل������ذع وال���ت���ي 
الأغ�سان  تناف�س  اأن  باإمكانها 

الهيكلية.
ال��ث��ال��ث  ال���رب���ي���ع  ب����داي����ة  يف 
الأوىل،  الثانوية  الفروع  تتكّون 
الهيكلية  الأغ�سان  طول  وي��زداد 
املجموعة  لت�سّكل  )الأ�سا�سية( 
الثانوية.  ال���ف���روع  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
م�سافة  ترك  احلال  هذه  يف  ينبغي 
60 - 80�سم بني املجموعة الأوىل والثانية من الفروع الثانوية والتي 
اجلديدة  النمّوات  اأم��ا  الأوىل.  للمجموعة  املقابلة  اجلهة  على  تتكّون 
بل  نف�سه  بالطول  كانت  اإذا  تق�سريها  يجب  فال  الهيكلية  لالأغ�سان 
اأو  الثانوية  الفروع  منو  تعرقل  والتي  امللتوية  الفروع  جميع  اإزالة  تتم 
الأغ�سان الأولية، اأما الفروع الثانوية فال تق�رصّ بل يتم اختيار تلك التي 

ت�سّكل 45 درجة بالن�سبة اىل الغ�سن الأويل.
اأفرع  بتخفيف  التقليم  يق�سي  التالية  وال�سنوات  الرابع  العام  يف 
ال�سنوات  يف  به  نقوم  ملا  مماثل  فهو  تبقى  ما  اأم��ا  الأول��ي��ة،  الأغ�سان 
يجب  التي  الثالثية  الفروع  الثانوية  الفروع  على  تتكّون  املا�سية. 
ذلك،  جانب  اإىل  والآخ��ر.  الواحد  بني  30�سم،   -  20 مب�سافة  تتوّزع  اأن 
اأفقياً وكذلك جميع  التي تنمو  واإزالة تلك  الأفرع  يفرت�س تخفيف عدد 

الطرود ذات النمو الكبري لأنها تخّل بالتوازن العام لل�سجرة.

تقليم االأثمار لل�صكل الكاأ�صي عند التفاحيات
اللوزيات  اأ�سجار  عند  �سيوعاً  الأك��رث  هي  الكاأ�سي  ال�سكل  تربية  اإن 
يف  ال�سكل  ه��ذا  تطبيق  اأن  اإل  وامل�سم�س،  واخل��وخ  وال��ل��وز  ال��دراق  اأي 
التفاحيات )تفاح واإجا�س و�سفرجل( يزداد اإنت�ساراً من يوم اىل اآخر ملا 
الأ�سجار املرّباة بهذه  ال�سكل من ح�سنات �سبق وذكرناها. وتتمّيز  لهذا 
رئي�سة،  اأذرع  ثالثة  الأعلى  جزئه  يف  يحمل  ق�سري  بجذع  عادة  الطريقة 

ت�ستمر هذه الرتبية من ال�سنة الأوىل حتى الرابعة.
اإرتفاع  على  زرعها  بعد  الغّرا�س  تق�ّس  ال�ستاء(  )يف  الأوىل  ال�سنة  يف 
جميع  وت��زال  رئي�سة  اأذرع   3 اإنتخاب  يتم  ال��رتب��ة،  �سطح  عن  75�سم 
عن  مرتفعاً  منتخب  ذراع  اأول  يكون  اأن  مراعاة  ينبغي  الأخرى.  النموات 
15�سم   -  10 الأول  عن  الثاين  يبعد  واأن  50�سم،   -  40 الرتبة  �سطح 
وكذلك الثاين عن الثالث، كما يجب مراعاة اأن ل تقل الزوايا التي ت�سّكل 
وذلك  درجة   80 عن  تزيد  ل  واأن  درجة   60 عن  ال�ساق  مع  الأذرع  هذه 

لتوفري �سالبة اإت�سال لالأذرع بال�ساق.
ال�ساق، موّزعة  اأفرع جانبية على   5  - 3 اإنتخاب  يتم  الثانية  ال�سنة  يف 
ب�سكل دائري ومتوازن حول ال�ساق ثم نقوم بتقليم الأفرع املنتخبة على 

بعد 50- 60�سم من من�سئها.
اأفرع على  يف ال�سنة الثالثة تقت�رص عملية التقليم على انتخاب 2 - 3 
قلب  اإنفتاح  وت�سمن  ومتباعدة  موّزعة  املا�سية،  ال�سنة  من  فرع  كل 

ال�سجرة، يف حني تزال الأفرع ال�سيقة واملتزاحمة واملت�سابكة ويقّلم كل 
فرع منتخب على 30 - 40�سم من قاعدته. 

موّزعة  اأفرع   3  -  2 باإنتخاب  نقوم  الرابعة  ال�سنة  ال�سجرة  تبلغ  عندما 
منها  كل  ويقّلم  هيكلية،  الن�سف  الأفرع  على  مت�سابكة  وغري  ومتباعدة 
الإثمار  اأع�ساء  تبداأ  ال�سنة  هذه  خالل  قاعدتها.  من  30�سم   -  20 على 
ال�سجرة  وتبداأ  الهيكلية  ون�سف  الهيكلية  الأفرع  قواعد  على  بالظهور 

التب�سريي. باحلمل 

اللوزيات
كل عام  دورياً  اأخرى تقليماً  اأي �سجرة  اأكرث من  الدراق  تتطّلب �سجرة 
لأن عدم التقليم يوؤدي اىل تدهورها ب�رصعة. ولنجاح عملية التقليم ل بد 

من مراعاة الآتي:
- يحمل الدّراق الثمار على اأفرع بعمر �سنة.
- الأفرع اخل�رصية وال�سحمية ل تعطي ثماراً.

- الباقات الزهرية ل تقّلم.
- الأفرع الثمرية الب�سيطة ل تقّلم.

- الأفرع املختلطة، تقّلم على عدة براعم ومن ال�رصوري اأن يتم التقليم 
على برعم خ�رصي.

-الأفرع ال�سحمية، تقّلم تقليماً طويالً لتحل يف مرحلة لحقة حمل الفرع 
الهيكلي الياب�س اأو امل�سن.

يف  ثمرية  اأفرع  لتكوين  برعمني  م�سافة  على  تقّلم  اخل�رصية،  الأفرع   -
العام القادم.

و�سطي  فرع  ثالثة:  اىل  احلمل  غ�سن  يتفّرع  عندما  املرّكبة،  الأفرع   -
الو�سطي  الفرع  بق�ّس  نقوم  )اإ�ستبدال(  جانبيان  وفرعان  الثمار  يحمل 
الإ�ستبدال  فرعي  اىل  بالن�سبة  اأما  املا�سية.  ال�سنة  يف  الثمار  حمل  الذي 

فنقوم بالتايل:
الفرع  نق�ّس  خ�رصياً  ال�سفلي  والفرع  خمتلطاً  العلوي  الفرع  كان  اإذا 
ال�سفلي  الفرع  ونقّلم  الراعم(  من  اأزواج   3( براعم  عدة  على  املختلط 
العك�س  حال  يف  اأم��ا  املخلبية،  بالطريقة  ي�سمى  ما  وه��ذا  برعمني  على 
الفرع  فنقّلم  خمتلطاً  وال�سفلي  خ�رصياً  العلوي  الفرع  يكون  عندما  اأي 
الراعم(  من  اأزواج   4  -  3( براعم  عدة  على  واملختلط  باأكمله  العلوي 
اإذا كان فرعا الإ�ستبدال خمتلطني  ليوؤمن الإثمار وفروع ال�ستبدال، اأما 

فنقوم بتقليم الفرع الداخلي على ثمانية براعم.
بها  التقّيد  يجب  التي  والتوجيهات  الن�سائح  بع�س  هناك  اأي�ساً 

بالن�سبة اىل �سجرة امل�سم�س مثل:
- �رصورة قطع الأفرع التي حتمل دوابر جتاوز عمرها ال�ست �سنوات.

تتعّر�س  ل  لكي  التزهري  مرحلة  انتهاء  حتى  التقليم  تاأخري  �رصورة   -
لل�سقيع.

- �رصورة اأن يرتاوح طول النمّوات الثمرية عند الأ�سجار حديثة الإثمار 
الأ�سجار كبرية العمر بني 25 و35�سم، واإزالة  بني 35 و70�سم، وعند 

جميع النمّوات اجلانبية على ال�ساق.







اإعداد: نينا عقل خليل
كانون الأول

»... اأكيد بقدر« قالها اأكرث 
من 30 األف م�صارك يف 

ماراتون بريوت

حتت �سعار »كنت مفّكر ما بقدر... اأكيد بقدر«، 
»بلوم  �سباق  م��ارات��ون  ب��ريوت  جمعية  نّظمت 
قيا�سية  مب�ساركة   »2010 م��ارات��ون  ب��ريوت 
العدائني  م��ن  م�سارك  األ���ف  الثالثني  تخّطت 
واللبنانيني  وال���ع���رب  الأج���ان���ب  وال���ع���داءات 
ميّثلون 86 دولة. وقد تقّدم احل�سور الر�سمي 
الداخلية  وزير  احلريري،  �سعد  احلكومة  رئي�س 
والبلديات زياد بارود، وزير ال�سباب والريا�سة 
ح���وري، غ�سان  ع��م��ار  ال��ن��واب:  ال��ع��ب��داهلل،  علي 
اآلن عون  خمير، خالد زهرمان، �سرتيدا جعجع، 
الأوروبية  ال��دول  �سفراء  رميا،  اأب��ي  و�سيمون 
ال�سلح حمادة  ال�سابقة ليلى  الوزيرة  والعربية، 
الأمهات، قائد قوات  اإ�سارة �سباق  اأعطت  التي 
الطوارئ الدولية اجلرنال األبريتو اأ�سارتا، رئي�سة 
جمعية ماراتون بريوت مي اخلليل، بالإ�سافة اىل 
فعاليات اإقت�سادية، اإجتماعية، ثقافية، روؤ�ساء 
جمال�س بلدية من املناطق كافة وجمعيات خريية 
والريا�سيني،  الإعالميني  من  وح�سد  واإن�سانية 
اأمنية وتنظيمية م�سددة  اإج��راءات  وذلك يف ظل 
اللبناين  الأحمر  ال�سليب  من  لوحدات  ومواكبة 

والدفاع املدين.
���س��ارك يف امل���ارات���ون ع������داوؤون وع����داءات 
حمرتفون وريا�سيون، دبلوما�سيون وع�سكريون 
ومواطنون، بالإ�سافة اإىل ذوي احلاجات اخلا�سة 

واملدار�س واجلمعيات، وقد ق�سم املاراتون اىل 
عدة �سباقات:

�سباق الكرا�سي املتحركة مل�سافة 42.195 
كلم من داخل حرج بريوت، واملاراتون الأ�سيل 
ال�3  �سباق  كلم،  ال�10  �سباق  كلم،   42.195
ويف  والأولد.  لالأمهات  كلم  ال���1  و�سباق  كلم 
والعداءات من  العداوؤون  الفنية، متّكن  النتائج 
املاراتون  يف  الأوىل  املراكز  احتالل  من  اأثيوبيا 
الرجال  لقب  مت��ام  حممد  اأح��رز  حيث  الأ�سيل، 
قاطعاً امل�سافة ب�2.16.43�س وحلت مواطنته 

اإيتافريا هوتاريكيغن اأوىل ب�2.41.15�س.
ح�سني  الأول  الرقيب  حل  اللبنانيني  وعند 
جديداً  رقماً  م�سجالً  الأول  املركز  يف  عوا�سة 
)2.20.31���س( وقد نال جائزة مالية مقّدمة 
هرني   UFA ���رصك��ة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  م��ن 
�سلهوب، وذلك بعد تعزيز العداء اللبناين رقمه.

وقد جاءت نتائج ال�سباقات على النحو الآتي:
• �صباق املاراتون 42.195 كلم:

• الذكور:
- االأول: حممد متام )اأثيوبيا(.

- الثاين: اإبريي �سان ليما )اأثيوبيا(.
- الثالث: جامي�س ماكاديا )كينيا(.

• االإناث:
- االأوىل: اإيتافريا هوتاريكيغن )اثيوبيا(.

- الثانية: ميهرييت اأتامو )اثيوبيا(.
- الثالثة: اإيرينا كازو بو�سكايا )رو�سيا(.

ويف ما خ�ّس نتائج اللبنانيني يف ال�سباق نف�سه 
فقد حّل الرقيب الأول ح�سني عوا�سة يف املركز 
الأول اأعقبه الرقيب الأول علي عوا�سة، والرقيب 

اأحمد دركو�سي، يف املركزين الثاين والثالث.
الإناث  �سعيد  على  اأوىل  طراد  اإلغا  حلت  كما 
اللبنانيات وماري العّم ثانية، ومنى متيم ثالثة.

الأخ��رى  ال�سباقات  يف  اللبنانيني  نتائج  اأم��ا 
فكانت كما يلي:

• �صباق الـ10 كلم:
• الع�صكريون:

- االأول: العريف حممد العجمي.
- الثاين: اجلندي بالل عوا�سة.
- الثالث: اجلندي حمزة حممود.

• املدنيون الذكور:
- االأول: اأحمد حممد.

- الثاين: اإبراهيم قا�سم.
- الثالث: �سعد زيدان.
• املدنيات االإناث:

كانون الأول 2010
160

اجلي�س - العدد رقم 306



- االأوىل: مايا عيتاين.
- الثانية: ناهد قا�سم.

- الثالثة: �سعاد زيدان.
• �صباق الـ3 كلم:

• فئة 9 - 11 �صنة:
• الذكور:

- االأول: خ�رص خ�رص.
- الثاين: خمايل خمول.

- الثالث: �سرييل كريوز.
• االإناث:

- االأوىل: غيا مطريق.
- الثانية: كاريل ا�سكندر.

- الثالثة: بريدي كميل.
• الذكور:

- فئة 12 - 13 �صنة:
- االأول: خمول اليا�س.

- الثاين: وليد حكيم رحمة.
- الثالث: جاك طوفيل�سون.

• االإناث:
- االأوىل: �سارة جو قرطباوي.

- الثانية: نور ملعب.
- الثالثة: كورين فريحة.
• فئة 14 - 15 �صنة:

• الذكور:

- االأول: مكرم �ساهني.
- الثاين: �سرييل ن�رص.
- الثالث: جورج حداد.

• االإناث:
- االأوىل: جويل فغايل.
- الثانية: ليا ا�سكندر.

- الثالثة: لورا مينا.
• فئة 16 - 17 �صنة:

• الذكور:
- االأول: حنوف حممد.

- الثاين: دانيال ب�سبو�س.
- الثالث: كرم �سعيد.

• االإناث:
- االأوىل: �سارة عوايل.
- الثانية: األ�سا خوري.

- الثالثة: ريا عقل.

• الكرا�صي املتحركة 42.195 كلم:
- االأول: روجيه كريدي.

- الثاين: ر�ساد حجاج حممد.
- الثالث: يو�سف املوىل.

• كرا�صي الدفع 42.195 كلم:
• الذكور:

- االأول: ادوار معلوف.
- الثاين: بوغدام كروم.
- الثالث: جيمي غودار.

• االإناث:
- االأوىل: مونيكا بودل�س.
- الثانية: كر�ستني اأبيل.

- الثالثة: مونيكا �سرييغوف�سكا.
ال�سيدة  اجلمعية  رئي�سة  �سّلمت  اخلتام،  ويف 
الكوؤو�س  الر�سمية،  وال�سخ�سيات  اخلليل  مي 

للفائزين.
واأن�سطة  ترفيهية  ب��رام��ج  واك��ب��ت  وق��د 
عرو�سات  واأب���رزه���ا  اخل��ت��ام��ي��ة،  ال��وق��ائ��ع 
كما  امل��ج��وق��ل،  ال��ف��وج  ق��ّدم��ه��ا  ع�سكرية 
واكبت فرقة من مو�سيقى اجلي�س الإيطايل 
والن�سيد  مو�سيقية  بقطع  غلياري«  »بر�سا 
الفنانة  قّدمت  حني  يف  اللبناين،  الوطني 

�سابني فو�سو اأغنية باملنا�سبة.
كلم  ال�3  �سباق  اأي�ساً  ت�سّمن  املاراتون 
للوزراء والنواب حتت �سعار »ل للمخدرات 
النائبة  بنتيجته  وف���ازت  للتدخني«  ل   -
�سرتيدا جعجع التي قطعت امل�سافة ب�16 

دقيقة.
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اجلمهورية  رئي�س  برعاية 
�سليمان،  مي�سال  ال��ع��م��اد 

الإ�ستقالل  �سباق  بعبدا،  يف  الأنطوين  املعهد  ن��ادي  اأق��ام 
ال�سالم  اأج��ل  من  معاً  »نرك�س  �سعار  حتت  للبدل،  الرابع 
املعهد  ومن  اجلي�س  من  ع��داوؤون  فيه  �سارك  احلرية«،  يف 

الأنطوين وجمعية حرمون للمكفوفني.
قلعة  م��ن   2010/11/27 �سباح  ال���ع���داوؤون  انطلق 
الإ�ستقالل يف را�سيا و�سولً اىل الق�رص اجلمهوري يف بعبدا، 
روؤ�ساء  ا�ستقبلهم  حيث  املجاورة،  بالبلدات  مروا  اأن  بعد 

واأع�ساء البلديات والأهايل.
العماد  اجلمهورية  رئي�س  ا�ستقبل  اجلمهوري،  الق�رص  ويف 
�سليمان اأركان النادي املنّظم وروؤ�ساء البلديات والعدائني، 
اإحتاد  النادي، ورئي�س  الأب بطر�س عازار رئي�س  يف ح�سور 

األعاب القوى عبداهلل �سهاب 
وروؤ�ساء واأع�ساء بلديات.

العلم  اجلمهورية  رئي�س  مرتا،  نقول  املعاون  �سّلم  وقد 
العماد  فيها  �سكر  كلمة  ع���ازار  الأب  األ��ق��ى  ث��م  اللبناين، 

اأن يبقى الق�رص بيت اجلميع. الرئي�س متمنياً 
عن  فيها  حت��ّدث  كلمة  �سليمان  العماد  األقى  وب���دوره، 
اىل  حتية  ووّج��ه  الإ�ستقالل،  �سباق  يحملها  التي  املعاين 
النادي الأنطوين على التنظيم، واإىل كل من �سارك و�ساهم 

يف اإجناحه.
تذكارية  درع���اً  اجلمهورية  رئي�س  ت�سّلم  اخل��ت��ام،  ويف 
بعدها  ليوّقع  �سدقة،  ج��ورج  الأب  ال��ن��ادي  ع��ام  اأم��ني  من 
البلديات  روؤ���س��اء  تواقيع  حمل  ال��ذي  اللبناين  العلم  على 

والعدائني واأركان النادي املنّظم.

نّظمت جمعية را�سيا ماراتون، �سباق الإ�ستقالل مل�سافة 5 كلم 
للفئة العمرية مواليد 1990 وما دون، بتاريخ 2010/11/14، 
انطالقاً من اأمام مبنى بلدية را�سيا وو�سولً اىل مفرق العقبة ثم 
العودة، و�سارك فيه ريا�سيون من لواءي امل�ساة الثالث والتا�سع 
اأندية. وقد فاز الع�سكريون بال�سدارة يف ترتيب  اىل جانب عدة 

الفرق واحتلوا املراكز الأوىل.
ويف ما يلي النتائج:

- اجلندي بهاء حمو�سة من لواء امل�ساة التا�سع، الأول.
- الرقيب حممد احلاج من لواء امل�ساة الثالث، الثاين.

- الرقيب عبد الفتاح نعمان من لواء امل�ساة التا�سع، الثالث.

لبنان  حركة  نّظمت  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 
�سعيد  ثكنة  من  انطلق  الذي  ال�سنوي  الإ�ستقالل  �سباق  ال�سباب 
حمطة  يف  النور  عبد  اأم��ني  ملعب  اىل  و�سولً  حمانا  يف  اخلطيب 

بحمدون.
ال�سباق ع��داوؤون من اجلي�س اىل جانب فرق من عدة  �سارك يف 

اأندية، واأحرزوا املراكز الأوىل.
ويف ما يلي النتائج:

- العريف حممد العجمي من لواء امل�ساة الثاين، الأول.
- العريف ح�سني احلاج ح�سن من لواء امل�ساة التا�سع، الثاين.

- اجلندي بالل عوا�سة من لواء امل�ساة الأول، الثالث.

اجلي�س يحل اأوالً يف �صباق جمعية را�صيا ماراتون االإ�صتقالل

الع�صكريون يتاألقون يف �صباق االإ�صتقالل للرك�س

�سباق الإ�ستقالل الرابع للمعهد الأنطوين

املحطة االأخرية يف الق�رص اجلمهوري
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ملنا�سبة عيد الإ�ستقالل، نّظمت �رصكة فوربي 
جزيرة  من  انطالقاً  ال�سباحة  �سباق  �سيدا  يف 
فيه  �سارك  البلدي،  ملعب  اىل  وو�سولً  �سيدا 
املراكز  اأح���رزوا  الذين  اجلي�س  فريق  �سباحو 

الثالثة الأوىل.
وهنا النتائج:

• فئة 18 - 30 �صنة:
- اجلندي وائل زيادة، من ال�رصطة الع�سكرية، 

الأول.
- اجلندي اأحمد �سوا، من فوج التدخل الثاين، 

الثاين.
الأ�سغال  ف��وج  م��ن  خم��اي��ل،  ج��اك  الرقيب   -

امل�ستقل، الثالث.
• فئة 31 �صنة وما فوق:

العايل  امل��رك��ز  م��ن  رب��اح��ي  رب���اح  الرقيب   -
للريا�سة الع�سكرية، الأول.

»فوربي« نّظمت �صباق االإ�صتقالل يف ال�صباحة والع�صكريون اأحرزوا املراكز االأوىل

�سباق الإ�ستقالل ال�31 يف ال�سباحة             كاأ�س العماد قائد اجلي�س اأحرزها حممود دعبول ونيبال ميوت

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 
اأقيم  من�سور،  خ�رص  الركن  بالعميد  ممثالً 
�سباق  ج��ون��ي��ه،  يف  الع�سكري  املجمع  يف 
للعام  ال�����س��ب��اح��ة  يف  ال�����31  الإ���س��ت��ق��الل 
اللبناين للعبة  الإحتاد  الذي نّظمه   ،2010

بالتعاون مع قيادة اجلي�س.
اجلي����س  فري��ق  ال�سب��اق  �س��ارك يف  وقد 
والق���وى  الإحت��������اد  ن����وادي  ج��ان��ب  اىل 
ال�سباح���ان حممود  بنتيج���ته  ونال  الأمنية، 
دعبول وني��بال مي��وت كاأ�س العم�اد قائد 

اجلي�س.
وهنا نتائج الأوائل:
• �صباق 350 م:

 -  12 ال�صغار  فئة   -
�سعيبي  اأن��ط��وين  �صنة:   13

)رمال(.
 12 ال�صغريات  فئة   -
�صنة: �سارة اخلطيب   13  -

)النجاح(.
 14 ال�صبيان  فئــة   -
واكد  م���ارون  �صنة:   15  -

)رمال(.
 -  14 ال�صبايا  فئة   -
15 �صنة: �سافانا نا�رص )اأكوا 

مارينا(.
• �صباق 700 م:

الفتيان 16 -  - فئة 
17 �صنة: طارق حنا )رمال(.

- فــئــة الــفــتــيــات 16 
ميوت  نيبال  �صنة:   17  -

)اجلزيرة(.

حممود  �صنة:   18 الــرجــال  فئة   -
دعبول )رمال(.

نادين  �صنة:   18 ال�صيدات  فئة   -
كامل )اجلزيرة(.

القــوى   - م   350 �ــصــبــــــــاق   •
الع�صكرية:

- العريف الأول �رصبل نقول، الأول.
- الرقيب الأول رفع�ت اخلطيب، الثاين.

- الرقيب رباح رباحي، الثالث.
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احلديث  الثالثي  يف  اجلي�س  بطولة  اأقيمت 
والرماية  ال�سباحة  �سملت  وال��ت��ي  لل�سباط 
عّممها  ال��ت��ي  النتائج  ج���اءت  وق��د  وال��رك�����س. 
النحو  على  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

الآتي: 
• الفئة االأوىل:

مديرية  م��ن  اخل��ب��از،  نقول  الأول  امل���الزم   -
املخابرات، الأول.

- املالزم الأول �رصبل �سماحة، من فوج مغاوير 
البحر، الثاين.

- املالزم جورج احل�رصي، من الفوج املجوقل، 
الثالث.

• الفئة الثانية:
- النقيب طوين عماد، من مديرية املخابرات، 

الأول.
لواء امل�ساة  اللدن، من  الأول �سعد  - املالزم 

العا�رص، الثاين.
الطبابة  من  �رصتوين،  وليد  الإداري  النقيب   -

الع�سكرية، الثالث.
• الفئة الثالثة:

قائد  التيماين، من مكتب  �سلطان  النقيب   -
اجلي�س، الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  ال��ن��ج��ار،  نبيل  ال���رائ���د   -
اجلمهوري، الثاين.

- النقيب عمر الأيوبي، من كلية فوؤاد �سهاب 
للقيادة والأركان، الثالث.

• الفئة الرابعة:
- العقيد زهري عزيز، من الطبابة الع�سكرية، 

الأول.
- العقيد الركن عبد الكرمي ها�سم، قائد فوج 

مغاوير البحر، الثاين.
- امل��ق��دم ف��ادي ك��ف��وري، م��ن ف��وج مغاوير 

البحر، الثالث.

�سارك فريق مدر�سة التزلج الألبي يف �سباق التعّرج الطويل الذي اأقيم 
يف اإيطاليا، �سمن بطولتي العام 2010 لل�»CISM وCA STV«. وقد 
واملركز   »CISM«�ال بطولة  �سمن  اخلام�س  باملركز  الع�سكريون  فاز 
اأثنى الإحتاد  ال�ساد�س �سمن بطولة ال�»CA STV«. ويف ختام البطولة 
تهنئة  نالوا  كما  الع�سكريني،  نتائج  على  الع�سكرية  للريا�سة  العاملي 

العماد قائد اجلي�س.

بطولة اجلي�س يف الثالثي احلديث لل�صباط للعام 2010

اجلي�س ي�صارك يف �صباق التعّرج الطويل االيطايل
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اجلي�س  ق���ائ���د  ب���رع���اي���ة 
نّظم  قهوجي،  ج��ان  العماد 
للم�سارعة  اللبناين  الإحت��اد 
اآ�سيا  غ���رب  دول  ب��ط��ول��ة 
الرومانية  امل�����س��ارع��ة  يف 
للهواة  واحل��رة  وامل�سارعة 
العماد  الرئي�س  جم��ّم��ع  يف 
اإم����ي����ل حل�����ود ال��ري��ا���س��ي 
اعتباراً  وذل���ك  الع�سكري 
ولغاية   2010/11/7 من 
فريق  �سارك  وقد  منه،   11

اجلي�س يف البطولة.
الفنية  ال��ن��ت��ائ��ج  وج����اءت 
النحو  ع��ل��ى  للع�سكريني 

الآتي:
• م�صارعة رومانية:

- وزن 55 كلغ: اجلندي 
�سعيد ال�سامي، الثالث.

ــغ:  كــل  60 وزن   -
الرقيب الأول هيثم �سم�س، 

الثالث.
ــغ:  كــل  74 وزن   -
اأح���م���د  الأول  ال���رق���ي���ب 

الرفاعي، الثالث.
• م�صارعة حرة:

- وزن 55 كلغ: العريف 
جورج �سكاف، الثالث.

- وزن 84 كلغ: العريف 
ابراهيم اخلطيب، الثالث.

ــغ:  كــل  96 وزن   -
العريف وائل جعفر، الثالث.
كــلــغ:   120 وزن   -
خدماته  امل���م���ّددة  امل��ج��ّن��د 

الهادي حمية، الثالث.

ن���ّظ���م الإحت��������اد ال��ل��ب��ن��اين 
للمياه  لبنان  بطولة  لل�سباحة 
املفتوحة مل�سافة 4000 مرت 
بتاريخ  وذل��ك   2010 للعام 
انطلق   .2010/10/24
اللبناين  ال��ن��ادي  م��ن  ال�سباق 
لل�سيارات وال�سياحة يف جونيه 
و�سولً اىل نادي الأكوا مارينا، 
و�سارك فيه فريق اجلي�س اىل 
جانب �سباحني من عدة اأندية.

النهائي  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ويف 
الأول  العريف  ح��ّل  للبطولة، 
�رصبل نقول من القوات البحرية 
والرقيب  ال��راب��ع،  امل��رك��ز  يف 
من  اخل��ط��ي��ب  رف��ع��ت  الأول 
الثاين يف املركز  التدخل  فوج 
رباح  الرقيب  ت��اله  اخلام�س، 
رب���اح���ي م���ن امل���رك���ز ال��ع��ايل 
للريا�سة الع�سكرية يف املركز 

ال�ساد�س.

احلربية  املدر�سة  �ساركت 
يف ال��ي��وم ال��ري��ا���س��ي، ال��ذي 
على  البلمند  جامعة  نّظمته 
مالعبها يف األعاب: كرة ال�سلة، 
والكرة  القدم  كرة  اليد،  كرة 
الطائرة. ويف النتيجة النهائية 
املدر�سة  ف��ازت  للمباريات، 
يف   41  -  63 بنتيجة  احلربية 
كرة ال�سلة، وبنتيجة 21 - 11 
يف كرة اليد، وبنتيجة 3 اأهداف 
القدم،  ك��رة  يف  اإثنني  مقابل 
بالإ�سافة اىل نتيجة 2 - 1 يف 

الكرة الطائرة.

بطولة غرب اآ�صيا 
للم�صارعة

الرومانية واحلرة

بطولة لبنان
للمياه املفتوحة

املدر�صة احلربية 
تتاألق يف اليوم 

الريا�صي يف البلمند
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املراكز  اجلي�س  ريا�سيو  اأح���رز 
البدنية  ال��ق��وة  بطولة  يف  الأوىل 
ال��ت��ي ن��ّظ��م��ه��ا ن����ادي »ال��غ��ول��دن 
الدكوانة  يف  ال��ري��ا���س��ي«  ب���ادي 
بتاريخ 2010/11/4، يف قاعته 
فعاليات  ح�����س��ور  ويف  اخل��ا���س��ة، 
العام  ال��رتت��ي��ب  ويف  وم��واط��ن��ني. 
للبطولة، اأحرز العريف الأول جوزف 

داوود املركز الأول.

حّققها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وك��ان��ت 
النحو  على  جاءت  قد  الع�سكريون 

الآتي:
• وزن حتت 67.5 كلغ:

لواء  من  �سومان  علي  العريف   -
امل�ساة الثاين ع�رص، الأول.

• وزن 90 كلغ:
فوج  من  قميحة  اأحمد  العريف   -

احلدود الرية الثاين، الأول.
• وزن 100 كلغ:

- الرقيب غ�سان زيتون من لواء 
الدعم، الأول.

• وزن 110 كلغ:
خدماته  امل���م���ّددة  امل��ج��ّن��د   -

الهادي حمية، الأول.
• وزن فوق 125 كلغ: 

داوود،  جوزيف  الأول  العريف   -
الأول.

يف  اجلي�س  من  ع�سكريون  �سارك 
دورة الألعاب الع�سكرية الريا�سية 
اجلمهورية  يف  ج��رت  التي  الأوىل 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��وري��ة اع��ت��ب��اراً من 
2010/10/10 ولغاية 20 منه، 

ومب�ساركة عدة دول عربية.
عّممها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وج����اءت 
املركز العايل للريا�سة الع�سكرية 

على النحو الآتي:
• اخلما�صي الع�صكري:

يف  اللبناين  اجلي�س  ف��ري��ق  ح��ل 
ت�سعة  اأ�سل  من  اخلام�س  املركز 
دول م�ساركة بر�سيد 18037.2 

نقطة.
الرماية بالبندقية مل�صافة   •

50 مرتًا انبطاحاً:

املركز  يف  اجل��ي�����س  ف��ري��ق  ح��ل 
ال��ث��ام��ن م���ن اأ����س���ل ت�����س��ع��ة دول 

م�ساركة بر�سيد 1694 نقطة.
• امل�صارعة احلرة:

املركز  يف  اجلي�س  فريق  حل   -
ال���راب���ع م���ن اأ����س���ل ث��م��ان��ي��ة فرق 

م�ساركة.
• امل�صارعة الرومانية:

املركز  يف  اجل��ي�����س  ف��ري��ق  ح��ل 
فرق  ثمانية  اأ���س��ل  م��ن  ال�����س��اب��ع 

م�ساركة. 
للبطولة  الإف��رادي��ة  النتائج  اأم��ا 

فجاءت على النحو الآتي:
• امل�صارعة احلرة:

الرقيب  كــلــغ:   60 وزن   -
التدخل  ف��وج  م��ن  ال��غ��و���س  حممد 

الرابع، اخلام�س.
كــلــغ:   66 وزن   -
من  اخلطيب  كمال  الرقيب 
لواء امل�ساة ال�سابع، ال�سابع.

كــلــغ:   74 وزن   -
خليل  خ�رص  حممد  امل��ع��اون 
م��ن ف���وج ال��ت��دخ��ل ال��راب��ع، 

اخلام�س.
كلــغ:   84 وزن   -
ال��ع��ري��ف اأح��م��د رف��اع��ي من 
للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز 

ميدالية  ونال  الثالث  الع�سكرية، 
برونزية.

العري�ف  كلــغ:   96 وزن   -
الأول علي دم��ج من فوج املغ�اوير، 

الثالث، ونال ميدالية برونزية.
الرقيب  كلغ:   120 وزن   -
الأول حممد �سلوم من فوج التدخل 
ميدالية  ون���ال  ال��ث��ال��ث،  ال���راب���ع، 

برونزية.
• امل�صارعة الرومانية:

- وزن 60 كلغ: الرقيب الأول 
التدخل  ف��وج  من  كرامة  �سليمان 

الرابع، اخلام�س.
- وزن 66 كلغ: املعاون اأحمد 
اخلالد من املركز العايل للريا�سة 
ميدالية  نال  الثالث،  الع�سكرية، 

برونزية.
الرقيب  كلغ:   120 وزن   -
نال  الثالث،  �سلوم،  حممد  الأول 

ميدالية برونزية.
األعاب القوى: حّقق فريق   •

اجل����ي���������س امل����رك����ز 
ال�سعيد  ع��ل��ى   13
اأ�سل  م��ن  الإج���م���ايل، 
م�سارك�ة  دول���ة   18
ب��ر���س��ي��د ب���رون���زي���ة 

واحدة.

املــالكــمــة: ح���ل فريق   •
من  ال�ساد�س  امل��رك��ز  يف  اجلي�س 
م�ساركة  دول���ة  ع�رص  اإح���دى  اأ���س��ل 
بر�سيد ف�سية واحدة وبرونزيتني، 
وهنا النتائج الفردية للع�سكريني:
- وزن 56 كلغ: العريف الأول 
العايل  امل��رك��ز  م��ن  �ساهني  وائ��ل 
ونال  الثاين،  الع�سكرية،  للريا�سة 

ميدالية ف�سية.
- وزن 64 كلغ: اجلندي اأحمد 
الأول،  املدرعات  فوج  من  عثمان 

الثالث، ونال ميدالية برونزية.
الرقيب  كــلــغ:   81 وزن   -
احلر�س  ل��واء  من  البتلوين  فرا�س 
ميدالية  نال  الثالث،  اجلمهوري، 

برونزية.
املوؤهل  التايكواندو: اأحرز   •
علي كنعان من لواء امل�ساة الثاين، 
املركز الثالث يف الوزن 74 - 80 

كلغ ونال ميدالية برونزية.
• كرة اليد: حل فريق اجلي�س 

يف املركز ال�ساد�س.

بطولة القوة البدنية

ف�صيتان و11 برونزية للجي�س يف االألعاب الريا�صية الع�صكرية يف �صوريا
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بطولة لبنان للنوادي يف ال�صطرجن

لبنان  بطولة  لل�سطرجن  اللبناين  الإحت���اد  اأق���ام 
للنوادي يف اللعبة يف جامعة بريوت العربية - كلية 
ولغاية   2010/10/29 م��ن  اع��ت��ب��اراً  الهند�سة 
يف  اجلي�س  ف��ري��ق  ���س��ارك  وق��د   ،2010/11/7
نقاط من  بر�سيد 7  الرابع  املركز  البطولة وحّل يف 

اأ�سل ثمانية فرق م�ساركة. 

اللبناين  الإحت���اد  نّظم 
ل��ل��ف��رو���س��ي��ة ب��رع��اي��ة 
اللواء  الإحت����اد  رئ��ي�����س 
ال���رك���ن ���س��ه��ي��ل خ���وري 
كاأ�س  بطولة  وح�سوره، 
القفز  لفرو�سية  لبنان 
من  اع����ت����ب����اراً  وذل������ك 

يف  الداخلي  الأمن  لقوى  التابع  الع�سبي  املرمح  على   ،2010/11/7 ولغاية   2010/10/17
كابي  العقيد  اإبنة  ال�سبية،  نادي  من  �سمعون  لني  الفار�سة  اأحرزت  النتيجة  ويف  ال�سبية.  منطقة 

.E سمعون، كاأ�س لبنان للفئة�

يف نادي املون ل�سال - عني �سعادة، �ساركت الالعبة 
يف  اجلميل  خليل  ال��رك��ن  العقيد  اإب��ن��ة  اجلميل  ك��ارن 
يف  والنا�سئني  لالأ�سبال  ع�رصة  ال�سابعة  العربية  البطولة 
اأقيمت  التي  امل��ب��ارزة، 
م��ون ل�سال -  ن��ادي  يف 
مب�ساركة  �سعادة  ع��ني 
ع���رب���ي���ة،  دول��������ة   12
واأحرزت بنتيجة البطولة 
امل��ي��دال��ي��ة ال��رون��زي��ة 
احل�سام،  �سيف  للعبة 
اللبناين  الفريق  �سمن 
امل��رك��ز  ح����ّل يف  ال�����ذي 

الثالث.

كاأ�س لبنان للفئة E للفار�صة لني �صمعون

برونزية لكارن اجلميل يف 
البطولة العربية للمبارزة

بطولة حمافظة البقاع 
يف لعبة الكاراتيه 

وميداليتني
جلو �صوفيا

جورج  الرائد  اإبن  جو  �سارك 
حمافظة  بطولة  يف  �سوفيا، 
 - ال��ك��ارات��ي��ه  للعبة  ال��ب��ق��اع 
احلزام الأزرق لفئة النا�سئني، 
لعبة  يف  الثاين  املركز  واأح��رز 
القتال حمّققاً ميدالية ف�سية، 
واملركز الثالث يف لعبة الكاتا 

حمّققاً ميدالية برونزية.



الأخ��رية،  الآون���ة  يف  اأقيمت 
م���ب���اري���ات وم��ه��رج��ان��ات يف 
األ���ع���اب ال��ك��رة ج��م��ع��ت فرق 

اجلي�س مواجهة فرقاً مدنية.
• كرة القدم:

ب�����������ت�����������اري�����������خ   -
2010/10/31، لعب فريق 

لواء امل�ساة الثاين ع�رص مباراة ودية �سد فريق 
وانتهت  ملعبه،  على  الريا�سي  كفرنرخ  نادي 

بفوز فريق نادي كفرنرخ بنتيجة 4 - 6.
بطولة  و�سمن   ،2010/11/9 بتاريخ   -
الفجر  ن��ادي  نّظمها  التي  الإ�ستقالل  ك��اأ���س 
يف  البلدي  امللعب  على  �سيدا   - الريا�سي 
اللوج�ستي  ال��ل��واء  فريقا  ت��ب��ارى  املنطقة، 
ل�سالح  النتيجة  وك��ان��ت  الأه��ل��ي،  وال��ن��ادي 
اللواء اللوج�ستي بنتيجة 5 - 3 وذلك بركالت 

الرتجيج.

- بتاريخ 2010/11/10، فاز فريق اللواء 
�سمن  الفجر،  ن��ادي  ف��ري��ق  على  اللوج�ستي 

البطولة نف�سها، وذلك بنتيجة 4 - 3.
• الكرة الطائرة:

النادي  نّظم   ،2010/11/12 بتاريخ   -
مهرجان  �سحيم،  بلدة  يف  الريا�سي  الثقايف 
الطائرة،  الكرة  بلعبة  اللبناين  اجلي�س  �سهداء 
مع  الإفتتاحية  باملبارة  اجلي�س  فريق  و�سارك 
النتيجة  وج��اءت  دلهون،  الطالئع  نادي  فريق 

3 - 1 ل�سالح فريق اجلي�س.
• كرة اليد:

فريق  تبارى   ،2010/10/15 بتاريخ   -
الثالث  التدخل  وفوج  اجلمهوري  احلر�س  لواء 
ودياً على ملعب اللواء، وجاءت النتيجة ل�سالح 

لواء احلر�س اجلمهوري 38 - 24.
• كرة ال�صلة:

نّظم���ت   ،2010/11/21 ب��ت��اري��خ   -
يوم���اً  املروانية   - عامل  جبل  منارة  ثان��وي��ة 
و�سارك  الإ�ستقالل،  ذكرى  منا�سبة  يف  ريا�سياً 
ودي���ة  مب��اراة  يف  ال�سابع  امل�ساة  ل��واء  فريق 
وفاز  الثانوية،  فريق  �سد  ال�سلة  كرة  لعبة  يف 

بنتيجة 71 - 66.

متفرقات ريا�صية
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اإعداد: فيليب �صّما�س

ئزة
400.000اجلا

لرية لبنانية

ال�سم: ..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................................................................................
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املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 
لقرائها  »اجلــيــ�ــس«  تقدمها 
وتخ�ص�س للفائزين فيها جوائز 
الف  اربعماية  قيمتها  مالية 
بوا�صطة  تـــوزع  لبنانية،  لــرية 

القرعة على اربعة فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�صح داخل املربعات وتر�صل ال�صفحة 

بكاملها مع احلل.
• تر�صل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - مديرية 

التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.
• با�صتطاعة امل�صرتك ت�صليم امل�صابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 10 كانون الثاين 2011.
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

قة
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مل
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ط
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• اأفقياً:
1- نتمّناها لكم من القلب، م�رصّات، ُحّب.

2- اأطول اأنهر فرن�سا، بلدة يف اجلنوب، عا�سمة اأفريقية.
3- النهو�س، اإحدى جزر اأنتيل ال�سغرى، مغنية لبنانية.

4- الإ�سم الثاين لروائية اأمريكية راحلة، اإ�سم ُتعرف به جزر اأندوني�سيا، مرفاأ ليبي، 
نهتم ب�ِ.

5- بيانات، قراأ، اإقرتَب.
6- خر، العهد، اإكتمَل.

7- اأمم واأوطان، قفز، ناأتي بعد، ال�ساأن.
8- �سار بطيئاً.

9- فيلم من بطولة اإ�سماعيل يا�سني و�سمرية اأحمد.
10- اأغطي، ن�سَي، رّحالة اإيطايل.

11- من الفواكه، اأغنية لبنانية، وجع.
12- ير�سف، حّق، اأر�س مرتفعة، �سل�سلة جبال اأوروبية متتد يف اأربع دول.

13- اأترّنح، للمنادى، اأ�سلَح العمل.
14- ممثلة م�رصية، مطار يف نروج، اأر�سَد.

15- ق�سد املكان، ت�سّوع الطيب، من احلبوب التي توؤكل بعد معاجلتها بالنقع، 
نوتة مو�سيقية.

16- للتمني، فّك، مدينة �سورية.
يف  دول��ة  اجلاهلية،  يف  ال��ع��رب  حكيمات  م��ن   -17

اأمريكا الو�سطى.
كانت  ال��ي��اب��ان  يف  م��دي��ن��ة  ال��ن��ب��ات،  اإرت���ف���َع   -18

العا�سمة، اخلليط مع.
19- ال�سيف القّطاع، �سلطان عثماين.

يف  مرفاأ  هولندي،  ر�سام  ح�سلنا،  فّو�سي،   -20
اليابان.

عنرتة،  دور  م��ّث��ل  راح���ل  م�����رصي  ممثل  ب��ح��ر،   -21
ال�َسلف والِكر، جواب.

• عمودياً:
راحل. لبناين  رئي�س  التاريخ،  يف  �سهري  قائد   -1

الِظّنة،  عليهم  تقع  التنظيف،  يف  ت�ستعمل  مادة  على،  واتكلت  اإعتمدت   -2
اليد. بقب�سة  �رصب 

راحل. م�رصي  ل�ساعر  الثاين  الإ�سم  الكتاب«،  ب�ِ»قبلة  لّقب   -3
اأوروبية. عا�سمة  �سوي�رصا،  يف  نهر  دّرب،  ع�سل،   -4

لالأمر. وا�ستعّد  قام  وفطنة،  عقل  القدم،  كرة  يف  العامل  كاأ�س  بطلة   -5
منف�سل. �سمري  ال�رصج،  حزام  كبري،  اإناء  العربية،  احللويات  من   -6

ال�سبح. واأ�ساء  اأ�رصق  اأ�رصَع،  ياأوي،  مت�سل،  �سمري  منا�س،   -7
. امللتّفة  الكثرية  الأ�سجار   -8

كذب. اىل،  رجع  فرن�سا،  اأنهر  اأغزر  من   -9
الإ�ستفهام. جامايكا،  عا�سمة   -10

الثغر  ح�َسن  بالعامية،  رمى  ال�سعرت،  مع  ي�ستعمل  حّيات،  جن�س  وِرك،   -11
والبت�سام.

النبات. والتّف  طلع  عينه،  بطرف  يراك  مفاتيح،  ماركة  املنت،  يف  بلدة   -12
�رصط. اأداة  اأوروبية،  عا�سمة  الطاولة،  بلعبة  ُتعرف  اآخر،  نقي�س   -13

فرن�سا. يف  نهري  مرفاأ  بالأملانية،  كتب  راحل  ت�سيكي  اأديب   -14
تق�سم  بريطانية  مقاطعة  عظيم،  �سخم  تي�س  ومقدامهم،  القوم  رئي�س   -15

ما. بحدٍث  اإنفعلت  مقاطعات،  ثالث  اىل 
اأداة  ال�����س��ه��ور،  اأح���د  اأف��ري��ق��ي��ة،  ع��ا���س��م��ة   -16

. ء �ستثنا اإ
للتمني،  امل�سي،  يف  اأ���رصَع  م�رصية،  مطربة   -17

من. منعناُه 
مدينة  ال�سّخاب،  امل�سّوت  العنق،  يف  عرق   -18

. ن�سية فر
قمح. لبنانية،  ر�ّسامة  رقد،  خمل�س،   -19

معتمداً  العني،  جفن  الكامريون،  يف  مرفاأ   -20
الأمر. يف  جّد  على، 

الفائزون

• الرقيب االأول حممد كرمي
فوج الإ�سارة.

• املجّند املمّددة خدماته جناح حّماد
قيادة القوات اجلوية.

• العريف داين كرم
الطبابة الع�سكرية.

• �صو�صن ما�صي
بريوت.
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بقلم:
العميد الركن
ح�صن اأيوب
مدير التوجيه

الكلمة والنار
املعلن  يف  ين�سط  الآخ��ر  وبع�سها  وتكّتم،  �رصية  يف  يعمل  املوؤ�س�سات  بع�س  اأّن  العرف  يف 
واملعروف، من دون ترّدد اأو حرج. لكن الواحدة يف ذلك تاأتي مكّملة لالأخرى يف اأي حال، فال هذه 

تبّذر من غري خريها، ول تلك حتتكر ما لي�س لها، والكل يف النهاية يجمع الزرع فوق بيدر واحد.
والإعالم، يف عنوان ا�سمه ويف معظم م�سمونه، ي�سبو اىل غاياته جميعاً وهو ُيعلم وُيعلن وَيعرف 
وُيعرف على هوى �سا�سته، كائناً ما كان اختالف الأ�ساليب، وتنّوع الر�سائل والغايات والأهداف. 
ويف عالقتي باملو�سوع اأقول اإنني مل اأُقم يوماً يف �رصح عمل اإعالمي مبا�رص، اإمنا كان ي�ستهويني 
الذي يرغبون  الذي يحّركهم، وما  ما  واأعرف  اأرى كيف يعملون،  اأربابه لكي  من  اأكون قريباً  اأن 
اأتبادل  فيه،  الفاعلني  حم��اوراً  نف�سي  اأجد  اأن  اأمتنى  وكنت  تاأثريه،  مدى  اأعرف  كنت  حتريكه. 
معهم الراأي، واأقرتح عليهم اأن يتجّنبوا بع�س الطروحات التي تنطلق من بني اأقالمهم ما�سية يف 
اجتاهات جمهولة، قد ي�سدر عنها �رصر، بق�سد اأو من دون ق�سد، ويكون من ال�سعب حمو اآثارها. 
اأنا اأعرف اأّن تلك هي حرية الكلمة التي تتمّيز بها بالدنا على وجه اخل�سو�س، لكنني اأعرف اي�ساً 
اأّن حرية الكلمة نف�سها ت�سمح مبناق�سة ما قيل يف ظلها، خ�سو�ساً اإذا اأّدى ذلك اىل �سوء ينت�رص 

كالنار يف غابة، حيث ي�سعب الإطفاء، اأو ي�ستحيل. وكما تتخّطى الكلمة النار 
يف اخلطورة اأحياناً، فمن املمكن اأن تتفّوق عليها يف الفائدة، لو �سعت اىل 
ال�سواء، نور ودفء  الإثنتني، على  األي�س يف  باإجنازها.  واآمنت  الفائدة،  تلك 
و»الفرملة«،  ال�سبط  حتتاجان  األ  والنار،  الكلمة  الفاعلتني،  وكال  وهناء؟ 
�سباب  الوجوه  ويلف  الروؤية  وت�سوء  بهما،  الدروب  تنعطف  حني  خ�سو�ساً 
وغمام، اأو حني تطّل احلرائق، وجُتّن الراكني، فال هذا يالحظ، ول ذاك يرى، 

وُتباح الأ�سياء، ويخّيم اخلطر؟
الع�سكرية يف مديرية  اأحّط رحال خدمتي  واأنا  اأتيح يل  الذي  اللقاء  اأ�سّدر بها هذا  مقّدمتي هي ر�سالة 
التوجيه يف جي�سنا، وهو لقاء حّتم علّي �سّم جهدي اىل جهود عائلة عاملة ناجحة منتجة، ت�سيق خليتها، 
لكن رحالت النحل فيها تت�سع لت�سمل الوطن باأ�رصه، ل بل، لتمتلكه وحتيطه بال�سواعد، حمبة وانتماء وولء، 

و�سعياً اىل املحافظة عليه مبنى ومعنى، وقيماً اإن�سانية �سامية.
بها  لهتّموا  موقعي  يف  كانوا  لو  اأنف�سهم  هم  عادية،  يومية  تفا�سيل  يف  اجلدد  زمالئي  مع  اأدخ��ل  قد 
الكبرية،  الق�سايا  اأن ي�سريوا معي يف رحاب  اأنتظر  اأنني  اإل  اليها و�سّددوا على �رصورة وجودها،  ونّبهوا 
واأن يتلّقوا خطتي، ويعملوا براأيي يف ما يتعّلق بها، ت�سهيالً لنتقالنا جميعاً اىل ما هو اأهم واأم�سى، اىل 
لأطماع  اأم�سى، ت�سّدياً  اأ�سد وعزمية  الع�سكري، بزخم  الإعالم  الوطني، ويف  التوجيه  الطريق يف  موا�سلة 
عدّونا الإ�رصائيلي، ووقوفاً بوجه موؤامراته على كياننا الإجتماعي برّمته، ومواجهًة ملا ي�سوقه القدر الينا 
ب�سكل  لالإعالم  خدمًة  الإعالميني،  مع  اجلديدة  ال�سفحات  لفتح  وموا�سلًة  والبعيد،  القريب  الإرهاب  من 
عام، اإعالمنا واإعالمهم اإن �سّحت التجزئة، مع الإحتفاظ بحزام الكلمة امل�سوؤولة، واحرتاماً للعالقة الأبدية 

مع القارئ وامل�ستمع وامل�ساهد، وخدمة للوطن.
لتحقيق  �سمانة  كاملة  حتقيقها  اىل  �سعينا  ففي  املعقولة،  حدودها  عن  الوعود  تزيد  اأن  يف  حرج  ل 
معظمها، والطموح، يف العادة، يجب اأن يتخّطى الواقع، ويطرح �رصوطه عليه، ويدفعه اىل الأمام. اإن الطموح 
هو القوة ال�سحرية التي حتيي الهمم وت�سّد العزائم، وتقراأ وتكتب... وتقف يف ال�ساحات وتعتلي املنابر.
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