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ذكرى اال�ستقالل

تكرمي

قام قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
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بزيارة ر�سمية اىل اململكة الأردنية الها�شمية التقى
خاللها جاللة امللك عبداهلل الثاين .كما كانت للعماد
قهوجي لقاءات برئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة
وعدد من امل�س�ؤولني الكبار يف اجلي�ش الأردين،

تخللها توقيع اتفاقية تعاون ع�سكري.

ي��وم  22ت�رشين ال��ث��اين � 2010أبت

29

تلبدها بالغيوم.
ال�سماء �أن مُتطر على الرغم من
ّ
قيادة اجلي�ش �أحيت املنا�سبة وكان العر�ض الع�سكري
ال�سنوي بحد ذاته ت�أكيد ًا لإميان الع�سكريني بوطنهم

وعزمهم على مواجهة كل خطر يف �سبيله.

طبع من هذا العدد 69.000 :ن�سخة
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كانون الأول

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

عليها ،تبقى على عاتق
اللبنانيني ،و�إليهم تعود
املحافظة على املكت�سبات
ال�سابقة والإنطالق منها لو�ضع
�أ�س�س اجلمهورية الثالثة،
حم ّدد ًا الأهداف التي ينبغي
العمل لتحقيقها.
يف ما يلي ن�ص ر�سالة رئي�س
اجلمهورية اىل اللبنانيني يف
الذكرى
ال�سابعة وال�ستني
للإ�ستقالل.

يف كلمته اىل اللبنانيني
ع�شية اال�ستقالل� ،أجرى رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان ما ي�شبه املراجعة ملا
حقّقه اللبنانيون من مكت�سبات،
وما اعرتى م�سرية الوطن من
عرثات بدء ًا من العام 1943
و�صوالً اىل اليوم.
و�ش ّدد العماد �سليمان
على �أن امل�س�ؤولية الأهم
يف اجرتاح احللول
املنا�سبة والثبات

رئي�س اجلمهورية:

الفر�صة ما زالت متاحة للخيارات ال�صحيحة
اجلي�ش  -العدد رقم 306
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�أيها اللبنانيون واللبنانيات
كلما خفقت راية الوطن ،يف ذكرى ا�ستقالله،
يف لبنان ويف دنيا الإنت�شار الوا�سعة ،هفّ ت �إليها
القلوب ،و�شخ�صت نحوها العيون ،و�صفّ قت
لها الأكفّ  ،م�ستعيدة حمطات الن�ضال املجيدة
عبدوا الطريق
التي اجتازها قبلنا قادة وطنيون ّ
�إىل هذا الإ�ستقالل .وهو ا�ستقالل فتح �أبواب
التق ّدم والرتقي �أم��ام �أجيال متوثّبة يدفعها
الطموح والت�صميم والذكاء �إىل احتالل املواقع
التحرر والتحرير وميادين
الأمامية يف م�سريات
ّ
العلم واحل�ضارة يف الداخل ويف اخلارج.
�إنه لفخر عظيم �أن ينتمي املرء �إىل وطن متجذر
يف ال��ت��اري��خ ،ي�ضج باحلرية والدميوقراطية
وميتاز بالتن ّوع الفكري واحل�ضاري ،ما يدفعنا
�إىل املحافظة عليه وعلى ا�ستقالله وحمايته من
املخاطر والفنت ،و�إىل العمل على �إع�لاء �ش�أنه
وتثبيت كيانه.
لكن خفقات راياته اليوم ،ال ب ّد و�أن تعيدنا �إىل
ّ
وحت�س�س م�شاكله وتعقيداته،
مالم�سة الواقع
ّ
و�إىل مواجهة احلقيقة املجردة .فبناء الإ�ستقالل
قد يبدو �أحيانا ً متعرثاً وغري ناجز حينما ي�سابقه
تعر�ض
ا�ستقالل الطوائف واملذاهب ،وكلما ّ
العتداءات وانتهاكات خارجية.
لقد تعاهدنا العام  1943على �أن نعي�ش معا ً،
بطوائفنا املتعددة ،يف �إطار نظام دميوقراطي
برملاين ح��ر ،وتوافقنا على ميثاق وطني هو
يف �صلب فل�سفة الكيان اللبناين ،ما جعل من
لبنان بلداً مميزاً بني الأمم ،و�أ�ضفى عليه �صفة
البلد  -الر�سالة.
جنح لبنان ،يف ال�سنوات الأوىل للإ�ستقالل،
يف ف��ر���ض نف�سه على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية ،ف�شارك يف ت�أ�سي�س جامعة الدول
العربية ومنظمة الأمم املتحدة ،و�ساهم ب�صورة
�أ�سا�سية يف �صياغة الإع�ل�ان العاملي حلقوق
الإن�سان ،ودافع عن ق�ضايا احلق والعدالة ويف
طليعتها ق�ضية فل�سطني .وب��رز كبلد يحرتم
حرية الر�أي واملعتقد والتعبري ،و�صاحب م�رشوع
نه�ضوي على ال�صعيدين ال�سيا�سي والثقايف.
تعر�ض لها ميثاقه
وبالرغم من النك�سة التي ّ
الوطني و�سلمه الأهلي العام  ،1958والتي
انتهت على قاعدة عدم تغليب فئة على �أخرى،
فقد عاد و�رشع قادته يف بناء دولة الإ�ستقالل

اعتباراً من مطلع ال�ستينيات ،واعتمدوا نهجا ً
ي�صلح يف جوهره �أ�سا�سا ً يف الإ�صالح الإداري
وبناء امل�ؤ�س�سات وحتقيق العدالة الإجتماعية
والإمناء املتوازن للمناطق ،و�أ�صبح �رشف الإنتماء
�إىل الوظيفة العامة م�صدر افتخار ،وغدا للطبقة
الو�سطى موقع ومكانة على م�ساحة الوطن.
�إال �أن دعائم دولة الإ�ستقالل الثانية �رسيعا ً
ما تداعت بفعل الإقتتال ال��ذي ن�شب اعتباراً
م��ن ال��ع��ام  ،1975نتيجة الع��ت��ب��ارات داخلية
و�إقليمية ودول��ي��ة متعددة� ،أ���س��أن��ا تقييمها
وت��دارك تداعياتها عن طريق احل��وار الوطني
املخل�ص الب ّناء ،مع ما ا�ستتبع ذلك من تدخّ ل
لقوات ردع �شقيقة .كما واج��ه لبنان �سل�سلة
مدمرة واجتياحني لأرا�ضيه
اعتداءات �إ�رسائيلية ّ
ال��ع��ام�ين  1978و .1982ومل تنته احلرب
التو�صل �إىل �إق��رار
الداخلية ف�صوالً �إال بعد
ّ
اتفاق الطائف واعتماد وثيقة الوفاق الوطني
العام .1989
لقد �أدار لبنان ���ش��ؤون��ه بعد �إق����رار اتفاق
الطائف يف ظل وجود ودور �سوري مبا�رش.
وبعد ان�سحاب اجلي�ش ال�سوري العام ،2005
وق���ع ع��ل��ى ع��ات��ق اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين وال��ق��وات
امل�سلحة واج���ب املحافظة على الإ�ستقرار
الداخلي وحماربة الإرهاب وامل�شاركة يف مواجهة
العدو الإ�رسائيلي ،كما جتلّى ذلك يف نهر البارد
وخ�لال ع��دوان متوز  2006ال��ذي متكّ ن لبنان
من دحره وعمل على حمو �آثاره.
وبالرغم من الإحباط الذي ي�شعر به كل لبناين
نتيجة �إخفاقاتنا ال�سابقة يف حماية ا�ستقاللنا
وتثبيت دعائمه ،ال بل �ضياع مفهوم ال�سيادة
والإ�ستقالل لدى الكثريين ،ف�إن الفر�صة باتت
وما زالت متاحة �أمامنا منذ العام  ،2008كي
نثبت مقدرتنا على �إدارة �ش�ؤوننا ب�أنف�سنا،
و�أخ��ذ اخليارات ال�صحيحة التي من �ش�أنها �أن
تقودنا من جديد على دروب الأمن والإ�ستقرار
والعدالة والنمو .يجب علينا �أال نن�سى بداية،
�أنه بالرغم من الإنتكا�سات التي طاولت
م�سرية الإ�ستقالل يف ال�صميم ،فقد
متك ّنا من املحافظة على �إمياننا بلبنان
اجلي�ش  -العدد رقم 306
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وبوحدته ونظامه الدميوقراطي احلر ،وبعي�شنا
امل�شرتك ،وم�ستوى مناهجنا التعليمية وحيوية
نظامنا امل�رصيف .وت�س ّنى لنا قبل كل �شيء �إجناز
حترير معظم �أرا�ضينا املحتلة العام ،2000
بت�ضامن جي�شنا و�شعبنا ومقاومتنا وجممل
قدراتنا الوطنية .وكانت الدبلوما�سية اللبنانية
قد جنحت اعتباراً من العام  ،1978يف تكري�س
اعرتاف جمل�س الأمن الدويل بحقنا يف ا�ستعادة
كامل �أرا�ضينا املحتلة بدون قيد �أو �رشط ،ومن
دون احلاجة لأي �شكل من �أ�شكال التفاو�ض مع
العدو الإ�رسائيلي.
�أم���ا خ�ل�ال ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة ف��ق��د متك ّنا
من توفري الإ�ستقرار الداخلي ،وم��ن الإلتزام
بالإ�ستحقاقات الد�ستورية ،عن طريق �إجراء
انتخابات نيابية وبلدية ح��رة ،وم��ن ت�شكيل
حكومة وح���دة وط��ن��ي��ة ،و�إط��ل�اق هيئة احل��وار
ال��وط��ن��ي ،واع��ت��م��اد �آل��ي��ة وا�ضحة للتعيينات
الإداري��ة على قاعدة الكفاءة .وجنحنا يف �إعادة
العالقات اللبنانية  -ال�سورية املميزة �إىل
م�سارها ال�صحيح و�إقامة عالقات دبلوما�سية
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،وال��ف��وز مبقعد غ�ير دائ���م يف
جمل�س الأم���ن ،و�إع���ادة موقعنا ومكانتنا على
ال�ساحة الدولية ،واحل�ؤول دون ح�صول عدوان
خارجي .ومتك ّنا كذلك من الإ�ستح�صال على
مواقف دولية داعمة ملوقف لبنان الراف�ض
توطني الالجئني الفل�سطينيني على �أرا�ضيه،
والتوا�صل ب�صورة �أف�ضل مع الإغرتاب اللبناين،
وت��ف��ادي ت��داع��ي��ات الأزم����ة امل��ال��ي��ة العاملية
واجتذاب الودائع والر�ساميل ،وحتقيق ن�سب
منو مرتفعة.
�أيها اللبنانيات واللبنانيون
مع ت�سجيل امتناننا للأ�شقاء العرب يف دعم
لبنان و�سلمه الأهلي و�إم��ك��ان الإ�ستفادة من
م�ساعيهم احلميدة ،ف ��إن امل�س�ؤولية الأوىل
والأه���م تبقى على عاتقنا نحن كلبنانيني،
الج�تراح احللول املنا�سبة والثبات عليها،

كون الإرادة اللبنانية احلرة �رشطا ً �أ�سا�سيا ً من
�رشوط اال�ستقالل.
ل��ذا يعود �إلينا املحافظة على املكت�سبات
ال�سابقة والإنطالق منها لو�ضع �أ�س�س اجلمهورية
الثالثة ،ونحن ق��ادرون� ،إذا ما توافرت لدينا
الإرادة ال�سيا�سية ال�صلبة و ُج ّندت الطاقات
وال��ق��درات يف ه��ذا ال�سبيل .وه��ذا ي�ستوجب
العمل على حتقيق الأهداف التالية:
 -1املحافظة على الوحدة الوطنية وال�سلم
الأهلي ك�أولوية ،والتخلي عن اخلطاب املت�ش ّنج
املثري للأحقاد .فالفتنة التي مت احل�ؤول دون
وقوعها بعد اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري و�شخ�صيات لبنانية �أخ��رى ،يجب �أال
ن�سمح لها ب�أن تطل علينا بطرق و�أوجه خمتلفة،
و�أن تبلي لبنان ب�رشورها.
 -2العمل من �ضمن النظام و�أحكام الد�ستور،
والتم�سك بنهج احل��وار واح�ت�رام امل�ؤ�س�سات
ّ
ال�رشعية والإحتكام �إليها يف كل وقت وظرف
حلل �أي �إ�شكال �أو نزاع.
التم�سك باتفاق الطائف وا�ستكمال
-3
ّ
تنفيذه ،بدون تردد �أو خوف ،والتوافق معا ً على
تو�ضيح الإ�شكاالت الد�ستورية التي اعرتت
تطبيق بع�ض بنوده بعد �أكرث من عقدين على
اعتماده.
 -4امل�شاركة يف حتمل امل�س�ؤولية ،بالطرق
الأم��ث��ل ،بعيداً عن التعطيل �أو اال�ستئثار �أو
الإ�ستقواء ،وعدم الإكتفاء بتقا�سم احل�ص�ص �أو
التنازع عليها ،بل الإنتقال من منطق ال�سلطة
�إىل منطق الدولة.
التم�سك ب�صيغتنا احل�ضارية والعمل على
-5
ّ
�إجن��اح التحدي اللبناين القائم على م�شاركة
جميع الفئات والطوائف يف �إدارة ال�ش�أن العام
ولي�س على العي�ش امل�شرتك فح�سب؛ وهذه
م�س�ؤولية لبنانية وعربية على ال�سواء .ذلك ،يف
مواجهة �سيا�سة �إ�رسائيل القائمة على يهودية
الدولة و�سعيها ل�رشذمة العامل العربي ،وتنامي

الفكر الراف�ض للر�أي الآخر واملعتمد
نهج الإرهاب� ،إ�ضافة الرتفاع �أ�صوات
ج��دي��دة يف ال��غ��رب ت�شكّ ك يف �إمكان
جناح مناذج العي�ش القائمة على التعددية
التم�سك من �ضمن هذا
الثقافية .ومن املفيد
ّ
التوجه ،بقاعدة املنا�صفة ومتثيل الطوائف،
م��ن دون تكري�س الطائفية ،وذل��ك باعتماد
معايري الإلتزام الوطني ولي�س الطائفي.
 -6متابعة اجلهد الهادف لإرغام �إ�رسائيل على
االلتزام بالقرار 1701وتنفيذ كامل بنوده ،مع
الإحتفاظ بحقنا يف حترير �أو ا�سرتجاع ما تبقى
لنا م��ن � ٍ
أرا����ض حمتلة بجميع ال��ط��رق املتاحة
وامل�رشوعة.
 -7امل�ضي قدما ً يف عملية البحث والتوافق
على ا�سرتاتيجية وطنية دفاعية ،ترتكز اىل
ال��دور الأ�سا�سي للجي�ش ال��ذي �أثبت فعاليته
وجدارته يف الدفاع عن الوطن خالل عدوان متوز
 2006وواقعة العدي�سة ،وت�أمني م�ستلزمات
الت�سليح والتجهيز املنا�سبة له .وتاليا ً ،ا�ستمرار
عمل هيئة احلوار يف �أعمالها� ،إذ يبدو الإنكفاء
عن ه��ذه الهيئة يف امل��ب��د�أ ،مبثابة انكفاء عن
الذات وعن اخل�صو�صية اللبنانية.
 -8الإ����س���ت���م���رار يف ت��ع��زي��ز ف��ر���ص النمو
اقت�صاديا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً ،وحتقيق الإمناء
امل��ت��وازن و�إق����رار اخل��ط��ط لقطاعات الإنتاج
واخلدمات وو�ضعها مو�ضع التنفيذ ،وت�شجيع
احلكومة على م�ضاعفة اجلهد ،بعيداً عن اجلدل
ال�سيا�سي ،التزاما ً منها ومن جميع �أع�ضائها
بتحقيق �أولويات املواطنني يف احلياة الكرمية.
ذل��ك �أين �أع��ي و�أحت�س�س �آالم ال�شعب و�آماله،
وحقّه يف التنعم بالأمان واخلدمات الأ�سا�سية يف
جماالت املاء والكهرباء والنقل العام وال�ضمان
ال�صحي والإجتماعي و�ضمان ال�شيخوخة ،وغريها
من احلقوق البدهية من دون متييز �أو �إبطاء.
� -9إجراء الإ�صالحات ال�سيا�سية والق�ضائية
والإداري���������ة ال�����ض�روري���ة حل�����س��ن ���س�ير عمل
امل�ؤ�س�سات.
 -10امل�ضي يف عملية ال�سعي لتثبيت حق
املغرتبني بالإقرتاع وت�سهيل �إجراءات ا�ستعادة
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جن�سيتهم الأ�صلية ،مبا ي�سمح بخلق دينامية
م�ؤاتية للعزة الوطنية وللنمو والإزدهار.
لقد �آن لنا ف��ع�لاً ،بعد ع��ق��ود م��ن احل��روب
والنزاعات� ،أن نحظى بحالة عامة من الهدوء
والإ���س��ت��ق��رار ،ك��ي ن��ن����صرف فيها �إىل العمل
املجدي ،و�إىل معاجلة هموم النا�س ،وتقومي
�وج من �أخالقيات و�سلوكيات جمتمعنا،
ما اع� ّ
ومكافحة الف�ساد والغ�ش واجل�شع والإنتهاك
ال�صارخ حلرمات بيئتنا اجلميلة ،واحل�� ّد من
نزف هجرة �أبنائنا �إىل اخل��ارج وخلق الظروف
املطمئنة ملغرتبينا للعودة �إىل ربوع لبنان.
�أيها اللبنانيات واللبنانيون
�إن التوافق رك��ن �أ�سا�سي من �أرك���ان وحدة
ال��دول��ة وا���س��ت��ق��رار ال��ن��ظ��ام ،كما يفيد بذلك
امل��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي ووث��ي��ق��ة ال��وف��اق الوطني.
والد�ستور اللبناين نف�سه ين�ص يف الفقرة
«ي» من مق ّدمته على �أن «ال �رشعية لأي �سلطة
تناق�ض ميثاق العي�ش امل�شرتك»؛ وي�شجع يف
مادته  65على اتخاذ القرارات يف جمل�س الوزراء
بالتوافق ،ناهيكم عن احلاجة لتوافر الثلثني يف
الت�صويت على املوا�ضيع الأ�سا�سية.
ل���ذا ،وم��ن منطلق القَ�سم ال���ذي �أ ّدي��ت��ه يف
املجل�س النيابي ،ب ��أن «�أح�ت�رم د�ستور الأمة
اللبنانية وقوانينها و�أن �أحفظ ا�ستقالل الوطن
و�سالمة �أرا�ضيه»� ،أعاهدكم يف الذكرى ال�سابعة
وال�ستني للإ�ستقالل ،موا�صلة امل�سرية ،بعزم
وقناعة و�إمي��ان ،وبالإنحياز دوم �ا ً �إىل م�صلحة
الوطن العليا ،وال�سهر على دف��ع البالد على
دروب التعقل والتوافق والإ�ستقرار والنمو.
و�أدع���وك���م� ،أي��ه��ا اللبنانيات واللبنانيون،
ف���رداً ف����رداً ،كما �أدع���و ال��ق��ادة ال�سيا�سيني
والروحيني وق��ادة ال��ر�أي والنقابات والطالب
وهيئات املجتمع املدين ،من موقعي كرئي�س
للدولة ورمز لوحدة الوطن ،اىل �أن ال ت�سمحوا
ب����أن ي��ك��ون لبنان �ساحة مفتوحة لل�رصاعات
والتدخل الأجنبي .و�أدعوكم للعمل معي ،تالفيا ً
أقرتها وثيقة
للأزمات ،لتغليب الثوابت التي � ّ
الوفاق الوطني ،والإلتزام بخط التوافق واحلوار
والت�سامح والت�آخي الذي �أثبتت جتارب التاريخ،
�أن ال خط لنا جميعا ً �سواه .هكذا ن�ستحق ثقة
أبي وعرفان �أجيالنا الطالعة.
�شعبنا ال ّ
ع�شتم ،عا�ش لبنان

حيا وزير الدفاع الوطني
ّ
اليا�س املر الع�سكريني
وج ّدد التزامه الوقوف اىل
جانبهم يف كل ما يع ّزز
اجلي�ش .وقال :لن ي�سقط
الإ�ستقالل ما دام اجلي�ش
اللبناين يقف بحزم للدفاع
عن �أر�ض الوطن والت�صدي
للإرهاب والفتنة .يف
ما يلي كلمة الوزير
املر مبنا�سبة
الإ�ستقالل.

كلمة و
ز
ي
ر
ا
ل
دفاع
كانون الأول

وزير الدفاع الوطني:

بالدمــــــاء
والوحــــدة
والإميان حتقق الإ�ستقالل

«�سبعة و�ستون عاما ً على اال�ستقالل وك�أنها
�سبعة و�ستون قرنا ً من الأع��ب��اء والتحديات
�سقطت فيها م�شاريع ونظريات ،وا�ستبيحت
��رم���ات وان��دل��ع��ت ف�تن وح����روب وحيكت
حم� ّ
م�ؤامرات ،وما �سقط اال�ستقالل ،ولن ي�سقط،
م��ا دام اجلي�ش اللبناين واق��ف �ا ً �أب��ي �ا ً حازما ً
يف ال��دف��اع ع��ن �أر����ض لبنان واحل���دود و�رضب
الإرهاب والت�ص ّدي للفتنة».
�أي��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ون ،خ�ل�ال خم�س �سنوات
�أم�ضيتها معكم ب�صفتي وزي����راً للدفاع،
واجهنا معا ً الإغتياالت وحم��اوالت الإغتيال،
والإنق�سامات وحم��اوالت الإنق�سام والنعرات
الطائفية واملذهبية .واجهنا معا ً الإره��اب يف
معركة اجلي�ش واللبنانيني �ضد الإره��اب يف
نهر البارد ،ودفعنا � 200شهيد و�ألف جريح
واقتلعنا الإرهاب من جذوره ،يوم كان فخامة
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
قائداً للجي�ش .خ�لال خم�س �سنوات ،واجهنا
العدوان الإ�رسائيلي على لبنان وت�ص ّدينا له
ودفعنا دم �ا ً و�شهادة ،وواجهنا ال��ف��راغ على
م�ستوى الرئا�سة واحلكومة كما واجهنا رهان
�إ�رسائيل على انق�سام اجلي�ش وانهياره .واجهنا
كل ذلك بوحدة اجلي�ش ووحدة الدم.

ال��ي��وم ي��وا���ص��ل ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س �سليمان
بحكمته و���ص�بره ق��ي��ادة ال��ب�لاد نحو �شاطئ
الإ�ستقرار والأمان .كذلك يتوىل قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي دوراً �أ�سا�سيا ً يف حت�صني
ال�سلم الأه��ل��ي و���ض��م��ان الأم���ن وال��ن��ظ��ام .يف
ك��ل م����أزق وخ��وف على امل�صري تتجه �أنظار
اللبنانيني اليكم ،وه��ا ه��م ال��ي��وم يغالبون
الي�أ�س ب�إ�رصاركم على و�أد الفتنة يف مهدها،
وي�أمتنونكم �ضمان �أمنهم و�سالمتهم .ويقيني
�أنكم واعون متاما ً لدقة املرحلة ومتطلباتها
وث��اب��ت��ون يف حت� ّ�م��ل م�س�ؤولياتكم الوطنية
والأخالقية وموجباتها ،وحازمون يف تلبية نداء
الواجب ومالقاة �آمال اللبنانيني وطموحاتهم
يف �صون الكيان وال��وح��دة وحت�صني ال�سلم
الأهلي و�ضمان الأمن والإ�ستقرار .وهنا ال بد
�أن �أ�ؤكد موقف العماد قهوجي ب�أن ما ت�شهده
البالد من تباينات �سيا�سية يف هذه املرحلة هو
ج��زء ال يتجز أ� من احلياة الدميوقراطية التي
ينعم بها لبنان ،لكنه من غري امل�سموح �إ�سقاط
هذه التباينات على الأر�ض وحتويلها اىل فتنة
ته ّدد �أرواح املواطنني وت�رضب املكت�سبات
الوطنية يف ال�صميم.
ثقوا ب�أنه مهما بلغ حجم الت�ضحيات التي
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ميكن �أن يق ّدمها اجلي�ش يف هذا املجال ،تبقى
�أق��ل كلفة بكثري م��ن الثمن ال��ذي �سيدفعه
الوطن ب�أ�رسه يف ح��ال ان��زالق البالد اىل �أتون
الفتنة البغي�ضة .وما عبرّ عنه العماد قهوجي
ينبع من وحدة ال�سلطة ال�سيا�سية والع�سكرية
يف وزارة ال��دف��اع� .إن كل حبة ت��راب يف �أر�ض
الوطن ارتوت من �شهيد ،وما بقيت لنا �سيادة

وا�ستقالل �إال بف�ضل ه����ؤالء ال�شهداء على
مذبح احلرية والعزة والكرامة .وي�رشّفني �أن
دمي امتزج مع دماء اجلي�ش من جراء تفجريي
وحماولة اغتيايل يف �أثناء ت�أدية واجبي كوزير
للدفاع الوطني .يف العيد ال�سابع وال�ستني
للإ�ستقالل� ،أنحني �إج�لاالً �أم��ام �شهداء لبنان
الذين �أودع��ون��ا الوطن �أمانة غالية يجب �أن

نعرف كيف نحافظ عليها جميعا ً كلبنانيني».
وختم بالقول�« :أذك��ر �أن �أبطال الإ�ستقالل
مل ي��ح � ّق��ق��وه ف��ق��ط ب��دم��ائ��ه��م وعنفوانهم
وت�ضحياتهم و�إمنا بوحدتهم و�إميانهم �أي�ضا ً.
كذلك �أنحني �أمام �شهداء اجلي�ش الأبرار و�أحيي
كل �ضابط وجندي يف كل موقع ومهمة .و�أخ�ص
ق��ي��ادة اجلي�ش والأرك�����ان بتحية تقدير ملا
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يظهرون من حكمة ووعي وم�س�ؤولية عالية من
�ش�أنها �أن تطمئن النا�س وحتفظ البلد.
يف ه��ذا العيد �أج��� ّدد ال��ت��زام��ي ال��وق��وف اىل
جانبكم يف كل ما يع ّزز م�ؤ�س�ستكم من �سالح
وتنمية وجتهيــز وحت��دي��ث وت��دري��ب حتى
نفيكم ج��زءاً مما لكم من حق يف ه��ذا الوطن
احلبيب».

اع��ت�بر ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد جان
وجهه اىل الع�سكريني مبنا�سبة
قهوجي يف «�أمر اليوم» الذي ّ
الإ�ستقالل� ،أن �إجناز الإ�ستقالل مل ي�أت بال�صدفة ومل يكن
وليد مرحلة عابرة ،بل هو ثمرة اللبنانيني بوطنهم ون�ضالهم،
وهو �أي�ضاً ثمرة حمافظة الع�سكريني على الأمانة والتزامهم
والق�سم .يف ما يلي ن�ص «�أمر اليوم».
الر�سالة
َ

العماد
قهوجي
يف «�أمر اليوم»:

التباينـات ال�سيا�سيـة جـزء

�أيها الع�سكريون
�سبعة و�ستون عاما ً م�ضت على الإ�ستقالل� ،شهد فيها الوطن فرتات من
الإ�ستقرار والإزدهار ،وفرتات �أخرى حفلت بالأحداث والتجارب القا�سية،
لكن �شعلة الإ�ستقالل بقيت م�ضيئة ،وظلّ علم البالد �شاخما ً مرفرفا ً ،رمزاً
ّ
لوحدتها ،وعنوانا ً للإرادة الوطنية اجلامعة� .إن يف ذلك ت�أكيداً وا�ضحا ً على
�أن �إجناز الإ�ستقالل ،مل ي� ِأت بال�صدفة ومل يكن وليد مرحلة عابرة ،بل هو
ثمرة �إميان اللبنانيني بهذا الوطن ،ون�ضالهم الطويل يف �سبيل التحرر
من الإحتالل والإنتداب ،وهو �أي�ضا ً ثمرة حفاظكم على الأمانة ،والتزامكم
َ�سم ،وتقدميكم الت�ضحيات اجل�سام يف �ساحات احلرية
الر�سالة والق َ
والكرامة.
�أيها الع�سكريون
بالأم�س القريب ،ت�ص ّديتم مبنتهى ال�شجاعة والب�سالة للعدو الإ�رسائيلي،
لدى حماولة قواه ،اخرتاق � ٍ
أرا�ض متحفظ عليها لبنانيا ً يف منطقة العدي�سة
احل��دودي��ة .وبهذه املواجهة البطولية التي ق ّدمتم خاللها كوكبة من
اجلي�ش  -العدد رقم 306

ال�شهداء واجلرحى� ،أثبتم لهذا العدو الغادر� ،أنكم لن تتنازلوا قيد �أمنلة
عن حقكم املقد�س يف الدفاع عن الأر���ض ،والوقوف �إىل جانب �شعبكم
مير من دون
املقاوم ،و� ّأن �أي اعتداء على �شرب من ترابنا الوطني ،لن ّ
ح�ساب ،و�سيواجه بكلّ الإمكانات ومهما بلغت الت�ضحيات .وبالأم�س
القريب كذلك �سارعتم �إىل التدخل ملحا�رصة عدد من الأح��داث الأمنية
وتوقيف امل�شاركني فيها ،و�إىل مواجهة اخلارجني على القانون يف بع�ض
املناطق ،مق ّدمني �أي�ضا ً عدداً من ال�شهداء قرابني على مذبح ا�ستقرار
الوطن .وبني هذه املحطة وتلك ،تابعتم مالحقة الإرهابيني والعمالء،
م�ؤكدين يف ذلك �أن مهمتي الدفاع والأمن هما تو�أمان ال ينف�صالن ،و�أن
ا�ست�شهاد الع�سكريني يف �أي موقع كان ،ال ميكن �أن ي�شكّ ل انتقا�صا ً من
هيبة اجلي�ش �أو ينال من عزائم �أبنائه كما ي�ص ّور البع�ض ،فهذا اجلي�ش
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من الدميوقراطية �أما الأمن فحق مق ّد�س لكل مواطن
تعمدت م�سريته بدماء ال�شهداء
يزداد قوة ومنعة كلّما واجه الأخطار وكلّما ّ
الأبرار.
�أيها الع�سكريون
ت��ذكّ ��روا ب ��أن دورك��م الوطني اجلامع و�أداءك���م املهمات امللقاة على
عاتقكم ،ال يتحققان �إالّ م��ن خ�لال وحدتكم املتينة وابتعادكم عن
التجاذبات ال�سيا�سية ،وبقائكم على م�سافة واحدة من جميع الأطراف.
واعلموا �أن ما ت�شهده البالد من تباينات �سيا�سية يف هذه املرحلة ،هو
جزء ال يتجز�أ من احلياة الدميقراطية التي ينعم بها لبنان ،لكنه من غري
امل�سموح �إ�سقاط هذه التباينات على الأر�ض ،وحتويلها �إىل فتنة تهدد
�أرواح املواطنني وت�رضب املكت�سبات الوطنية يف ال�صميم ،فاخلالف
ال�سيا�سي يحل بالطرق ال�سيا�سيةّ � ،أم��ا الأم��ن فهو حق مقد�س لكلّ
اجلي�ش  -العدد رقم 306

مواطن ومن واجبكم احلفاظ عليه ،وثقوا ب�أنه مهما بلغ حجم الت�ضحيات
التي ميكن �أن يق ّدمها اجلي�ش يف هذا املجال ،تبقى �أقل كلفة بكثري من
الثمن الذي �سيدفعه الوطن ب�أ�رسه ،يف حال انزالق البالد �إىل �أتون الفتنة
البغي�ضة.
يف الذكرى ال�سابعة وال�ستني للإ�ستقالل� ،أحييكم يف مواقع انت�شاركم،
و�أدعوكم �إىل البقاء باملر�صاد للعدو الإ�رسائيلي الذي ما يزال يحتل جزءاً
من �أر�ضنا الغالية ،و�إىل تعزيز التعاون مع القوات الدولية حفاظا ً على
ا�ستقرار اجلنوب ،ودح�ضا ً ملخططات هذا العدو ،كما �أدعوكم �إىل بذل
�أق�صى امل�ستطاع لطم�أنة املواطنني و�صون �أمنهم وا�ستقرارهم .كونوا
كما عهدتكم مثاالً يف الت�ضحية وال�صرب وااللتزام ،فيكرب بكم الوطن
ومت�ضوا به �إىل رحاب احلرية واالنت�صار.
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وزير الدفاع
الوطني اليا�س
املر زار لندن
والتقى نظريه
الربيطاين

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س
املر ،لندن ،والتقى يف مقر �إقامته نظريه
الربيطاين ال�سيد نيك هاريف ،وتناول
البحث �سبل التعاون الع�سكري بني
البلدين وامل�ساعدات التي ميكن �أن
تق ّدمها بريطانيا للبنان.

الوزير املر ي�ستقبل
قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
�إ�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر ،قائد
القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال جيم�س ماتي�س ،يف
ح�ضور �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا
كونيللي .وتخلل اللقاء بحث التعاون الع�سكري بني البلدين
وامل�ساعدات املقررة للجي�ش اللبناين.

 ...ويعر�ض مع قائد اجلي�ش
�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر ،قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،حيث تداوال
ال�ش�ؤون املتعلقة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومهماتها.
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زيارة العماد قهوجي
اىل الأردن

امللك عبداهلل الثاين
ي�ؤكد احلر�ص على
عالقات البلدين
وتوقيع اتفاقية
تعاون ع�سكري
ق��ام قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
ب���زي���ارة ر���س��م��ي��ة اىل امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة
الها�شمية التقى خاللها جاللة امللك عبداهلل
الثاين.
كما كانت للعماد قهوجي لقاءات برئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة وعدد من امل�س�ؤولني الكبار يف
اجلي�ش الأردين ،تخللها توقيع اتفاقية تعاون ع�سكري.
اللقاء بني جاللة امللك عبداهلل الثاين والعماد قهوجي جاء يف اليوم الثاين للزيارة ،وكان بح�ضور رئي�س الديوان امللكي
الها�شمي نا�رص اللوزي ورئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة الفريق الركن م�شعل حممد الزين .وقد �أكّ د امللك عمق العالقات
الأردنية  -اللبنانية ،واحلر�ص على تطويرها يف خمتلف القطاعات ،م�ش ّدداً على دعم الأردن جميع اجلهود الرامية اىل تعزيز �أمن
لبنان وا�ستقراره ،ومتكينه من الت�صدي جلميع التحديات التي تواجهه.
والتقى العماد قهوجي رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة يف مقر القيادة العامة حيث �أقيم له ا�ستقبال ر�سمي .ثم عقد اجتماع
بني الطرفني بح�ضور �سمو الأمري في�صل بن احل�سني عر�ضت خالله العالقات الثنائية بني اجلي�شني ال�شقيقني و�أوجه التعاون
والأمور ذات االهتمام امل�شرتك .وا�ستمع قائد اجلي�ش العماد قهوجي والوفد املرافق اىل �إيجاز ع�سكري حول تنظيم القوات
امل�سلحة الأردنية وتطورها ،والواجبات واملهمات املنوطة بها .وقد ت ّوج اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون ع�سكري بني اجلي�شني
مت التوقيع بح�ضور ال�سفري اللبناين يف عمان
لو�ضع الإطار القانوين الالزم وللتعاون بني الطرفني يف املجال الع�سكري .وقد ّ
ال�سيد �رشبل عون ،والوفد الزائر ،ومن اجلانب الأردين ح�رض نائب رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة ور�ؤ�ساء الهيئات يف القيادة
العامة للقوات امل�سلحة وعدد من كبار ال�ضباط.
اىل ذلك ،زار العماد قهوجي والوفد املرافق عدداً من املن�ش�آت الع�سكرية الأردنية واطلع على مهماتها و�إجنازاتها .ويف �إطار
لبى قائد اجلي�ش دعوة اجلالية اللبنانية يف الأردن اىل حفل ع�شاء بح�ضور ال�سفري عون ،حيث جرى تداول �أحوال اجلالية
الزيارة ّ
والأو�ضاع العامة يف لبنان.
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ت قائ
د
ا
جل
يشش

كانون الأول

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل ال�سفري
الأردين
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري الأردن ال�سيد
زياد املجايل ،وتناول البحث
الأو�ضاع العامة.

 ...وال�سفري الإيراين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد غ�ضنفر ركن
�آبادي وبحثا �أو�ضاعا ً عامة.

 ...و�سفري الإحتاد الأوروبي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
الإحتاد الأوروبي ال�سيد باتريك لوران.

اجلي�ش  -العدد رقم 306

15

كانون الأول 2010

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

 ...و�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا
كونيللي ،يرافقها امللحق الع�سكري املقدم جيم�س النتز.
كما ا�ستقبلها العماد قهوجي يف وقت الحق ،مع امللحق
الدفاعي العقيد جوزف رانك.

 ...وال�سفري الفرن�سي
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�سفرية الكندية
�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفرية كندا ال�سيدة هيالري ن�شابلدز �آدمز ،يرافقها
امللحق الع�سكري روي فور�ستال .وجرى بحث ال�ش�ؤون
العامة يف البالد.
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 ...وقائد القيادة الو�سطى الأمريكية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد
القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال جامي�س ماتي�س ،يف ح�ضور �سفرية
الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي ،وتناول البحث �سبل
تعزيز عالقات التعاون الع�سكري بني جي�شي البلدين ،ال �سيما يف جمايل
التدريب واللوج�ستية .وقد �شكر العماد قهوجي ال�سلطات الأمريكية
على قرارها متابعة برنامج امل�ساعدات اخلا�صة باجلي�ش اللبناين .فيما
�أعرب اجلانب الأمريكي عن ثقته بدور اجلي�ش وجهوده املبذولة لتحقيق
�أهدافه الوطنية.

 ...ووفد ًا �أمريكياً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القوات اجلوية يف
القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال مايكل هو�ستج ،يف ح�ضور ال�سفرية
الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي .وجرى بحث �سبل تعزيز عالقات
التعاون الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي.

 ...وقائد العمليات اخلا�صة الأمريكي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد
العمليات اخلا�صة يف اجلي�ش الأمريكي اجلرنال �شارل
كليفالند .وتناول اللقاء �سبل تعزيز عالقات التعاون
الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي ،ال �سيما يف
جمال التدريب.

 ...وقائد العمليات امل�شرتكة يف
القوات الربيطانية
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد
العمليات امل�شرتكة يف القوات امل�سلحة الربيطانية
املاري�شال اجلوي �سري �ستيورات بيت�ش ،يرافقه امللحق
الع�سكري املقدم جيلز تايلور .وجرى تداول �سبل تعزيز
التعاون بني اجلي�شني اللبناين والربيطاين.
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 ...ووزير البيئة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،وزير البيئة
حممد رحال وتداوال �ش�ؤونا ً
عامة.

 ...ووزير ال�ش�ؤون
الإجتماعية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الوزير
�سليم ال�صايغ.

 ...والنائبة بهية
احلريري
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة ،النائبة بهية احلريري
وا�ستعر�ضا الأو�ضاع العامة يف البالد.

 ...والنائب قا�سم عبد العزيز
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،النائب قا�سم عبد العزيز
وتداوال ال�ش�أن العام.
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 ...والنائب وليد جنبالط
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س كتلة
اللقاء الدميقراطي النائب وليد
جنبالط ،وجرى بحث ال�ش�ؤون
املحلية.

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

 ...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اللواء
�ألبريتو �أ�سارتا كويفا�س .وتناول البحث الو�ضع
يف اجلنوب و�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني
اجلي�ش والقوات الدولية.
ويف وقت الحق ،زار قائد قوات الأمم املتحدة
يرافقه م�ست�شاره ال�سيا�سي والإعالمي ال�سيد
ميلو�س �شرتوغر العماد قائد اجلي�ش ،حيث
مو�سع ،يف ح�ضور �ضباط
عقد �إجتماع عمل ّ
من قيادتي الطرفني ،جرى خالله التداول يف
�إطالق حمادثات و�ضع �إ�سرتاتيجية لتفعيل
قدرات اجلي�ش اللبناين ،بهدف �إ�ضطالعه
تدريجا ً مبهمات قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف امل�ستقبل.
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 ...واملمثل اخلا�ص
للأمني العام للأمم
املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
املمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
ال�سيد مايكل وليامز ،وجرى تداول ال�ش�ؤون
العامة يف البالد.

 ...والأمني العام للمجل�س
الأعلى ال�سوري  -اللبناين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة� ،أمني عام
املجل�س الأعلى ال�سوري -
اللبناين الأ�ستاذ ن�رصي خوري،
وجرى تداول الأو�ضاع العامة.

 ...ومفتي عكار ووفد ًا مرافقاً

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مفتي عكار الدكتور
�ضم عدداً
�أ�سامة الرفاعي اىل جانب وفد من منطقة وادي خالدّ ،
من ر�ؤ�ساء املجال�س البلدية واملخاتري والفعاليات ال�شعبية .وقد
�أعرب الوفد الزائر عن ثقته الكاملة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وعبرّ عن
�إرتياحه للإجراءات امليدانية التي �إتخذتها قوى اجلي�ش لرت�سيخ الأمن
والإ�ستقرار يف املنطقة ،و�إعادة الو�ضع اىل طبيعته بعد احلادث امل�ؤ�سف
الذي ح�صل خالل �شهر ت�رشين الثاين الفائت.
ومن جهته� ،أكد العماد قائد اجلي�ش اعتزاز اجلي�ش ،مبواطنية �أهايل
وادي خالد ووقوفهم الدائم اىل جانبه ،م�شدداً على بذل �أق�صى اجلهود
للحفاظ على �سالمتهم وت�سهيل �ش�ؤونهم احلياتية.

 ...ووفد ًا من اجلماعة الإ�سالمية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،وفداً من اجلماعة الإ�سالمية
برئا�سة ال�سيد عزام الأيوبي.
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 ...والنائب ال�سابق �أ�سامة
�سعد
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة ،النائب
ال�سابق �أ�سامة �سعد على ر�أ�س
وفد من التنظيم ال�شعبي
النا�رصي.

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

 ...والنائب ال�سابق في�صل الداوود

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س حركة الن�ضال العربي النائب ال�سابق في�صل
الداوود وجرى بحث ال�ش�ؤون املحلية.

 ...والنائب ال�سابق �إميل �إميل حلود
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب
ال�سابق �إميل �إميل حلود وتداوال �ش�ؤونا ً عامة.
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كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،كالً من:
امللحق الع�سكري النم�سوي
ال��ع��م��ي��د ان���دري���ا����س ميمبور،
وامل��ل��ح��ق الع�سكري الرو�سي
ال��ل��واء راڤ��ي��ل كرما�شوف على
ر�أ������س وف���د ع�����س��ك��ري م��راف��ق،
وامل��ل��ح��ق الع�سكري الأمريكي
امل��ق��دم جيم�س الن��ت��ز يف زي��ارة
وداعية ملنا�سبة انتهاء مهماته
يف ل��ب��ن��ان ،وال�����س��ك��رت�ير الأول
ل��ل�����س��ف��ارة ال��ع��راق��ي��ة ال�سيد
م�صطفى ابراهيم الإمام ،ووفداً
م��ن �أن���دي���ة ال��ل��ي��ون��ز ال��دول��ي��ة،
وم��دي��ر م�ؤ�س�سة ال����شرق الأدن��ى
واخل��ل��ي��ج للتحليل الع�سكري
الدكتور ريا�ض قهوجي ،ورئي�س
كتلة ح��رك��ة ف��ت��ح يف ال�برمل��ان
الفل�سطيني وع�����ض��و اللجنة
املركزية للحركة ال�سيد عزام
الأح��م��د على ر�أ���س وف��د مرافق،
وم��ف��و���ض احل��ك��وم��ة امل��ع��اون
القا�ضي داين الزعني ،والقا�ضي
نبيل �صاري ،والقا�ضي ريا�ض
�أبو غيدا ،ومدير عام بنك فيدرال
ال�سيد ي��ا��سر مرت�ضى يرافقه
العميد املتقاعد ابراهيم جبور،
ورئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة
اللبنانية للإر�سال ال�شيخ بيار
ال�ضاهر ،وال�صحايف منري حايف،
واملهند�س جورج �صفري ،ووفداً
من رابطة �آل احل�سيني ،ووفداً
من حركة لبنان ال�شباب برئا�سة
الأ���س��ت��اذ ودي��ع حنا ال��ذي �سلّم
القائد درعا ً تكرمييا ً يف منا�سبة
الذكرى ال�سابعة ع�رش لت�أ�سي�س
احل����رك����ة ،وال�����س��ي��د �سا�سني
�سا�سني ،وال�سيد غابي ديب،
ومدير مدر�سة ال�شانڤيل ال�سيد
ليون كلزي ،ورئي�س جامعة �آل
خوري ال�سيد جوزف خوري.

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

 ...ووفد بلدية
بعدران
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من بلدية
بعدران برئا�سة ال�سيد �صالح
�شاذبك.

 ...ووفد ًا من م�شايخ
دار الفتوى
ا�ستقبل العماد جان قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
م�شايخ دار الفتوى برئا�سة
�أمينها ف�ضيلة ال�شيخ �أمني
الكردي� ،أكدوا دعمهم
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ووقوفهم
اىل جانبها.

 ...ووفد ًا من ر�ؤ�ساء
بلديات وخماتري
جمدل عنجر
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري منطقة
جمدل عنجر وجوارها.
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اسستقباال
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يسس ألا
كانون الأول

ر

كان

رئي�س الأركان ي�ستقبل النائب الوليد �سكرية

 ...والنائب ال�سابق في�صل الداوود

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف
الريزة ،النائب العميد الوليد �سكرية ،وجرى تداول الأو�ضاع العامة
و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س حركة الن�ضال
العربي النائب ال�سابق في�صل الداوود ،وتباحثا يف الأو�ضاع العامة يف
البالد.

 ...وقائد القيادة امل�شرتكة
للقوات اخلا�صة الإيطالية
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة،
قائد القيادة امل�شرتكة للقوات اخلا�صة الإيطالية اللواء البحري دوناتو
مارزانو على ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق .وجرى البحث حول عالقات
التعاون الع�سكري امل�شرتك بني اجلي�شني اللبناين والإيطايل ،ومو�ضوع
تبادل اخلربات وتنظيم متارين م�شرتكة بني الوحدات اخلا�صة لدى
اجلانبني.

 ...ووفد ًا ع�سكرياً �إيطالياً
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً ع�سكريا ً
�إيطاليا ً برئا�سة الأمريال رودجريو دي بياتزي ،يرافقه امللحق الع�سكري
الإيطايل ،حيث جرى بحث مو�ضوع التعاون بني اجلي�شني الإيطايل
واللبناين ،وحتديداً يف جماالت الإت�صاالت واملعلوماتية لت�أمني القيادة
وال�سيطرة ب�شكل ف ّعال ،كما تناول البحث كيفية احل�صول على نظام
«تاترا» الإيطايل للإت�صاالت وتزويد اجلي�ش اللبناين به.
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 ...وامل�ست�شار الأول يف ال�سفارة
امل�رصية
ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف
الريزة ،امل�ست�شار الأول يف ال�سفارة امل�رصية
ال�سيد �أحمد حلمي وتداوال �ش�ؤونا ً عامة.

 ...ووفد ًا من منظمة
الأونروا
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيد �سلفاتوري
لومباردو ،يرافقه كل من ال�سيدة ماري �شبلي ومدير م�رشوع الأونروا يف
مت بحث مو�ضوع �إعادة �إعمار املخيم و�إجناز �أعمال
خميم نهر البارد .و ّ
البنى التحتية يف خميمات اجلنوب.

 ...وامل�ست�شار الع�سكري لإدارة عمليات
ال�سالم يف الأمم املتحدة

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،امل�ست�شار الع�سكري
لإدارة عمليات ال�سالم يف الأمم املتحدة الفريق باباكار غاي ،يرافقه قائد
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اللواء �ألربتو �أ�سارتا ووفد مرافق .وقد جرى
البحث يف التعاون بني قوات الأمم املتحدة واجلي�ش اللبناين ،وتنفيذ
القرار  1701بغية ت�أمني ا�ستمرار الإ�ستقرار والهدوء على جانبي
احلدود ،بالإ�ضافة اىل مو�ضوع الإن�سحاب الإ�رسائيلي من اجلزء ال�شمايل
لبلدة الغجر.

 ...ووفد ًا بريطانياً
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،مديرة الإ�سرتاتيجية
واملوارد املالية يف مديرية ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف وزارة
اخلارجية الربيطانية الآن�سة جوليان دير ،يرافقها وفد �ضم امللحق
الع�سكري الربيطاين .وجرى خالل اللقاء بحث موا�ضيع التعاون امل�شرتك
بني اجلي�شني اللبناين والربيطاين ،وحتديداً يف جمال التدريب على حفظ
الأمن الداخلي ،وتفعيل مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية.
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 ...ومديرة م�رشوع احل ّد من خماطر
الكوارث

ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،مديرة
م�رشوع احل ّد من خماطر الكوارث ال�سيدة ناتايل زعرور من مكتب رئي�س
�ضم اخلبري الدويل الباك�ستاين زوبري مر�شد
جمل�س الوزراء ،يرافقها وفد ّ
واخلبري اللبناين فوزي كبارة .وقد تناول البحث مو�ضوع �إن�شاء اللجنة
الوطنية لإدارة الكوارث ودور اجلي�ش يف هذا املجال.

 ...وعميد املغرتبني ورئي�س الغرفة
الربازيلية اللبنانية
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،عميد املغرتبني ورئي�س
الغرفة الربازيلية اللبنانية يف �شمال الربازيل ال�سيد نبيه �أبو احل�سن،
يرافقه الفنان وليد �أبو احل�سن ،حيث ق ّدم لرئي�س الأركان كتابه اجلديد
«اخلياط الطائر».
ّ

 ...وقائد العمليات امل�شرتكة
الإيطايل
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف
الريزة ،قائد العمليات امل�شرتكة يف �أركان الدفاع الإيطالية
الفريق جورجيو كورنت�شيوين ،وجرى بحث موا�ضيع التعاون
امل�شرتك بني اجلي�شني اللبناين والإيطايل.

 ...وامللحق الع�سكري الأمريكي مودعاً
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق
الع�سكري الأمريكي املقدم جيم�س النتز ،يف زيارة وداعية
مبنا�سبة انتهاء مهمته يف لبنان.
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 ...وامللحق الع�سكري الأمريكي اجلديد
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق
الع�سكري الأمريكي العقيد جوزف رانك ،وبحثا موا�ضيع
التعاون الع�سكري ،وحتديداً بالن�سبة اىل مركز التدريب يف
حامات ،و�إن�شاء مركز تدريب للوحدات احلدودية يف رياق،
وتفعيل مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية.

 ...والدكتور هيثم �أبو �سعيد ووفد ًا
مرافقاً

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري منظمة العمل
الإجتماعي الدويل لل�رشق الأو�سط والربملان الدويل للأمن وال�سالم
الدكتور هيثم �أبو �سعيد ،يرافقه كل من النائب ال�سابق الدكتور زهري
العبيدي ،والدكتور ابراهيم ك�رسواين وال�سيد عماد �أبو �سعيد .وقدم
الوفد التهنئة مبنا�سبة عيدي الأ�ضحى والإ�ستقالل.

 ...ووفد ًا من حركة لبنان
ال�شباب

ا�ستقبل اللواء الركن امل�رصي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً
من حركة لبنان ال�شباب برئا�سة الأ�ستاذ وديع حنا ،وقد
مت ت�سليم رئي�س الأركان درعا ً تكرمييا ً يف منا�سبة الذكرى
ّ
ال�سابعة ع�رش لت�أ�سي�س احلركة.

 ...ووفد ًا من �آل املي�س
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،يف مكتبه يف
�ضم والد ال�شهيد زياد املي�س
الريزة ،وفداً من �آل املي�سّ ،
و�أ�شقاءه ،يف زيارة �شكر على التعزية بالرقيب ال�شهيد.
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يوم  22ت�رشين الثاين � 2010أبت
تلبدها
ال�سماء �أن مُتطر على الرغم من
ّ
بالغيوم كما لو �أنها �أرادت �أن تثبت
للبنانيني �أنه ال بد من �رشوق ال�شم�س
و�سط �أي عا�صفة� .أرادت �أن حتتفل معهم
بعيد ا�ستقالل وطنهم الذي ما زال �صامد ًا
و�إن ا�شتدت يف وجهه الرياح.
قيادة اجلي�ش �أحيت املنا�سبة وكان
العر�ض الع�سكري ال�سنوي بحد ذاته
ت�أكيد ًا لإميان الع�سكريني بوطنهم وعزمهم
على مواجهة كل خطر يف �سبيله.
العر�ض هذه ال�سنة اي�ضاً كان يف غاية
التنظيم والدقة ،وخطوات الع�سكريني
الواثقة عبرّ ت عن جهوزيتهم وا�ستعدادهم
الدائم للوفاء بااللتزام املقد�س.

ذكرى
ا
ل
إ
س
س
ت
قالل
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�إكتمال احل�ضور
يف ال���ذك���رى ال�سابعة
وال�������س���ت�ي�ن ال���س��ت��ق�لال
لبنان� ،أقيم عر�ض ع�سكري
م��رك��زي يف ج���ادة �شفيق ال����وزان  -ب�يروت،
ت��ر�أ���س��ه رئي�س اجلمهورية اللبنانية العماد
مي�شال �سليمان.
�شارك يف الإحتفال ح�شد ر�سمي كبري تق ّدمه
رئي�س جمل�س النواب نبيه ب��ري ،رئي�س
احل��ك��وم��ة �سعد احل��ري��ري ،الر�ؤ�ساء
�أم�ي�ن اجل��م��ي��ل ،ح�سني احل�سيني،
جنيب ميقاتي وف�ؤاد ال�سنيورة،
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س النواب
ف��ري��د م���ك���اري ،ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع
اليا�س امل��ر ،ون��واب ووزراء
حاليون و�سابقون وممثلو
املقامات الروحية والبعثات
الدبلوما�سية املعتمدة يف
لبنان ،ممثلو اجل�سم الق�ضائي

والإع�لام املرئي وامل�سموع واملكتوب ،ممثلو الهيئات االقت�صادية
والإجتماعية والنقابية والأهلية وقادة الأجهزة الأمنية وكبار ال�ضباط.
عند ال�ساعة الثامنة والدقيقة الع�رشين اكتمل احل�ضور و�أم��ر قائد
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العر�ض  -قائد لواء امل�شاة اخلام�س العميد الركن �رشبل �أبو خليل
 بالت�أهب وتقدمي ال�سالح لعلم اجلي�ش وت�أدية املرا�سم الالزمة.بعد ذلك و�صل على التوايل اللواء الركن �شوقي امل�رصي رئي�س
الأرك���ان ،قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،وزي��ر الدفاع الوطني
الأ�ستاذ اليا�س امل��ر ،رئي�س جمل�س ال��وزراء �سعد احلريري ورئي�س
وحيوا
جمل�س النواب نبيه بري ،ف�أديت املرا�سم املالئمة لكل منهمّ ،
الأعالم والبيارق ،وكانوا يف ا�ستقبال الرئي�س �سليمان الذي و�صل
فحيا العلم ،وعزفت له املو�سيقى حلن
يف متام ال�ساعة التا�سعةّ ،
التعظيم ثم الن�شيد الوطني ،و�أطلقت املدفعية �إحدى وع�رشين
طلقة و أُ�طلقت اي�ضا ً �أبواق البواخر املدنية والع�سكرية.
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و�ضع رئي�س اجلمهورية �إكليالً من الزهر على
��ضري��ح اجل��ن��دي امل��ج��ه��ول ،وع��زف��ت املو�سيقى
عزفة تكرمي املوتى والزمة الن�شيد فالزمة ن�شيد
ال�شهداء لينتقل بعدها الرئي�س �سليمان ووزير الدفاع
يف جيب ع�سكري مك�شوف يرافقه يف جيب �آخ��ر قائد اجلي�ش ورئي�س
الأركان م�ستعر�ضا ً الوحدات امل�شاركة .ثم �أخذ اجلميع �أماكنهم �إيذانا ً
ببدء العر�ض.
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عرو�ض قتالية
اف����ت����ت����ح ال���ع���ر����ض
بتحليق طائرات نفاثة
م���ن ن����وع «ه���وك���ر هنرت»
و�أخرى من نوع «�سي�سنا كراڤان» ،بالإ�ضافة
اىل ت�شكيل من الطوافات الع�سكرية التي
حملت العلم اللبناين وعلم اجلي�ش فوق
مكان الإحتفال.
وت��وىل ف��وج مغاوير البحر ه��ذه ال�سنة

مهمة تقدمي عر�ض قتايل ب�إ�رشاف قائد الفوج العقيد الركن عبد الكرمي
ها�شم واملقدم فادي خمول.
ق ّدم الع�سكريون عرو�ضا ً عديدة بد�أت بهبوط من الطوافة بوا�سطة
احلبال على طريقة الع�صفور امليت ،فالهبوط احلر بوا�سطة احلبال
على رافعة �أم��ام املن�صة ،هبوط الغطا�سني قفزاً من الطوافة اىل
املياه وانت�شال الغطا�سني من املياه بوا�سطة زورق دعم القتال يف
�أثناء املالحة.
تنفّ
ذ
يف الوقت عينه ،كانت جمموعة من عنا�رص مغاوير البحر
القتال وجها ً لوجه و�أخ��رى يف عر�ض البحر تقوم بعر�ض مكافحة
عمليات القر�صنة البحرية بعدة طرق :النزول بوا�سطة احلبل ال�رسيع
من الطوافة ودهم املركب البحري بوا�سطة زوارق مطاطية �رسيعة.
كما �شاهد احل�ضور �أ�شكاالً متنوعة من الهبوط ،كالهبوط على
حبل الثقة ،والهبوط على �سلك بوا�سطة البكرات (على الأر�ض
وعلى املياه) والهبوط على �سلك بوا�سطة البكرات على طريقة
.Tyrolienne
نفّ
وم��ن ال�برج ال��ذي �أقيم قبالة املن�صة ،ذ مغاوير البحر
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و علم
ا جلـــي�ش
م��������ؤ ّدي�������ن
التحية �أم��ام
امل����ن���������ص����ة.
وانتهى عر�ض
م��غ��اوي��ر البحر
ب����إن���زال العلم
ال���ل���ب���ن���اين عن
ال�ب�رج بوا�سطة
احلبال.
ثم �أعطى قائد
ال���ع���ر����ض الأم�����ر
ببدئه.

ال��ه��ب��وط بوا�سطة احل��ب��ال بعدة
�أ�شكال :الهبوط اىل اخللف ،جريا ً اىل الأمام ،قفزاً اىل
الأمام ،الهبوط على طريقة العنكبوت ،و�أنزلوا جريحا ً
حمالة.
بوا�سطة احلبال على الظهر وعلى ّ
اىل ذلك ،ظهر يف الأفق ثالثة غطّ ا�سي قتال معلّقون
بوا�سطة حبل اىل الطوافة ،يحملون �أعالما ً لبنانية
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�إ�ستعرا�ض القوى
بداية �أطلت ال��وح��دات الراجلة التي تتبع
اخلطى املوقّ عة ترافقها املو�سيقى ،وكان مرورها
وفق الرتتيب الآتي:
مو�سيقى اجلي�ش ،الأعالم ،البيارق اخلفيفــة ،املدر�ســـة احلربية،
�رسية القـــوات الربية ممثلـــة ب�رسيــــة من مدر�ســـة الرتبـــاء� ،رسيــة
القوات البحريـــة� ،رسيـــة القـــوات اجلويـــة� ،رسيــــة معهـــد التعليــم،
�رسية لـــــواء احلــر�س اجلمهـــوري� ،رسايـــا الألويــــــة،6 ،5 ،3 ،2 ،1 :
 12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7واللوج�ستـــي.
بعد الأل��وي��ة ،ت��واىل على امل���رور فــــوجا احل���دود ال�بري��ة الأول
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والثاين� ،رسية مكافحة ال�شغب
من فوج التدخل الثالث ،مو�سيقى قوى الأمن
الداخلي� ،رسيــتـــا قوى الأمن الداخلي� ،رسية الأمـــن
العام� ،رسية �أمن الدولة� ،رسية اجلمــــارك� ،رسية الطبابة الع�سكرية،
املركز العايل للريا�ضة الع�سكريــــة ،ف�صيلة مدر�ســـــة التزلج -
الأرز ،فوج الإطفــاء ،ف�صيلة نقّابني ومفرزة كالب ،رابطة قدماء
القوى امل�سلحة اللبنانية ،جممــوعة اللجــــنة الأوملبية ،جمموعة
�إحتاد ك�شاف لبنان ،الإحتاد اللبناين للمر�شدات والدليالت ،جمموعة
خيالة من املديرية
من جمعية �أندية الليونز الدولية وجمموعة ّ
العامة لقوى الأمن الداخلي.
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ثم كان دور الوحدات اخلا�صة
ال��ت��ي ت�سري بخطى ريا�ضية على معزوفة
خا�صة عزفتها مو�سيقى قوى الأمن الداخلي ،وقد
مرت هذه الوحدات وفق الرتتيب الآتي:
ّ
ت�ضمنت �رسايا �أف��واج التدخل  5 - 4 - 3 - 2 - 1و�رسية
�أوىل
ّ
ت�ضمنت� :رسية فوج
من فهود قوى الأمن الداخلي ،وجمموعة ثانية
ّ
املغاوير� ،رسية فرع املكافحة� ،رسية الفوج املجوقل و�رسية فوج
مغاوير البحر.
بعدها تواىل عر�ض الوحدات امل�ؤللة على عزف مو�سيقى اجلي�ش:
�رسية الإ�شارة من لواء الدعم (جيبا ميالن وتاو وعنا�رص لكل منها)،
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ال�رشطة الع�سكرية ( 7ناقالت
ج��ن��د م���ن ن���وع ف�����اب) ،ف���وج امل��غ��اوي��ر (7
ناقالت جند من نوع فاب) ،فوج التدخل الأول (6
م�صفحات) ،فوج التدخل اخلام�س ( 7ناقالت جند م113وجيب)،
اللواء  7( 12ناقالت جند م ،)113الفوج املجوقل ( 7ناقالت جند
 ،)AIFVفوج املدرعات الأول ( 7دبابات) ،فوج املدفعية الأول (4
مدافع 155ملم وجيب) ،فوج املدفعية الثاين ( 4راجمات �صواريخ
وجيب) ،فوج الإطفاء (� 4سيارات �إطفاء و�آلية الآمر) ،الدفاع املدين
(� 4سيارات �إطفاء متنوعة مع �سالمل) وال�صليب الأحمر اللبناين (6
�آليات �صحية).
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ت�شكيالت وبالونات
وورود
خ�ل�ال ا���س��ت��ع��را���ض القوى
والوحدات ،قامت القوات اجلوية
باملرور بعدة ت�شكيالت فوق منطقة العر�ض .وقد
أُ�طلقت يف �سماء الإحتفال بالونات حمراء وبي�ضاء
وخ�رضاء ترمز اىل العلم اللبناين وعلم اجلي�ش،
مت تطيري احلمام .وقد قامت �رشكة «�إت�ش �أند
و ّ
�سي ليو برنيت» بنرث الورود يف �سماء بريوت
و�ضواحيها ،من على منت طوافة تابعة للجي�ش
اللبناين ،وذلك حتت �شعار «بحماية اجلنود
تنمو الورود».
يف �أثناء م��رور القوى �أم��ام املن�صة حيث
يقف رئي�س اجلمهورية ،كانت ت�ؤ ّدى التحية
قائ
د
ا
جل
ي
�
ش
كالتايل :تو�شيح الأعالم والبيارق� ،ضباط
يهنىء رئي�
س اجلمهورية
الوحدات الراجلة باليد� ،أف��راد الوحدات
تر�أ�
س العماد جان
ق
هو
ج
ي
الراجلة ِ
و
ف
�
د
«م��لْ ي�سارك»� ،ضباط املدر�سة
اً
�ض ّم كبار ال
مبنا�سبة الإ�
�ض
ست
با
ق
ط
ال
ز
ل،
ار
م
ق
ف
د
ّ ما ً له ا
خامة رئي�
احلربية باحل�سام وجمموعة َح َملة البيارق
لتهاين بالعيد.
س اجلمهورية
اخلفيفة التي ت�سري وراء قائد العر�ض
تنفّ ذ حركة ِ
«ملْ ي�سارك».
�إنتهاء العر�ض
تق ّدم قائد العر�ض
من رئي�س اجلمهورية
م���ع���ل���ن���ا ً �إن���ت���ه���اء
ال��ع��ر���ض ليغادر
م���ن ب��ع��ده��ا علم
اجلي�ش وك��ل من
رئي�س اجلمهورية
ورئ���ي�������س جمل�س
ال���ن���واب ورئي�س
جمل�س الوزراء ،و�سط
مرا�سم التكرمي.
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ذكرا
ه
م
خ
ا
لدة
كانون الأول

الذكرى الثالثة
ال�ست�شهاد
اللواء الركن فرن�سوا احلاج

 ...وك�أن ما ح�صل
�إبن اللحظة
أطل اللواء الركن
يف ذكراه الثالثة � ّ
ال�شهيد فرن�سوا احلاج وجهاً حمتفظاً
بكل وهج ال�شهادة و�ألقها.
أطل يف
من عيون الأحباء والرفاق � ّ
كني�سة مار اليا�س  -انطليا�س ،حيث
ي�شع
كان اللقاء لإحياء ذكرى رجل
ّ
ح�ضوره م�ستع�صياً على الغياب.

القدا�س
برعاية رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان� ،أقامت قيادة اجلي�ش وعائلة اللواء
الركن ال�شهيد فرن�سوا احل��اج قدا�سا ً وج ّنازاً
ملنا�سبة مرور ثالث �سنوات على ا�ست�شهاده،
وذلك يف كني�سة مار اليا�س  -انطليا�س.
ح�رض الإحتفال ممثل رئي�س اجلمهورية الوزير
جان �أوغا�سبيان ،ممثل رئي�س جمل�س النواب
النائب �أيوب حميد ،ممثل رئي�س جمل�س الوزراء
الوزير مي�شال فرعون ،ممثل وزير الدفاع اللواء
مي�شال من�سى ،وممثل قائد اجلي�ش العميد
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الركن موري�س �سليم ،اىل عدد كبري من الوزراء
والنواب والقادة الع�سكريني وعائلة ال�شهيد.
تر�أ�س الذبيحة الإلهية رئي�س دير مار اليا�س
 انطليا�س الأب ج��وزف عبد ال�ساتر يعاونهلفيف من الكهنة.
بعد الإجنيل املقد�س �ألقى الأب عبد ال�ساتر
كلمة �ش ّدد فيها على معاين ال�شهادة والهدف
النبيل الذي ذهب �ضحيته اللواء احلاج.
كلمة قيادة اجلي�ش
بعد انتهاء القدا�س الإل��ه��ي� ،ألقى العميد

الركن �سليم كلمة ب�إ�سم قائد اجلي�ش ا�ستهلها
بالقول�« :إن املالحم الوطنية الكربى ت�صنعها
�إرادة الأبطال ،وتخطّ �سطورها دماء ال�شهداء،
ال��ذي��ن يبذلون �أرواح��ه��م رخا�صا ً على مذبح
ال��وط��ن ،ويف يقينهم �أن احلرية الرخي�صة ال
تعمر ،والإ�ستقالل املجاين ال يدوم ،و� ّأن ال معنى
ّ

الإجناز تلو الآخر يف �ساحات الكرامة والبطولة،
ك��م��ا ك���ان م��ث��ال ال��ق��ائ��د ال�����ش��ج��اع املقـدام،
املتوا�ضع املرتفّ ع ،الذي يطمئن اليه ر�ؤ�سـا�ؤه
ومر�ؤو�سوه ،وكل َمن حوله ،نظراً لدماثــة �أخالقه
و�سعة ق��درات��ه ،و�صـوابية ر�ؤيتـه وقراراته،
و�أخــرياً وليـ�س �آخراً هو الذي ق ّدم با�ست�شهاده

لوجود �شعب يحيا من دون �سيادة وكرامة».
وقال« :ثالث �سنوات م�ضت على ا�ست�شهاد
اللواء الركن فرن�سوا احلاج ،وك�أن ذلك احلدث
امل�أ�سوي الذي �أودى بحياته ،هو �إبن اللحظة
وال�ساعة ،ف�صور �شهيدنا الكبري ما انفكت
احلية ما
مطبوعة يف قلوب اللبنانيني ،وم�آثره
ّ
تزال را�سخة يف وجدان كل مواطن ،وظله يرافق
�أخوة ال�سالح ،يف �أدائهم املهمات ويف تفا�صيل
�أعمالهم اليومية.
�إن���ه قَ ��� َدر ال��رج��ال ال��رج��ال ،الع�صاميني يف
نهجهم وممار�ستهم ،واملتجذّرين يف قيمهم
وم��ب��ادئ��ه��م ،والإ���س��ت��ث��ن��ائ��ي�ين يف �صفاتهم
واملميزين يف عطائهم
الفكرية واملعنوية،
ّ
و�إجنازاتهم ،وامل�ستعدين يف كل �آن ومكان،
لتقدمي الغايل والنفي�س ،وفا ًء للقَ�سم والتزاما ً
بالر�سالة والواجب».
وا�ستعاد �سرية ال�شهيد ق��ائ�لاً« :لقد كان
�شهيدنا البار كبرياً يف حياته ويف ا�ست�شهاده
على حد �سواء ،كيف ال ،وهو الرجل الع�صامي
و�شق م�سريته باجلهد
الذي بنى نف�سه بنف�سه،
ّ
والعرق والتعب ،وه��و ال��ذي �شارك يف معظم
معارك الدفاع عن لبنان �ضد العدو الإ�رسائيلي
والإره��اب والعابثني بال�سلم الأهلي ،م�سطّ راً

ملحمة يف الفداء ونكران الذات ،وبرهانا ً �ساطعا ً
على وح���دة ال�����ش��ه��ادة ب�ين �أب��ن��اء م�ؤ�س�ستنا
الع�سكرية ،فجميع ه�ؤالء� ،ضباطا ً كانوا �أم رتباء
و�أف����راداً ،هم ره��ن ن��داء العلم ،وه��م م�شاريع
�شهداء على درب الوطن الطويل».
و�أ�ضاف� ...« :إن دماء ال�شهــداء هي �إك�سيـر
حيـاة اجلي�ش ،وكلمـا �سالــت �أكرث و�أكرث ،ازداد
هذا اجلي�ش قوة ومنـاعة يف مواجهة املخاطر
وال�صعاب ،وها هي الأيام تثبـت مبـا ال يقبـل
ال�شـك� ،أن دماء �شهيدنا الغايل ،قد ا�ستحالت
يف نفو�س رفـاق ال�سـالح �إرادة ال تـنكـ�رس وعزما ً
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ال يهــون ،و�سيوفــا ً قاطعـة بيـن �أيديهــم،
يقلّـمون بها �أظ��اف��ر الإره���اب وي�ست�أ�صلون
�أ�شواكه اخلبيثة من ج�سم وطننا احلبيب».
وختم بتوجيه حتية �إك��ب��ار و�إج�ل�ال اىل روح
ال�شهيد يف عليائه ،معترباً ذكراه العطرة وم�آثره
البطولية ،منارة للطريق وهديا ً للأجيال.

 ...وعائلة ال�شهيد
كلمة عائلة ال�شهيد �ألقاها جنله ايلي الذي
ا�ستهلها بالقول:
«ثــالث �سنـوات يا �أبي ودمع ال�سماء ما زال
�سخيا ً ،وجرح البعد ينزف �شوقا ً وحنانا ً.
ّ
واجلي�ش يا �أوف��ى الأوف��ي��اء ،و�أن��ت من خرية
�أبطاله ،يبقى ال�صامت الأكرب ،هو الآخر ،ينزف
دما ً ويزهر �شهداء».
وختم قائالً:
«لكم اخللود �أيها ال�شهداء الأبطال ،والبقاء
للبنان».

يف
ك��������رم��������ت
ّ
ا جلمهـو ر يـــة
ا للبنا نية
رجاالت الإ�ستقالل
مب��ن��ا���س��ب��ة الثاين
والع�رشين م��ن ت�رشين الثاين،
حيث زار �أ�رضحتهم ممثلو رئي�س
اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب
واحلكومة حاملني اليها الأكاليل
يف احتفاالت �شاركت فيها مو�سيقى
املكرمني.
اجلي�ش وعائالت
ّ

ذاكرة ا
ل
و
طن
كانون الأول

�إحتفاالت
حتيي ذكرى
رجاالت الإ�ستقالل

يف ر�أ���������س ال��ن��ب��ع
و���ض��ع وزي���ر ال��دول��ة
ج����ان �أوغ��ا���س��اب��ي��ان
�إكليالً من الزهر على
�رضيح الرئي�س ب�شارة
اخلوري.
وق��ام وزي��ر الدولة
ع�����دن�����ان ال���ق�������ص���ار
ب��و���ض��ع �إك��ل��ي��ل على
�رضيح الرئي�س ريا�ض
ال�صلح يف الأوزاع���ي
و�آخ�������ر ع���ل���ى ��ضري��ح
ال��رئ��ي�����س ال�شهيد
رف��ي��ق احل���ري���ري يف
و�سط بريوت.
وو�����ض����ع ال���ن���ائ���ب
حم��م��د ق��ب��اين �إكليالً
ع��ل��ى ��ضري��ح ع��دن��ان
احلكيم يف البا�شورة.
وت�������������وىل وزي��������ر
االق��ت�����ص��اد وال��ت��ج��ارة حممد ال�صفدي و�ضع
�إكليل على �رضيح الرئي�س عبد احلميد كرامي
يف طرابل�س.
كما و���ض��ع ال��ن��ائ��ب �إي��ل��ي ع��ون �إك��ل��ي�لاً على
�رضيح الرئي�س كميل
�شمعون يف دير القمر.
يف بكفيا و�ضع وزير

الإع�لام ط��ارق مرتي �إكليالً على �رضيح ال�شيخ
بيار اجلميل.
كذلك و�ضع النائب هاين قبي�سي �إكليالً على
�رضيح حبيب �أبو �شهال.
النائب وليد خ��وري و�ضع �إك��ل��ي�لاً على
�رضيح �سليم تقال يف ذوق مكايل.
النائب نعمة اهلل �أب���ي ن�رص

�إكليل زهر على متثال فخر الدين
و�ضع دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني اليا�س
املر �إكليالً من الزهر ب�إ�سم الر�ؤ�ساء الثالثة على متثال الأمري فخر
الدين املعني الكبري على مدخل وزارة الدفاع يف الريزة.
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و�ضع �إكليالً على �رضيح الرئي�س ف�ؤاد �شهاب
يف غزير.
يف �إهدن و�ضع النائب قا�سم عبد العزيز �إكليالً
على �رضيح حميد فرجنية.

وزير الرتبية ح�سن منيمنة و�ضع �إكليالً على
�رضيح الرئي�س �صائب �سالم يف ق�صق�ص.
وزار �رضيح الأمري جميد �أر�سالن يف خلدة وزير
الدولة عدنان ال�سيد ح�سني وزار بعدها بيت

�إكليل من قائد اجلي�ش
على مدافن ال�شهداء
و���ض��ع ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد جان
قهوجي� ،إكليالً من الزهر على املدافن
اخل��ا���ص��ة ب�����ش��ه��داء اجل��ي�����ش يف وزارة
ال��دف��اع ،تكرميا ً لأرواح��ه��م وتقديراً
لت�ضحياتهم يف �سبيل الوطن.
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الإ�ستقالل يف بلدة ب�شامون.
النائب علي خري�س و�ضع �إكليالً من الزهر على
�رضيح الرئي�س عادل ع�سريان يف �صيدا.
وزير الثقافة �سليم وردة و�ضع �إكليالً على

زياد بارود �إكليالً من الزهر.
وزار ال��ن��ائ��ب ق��ا���س��م ها�شم
قلعة را�شيا حيث اعتقل رجاالت
الإ����س���ت���ق�ل�ال ال��ع��ام
.1943

�رضيح الرئي�س �صربي حمادة.
وعلى اللوحة التذكارية مكان
اغتيال الرئي�س رينيه معو�ض يف
ال�صنائع ,و�ضع وزير
ال���داخ���ل���ي���ة
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ع�شية عيد الإ�ستقالل �أحيت قيادة اجلي�ش
ذكرى ال�شهداء الأبرار...
وب�صوت واحد �أعلن الع�سكريون التزامهم
�صون الأمانة والوفاء لت�ضحيات رفاقهم.

تك
ر
ً
مي
ا
ل
هم
كانون الأول

كرمت ال�شهداء
قيادة اجلي�ش ّ

�أكاليل الزهر و«�أمر اليوم»
يف الريزة واملناطق والثكن
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يف ال�ي�رزة ت��ر�أ���س ال��ل��واء ال��رك��ن �شوقي
امل�رصي رئي�س الأركان احتفاالً �أقيم يف باحة
وزارة الدفاع الوطني جرت خالله مرا�سم
رف��ع العلم وت�ل�اوة «�أم���ر ال��ي��وم» ،و ُو�ضع
�إكليل من الزهر با�سم العماد قائد اجلي�ش
على ن�صب اخلالدين .واختتم الإحتفال
بعر�ض رمزي للقوى امل�شاركة.
و�أق��ي��م��ت اح��ت��ف��االت مماثلة يف قيادات
امل��ن��اط��ق الع�سكرية وق��ي��ادت��ي القوات
اجلوية والبحرية و�سائر املواقع واملقرات
وال��ث��ك��ن ،حيث تلي «�أم���ر ال��ي��وم» وحمل
الع�سكريون �أك��ال��ي��ل ال��زه��ر اىل الن�صب
التذكارية لل�شهداء.

ت

كرمي

كانون الأول

�إعداد :رميا �سليم �ضومط

العماد جان قهوجي
رجل العام ...الوطني اجلامع

� ّأكد قاد اجلي�ش العماد جان قهوجي
�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي من كل
الوطن ولكل الوطن ،ولن تتنازل قيد
�أمنلة عن �أداء دورها الدفاعي والأمني،
�إن كان يف الت�صدي للعدو الإ�رسائيلي
وعمالئه �أم يف الت�صدي للإرهاب
والعابثني بالأمن.
رجل العام
ج��اء ك�لام العماد قهوجي يف حفل التكرمي
ال��ذي �أقامته جمعية حمرتف الفن الت�شكيلي
جتمع
للثقافة والفنون  -را�شيا ،بالتعاون مع ّ
البيوتات الثقافية يف لبنان ،ملنا�سبة اختيار
ق��ائ��د اجلي�ش «رج���ل ال��ع��ام الأم��ن��ي الوطني
امل�ؤ�س�ساتي اجلامع».
ح�رض احل��ف��ل رئي�س الأرك����ان ال��ل��واء الركن
�شوقي امل�رصي و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري،
وع��دد من كبار �ضباط القيادة ،اىل ح�شد من
ال�شخ�صيات الثقافية والإجتماعية والأكادميية.
وقال العماد قهوجي:
عما يح�صل من
�إن اجلي�ش �سيبقى مب��ن��أى ّ
جت��اذب��ات �سيا�سية وعلى م�سافة واح��دة من
اجلميع ،الفتا ً اىل �أن التباينات احلا�صلة يف
الآراء واملواقف ال�سيا�سية هي جزء من طبيعة
احلياة الدميقراطية التي يتمتع بها لبنان،
لكن اجلي�ش لن ي�سمح بتحويل هذه التباينات
اىل ا�ضطرابات �أمنية ت�ستبيح �أرواح املواطنني
و�أرزاق���ه���م ،وت��ن��ال م��ن املكت�سبات الوطنية
التي �أ ّدت اىل خروج البالد من حالة الفو�ضى
والإنهيار ،وو�ضعها جمدداً على �سكة الإ�ستقرار
والإزدهار ،م�شدداً على �أن �أي ت�ضحية يق ّدمها
اجلي�ش يف هذا املجال ،تبقى متوا�ضعة �أمام
الثمن الباهظ الذي �سيدفعه ال�شعب اللبناين
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ب��أ��سره ،يف ح��ال الإجن���رار خلف
م�شاريع الفتنة البغي�ضة.
ت��خ��ل��ل ال���ت���ك���رمي كلمات
�أ�شادت مبناقبية قائد اجلي�ش
ودور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
حماية ال�سلم الأهلي.
كلمات وفاء
بداية حتدث رئي�س اجلمعية
ال�سيد �شوقي دالل ،مو�ضحا ً
�أن���ه «ع��ل��ى رن�ي�ن الت�ضحية
وال����شرف وال��وف��اء يحج لبنان
لتكرمي الت�ضحية والوفاء».
و�أكّ ��د دالل �أننا «ن�أتي اليوم
لنقول نعم جلي�شنا البطل،
ول���ق���ائ���ده امل��ت��م��ي��ز بنهجه
ال���وط���ن���ي» ،م�����ش�يراً اىل �أن
اخ��ت��ي��ار ال��ع��م��اد قهوجي جاء
نتيجة ا�ستفتاء لي�ؤكد جتديد
ثقة املواطنني بجي�شهم.
يف كلمته �ش ّدد رئي�س جمعية
�إمن��اء اجلميزة ج��وزف رعيدي
ع��ل��ى «ن��ظ��ـ��اف��ة ك��ف العماد
قهوجي وروحه ،وت�صميمه على �صيانة الوطن
وحمايته من الأع���داء» ،م�شرياً اىل �أن «تكرمي
القائد ال��ي��وم ه��و ر�سالة م��ن ك��ل اللبنانيني
اىل ك��ل امل�����س ��ؤول�ين ل��ي��ق��ت��دوا بامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية».
رئي�سة جمعية ب�يروت ماراتون ال�سيدة مي
اخلليل �أك���دت �أن «ال��رج��ال ال��رج��ال نعرفهم
يف امللمات وال�شدائد ،وق��د عرفناك الرجل

الرجل والقائد املقدام ،ورجل القرار
يف الأوق��ات ال�صعبة» .و�ش ّددت على
�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ه��ي خ�شبة
اخل�لا���ص ،واحل�����ص��ن وامل��ل�اذ ،كانت
و�ستبقى عزاً وكرامة ،و�سيبقى ال�شعب
ملتفا ً حولها.
جتمع
يف كلمته ،اع��ت�بر �أم�ي�ن ع���ام
ّ
البيوتات الثقافية الربوف�سور جورج
ط��رب��ي��ه �أن اختيار
ال���ت��� ّج���م���ع ال���ع���م���اد
قهوجي رج��ل العام
 2010لي�س بكثري
قيا�سا ً مبا تن�ضح به �سريته
من ُمثُل.
تخلل احل��ف��ل اي�����ض�ا ً كلمة
لل�شاعر مو�سى زغيب �أ�شاد
فيها ب��دور اجلي�ش وقائده،
ع�بر �أب��ي��ات �شعرية �أث���ارت
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حما�سة احل�ضور و�ألهبت م�شاعرهم بتعابريها
الوطنية ال�صادقة .ثم كان غناء للكبري وديع
ال�صايف الذي نقل ب�صوته عمق حمبته للجي�ش
وقائده ،فكان �شكر كبري له من القائد.
واختتم احلفل بتبادل الدروع التذكارية بني
قائد اجلي�ش و�أ�صحاب الدعوة.

ا�ستكماالً للم�سرية التي
بد�أتها العام املا�ضي ،ويف �إطار
ن�شاطاتها الإن�سانية والإجتماعية
والثقافية� ،أقامت جلنة تن�سيق ودعم
ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين
حفلها ال�سنوي الثاين يف جممع
البيال  -بريوت  -بح�ضور قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً
فخامة رئي�س اجلمهورية ،وعدد من
الوزراء والنواب ،و�شخ�صيات ر�سمية
واجتماعية وثقافية.

حتية �إعتزاز
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،كانت كلمة
للإعالمي طوين خليفة الذي ق ّدم احلفل ،و�أ�شاد
بت�ضحيات اجلي�ش ب��دءاً من معركة املالكية
العام � 1948ضد العدو الإ�رسائيلي ،و�صوالً اىل
الت�ضحية التي ق ّدمها بالأم�س القريب يف منطقة
البقاع ،معبرّ اً عن اعتزاز كل لبناين ب�شهداء
اجلي�ش الذين �آث���روا التخلي عن
�أهلهم و�أحبائهم ،التزاما ً بقَ�سم
الدفاع عن تراب الوطن و�شعبه.
رئي�سة اللجنة ال�سيدة جوانا
ق��ه��وج��ي �أل��ق��ت ك��ل��م��ة ،تناولت
فيها ن�شاطات اللجنة خالل ال�سنة
ال��ف��ائ��ت��ة وال��ت��ي �شملت ت�أمني
م�����س��اع��دات متنوعة لنحو 500
ابن �شهيد ،م�ؤكدة ب��أن �أي عطاء
يق ّدم لهم ،يبقى متوا�ضعا ً �أمام
الت�ضحيات اجل�سام التي ق ّدمها

وق ف
ة وفاء
كانون الأول

�إعداد :جان دارك ابي ياغي

الع�شاء ال�سنوي للجنة تن�سيق ودعم
ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش

توجهت بال�شكر �إىل
�آبا�ؤهم يف �سبيل لبنان ،كما ّ
قيادة اجلي�ش و�أ�صحاب الأيادي البي�ضاء داخل
الوطن وخارجه على مواكبتهم جهود اللجنة
ودعمها املتوا�صل لتحقيق �أهدافها املن�شودة،
ومما قالته« :لأن ال�شهادة عطاء يفوق كل عطاء
وت�ضحية تتخطى كل ت�ضحية ،ولأن ال�شهداء هم
�أنبل بني الب�رش ،وبدمائهم الزكية يحيا الوطن
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ومي�ضي على درب املجد والإنت�صار ،ولأن َمن
كان يقف خلف ه�ؤالء الأبطال هم �أفراد عائالتهم
الذين �شكّ لوا �سندهم القوي ،وحذوا حذوهم يف
جترعوا ك�ؤو�س
حمبة الوطن والإخال�ص له ،ثم ّ
ال��ف��راق ،وكونه من �أوىل الواجبات الإن�سانية
والأخالقية لدى كل م�س�ؤول ومواطن ،االلتفات
أبية ال�صابرة ،وم�شاطرتها
اىل تلك العائالت ال ّ

و�سام الأرز من رتبة �ضابط �أكرب على �صدر �سعيد عقل

ولو بالقدر الي�سري �أعباء احلياة .انطالقا ً من كل
ذلك ،انبثقت فكرة �إن�شاء جمعية خمت�صة تتابع
�أو�ضاع �أبناء ال�شهداء معنويا ً وماديا ً ،وت�سعى
لتوفري الدعم لهم على خمتلف الأ�صعدة .وبعد
�أن القت املبادرة ت�شجيعا ً كبرياً من قبل قيادة
اجلي�ش� ،أب�رصت اجلمعية النور قبل عام حتت
�إ�سم «جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء
اجلي�ش اللبناين» ،وه��ي تقوم حاليا ً مبواكبة
الأو���ض��اع الإجتماعية لنحو خم�سمئة طفل من
�أبناء الع�سكريني ال�شهداء».
و�أ���ض��اف��ت« :يف ال��ذك��رى الثانية لإن�شائها
ن�ستطيع القول بكل فخر واعتزاز� ،إن اجلمعية
ومب�ساندة غري حم��دودة من قيادة اجلي�ش قد
خطت خطوات نوعية يف م�سار عملها .ي�شهد
على هذه احلقيقة �إقبال اللبنانيني داخل الوطن
ويف عامل الإغ�تراب ،على التوا�صل مع اجلمعية
وتقدمي الدعم لها ،والدعوة اىل �إقامة ن�شاطات
واجتماعات ثقافية و�إجتماعية يعود ريعها
ل�صالح عائالت ال�شهداء .كما ت�شهد على ذلك،
نتلم�سها يوما ً بعد يوم
عالمات الر�ضى التي
ّ
لدى �أف��راد هذه العائالت ،و�شعورهم العميق
ب�أن هناك م�ؤ�س�سة مدنية ترعى �ش�ؤونهم ،و�أخوة
لهم �سيبقون اىل جانبهم يف ال�سرّ اء وال�رضّاء».
وختمت بالقول« :نعاهد عائالت ال�شهداء،
ب ��أن جمعيتنا �ستكمل م�سريتها ،مهما كانت
العقبات ،و�إننا واثقون من النجاح ،بف�ضل �سهر
قيادة اجلي�ش وامل�س�ؤولية العالية التي يتحلّى
بها جميع �أع�ضاء اجلمعية وا�ستعدادهم للبذل
من دون مقابل ،وبف�ضل الأيادي البي�ضاء التي
متتد للعطاء من دون م ّنة �أو �ضجيج ،وتدرك
معاين ال�شهادة وم��آث��ر االب��ط��ال ال��ذي��ن بذلوا
�أرواح��ه��م قربانا ً على مذبح الوطن ،و�سطّ روا
بدمائهم �صفحات م�رشقة من تاريخه املجيد».
املطرب الكبري وديع ال�صايف الذي حلّ �ضيفا ً
على املنا�سبة� ،أحيا ال�سهرة ،مع كل من الفنانني
عا�صي احلالين وزين العمر ،الثالثة ق ّدموا �أجمل
�أغانيهم ،و�أطربوا احل�ضور ال �سيما يف الديو الذي
جمع وديع ال�صايف وعا�صي احلالين يف �أغنية «رح
حلفك بالغ�صن يا ع�صفور» .كما �أ�ضفت عازفة
ن�صار �أجواء رومان�سية بعزفها
الكمان فاني�سا ّ
وهي تتنقّل بخطى ر�شيقة بني احل�ضور.

يف خطوة الفتة تعبرّ عن م��دى الإهتمام
بتكرمي املبدعني اللبنانيني� ،أقيم يف �صالة
ال�سفراء يف الق�رص اجلمهوري احتفال قلّد
خالله رئي�س اجلمهورية ال�شاعر اللبناين
الكبري �سعيد عقل و�سام الأرز الوطني من
رتبة �ضابط �أك�بر ،تقديراً لعطاءاته على
ال�صعيد الأدب��ي وال�شعري والوطني ،الفتا ً
يف كلمة �ألقاها اىل العنفوان اللبناين الذي
زرع���ه �سعيد عقل يف كتاباته وق�صائده
وحما�رضاته يف نفو�س اللبنانيني بحيث بات
مدر�سة وطنية تعلّم حب لبنان والإميان به،
م�شرياً اىل �أن التح ّدي اليوم هو حت ّدي التن ّوع
الثقايف.
وك��ان رئي�س جامعة اللويزة الأب وليد
مو�سى �ألقى ب�إ�سم الوفد املرافق لل�شاعر
الكبري كلمة �شكر فيها للرئي�س �سليمان
خ��ط��وت��ه والأث�����ر ال��ط��ي��ب ال����ذي ت��رك��ت��ه يف
النفو�س ،وخ�صو�صا ً لدى ال�شاعر �سعيد عقل
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الذي �شكر بدوره رئي�س اجلمهورية على هذا
التقدير ،متمنيا ً �أن يقود البالد اىل �شاطئ
الأمان والإ�ستقرار.
وخالل اللقاء ُق ّدمت اىل الرئي�س �سليمان
املكرم.
ق�صيدة مكتوبة بخط يد ال�شاعر
ّ
ويف هذا املقام ال بد ،ونحن من هذا اجلي�ش
الذي ر�أى فيه �سعيد عقل قوة لبنان ،من �أن
وجهها العام 1956
نورد تلك الر�سالة التي ّ
«اىل جنود لبنان» يف جملة ال�صياد ملنا�سبة
عيد امليالد:
�أخربوين �أن لي�س يف جند العامل �أوفر منكم
ان�ضباطا ً
�صحيح هذا؟
تخرجتم على اثنني:
�أنا ال �أ�ستغرب ،وقد ّ
خلق قائدكم النبيل ،و�ستة �آالف �سنة من
الر�صانة التي فتحت الأر�ض.
�أمنيتي ،يف هذا العيد� ،أن ي�صبح عددكم
بعدد اللبنانيني.

قالت �صحيفة «النهار» �إنه «يف خ�ضم
التوتر احلايل الذي يعي�شه لبنان ،وعلى
�إيقاع القرار الإتهامي املنتظر ،ت�شهد
وزارة الدفاع حركة �سيا�سية ودبلوما�سية
�إ�ستطالعية ،ال�ستي�ضاح قائد اجلي�ش
العماد قهوجي و�ضع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وجهوزها ملواجهة �أي توتر حمتمل».
و�أ�ضافت ال�صحيفة �إن «ما يزيد من
حدة الأ�سئلة ،كمية ال�سيناريوات
التي ت�ضخ يومياً �إعالمياً و�سيا�سياً،
وتر�سم معامل التوتر املحلي و�آفاقه
وتداعياته ،كما تر�سم ت�أثرياته على
و�ضع اجلي�ش»...
«النهار» التي �أجرت حوار ًا مع
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ن�رشته يف  6ت�رشين الثاين
املن�رصم ،قالت �إن العماد قهوجي
«ال يبدي �أي خوف على م�ستقبل
الو�ضع ،لكنه يبدي قلقه ،يف مقابل
ت�أكيده اخلطة الع�سكرية ...وت�شديده
على حماية املناطق كافة ،وعلى
�أن اجلي�ش �سيكون حا�سماً يف كل
املناطق خ�صو�صاً امل�سيحية».
يف ما يلي ن�ص احلوار الذي �أجرته
الزميلة هيام الق�صيفي.

من ال
صصحا ةف
كانون الأول

�سيناريوات الفتنة!
• كرث يف الآونة الأخرية
ن�رش �سيناريوات عن الفتنة
يف ل��ب��ن��ان ،وع���ن توتر
الو�ضع الأمني بعد �صدور
القرار الإتهامي� .أين يقف
اجلي�ش مم��ا يحكى عن
م�شاريع الفتنة التي يجري
احلديث عنها؟
 م�������ن ي�����������روج ل����ه����ذهال�سيناريوات يخدم �أوالً و�آخراً
ال��ع��دو الإ��سرائ��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
�أي ح����ال ال ي��ح��ت��اج الو�ضع
اىل ���س��ي��ن��اري��وات لتكتب،
فالكل ي��ع��رف و���ض��ع ب�يروت
وال��ت��و ّزع الطائفي واملذهبي
يف �أحيائها ،وم��ن �سينزل اىل
ال�شارع �إمنا �سيكون من �أبناء
البيئة امل��وج��ودة يف ك��ل حي
الأمور ال�سيا�سية حتل بال�سيا�سة و�أي تقاتل ي�ؤدي اىل «عرقنة» لبنان
و�شارع ،ولن ي�ستقدم �أحد من
اخلارج .ومن يعمل على هذه الت�صورات ،مل يع�ش
أتوجه بداية
فرتة العامني  .1976 - 1975و�أنا � ّ
اىل الأهايل واىل كل �أم و�أب يريد �إبنهما �أن يحمل
ال�سالح ،لأق��ول لهم :خ��ذوا العربة من احلرب
متيز بني كبري و�صغري ،لأن
الأهلية التي مل ّ
الأمور يف النهاية �ستحل بال�سيا�سة وامل�شاريع
التي تر�سم ل��ن يكتب لها نهاية �إال باحلوار
وال�سيا�سة.
�أم���ا بالن�سبة اىل اجل��ي�����ش ،فنحن نعمل كل
واجباتنا ،ول��دي النية الكاملة ملنع �أي فتنة،
ومهمة اجلي�ش منع �أي تقاتل بني اللبنانيني .و�أنا
جراء �أي تقاتل ،ولبنان
مقتنع �أن �أحداً لن يربح من ّ
وحده الذي يخ�رس ،و�إذا خ�رس لبنان �سيتعرقن.
لذلك ف ��إن اجلي�ش اليوم ي�ضغط بكل قواه

العماد قهوجي يف حديث اىل «النهار»:

اجلي�ش �سي�ستخدم
كل طاقاته ملنع الفتنة
وقادرون على رفع
اجلهوزية اىل ٪100
خالل �ساعة
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من �أجل �أمرين ،منع �أي تقاتل داخلي ومنع �أي
حت� ّ�رك للأ�صوليني الذين يريدون الإف��ادة من
التوتر الداخلي ،مثلهم مثل الإ�رسائيليني الذين
ي�ستفيدون من التوتر الداخلي كي يت�سللوا اىل
الداخل ،ويحاولون ت�شتيت انتباه اجلي�ش عن
الو�ضع الداخلي.
• حكي عن �سيناريو يتحرك فيه «حزب
اهلل» لإجراء مناورة ميدانية و�إحكام ال�سيطرة
فيه على بريوت .هل قام «حزب اهلل» فعالً
بهذه املناورة؟
 ال ،ال علم يل مبثل ه��ذا الأم���ر .وعلى كل،حترك فيها
فاملناطق التي يفرت�ض �أن يكون ّ
لي�ست خالية من ال�سكان ،بل م�أهولة ،وال�سكان
توجههم
معروفو الإن��ت��م��اء ،كما ه��و م��ع��روف ّ
ال�سيا�سي .لذا ال يحتاج احلزب �أو غريه للقيام
مبناورة حيث هو موجود �أ�صالً.
خطة اجلي�ش للتحرك
• ال �شك يف �أن �صدور القرار الإتهامي
يثري بلبلة ،وقد بد�أ احلديث عن خماوف
عك�ستها كل ال�شخ�صيات ال�سيا�سية �سواء
يف املناطق امل�سيحية �أو يف املناطق
ال�سنية  -ال�شيعية� .أل�ست متخوفاً من
الو�ضع؟
 �أنا قلق ول�ست خائفا ً .والقلق يعطينا احلافزكي نظل على جهوز تام � 24ساعة� .أما اخلوف
في�شلّنا عن العمل .لقد �ضاعفنا يف الآونة الأخرية
وترية عملنا وا�ستعداداتنا .وال�ضباط والع�سكر
يعي�شون هذا اجلو القلق ،ولذلك �صار اجلهوز
�شبه كامل ميدانيا ً للتدخل يف �أ�رسع وقت ،و�أينما
كان حلظة وقوع �أي توتر داخلي.
• هل اجلي�ش يف حال ت�أهب اليوم؟
 حاليا ً الع�سكر يف حالة حجز الرقم  .3ورفعنااجلهوزية اىل  65يف املئة ،و�أ�صبحنا قادرين
على رفعها اىل  100يف املئة خالل �ساعة واحدة،
�إذا ا�ستدعى الأم���ر ذل��ك .وال�ضباط واجلنود
مو�ضوعون يف هذا اجلو ،واجلهوز ي�شمل الع�سكر
املنت�رشين على الأر���ض حتى يبقوا م�ستعدين
ملهماتهم.
• و�ضعتم �أخري ًا خطة ملواكبة التطورات
الأمنية ،ما هي خطوطها العري�ضة؟
� -أعددنا ما يكفي من اجلي�ش يف قلب بريوت،

م��ع در����س ك��ل الأم��اك��ن الأخ����رى ال��ت��ي ت�شكّ ل
املناطق الأكرث ح�سا�سية ،وتعد مبثابة مفاتيح
لأي توتر .ونحن نعرف قدر الإمكان �صعوبة ما
ميكن �أن يواجهنا .فاحلرب املفتوحة �أ�سهل
من حرب املدن ،لأن �أي توتر داخل بريوت مثالً
ميكن �أن ي�شكل �صعوبة كربى لأي جي�ش� ،إذ �أن
�أي تدخل ع�سكري �سي�ؤدي اىل �سقوط �ضحايا
وحدوث م� ٍ
آ�س ،وهو ما يحاول اجلي�ش تفاديه.
امل�س بالأمن
ممنوع
ّ
• �إ�ضافة اىل املناطق ذات الوجود ال�سني
 ال�شيعي امل�شرتك ،يحكى عن احتمالنقل التوتر اىل املناطق امل�سيحية ،وقد
حت ّدث عدد من قيادات هذه املنطقة عن
خوفهم ورهانهم على دور اجلي�ش .فهل
ت�صور حم ّدد لهذه املناطق؟
لديكم
ّ
 نتعامل م��ع مناطق التوتر بح�سب جدول�أول���وي���ات ،ل��ذا ت�شكّ ل ب�ي�روت بالن�سبة الينا
الأول��وي��ة ،تليها طرابل�س ،ث��م �صيدا و�أخ�ي�راً
املناطق امل�سيحية .ال �أرى �أن ثمة ما يقلق يف
هذه املناطق ،وحجم امل�شكلة الداخلية لي�س
كبرياً مبا يكفي لكي ي�ستطيع �أي طرف �إنهاء
الو�ضع مل�صلحته.
يف �أي حال نحن نركّ ز عملنا على هذه املناطق،
امل�س بالأمن ،وقد �أبلغنا
و�أقول للجميع ممنوع
ّ
امل�س بالأمن يف �أي
الأطراف املعنيني مبحاذير
ّ
منطقة ،لأن اجلي�ش �سيكون حا�سما ً جداً مع �أي
توتر �أمني يف املناطق كافة وخ�صو�صا ً املناطق
امل�سيحية.
• ه��ل يكفي ع��دي��د اجلي�ش لتغطية
التوترات الأمنية يف هذه املناطق؟
 ميدانيا ً نعم .و�إذا ا�ضطررنا �سن�سحب منالإحتياط والأفواج اخلا�صة التي �أ�صبحت جاهزة
ملواكبة اجلي�ش امل��وج��ود �أ���ص�لاً على الأر���ض.
و�أقولها على ر�أ���س ال�سطح� ،أي توتر �أمني يف
الداخل قد ي�ضطرين اىل �سحب ما �أحتاج اليه من
قوة ع�سكرية من العنا�رص املنت�رشين يف اجلنوب.
فالوجود الع�سكري يف اجلنوب فح�سب لن ينفع
لبنان �إذا «فرط» الو�ضع يف الداخل.
• يف �أي مدى زمني ت�ضعون خططكم؟
وهل تتوقع �صدور القرار الإتهامي يف
فرتة قريبة ،مبا يجعل اجلي�ش يف حالة
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ت�أهب م�ستمر؟
 نحن جاهزون ،ونفّ ذنا انت�شارنا يف بريوت،و�أ�صبحنا جاهزين �سواء �صدر القرار اليوم �أو بعد
�أ�سبوع �أو �أكرث .الأفواج كلها وقوات التدخل كلها
م�ستعدة للتدخل فوراً.
• هل اجلي�ش قادر فعالً على منع التوتر؟
 الق�ضية لي�ست �سهلة واحلرب لي�ست لعبة.اجلي�ش �سي�ستخدم كل �إمكاناته ملنع ح�صول
الفتنة .لكن الأمر ال يتوقف على اجلي�ش فح�سب
�إمنا على القوى ال�سيا�سية جمتمعة.
• ذكر تقرير �أمريكي �أخ�ير ًا �صادر عن
مركز «�سرتاتفور» �أن هناك نحو � 6آالف
عن�رص من احلر�س الثوري الإيراين يف
بع�ض مناطق جبل لبنان كالقماطية والبقاع،
هل لديكم �أي معلومات عن ذلك؟
 ال تقارير لدينا حول هذا املو�ضوع .ولكننر �أي ت�ضخم يف �أعداد ال�سكان املوجودين
نحن مل َ
مثالً يف القماطية �أو غريها ،ومل نلم�س حركة غري
طبيعية .ورق��م �ستة �آالف ال ميكن �أن يختفي
ب�سهولة .يف �أي حال مل نبلّغ عرب املطار �أو احلدود
بدخول هذا العدد من الذين دخلوا ومل يخرجوا
من لبنان.
نعمل بتوجهات ال�سلطة ال�سيا�سية
• لقد حذّر الأم�ين العام لـ«حزب اهلل»
ال�سيد ح�سن ن�رصاهلل اجلميع من التعامل
مع فريق املحققني الدوليني واملحكمة
الدولية ،فهل ي�شملكم هذا التحذير وهل
و�صلكم �أي �أمر من هذا النوع؟
 اجلي�ش م�ؤ�س�سة تعمل بتوجهات الدولةوال�سلطة ال�سيا�سية املمثلة مبجل�س ال��وزراء
علي �ضمريي.
جمتمعا ً ،ووفق ما ميليه ّ
• كيف يتم تعاطيكم مع فريق املحققني
الدوليني ،وخ�صو�صاً بعد حادثة ال�ضاحية
اجلنوبية؟
 مل نتدخل وال مرة يف عمل املحقّقني ،وال �أينيذهبون و�أين يحقّقون .حتى فريق املواكبة وهو
م�ؤلف من عدد من الأجهزة الأمنية ،يقف بعيداً
ع��ن �أي مكان يق�صده فريق التحقيق وذلك
بطلب من املحقّقني.
• كيف �سيتعامل اجلي�ش بعد �صدور
القرار الإتهامي �إذا طال عنا�رص من «حزب

اهلل» و�سوريا؟
 ل�ست معنيا ً ب ��أي �أم��ر ال ي���ؤدي اىل خربطةالو�ضع الأمني .الأمور ال�سيا�سية حتل بال�سيا�سة،
ويف جمل�س الوزراء وعلى طاولة احلوار� .أنا معني
بالو�ضع الأمني فح�سب ومبا ميكن �أن يحدث
على الأر�ض.
و�شل
• �إذا ا�ستمر تعطيل جمل�س الوزراء
ّ
عمل احلكومة ،مبن ت�أمترون؟
 �إن �شاء اهلل ال ن�صل اىل هذه املرحلة .حينهاال �سمح اهلل يكون لكل حادث حديث .و�أعتقد �أن
ال�سيا�سيني �أذكى من �أن يك�رسوا البلد ويو�صلوه
اىل الفراغ� ،أو �أن يتقاتلوا لأنهم يعرفون �أنهم
�سيخ�رسون جميعا ً.
• ولكن �سبق �أن و�صل البلد اىل حالة
الفراغ؟
 الفرتة ال�سابقة تختلف عن املرحلة الراهنة.�صحيح �أن ما ح��دث حينها �أو�صلنا اىل اتفاق
الدوحة ،لكن الدول العربية ملّت من م�شاكلنا.
• لكن الأمريكيني مل مي ّلوا ،واليوم
عادوا بقوة اىل دعم لبنان والتحدث عنه
يف �شكل يومي؟
 �أ�سا�سا ً مل يذهبوا كي ي��ع��ودوا .هم دوما ًي�ؤكدون دعمهم لبنان ويبدون اهتمامهم به.
• لقد التقيت يف الأ�سبوعني الأخريين
جمموعة من ال�سفراء ،و�آخرهم ال�سفرية
الأمريكية وال�سفري الفرن�سي ،هل هم
قلقون من الو�ضع؟
 لقد �أب���دوا قلقهم من الو�ضع ،وي�س�ألونعن احتماالت التوتر .و�أنا �أطمئنهم �أننا �سنقوم
بواجبنا ملنع الإقتتال الداخلي� ،إذ لدينا النية
واجلهوز للقيام بذلك.
خماطر التوترات
تردد �أن ال�سفري الفرن�سي �أبدى قلقه
•
ّ
�أخري ًا لدى «حزب اهلل» على و�ضع القوة
الدولية «اليونيفيل» ،واخلوف �أن يتحولوا
رهائن كما يف فرتة خطف الرهائن� ،إذا
حدث توتر داخلي ،فهل نقل لكم هذا
القلق؟ وهل �أنتم خائفون على القوة
الدولية؟
 مل يبد �أي قلق م��ن ه��ذا الأم����ر� .إن و�ضع«اليونيفيل» جيد جنوبا ً ،والعالقة مع النا�س

هناك جيدة وعظيمة� .أم��ا بالن�سبة اىل ق�ضية
الرهائن فلقد �أثبتت التجربة �أنها مل تعط �أي
نتيجة .ال �أعتقد �أن �أح���داً ال��ي��وم يفكر هكذا.
اجلي�ش م��وج��ود جنوبا ً و�سن�ستمر يف تطبيق
مندرجات القرار .1701
• م��ن ب�ين الأخ��ط��ار املحدقة ،ب��رز يف
الأيام الأخرية مو�ضوع تهديد «القاعدة»
مل�سيحيي بالد ال�شام ،و�أنتم �سبق �أن
عانيتم اخلطر الأ�صويل ،و�آخر ما حدث يف
جمدل عنجر .يف �أي مرتبة ت�ضعون اخلطر
الأ�صويل حالياً؟
 ن�ضعه يف املرتبة الأوىل يف تعاملنا معهم،ولكن خطر «القاعدة» والأ�صوليني مل يعد حاليا ً
يف لبنان يف املرتبة الأوىل ،بعد ال�رضبات التي
وجهناها اليهم .وال نن�سى �أننا عرثنا يف جمدل
ّ
عنجر على ب�ؤرتني فيهما متفجرات.
• �أمل توقفوا بعد قاتل ال�ضابط؟
 ال ،هو الوحيد الذي مل ن�ستطع القب�ض عليه.�إمنا �أوقفنا كل �أف��راد املجموعة امل�س�ؤولة عن
املكمن وكل من �ساهم يف العملية .و�أ�ؤك��د �أن
جميع �أبناء املنطقة متعاونون معنا.
• هل ت���أخ��ذون خطر التهديد الأخري
لـ«القاعدة» با�ستهداف كنائ�س منطقة
ال�شام باالعتبار؟
 ن�أخذ كل كالم لـ«القاعدة» يف االعتبار .ولكن�أريد �أن �أطمئن اىل �أننا نر�صد كل حترك �إرهابي
يف لبنان ون�ستعد له.
ال انق�سام يف اجلي�ش
• لقد احت�ضنت الطائفة ال�سنية اجلي�ش
خالل معركة نهر البارد .هل تعتقد �أن هذا
الإحت�ضان ما يزال موجود ًا ،فيما يتهم
البع�ض اجلي�ش �أنه �أقرب اىل املعار�ضة منه
اىل الأكرثية؟
 جميع الطوائف يف لبنان مبن فيهم الطائفةال�سنية احت�ضنوا اجلي�ش .و�أ�ؤكد اي�ضا ً �أنني ل�ست
�أقرب اىل طرف من طرف �آخر .و�أنا على م�سافة
واحدة من اجلميع لكنني ل�ست على م�سافة واحدة
من املخلني بالأمن� .أنا مع اجلميع �ضد �إ�رسائيل.
وهذا �أمر ال �أهادن به� .إذا كانت عالقتي جيدة مع
�سوريا فهذا ال يعني �أنني مع فريق �سيا�سي �ضد
�آخر .بالعك�س يحظى اجلي�ش بالإحت�ضان والدعم
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من جميع القوى والطوائف .وع�سكرنا مرتاح جداً
يف �أي منطقة يخدم فيها ،وتربطه عالقة جيدة
مع جميع �أبناء هذه املناطق .من حني اىل �آخر
يتعر�ض اجلي�ش لبع�ض احلمالت ال�سيا�سية التي
ّ
ال تخفى �أهدافها ال�سيا�سية واخلا�صة على �أحد،
وذلك على خلفيات مذهبية وطائفية.
• لقد �أقدم عدد من ال�ضباط ال�سنة يف
مرحلة �سابقة على تقدمي ا�ستقاالتهم
موحد وهل
احتجاجاً ،فهل اجلي�ش اليوم
ّ
تخاف عليه من الإنق�سام ،فيما يكرث
احلديث عن جمموعات يف اجلي�ش تابعة
لهذا الطرف �أو ذاك؟
 �أريد �أن �أ�ؤكد �أن اجلي�ش �أكرث وحدة ومتا�سكا ًمن ذي قبل .وما ح�صل مع بع�ض ال�ضباط كان
قبل �أن �أت�سلم م�س�ؤولية قيادة اجلي�ش .ومنذ
عامني وحتى اليوم� ،أعترب �أنني �أبعدت اجلي�ش
عن ال�سيا�سيني ،و�أبعدت �أي تدخل لل�سيا�سيني
يف اجلي�ش .عالقتي جيدة مع كل الأط���راف ،وال
م�شاكل لدينا مع �أي طرف .لكن ال �أريد �أن ي�ضع
�أي طرف �إ�صبعه داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،حتى
يبقى اجلي�ش حراً .ال �أتخوف من �أي ا�ستقاالت وال
من �أي حم�سوبيات لأي طرف �سيا�سي .ال�ضباط
هم تابعون يف والئهم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية .و�أنا
من الذين خربوا انق�سام اجلي�ش ،و�أحتدث دوما ً
�أم��ام ال�ضباط عن تلك املرحلة التي �أ�صفها
ب�أنها مرحلة الذل يف اجلي�ش .و�أ�ؤكد �أن امل�ؤ�س�سة
�ستكون ال�ضمان جلميع النا�س ،و�ستبقى بعيداً
عن �أي انق�سام وتوتر ي�شهده البلد.
�شل عمل احلكومة �ألن يت�أثر عملكم؟
• �إذا ّ
 عملنا لن ي�شلّ  .فاجلي�ش م�ؤ�س�سة متلكمقومات اال�ستمرار كما متلك من القوة واملناعة
واالن�ضباط ما يجعلها مبن�أى عن �أي ت�أثريات
�سيا�سية �أو د�ستورية.
• هل لديكم تقدير عن ع��دد ال�سالح
املوجود لدى النا�س؟
 كال ،لكن يوجد يف كل بيت قطعة �سالح� .إمنالي�س لدى كل بيت النية ال�ستخدامه �أو للقتال.
• هل هناك تدريب يف لبنان لبع�ض
الفئات ال�سيا�سية� ،أو حتى خارجه؟
 نحن مل نر�صد �أي �شيء يف الداخل .وال نعرف�شيئا ً عن �أي عمليات تدريب خ��ارج الأرا�ضي
اللبنانية.

كانون الأول

�إعداد :نينا عقل خليل

تكرم مدير
قيادة اجلي�ش ّ
التوجيه
رئي�س الأركان يثني
على دوره يف تعزيز
توا�صل اجلي�ش مع
املجتمع املدين
بح�ضور رئي�س الأرك��ان اللواء الركن �شوقي
امل����صري ،و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري ،وعدد
من كبار �ضباط القيادة ،وممثلني عن خمتلف
الو�سائل الإعالمية يف لبنان� ،أقيم يف النادي
الع�سكري امل��رك��زي  -امل��ن��ارة ،حفل تكرمي
مل��دي��ر التوجيه يف اجلي�ش اللبناين العميد
الركن �صالح حاج �سليمان ،ملنا�سبة �إحالته على

التقاعد ،وتعيني العميد الركن ح�سن �أيوب
خلفا ً له.
وقد �ألقى العميد الركن حاج �سليمان كلمة
يف املنا�سبة �شكر فيها ق��ي��ادة اجلي�ش على
ثقتها ب�شخ�صه ،متمنيا ً للمدير اجلديد التوفيق
�وج��ه بال�شكر اىل
يف مهمته امل��ق��ب��ل��ة ،ك��م��ا ت� ّ
مثمنا ً تعاونهم الإيجابي مع اجلي�ش
الإعالمينيّ ،
اللبناين.
من جهته �ألقى اللواء الركن
امل����صري كلمة يف الإحتفال
ن�� ّوه فيها مب�سرية املحتفى
ب��ه ،وج��ه��وده امل��ب��ذول��ة خالل
خدمته الع�سكرية ،مثنيا ً على
م�ساهمته الفاعلة يف تعزيز
توا�صل اجلي�ش مع املجتمع
امل�����دين والإع���ل���ام اللبناين
واخل���ارج���ي ،ك��م��ا ن��ق��ل حتية
ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان

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

و�سام التقدير
ملن�سق
الع�سكري
ّ
امل�ساعدات
الع�سكرية الأملاين
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قهوجي اىل اجل�سم الإعالمي يف لبنان ،م�ؤكداً
اهتمام القيادة بتو�سيع �آف��اق التعاون بني
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وو�سائل الإعالم اللبنانية
والأجنبية يف املراحل املقبلة ،وذلك انطالقا ً من
الدور الطليعي للإعالم لي�س يف نه�ضة الوطن
وح�سب ،بل �أي�ضا ً يف تر�سيخ ا�ستقراره الأمني
والإقت�صادي والإجتماعي.

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

ملنا�سبة الذكرى  67للإ�ستقالل
كرمت �ضباط قوات
القيادة ّ
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف اجلنوب
مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل� ،أقيم يف بلدة جمدل �سلم ،حفل
غداء تكرميا ً لقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
القيم لوي�س حنا ممثالً قائد
و�ضباطها ،ح�رضه العميد الركن ّ
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قائد القوات الدولية اللواء
�ألبريتو �أ�سارتا كويفا�س و�ضباط من اجلانبني.
وقد �ألقى قائد قطاع جنوب الليطاين بالوكالة العميد
الركن �صادق طلي�س كلمة �أ�شاد فيها «بت�ضحيات القوات الدولية،
وتعاونها الوثيق مع اجلي�ش ،لرت�سيخ الإ�ستقرار يف منطقة اجلنوب» ،كما
ثمن ما تقوم به من ن�شاطات �إمنائية وثقافية ل�صالح �أهايل هذه املنطقة.
ّ

تكرمي
قائد جمموعة
الزوارق الأملانية

وب���دوره ،هن أ� اللواء �أ�سارتا احل�ضور مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل م�ؤكداً
«مت�سك القوات الدولية بر�سالة ال�سالم التي �أتت من �أجلها اىل لبنان،
ّ
و�إقامة �أف�ضل عالقات التعاون مع اجلي�ش واملواطنني».

ملنا�سبة �إنتهاء مهمة قائد جمموعة الزوارق الأملانية يف القوة البحرية
العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العقيد البحري جوهان توميه
ومغادرته لبنان نهائيا ً ،جرى يف مكتب قائد القوات البحرية حفل تبادل
�أنخاب تر�أ�سه العميد البحري نزيه ب��ارودي ممثالً العماد قائد اجلي�ش،
وح�رضه قائد جمموعة الزوارق الأملانية اجلديد
وم��ن���� ّ�س��ق امل�����س��اع��دات الع�سكرية لل�سفارة
الأملانية ،وال�ضباط الأركان يف القوات البحرية
واملحتفى به.
وللمنا�سبة ،منح العميد البحري بارودي و�سام
التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية للعقيد
وجه كلمة �شكره فيها على
البحري توميه ،كما ّ
اجلهود التي بذلها خالل �إقامته يف لبنان .ثم
دعي احل�ضور اىل حفل �أقيم على منت ال�سفينة
احلربية الأملانية « »FGS DONAUالرا�سية
يف مرف أ� بريوت.

تكرمي املدير التقني يف جمعية امل�ساعدات الكن�سية الدامناركية
�أقيم يف ن��ادي �ضباط ال�ي�رزة ،حفل غ��داء تكرميا ً للمدير التقني يف
جمعية امل�ساعدات الكن�سية الدامناركية ال�سيد جورغن نورمن باك،
وذلك مبنا�سبة زيارته اجلمعية العاملة يف لبنان واطالعه على ن�شاطاتها
وت�سليمه عتاد نزع �ألغام مقدما ً كهبة اىل اجلي�ش اللبناين.
ح�رض احلفل ،رئي�س املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام العميد
حممد فهمي و�ضباط من قيادة اجلي�ش ومن املركز ومندوبون من اجلمعية
املذكورة .وللمنا�سبة ،ق ّدم العميد فهمي كتاب �شكر ودرع�ا ً تذكارية
لل�سيد جورغن نورمن باك.
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�أح�����ي�����ت ال�������س���ف���ارت���ان
الفرن�سية والربيطانية ،ويف
يوم تذكار املوتى ،ذكرى ع�سكريني من جي�شي البلدين �سقطوا يف لبنان
خالل احلربني العامليتني الأوىل والثانية ونزاعات �أخرى.
ففي مدافن �صيدا وطرابل�س� ،أقامت ال�سفارة الربيطانية قدا�سني
لتخليد ذك���رى م��وت��ى ج��ن��ود دول ال��ك��وم��ن��ول��ث ،ح�رضتهما ال�سفرية
الربيطانية فرن�سي�س غاي ،امللحق الع�سكري الربيطاين الكولونيل غايلز
تايلوم ،وعدد من موظفي ال�سفارة ،بالإ�ضافة اىل دبلوما�سيني من دول
الكومنولث و�أوروبا ومدعوين ر�سميني .مثّل قائد اجلي�ش يف االحتفالني
م�ساعد قائد منطقة ال�شمال العميد ابراهيم غ�صن.
و�أق��ام��ت ال�سفارة احتفاالً مم��اث�لاً يف امل��داف��ن الع�سكرية يف منطقة
ق�صق�ص يف ب�يروت ،ح�رضه ع��دد من ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني
الأجانب ،بالإ�ضافة اىل ممثلني عن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
ت�ضمن الإحتفال و�ضع �إكليل من
وحماربني قدامى فل�سطينيني .وقد
ّ
الزهر من قبل �أحد الأطفال التابعني مل�ؤ�س�سة دار الأيتام.
وللمنا�سبة نف�سها ،قامت وفود من ال�سفارة الفرن�سية بزيارة املقابر

تكرمان
فرن�سا وبريطانيا
ّ
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ال��ف��رن�����س��ي��ة يف حمافظات
ع�سكريني �سقطوا يف لبنان
البقاع ،بريوت وال�شمال.
الإحتفال الرئي�س جرى يف مدافن الفرن�سيني يف بريوت ،تر�أ�سه ال�سفري
الفرن�سي ال�سيد دني�س بييتون ،وح�رضه ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن
�أحمد املقداد قائد منطقة بريوت و�أركان ال�سفارة الفرن�سية ،بالإ�ضافة
اىل ممثلني عن الأجهزة الأمنية وامللحقني الع�سكريني الأجانب.
كذلك� ،أقيم احتفال يف مدافن الفرن�سيني يف طرابل�س ،يف ح�ضور
القن�صل ال��ع��ام الفرن�سي ال�سيد �سيلفان ريكييه ،والعميد الركن
ر�ضوان اخلري قائد منطقة ال�شمال ممثالً العماد جان قهوجي ،ورئي�س
رابطة املحاربني الفرن�سيني مارون �أبي فا�ضل وكبار موظفي ال�سفارة
وال�ضباط فيها .وبعد الوقوف دقيقة �صمت وعزف حلن املوتى ،و�ضع
القن�صل الفرن�سي وممثل قائد اجلي�ش �إكليلني من الزهر على �رضيح
اجلندي املجهول.
وج��رت احتفاالت مماثلة يف بلدة قب اليا�س  -البقاع ،بلدة رياق،
ويف قاعدة ري��اق اجلوية ،و�ضعت خاللها �أكاليل من الزهر على مقابر
الفرن�سيني يف ح�ضور ال�سفري الفرن�سي ووفد من طاقم ال�سفارة.
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�إحتفال يف ق�رص ال�صنوبر وزحلة
�أحيت فرن�سا ممثلة ب�سفري بالدها ال�سيد دني�س بييتون ،ذكرى �شهداء
القوة الفرن�سية « »DRAKKARالذين �سقطوا يف ب�يروت بتاريخ
 ،1983/10/23وذل��ك �أم���ام الن�صب ال��ت��ذك��اري لل�شهداء يف ق�رص
ال�صنوبر .ح�رض الإحتفال ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد من
�أركان ال�سفارة الفرن�سية و�شخ�صيات ع�سكرية ومدنية.
وللمنا�سبة ،و�ضع ال�سفري الفرن�سي �إكليالً من الزهر على الن�صب
التذكاري .وبعد الوقوف دقيقة �صمت �إجالالً لأرواح ال�شهداء ،قلّد ال�سفري
بييتون م�سيرّ �أعمال �أركان اجلي�ش للتخطيط العميد الركن بول�س مطر،
زارت وف���ود م��ن ���س��ف��ارات ال��ن�روج� ،أ�سرتاليا
و�إي��ط��ال��ي��ا ،امل��رك��ز الإقليمي ل�ل�أع��م��ال املتعلقة
بالألغام يف النبطية ،واطلعت على �سري العمل يف
الربنامج الوطني للعمليات الإن�سانية لنزع الألغام
والتحديات التي تواجهه واخلطة امل�ستقبلية ،وذلك
من خالل �إيجازات ق ّدمها �ضباط املركز.

و�سام جوقة ال�رشف.
كر�س
وملنا�سبة ذكرى اتفاق الهدنة يف  11ت�رشين الثاين  1918الذي ّ
فوز احللفاء يف احلرب العاملية الأوىل ،ويف منا�سبة تذكار املوتى� ،أحيت
ال�سفارة الفرن�سية ذك��رى جنودها ،حيث زار ال�سفري بييتون يرافقه
قائد منطقة البقاع العميد الركن �رشبل برق ممثالً قائد اجلي�ش ،املقابر
الفرن�سية يف تل عمارة يف زحلة ،حيث و�ضعا �إكليلني من الزهر عند ن�صب
ال�شهداء ،يف ح�ضور نواب و�أركان ال�سفارة وقدامى املحاربني يف اجلي�ش
الفرن�سي وبلدية رياق التي و�ضعت �أي�ضا ً �إكليالً من الزهر.

وفود دبلوما�سية
تابعت �أعمال نزع
الألغام والقنابل
العنقودية
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وكانت للوفود زي��ارات اىل بلدات :كفرتبنيت،
تولني ،جمدل �سلم ،حيث �أ�رشفوا على �أعمال ور�ش
معاجلة القنابل العنقودية فيها ،م��ن قبل فوج
الهند�سة يف اجلي�ش ،وفريق من جمعية امل�ساعدات
الكن�سية الدامناركية ( ،)DCAوجمعية امل�ساعدات
ال�شعبية الرنوجية (.)NPA

امل�س�ؤولة يف مديرية ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف وزارة اخلارجية الربيطانية زارت لبنان
زارت مديرة الإ�سرتاتيجية واملوارد املالية
يف ال�رشق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا يف وزارة
اخل��ارج��ي��ة الربيطانية الآن�����س��ة جيليان دير
لبنان ،حيث عقدت �سل�سلة لقاءات مع بع�ض
ال�سلطات الع�سكرية املعنية بامل�شاريع
والن�شاطات التي تنفّ ذ ل�صالح اجلي�ش اللبناين
وذلك ب�إ�رشاف ومتابعة من اجلانب الربيطاين.
وق��د زارت دي��ر يرافقها ال�سيد جريميي
�شيفرز م��ن ال�سفارة الربيطانية وامللحق

الع�سكري الربيطاين رئي�س الأرك���ان اللواء
ال��رك��ن �شوقي امل����صري يف مكتبه يف وزارة
الدفاع الوطني.
وتخلل ال��زي��ارة �أي�ضا ً ،لقاء مع مدير مركز
البحوث وال��درا���س��ات الإ�سرتاتيجية العميد
الركن مي�شال املري حيث تناول البحث مراحل
التح�ضري لربنامج الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف
جمال الأمن القومي (.)NSAP
وق ّدم العميد الركن املري كتاب �شكر للآن�سة

دير ب�إ�سم العماد قائد اجلي�ش ،تقديراً للهبة
القيمة التي ق ّدمتها ال�سفارة الربيطانية
ّ
للمركز.
�إىل ذلك ،جالت الآن�سة دير والوفد املرافق
ع��ل��ى م��رك��ز ال��ت��دري��ب ع��ل��ى الأم����ن الداخلي
( )ISICيف حامات ،يف ح�ضور مدير التعليم
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن خ��ال��د ح���م���ادة ،ح��ي��ث ج��رى
عر�ض وتقييم لن�شاطات الفريق التدريبي
الإ�ست�شاري الربيطاين يف حامات.

مدير مركز البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف زيارة ر�سمية اىل اململكة الأردنية الها�شمية
ل��ب��ى م��دي��ر م��رك��ز ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات
ّ
الإ�سرتاتيجية العميد الركن مي�شال املري،
دع��وة �آم��ر مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف
الأكادميية الع�سكرية ،يف امللكية الأردنية
الها�شمية ،ال��ل��واء ال��رك��ن الطيار املتقاعد
حممود اردي�سات لزيارة املركز املذكور.
واط��ل��ع ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن امل�ي�ر يف ال��زي��ارة

التي ا�ستمرت نحو �أ�سبوع ،على عمل مركز
ال��درا���س��ات يف اململكة الها�شمية ،ودوره
على �صعيد الأم���ن القومي والإ�سرتاتيجي،
اىل م�ساهماته البحثية .كما اطلع على كيفية
حت�ضري امل�ؤمترات مع مراكز بحوث �إقليمية
ودولية.
كذلك ،زار العميد الركن املري كلّيتي الدفاع
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الوطني وال��ق��ي��ادة والأرك����ان ،يف جولة اطلع
خاللها على كيفية الإ�ستفادة والتن�سيق مع
امل��راك��ز الإ�سرتاتيجية ،كما ���ش��ارك يف عدة
جل�سات ومناق�شات ملوا�ضيع قيد التح�ضري،
واط���ل���ع ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة م��ق��ارب��ت��ه��ا وحتليلها
وا�ستخال�ص العرب والتو�صيات لرفعها اىل
�أ�صحاب القرار.

اجلي�ش ت�س ّلم عتاد ًا
من ال�صني
يف ح�����ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي�����س الأرك����ان
القيم لوي�س
للتجهيز العميد الركن
ّ
حنا ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،وال�سفري ال�صيني ال�سيد ليو
زميينغ على ر�أ���س وفد من ال�سفارة،
�إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن ال�����ض��ب��اط� ،أقيم
يف ال��ل��واء اللوج�ستي يف كفر�شيما،
حفل ت�سلّم عتاد لوج�ستي مق ّدم هبة
من قبل ال�سلطات ال�صينية ل�صالح
اجلي�ش اللبناين .و�شكر العميد الركن
ال��ق� ّ�ي��م ح��ن��ا يف كلمته ال��ت��ي �ألقاها
باملنا�سبة ،ال�سلطات ال�صينية على
ت��ك��رار م�ساعداتها للجي�ش ،كما تال
كتاب �شكر ب�إ�سم العماد جان قهوجي،
و�سلّمه اىل ال�سفري زميينغ .واختتم
احلفل بتبادل الدروع التذكارية بني
اجلانبني.

 ...و�آليات
من ايطاليا

�أقيم يف مقر ال�سفارة الإيطالية يف لبنان ،احتفال توقيع اتفاق لت�سلّم � 63آلية ا�ستطالع نوع «فيات»،
و� 24سيارة �إ�سعاف نوع «افكو» مع جتهيزاتها الكاملة ،يف �إطار امل�ساعدات التي تق ّدمها دولة �إيطاليا
القيم لوي�س حنا عن
اىل اجلي�ش اللبناين .وقد وقّ ع الإتفاق نائب رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن ّ
اجلانب اللبناين ،وقائد الق�سم اللوج�ستي اجلرنال روكو بانانزي عن اجلانب الإيطايل ،يف ح�ضور ال�سفري
الإيطايل ال�سيد جيو�سيبي مورابيتو.
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جل�سات تدريبية يف كلية
ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان
و�شهادات للمتخرجني
�إفتتحت يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأرك�����ان جل�سات ت��دري��ب��ي��ة خا�صة
ببع�ض م��واد منهاجي دورت��ي �أرك��ان
وقائد كتيبة ،وذلك على �أربع دفعات
�درب�ين �أمريكيني تابعني
وب ��إ��شراف م� ّ
لربنامج التدريب ال�شامل (.)CTP
ويف خ��ت��ام ه��ذه اجلل�سات التدريبية
التي تابعها �ضباط من خمتلف قطع
اجلي�ش و�أل��وي��ت��ه� ،أق��ي��م حفل توزيع
املتخرجني ح�رضه �إىل
�شهادات على
ّ
�ضباط 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
التدريب ال�شامل ال�سيد جيم وال�ش
و�أع�ضائه.

غابة وديع ال�صايف
من الكني�سة اىل �ضهر البيدر
ب����دع����وة م����ن «ال��ت��ج��م��ع
ال���وط���ن���ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على
ال��ف��ول��ك��ل��ور وال��ت��راث اللبناين»
وبالتعاون مع بلدية فالوغا وخلوات فالوغا و«جمعية اليد اخل�رضاء»
و«جمعية �أرز تنورين» وجمموعة «مريا غاردنز» ،افتتحت غابة «عمالق
لبنان وديع ال�صايف» يف تالل بلدة فالوغا وقمة جبل الكني�سة  -طريق
�ضهر البيدر  -نبع ال�صحة فالوغا.
رعى حفل الإفتتاح وزير ال�سياحة فادي عبود ممثالً بال�سيد رامز
�أبي نادر ،وح�رضه ممثل رئي�س احلكومة النائب جمال اجلراح ،ونواب
�سابقون ،ورئي�س الأرك���ان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ،العميد
زخيا خوري ممثالً مدير املخابرات يف اجلي�ش ،رئي�س التجمع الوطني
للحفاظ على الفولكلور وال�تراث ال�سيد �أنطوان �أبو ج��ودة ،رئي�س
بلدية فالوغا ال�سيد �سمري غامن و�شخ�صيات ع�سكرية وفنية وعائلة
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الفنان وديع ال�صايف وح�شد
من الأهايل والتالمذة.
يف البداية� ،ساهم ع�سكريون من
لواء امل�شاة الثاين ع�رش اىل جانب �أف��واج تالمذة املدار�س و�أع�ضاء
الأندية امل�شاركة يف ت�شجري غر�سات الأرز ،يف تالل فالوغا وجبل
الكني�سة� .أعقب ذل��ك ،احتفال �شارك فيه الفنان ال�صايف بزفة
فولكلورية تتق ّدمه اخليالة وراق�صون بال�سيف والرت�س ،لتعزف
بعدها ثلة من مو�سيقى اجلي�ش بقيادة الرائد �أبولو �سكر الن�شيد
الوطني بالإ�ضافة اىل جمموعة من �أغنيات الفنان ودي��ع ال�صايف
وال�سيدة ف�يروز الوطنية .كما �ألقيت كلمات وق�صائد من وحي
املنا�سبة واحتفاء بعيد الفنان ال�صايف الت�سعني ،يف حني ت�سلّم
ال��دروع التذكارية من رئي�س بلدية فالوغا وخمتارها وجمعية مار
من�صور لبنان .كما ق ّدمت له الر�سامة هني �أبو احل�سن لوحة.
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اجلي�ش يعرث
على عبوات نا�سفة
ويوقف مطلوبني
للعدالة
بتاريخ � 2010/10/26صدر
ع��ن م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه يف قيادة
اجلي�ش البيان الآتي:
«على �أث��ر توافر معلومات لدى
م��دي��ري��ة امل���خ���اب���رات ع���ن وج���ود
�أج�سام م�شبوهة مو�ضوعة داخل
حفرة يف حميط بلدة جمدل عنجر،
�وج��ه��ت دوري���ة م��ن اجلي�ش اىل
ت� ّ
املكان ،حيث عرثت على كمية من
الذخائر بينها ت�سع قنابل يدوية،
وق��ذي��ف��ة «�آر ب��ي ج����ي» ،وقطع
معدنية حم�����ش � ّوة باملتفجرات،
وعبوة نا�سفة غري مع ّدة للتفجري
مو�صولة بقذيفة ه��اون عيار 81
بداخلها كمية من املواد املتفجرة،
ب��الإ���ض��اف��ة اىل ج��ه��ازي �إر���س��ال
�أح��ده��م��ا م��و���ص��ول ع��ل��ى ركيمة
جمهزة بلوحة �إلكرتونية و�أعتدة
ع�سكرية خمتلفة .وقد ح�رض اخلبري
الع�سكري اىل املكان حيث فكّ ك
العبوات ،وبو�رش التحقيق لك�شف
مالب�سات املو�ضوع».
ويف �سياق عمليات الدهم التي ينفّ ذها اجلي�ش يف بلدة
جمدل عنجر ،بحثا ً عن �أ�شخا�ص مطلوبني للعدالة� ،أ�صدرت
مديرية التوجيه بيانا ً بتاريخ  2010/10/28جاء فيه:
«متكنت ق��وة م��ن اجلي�ش ،وخ�لال تنفيذها عملية دهم
بع�ض املنازل يف بلدة جمدل عنجر بحثا ً عن مطلوبني ،من
توقيف �شخ�صني ،تبينّ �أنهما يحوزان كمية من املتفجرات
والأعتدة والذخائر الع�سكرية ،بينها � 167إ�صبعا ً متفجراًَ من
نوع « »Sunوع��دداً من �أجهزة التفجري والتفخيخ ،وعبوة
نا�سفة و�صواعق كهربائية ،وقذيفة ه��اون عيار  82ملم
وثالث رمانات بندقية ورمانة يدوية ،ور�أ�سي �صاروخ «غراد»
وثالث قذائف حربية بالإ�ضافة اىل �أربعة �أجهزة �إر�سال وذخائر
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خفيفة من عيارات خمتلفة .وبعد ك�شف اخلبري الع�سكري،
�سلّم املوقوفان
الذي ح�رض اىل املكان ،على املواد املتفجرةُ ،
مع امل�ضبوطات اىل املراجع املخت�صة ملتابعة التحقيق».
وبتاريخ � ،2010/12/1أ���ص��درت مديرية التوجيه يف
قيادة اجلي�ش بيانا ً جاء فيه:
والتق�صي ،عرثت مديرية املخابرات على
«بنتيجة البحث
ّ
ال�سيارة نوع «مر�سيد�س  »300لون �أبي�ض والتي كانت قد
ا�ستخدمت بالإ�ضافة اىل �سيارة �أخرى نوع «ني�سان بلوبريد»
ذات اللون نف�سه ،يف االعتداء الغادر على الرقيب ال�شهيد
يو�سف يو�سف يف حملة امل�صنع بتاريخ ،2010/11/22
وق��د ح�رض اىل املكان عنا�رص من الأدل��ة اجلنائية التابعون
لل�رشطة الع�سكرية ،وخبري متفجرات ،حيث قاموا بالك�شف على
ال�سيارة املذكورة ،متهيداً لت�سليمها اىل املراجع املخت�صة».
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بكالوريو�س يف
تقنيات املعلومات
واحلو�سبة
للعقيد خالد العالية
ن��ال العقيد خالد ف�ؤاد
ال���ع���ال���ي���ة م����ن م��دي��ري��ة
امل����خ����اب����رات��� ،ش��ه��ادة
البكالوريو�س يف تقنيات
امل��ع��ل��وم��ات واحلو�سبة
« »BS in IT and Cمن
اجلامعة العربية املفتوحة،
بتقدير جيد جداً.

�إجازة يف احلقوق
للنقيب
وائل اخلطيب

بكالوريو�س يف
�إدارة الأعمال للمالزم
الأول �أنطونيو
التوالين

نال النقيب وائل �أ�سعد
اخل��ط��ي��ب م��ن ج��ه��از �أم��ن
املطار  -مركز تعزيز �أمن
املطار� ،إج��ازة يف احلقوق
من كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية والإداري����ة يف
اجلامعة اللبنانية  -الفرع
الرابع.

ن�����ال امل����ل���ازم الأول
�أن��ط��ون��ي��و ال���ت���والين من
ف���وج امل���درع���ات الأول
ب��ك��ال��وري��و���س يف �إدارة
الأعمال من جامعة الآداب
وال��ع��ل��وم والتكنولوجيا
اللبنانية.

�إجازة يف �إدارة
الأعمال للمالزم الأول
حممد حجازي
نال املالزم الأول حممد
ن���زي���ه ح���ج���ازي م���ن ل���واء
امل�شاة الثالث  -الكتيبة
� ،32إج�������ازة يف �إدارة
الأعمال �إخت�صا�ص متويل
وم ��ؤ���س�����س��ات م��ال��ي��ة من
كلية العلوم الإقت�صادية
و�إدارة الأعمال يف اجلامعة
اللبنانية  -الفرع الأول.

دبلوم مراقبة النوعية على امل�ؤ�س�سات
ال�صحية للم�ؤهل ح�سن ح�سن
حاز امل�ؤهل ح�سن ح�سن من الطبابة
الع�سكرية ،دبلوم يف «مراقبة النوعية على
امل�ؤ�س�سات ال�صحية» من معهد الإدارة
ال�صحية والرعاية الإجتماعية يف جامعة القدي�س
يو�سف.

�إجازة يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية
للمعاون الأول م�صطفى دياب
نال املعاون الأول م�صطفى دياب دياب
من مديرية املخابرات� ،إجازة يف احلقوق من
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف
اجلامعة اللبنانية  -الفرع الأول.

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

�شهادة جدارة يف علم الإجتماع
للمعاون مي�شال بو عازار
حاز املعاون مي�شال ابراهيم بو عازار من كلية
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان� ،شهادة اجلدارة
يف علم الإجتماع  -فرع التنمية الإجتماعية -
الإقت�صادية ،من كلية العلوم الإجتماعية يف
اجلامعة اللبنانية.

�إجازة ف ّنية يف امليكانيك الهوائي
وال�صيانة ال�صناعية
للرقيب الأول ح�سن ريا
نال الرقيب الأول ح�سن يو�سف ريا من
مديرية الهند�سة� ،إجازة فنية يف اخت�صا�ص
امليكانيك الهوائي وال�صيانة ال�صناعية من
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.

�إجازة يف احلقوق للمج ّند املم ّددة
خدماته ح�سني اليو�سف
حاز املج ّند املم ّددة خدماته ح�سني علي
اليو�سف من لواء امل�شاة احلادي ع�رش  -الكتيبة
� ،112إجازة يف احلقوق من جامعة بريوت
العربية.
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�إعداد :ليال �صقر الفحل

�أقيم يف منطقة حامات  -البرتون حفل افتتاح «مركز التدريب على
مدربني من
حفظ الأمن» بتمويل من ال�سلطات الربيطانية ومب�شاركة
ّ
اجلي�ش الربيطاين.
ح�رض احلفل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�رصي ممثالً العماد
قائد اجلي�ش ،وال�سفرية الربيطانية يف لبنان فران�سي�س ماري غاي
على ر�أ�س وفد من ال�سفارة اىل جانب عدد من امللحقني الع�سكريني،
ومن كبار �ضباط اجلي�ش من مديريات املخابرات والتوجيه والتعليم،
والعمليات واملدر�سة احلربية والألوية والأفواج والقوات اجلوية ،كما ح�رض
ممثلون عن الأجهزة الأمنية والدفاع املدين وال�صليب الأحمر اللبناين.

�إفتتاح مركز تدريب على حفظ الأمن

حتيي
ال�سفرية الربيطانية
ّ
اجلي�ش اللبناين وت�ؤكد على
تفعيل التعاون الع�سكري معه
نركز على
رئي�س الأركان:
ّ

لنعو�ض
التدريب الإحرتايف
ّ
املتطور
نق�ص العتاد وال�سالح
ّ

�إفتتاح وكلمات
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين،
حيت
�ألقت بعده ال�سفرية الربيطانية كلمة ّ
فيها اجلي�ش اللبناين ،و�أعربت خاللها عن ثقة
حكومة ب�لاده��ا ب���دوره الوطني وعزمها على

موا�صلة دعمه وتفعيل التعاون الع�سكري معه
يف خمتلف املجاالت ،كما ه ّن�أت الع�سكريني
مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل.
ث��م �أل��ق��ى ال���ل���واء ال��رك��ن ���ش��وق��ي امل�رصي
بالتوجه «بخال�ص
كلمة باملنا�سبة ا�ستهلها
ّ
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ال�شكر والإمتنان اىل ال�سلطات الربيطانية،
على ب��ادرت��ه��ا ال��ك��رمي��ة ب��إن�����ش��اء ه��ذا املركز
املتخ�ص�ص يف التدريب على حفظ الأم��ن»،
وحيا «�أع�ضاء ال�سفارة الربيطانية يف لبنان
ّ
وعلى ر�أ�سهم �سعادة ال�سفرية فران�سي�س
م���اري غ���اي ،امل��ث��اب��رة ع��ل��ى متابعة �أو���ض��اع
م�ؤ�س�ستنا ون�شاطاتها املختلفة ،وال�ساهرة
دائما ً على �إقامة املزيد من ج�سور التوا�صل
والتعاون بني �شعبينا وجي�شينا ال�صديقني».
وقال:
لي�ست املرة الأوىل التي تبادر فيها اململكة
املتحدة ،اىل تقدمي الدعم للجي�ش اللبناين،
خ�صو�صا ً يف جم��االت التدريب واللوج�ستية
وتبادل املعلومات واخلربات ،وهي بالت�أكيد
لن تكون الأخ�يرة يف م�سرية تعاون ،ت�ستمد
زخ��م��ه��ا وان��دف��اع��ه��ا ،م��ن ���ص��داق��ة �شعبينا،
ال�ضاربة جذورها يف �أعماق التاريخ.
نتم�سك بها ونعت ّز� ،إذ نرى
�إن��ه��ا �صداقة
ّ
فيها تعبرياً وا�ضحا ً عن ت�شابه كال ال�شعبني،
يف الطبيعة والأه����داف ،ويف الإمي���ان بالقيم
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ،واع��ت��ن��اق ث��ق��اف��ة احل���وار
والإنفتاح وال�سالم.
و�أ�ضاف:
�إن املهمات امللقاة على عاتق جي�شنا كبرية
ج��داً كما تعلمون ،وه��ي ت��ت��و ّزع ب�ين الدفاع
ع��ن ح���دود ال��وط��ن ���ض��د ال��ع��دو الإ�رسائيلي،
وال�سهر على تنفيد قرار جمل�س الأمن الرقم
 ،1701وبني احلفاظ على الأمن والإ�ستقرار
يف الداخل� ،إ�ضافة اىل امل�شاركة الفاعلة يف
ن�شاطات �إمنائية و�إن�سانية متنوعة.
ومم��ا ال �شك فيه� ،أن تنفيذ ه��ذه املهمات
بال�شكل ال�صحيح ،ي�ستلزم وج���ود ق��درات
ع�سكرية كافية ،تتنا�سب مع حجم التحديات
واملخاطر التي يواجهها الوطن ،وم��ع الروح
القتالية العالية لدى اجلندي اللبناين ،الذي

يف مواجهة الإرهاب� ،إذ يدرك القا�صي
وال���داين� ،رضيبة ال��دم الباهظة التي
ق� ّدم��ه��ا اجلي�ش الق��ت�لاع ه��ذا العدو
اخلطر ،لي�س فداء عن ال�شعب اللبناين
فح�سب ،بل فداء عن الإن�سانية جمعاء.
ختاما ً ،نكرر �شكرنا لكم ،متمنني
للمملكة امل��ت��ح��دة ح��ك��وم��ة و�شعبا ً
وجي�شا ً ،دوام ال��ت��ق� ّدم والإ�ستقرار
والإزده�����ار ،واىل مزيد م��ن التعاون
املثمر يف مقبل الأيام.

�أثبت عرب تاريخه الطويل ،مكانته املميزة
بني جنود العامل ،مناقبية وكفاءة و�شجاعة،
وا�ستعداداً للت�ضحية يف �سبيل الواجب.
ومن �أجل التعوي�ض عن النق�ص احلا�صل
يف الأع��ت��دة والأ�سلحة امل��ت��ط��ورة ،عمدنا
التخ�ص�صي
اىل الرتكيز على التدريب
ّ
الإح��ت��رايف ،يف ال��داخ��ل واخل�����ارج ،وعلى
خمتلف املراحل وامل�ستويات� ،سعيا ً لتحقيق
هدفني ،الأول ،امتالك �أ�ساليب قتالية و�أمنية
غري تقليدية ،وال��ث��اين ،ا�ستثمار الإمكانات
الع�سكرية املتوافرة ب�أق�صى �إنتاجية ممكنة.
كما حر�صت القيادة مب��وازاة ذلك كله ،على
تطوير التعاون الع�سكري مع العديد من الدول
ال�صديقة ،يف مق ّدمتها اململكة املتحدة ،بحيث
ا�شتمل ه��ذا التعاون على تفعيل التدريب
القتايل والأمني ،وت�سلّم كميات من الأعتدة
والتجهيزات الع�سكرية� ،آملني باحل�صول على
املزيد منها يف املراحل املقبلة.

ال ي�سعنا ونحن نحتفل بافتتاح هذه املن�ش�أة
التدريبية املهمة� ،إال الت�أكيد جمدداً ،على �أن
�أي م�ساعدة ع�سكرية يت�سلّمها اجلي�ش ومن
�أي جهة كانت ،هي م�ساعدة تندرج يف مكانها
ال�صحيح ،وت�صب �أوالً و�آخراً يف خدمة الإ�ستقرار
املحلي والإقليمي وال��دويل ،فهذا اجلي�ش مل
يكن يف يوم من الأي��ام يف موقع الإعتداء على
�أحد ،بل يف موقع الدفاع عن النف�س� ،سواء يف
مواجهة العدو الإ�رسائيلي ،الذي ما يزال يحتل
جزءاً من �أر�ضنا يف اجلنوب ،وي�ستمر يف خروقاته
للقرار  1701وانتهاكه ال�سيادة اللبنانية� ،أم
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�إيجاز وعرو�ض عملية
ب��ع��د ذل����ك ،ع��ر���ض ال���رائ���د خمايل
�أب��و طقّة �إيجازاً عن الن�شاطات التي
�درب��ت عليها الف�صائل الع�ضوية
ت� ّ
من وحدات اجلي�ش اعتباراً من الرابع
ع�رش من ت�رشين الأول  2010ولغاية
الثالث من كانون الأول  ،2010وذلك
ب�صفته مدير دورة التدريب يف جمال
حفظ الأمن وامل�رشف عليها اىل جانب
فريق التدريب الربيطاين.
ثم ق��ام الع�سكريون بعر�ض عملي
ع��ن كيفية ع��م��ل ن��ق��اط التفتي�ش،
وع��ر���ض �آخ��ر ع��ن كيفية التعامل مع
التجمعات الب�رشية (ت���درج ا�ستعمال القوة
واملناورة) ،وعر�ض ثالث عن كيفية املراقبة
وامل��ه��اج��م��ة وت��وق��ي��ف امل��ط��ل��وب�ين ،وذل���ك
مب�شاركة طوافة من القوات اجلوية.
ويف اخلتام قام رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�رصي ومب�شاركة ال�سفرية الربيطانية
بزرع غر�سة �أرز يف باحة املركز ،وقد تال ذلك
حفل كوكتيل يف مبنى مدر�سة القوات اخلا�صة
تخلله تقدمي درع تذكاري من قائد اجلي�ش اىل
ال�سفرية الربيطانية.

كانون الأول

�إعداد :ليال �صقر الفحل
�أهمية �إ�سرتاتيجية �أف�سحت
يف امل��ج��ال �أم���ام انبثاق خلل
يف حتقيق التوازن بني العدو
الإ��سرائ��ي��ل��ي م��ن ج��ه��ة وال����دول
العربية من جهة �أخرى.
ل��ذل��ك ف�����إن م��ق��ي��ا���س جن���اح بناء
جي�ش يتطلّب مهارة عالية من قبل
ال�سيا�سيني والع�سكريني للتمكّ ن من
منع ال��ع��دو م��ن حتقيق �أه��داف��ه� ،أم��ا �إذا
تعذّر بناء هذا اجلي�ش الكفوء ،وجب على
املفكرين والإ���س�ترات��ي��ج��ي�ين الع�سكريني
ال�سعي لإيجاد �إ�سرتاتيجيات ع�سكرية جديدة
ت��ردع بيد م��ن حديد لتحفظ ك��رام��ة ومعنويات
اجل��ن��ود وب��ال��ت��ايل امل��واط��ن�ين ،ومت��ن��ع ال��ع��دو من
حتقيق طموحه و�أطماعه ،وهو ما ينطبق على اجلي�ش
اللبناين وما يجب على الدولة اللبنانية �أن ت�صبو
اليه� .أكرث الأحداث خطورة والتي
دف���ع���ت ب��ال��ق��ي��ادة

دفاع املجموعات
ال�صغرى عن قطاع
امل�س�ؤولية
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القتالية
�إزاء تطور و�سائل احل���روب ب�شكل مطّ رد
�أخذ الإن�سان يط ّور و�سائله القتالية بحيث ات�سعت م�سارح
العمليات براً وبحراً وجواً .وقد �أظهرت احلروب الأخرية يف املنطقة �أن مت ّتع
الدول الكربى بتف ّوق ع�سكري كبري يجعل �أية حماولة ملواجهتها ب�شكل
تقليدي من دولة ذات �إمكانات متوا�ضعة ،حماولة فا�شلة تقارب الإنتحار.
ثم �إن منطقة ال�رشق الأو�سط ت�شكّ ل منذ القدم حمط �أنظار امل�ستعمرين
وم�رسحا ً للم�صالح ال�سيا�سية والإقت�صادية للقوى العظمى ملا تتم ّتع به من
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للتنبه
اللبنانية
ّ
للخطر الإ�رسائيلي �شكّ لتها حرب
متوز العام  2006على لبنان ،وهي �أوىل احلروب
التي �أف�ضت اىل مراجعة نظرية «احلرب من فوق» �أي الإعتماد الكلي
على �سالح اجلو .لذلك حاول البحث فتح الباب �أم��ام التعلُّم من احلروب
ومعمقة.
ال�سابقة كخطوة نحو مدخل لدرا�سة دفاعية �إ�سرتاتيجية
ّ
قتال املجموعات ال�صغرى
هدف البحث بوجه عام كان التعريف بقتال املجموعات ال�صغرى من جهة،
و�إظهار اخلطر الإ�رسائيلي على لبنان من جهة ثانية.
يتوجب على اجلي�ش
من ه��ذا املنطلق �س�أل املحا�رضون عما �إذا ك��ان
ّ
اللبناين تغيري عقيدته القتالية ،وبالتايل �إدخال تعديالت على هيكليته.
كانون الأول 2010

التو�صيات
التو�صيات التي �صدرت عن املحا�رضة متحورت حول و�ضع �سيا�سة
دفاعية مالئمة ومتنا�سبة مع طبيعة الأر���ض وق��درات اجلي�ش ،على �أن
ترتكز على مفهوم الدفاع امل��رن واتباع نقاط مالئمة لت�أمني �صمود
هذا الدفاع� ،إ�ضافة اىل اعتماد بنية تنظيمية للجي�ش متكّ نه من ممار�سة
القتال باملجموعات ال�صغرى عند احلاجة ,مع الأخذ بعني الإعتبار تدريب
كل مقاتل يف املجموعات ال�صغرى على �أ�ساليب ا�ستعمال �أكرث من نوع
من �أنواع الأ�سلحة ,وتنفيذ التمارين يف خمتلف �أنواع الأرا�ضي خ�صو�صا ً
يف منطقة اجلنوب ,مع ما يتطلبه ذلك من واقعية يف تنفيذ التمارين خللق
جندي متمرن ومقاتل خ�شن ومتمر�س.
هذا على م�ستوى الأف��راد� ،أم��ا على امل�ستوى القيادي فيرتتب على
القيادة فر�ض عمليات خا�صة لتدريب القادة والأرك��ان وتعليم اللغة
العربية يف املعاهد واملدار�س الع�سكرية ،وو�ضع خطط لوج�ستية وطبية
لت�أمني حاجات الوحدات املقاتلة من دعم طبي وو�سائل �إت�صال و�أجهزة
متطورة وتطويع عنا�رص فنيني من ال�شباب� ،إ�ضافة اىل ك�شف ا�ستعالم
ال��ع��دو وحم��اول��ة معرفة خططه وتكتيكاته و�إن�����ش��اء وح���دات �إ�ستطالع
خم�ص�صة لذلك.

تطرق املحا�رضون اىل كيفية تنظيم بقعة العمليات
وعلى م�ستوى �آخرّ ،
ومنظومة القيادة وال�سيطرة حتى الرعائل الدنيا.
ت�ضمنت املحا�رضة �رشحا ً ال�سرتاتيجية العدو العدوانية وحاولت تف�سري
ّ
ق��درات��ه الع�سكرية وعر�ضت طريقة تفكريه ومهاجمته على �أ�سا�س
جمموعات �صغرية م�ستنداً اىل عوامل التخفّ ي ال�رسية ،كذلك �سعى
املحا�رضون اىل �رشح �إ�سرتاتيجية العدو يف تدمري القوة العربية وبناء جي�ش
هجومي ،والعمل على �أن تكون نتيجة احلرب انت�صاراً �إ�رسائيليا ً �رسيعا ً
وقليل ال�ضحايا� ،إ�ضافة اىل العمل على تكامل �أ�سلحة امليدان والأخذ
بعني الإعتبار نظرية م�ضاعفة القوة اعتماداً على التكنولوجيا احلديثة
و�أ�سلحة الدقة العالية.
كما �رشح البحث عقيدة العدو الع�سكرية التي ترتكز على احل�شد الكثيف
واملتف ّوق للقوى والذي يعتمد ب�شكل كبري على الهجوم ال�رسيع واحلا�سم،
وتطرق اي�ضا ً اىل نقاط القوة وال�ضعف يف ا�سرتاتيجية العدو الإ�رسائيلي.
ّ
الإ�سرتاتيجية الدفاعية
عر�ض البحث م��ن املنطلق ال��ث��اين لال�سرتاتيجية الدفاعية للبنان
من خ�لال تف�صيل الدرا�سة التكتيكية جلنوب لبنان بقطاعاته كافة
(�ساحلي� ،أو�سط و�رشقي) ،مع ما يت�ضمنه
ذلك من درا�سة ملحيط القطاع وحواجزه
الطبيعية وقطاعاته الرئي�سة) ،وعر�ض
لأعمال العدو املحتملة يف هذه القطاعات
وملفهوم العملية الهجومية ل��دى العدو
وال�ستخداماته من �أ�سلحة جوية ومدفعية
و���ص��اروخ��ي��ة ولعمليات ق��وات��ه البحرية
واخلا�صة ،ولأن��واع الهجوم التي يعتمدها
بني هجوم رئي�س وخداعي وتثبيتي على
هذه املنطقة.
�أم�����ا ع���ن ق������درات اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين،
فعر�ض البحث للتجهيزات التي يرتتب
على الع�سكريني يف ال��وح��دات ال�صغرى
اقتنا�ؤها ،وه��ذه الإمكانات ت�شمل �أجهزة
املعلومات والإت�صال واملراقبة واخلرائط
املنا�سبة والعتاد والأ�سلحة املتنوعة .كما
يتمونها من تدريب
لفت املحا�رضون اىل �أنواع التدريبات والتمارين التي ّ
متقارب وقتال باحلراب وا�ستخدام للقنابل اليدوية ،وعر�ضوا ملختلف
�أنواع الأ�سلحة والقوى يف القتال.
بينّ البحث يف هذا ال�سياق� ،أن القوات اجلوية و�سالح الدفاع اجلوي غري
قادرين على مواجهة التف ّوق املطلق لقوات العدو كونه ال تتوافر لدى
اجلي�ش اللبناين منظومة دفاعية جوية متكاملة ما مينع ال�سيطرة اجلوية
بينت
املعادية.لذلك يبقى دور القطاع اجلوي �ضمن �إطاره النظري .كما ّ
املحا�رضة دور الهند�سة يف هذا الإطار ،وعر�ضت للأ�ساليب القتالية التي
ت�ؤدي اىل ف�شل قتال املجموعات ال�صغرى وتكتيكاتها.
اجلي�ش  -العدد رقم 306

مدربة
وخلـ�ص البحث اىل الإت��ف��اق على �أن امتالك اجلـي�ش ق��ـ��درات ّ
وجمهزة على م�ستوى جيد يع ّد عامالً رئيـ�سا ً يف احتواء ال�رصاعات
ومت� ّأهبة
ّ
ومنع ن�شوب احلرب �أو ت�أخريها.
كذلك ،مت الت�أكيد على ا ّنه لكي ت�صبح قوة الردع فاعلة ،يجب �إظهارها
ويتح ّتم عليها �أن تكون �أهالً للثقـة وقادرة على حتقيق الردع على جميع
م�ستويات التهديد املحتملة ،واتفقوا على �أن كون هذه الدرا�سة خطوة
متوا�ضعة نحو مدخـل لدرا�سة �إ�سرتاتيجية معمقة ميكن للجي�ش اللبناين
اعتمادها وتطويرها و�إغنا�ؤها بالو�سائل والعديد لتكون مرجعا ً ميكن
الإ�ستعانة به.
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�إعداد :ندين البلعة

«عملية �صنع القرار الع�سكري» ) MDMP (Making Decision Military Processهو عنوان
احللقة الدرا�سية التي تابعها � 26ضابطاً من �أركان القوات اخلا�صة ،املغاوير ،مغاوير البحر ،املجوقل
والتج�س�س والقوة ال�ضاربة� .أقيمت احللقة يف كنف املغاوير يف ثكنة غ�سان
وفرعي مكافحة الإرهاب
َ
ّ
رمان  -رومية ،وتوىل التدريب خرباء من القيادة الو�سطى الأمريكية.

�صنع
القرار
الع�سكري
يف حلقة
تدريبية

هدف الدورة
العميد الركن �شامل روك��ز ،قائد
فوج املغاوير ي�رشح الهدف الأ�سا�سي
لهذه ال��دورة :يف العمليات اخلا�صة
ب�شكل عام ،تفا�صيل كثرية ودقيقة
تتطلّب معاجلتها م�س�ؤولية كبرية.
فتنفيذ العملية اخلا�صة يتم ب�رسعة
ولكن التخطيط لها يتطلب وقتا ً
ومتابعة .وهذه الدورة تتيح لأركان
ال��وح��دات اخلا�صة تعزيز قدراتهم
يف ما يتعلق بالتخطيط للعمليات
وت�سهيل ال��ت��وا���ص��ل يف م��ا بينهم
وقيادة وحداتهم و�صوالً اىل ت�سهيل
مهمة اتخاذ القرار وتنفيذه».
م��دي��ر ال����دورة ال��رائ��د ع��م��ر جملّد
رئي�س الفرع الثاين يف فوج املغاوير
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يو�ضح :لقد تابعنا دورات م�شابهة
�سابقا ً يف الداخل واخلارج ،كما نفّ ذنا
دورة � IPBأي التح�ضري الإ�ستعالمي
لأر�ض املعركة.
تابع املتدربون مراجعة التخطيط
ليتم ال��ت��ع� ّ�رف ب��ع��د ذل���ك اىل �أم��ر
عمليات �صنع القرار الع�سكري الذي
تتداخل فيه عوامل كثرية.
التعرف على الأه���داف (التطوير
ّ
والتقنيات) ،وت�أثري قاعدة العمليات
وامل��ع��ط��ي��ات ع��ل��ى �صناعة القرار
الع�سكري ،وتطوير فكرة املناورة
يف �إطار �أر�ضية دعم القرار ،هي من
العناوين التي مت الرتكيز عليها
لتختتم الدورة بتمرين عملي �أعقبه
ت�سلّم املتدربني �شهاداتهم.

كانون الأول
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معركة �ضد الإرهاب على �شا�شة جانو�س
يف �إط��ار التمارين ال��دوري��ة يف ق�سم
امل�شبه التكتي يف كلية ف����ؤاد �شهاب
ّ
للقيادة والأرك����ان ،خا�ض ف��وج التدخل
امل�شبه
الثالث معركة �ضد �إرهابيني على
ّ
التكتي «جانو�س» ب�إ�رشاف قائد الفوج
العميد �أمني بو جماهد اىل جانب رئي�س ق�سم
امل�شبه التكتي العقيد الركن جورج احلايك.
ّ
«جانو�س» هو لعبة حرب تنفّذ بوا�سطة نظام
معلوماتي ي�سمح بت�شبيه املعركة على احلوا�سيب
عرب متثيل الأر�ض وقتال وحدات امل�شاة واملدرعات
مع �أ�سلحة الدعم حتى م�ستوى لواء .يتوىل ت�شغيل
امل�شبه عاملو ال�شا�شة الذين ميثلون املواجهة بني
ّ
عدة مع�سكرات ( 6كحد �أق�صى) مع �إمكان الإ�صابة
بالنريان ال�صديقة يف �أثناء املعركة.
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مراحل املعركة  -اللعبة
بعد تعريف ال�ضباط املنفّ ذين
امل�شبه التكتي وكيفية
على ق�سم
ّ
عمله ،نفّ ذ التمرين كما ينفّ ذ عادة
ع��ل��ى الأر�����ض ح��ي��ث اج��ت��م��ع قائد
ال��وح��دة و�أرك��ان��ه��ا يف مقر قيادة
ال�����ص��دي��ق ،يف ح�ي�ن ات��خ��ذ ق���ادة
الوحدات املر�ؤو�سة مراكزهم يف
الغرفة املع ّدة لهم� .أما الالعبون
�وج��ه ك���ل م��ن��ه��م اىل الغرفة
ف��ت� ّ
املع ّدة له مع عامل ال�شا�شة املعينّ
ال��ذي يقوم بتحريك القوى وفقا ً
للأوامر املعطاة له من الالعب
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(�آمر ال�رسية).
خم�ص�صة
وكان للعدو اي�ضا ً غرف
ّ
لقيادة القوى ولت�شبيه املعركة
وهي منف�صلة عن غرف ال�صديق،
حيث ق��ام بقتال ال�صديق وفق
�أم��ر عمليات حم�ضرّ م�سبقا ً وفقا ً
للعقيدة الع�سكرية للعدو قد ال
يتوافق مع �أمر العمليات املعد من
قبل ال�صديق.
يف �أثناء املعركة  -التمرين ،كان
ك��ل مع�سكر يطلع على الو�ضع
املتعلق بوحداته وعلى ما يزوده
ب��ه ا�ستطالعه ع��ن املع�سكرات

مت تنفيذ الأعمال احلربية
الأخرى .و ّ
ب�شكل مت�سل�سل وفقا ً لتطورات
املعركة كما يف املعركة احلقيقية.
مت ال��ت��خ��ط��ي��ط للقتال
ك��ذل��ك ّ
و�إع����ط����اء الأوام�������ر اىل الأرك�����ان
وال���وح���دات امل��ر�ؤو���س��ة ك��م��ا هي
احلال عادة يف املعركة الواقعية،
وا���س��ت��خ��دم��ت غ����رف العمليات
وو���س��ائ��ل ال��ق��ي��ادة وال�سيطرة
واخل����رائ����ط وم�����ش� ّ�ب��ه الإت�������ص���ال
ال��رادي��وي ،والهاتف ،والفاك�س،

مواجهتها الأو����ض���اع امل�ستجدة
ب�أوامر جزئية متالحقة.

والإنرتنت والإنرتانت ،الخ ....وقد
�أ��شرف��ت الإدارة على ح�سن �سري
العملية من دون �أن تتدخل ب�شكل
مبا�رش مع الالعبني ،و�إمن��ا �أعطت
توجيهات اىل املجموعة التي متثّل
العدو وهي بقيادة م�ساعد رئي�س
ال��ق�����س��م ،واىل ق��ي��ادة ال��وح��دات
ال�صديقة ،كما �أ�رشفت على كيفية
�أداء التمرين واحرتام الواقعية يف
تنفيذ امل��ن��اورة ،وم��دى التزامها
فكرة املناورة املو�ضوعة وكيفية
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تقومي نتائج املعركة
يف نهاية التمرين مت حتليله من
امل�شبه التكتي
قبل رئي�س ق�سم
ّ
العقيد احلايك وفقا ً لثالث مراحل:
يف املرحلة الأوىل ،عر�ض قائد
ال��ق��وى ث��م قائد «ال��ع��دو» ك��ل يف
دوره �سبب اعتماد فكرة املناورة
وكيف قرر دعمها.
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يف املرحلة الثانية ق��ام العقيد
ال���رك���ن احل���اي���ك ب����إع���ادة عر�ض
املعركة ملعرفة ماذا ح�صل فعالً
يف �أثناء القتال ،ومقارنته مع فكرة
املناورة ال�صديقة.
يف املرحلة الثالثة عر�ض رئي�س
ق�سم امل�����ش� ّ�ب��ه ال��ت��ك��ت��ي النقاط
الإيجابية وال�سلبية للمعركة عرب
نقد علمي وحتليل ع�سكري لكل
عملية قامت بها القوات ال�صديقة
يف �أث��ن��اء امل��ع��رك��ة ،وذل���ك بهدف
الإ�ستفادة منها على �أر�ض الواقع.

تخيل يف هذا
ّ
الزمن ال�صعب
�أن متطر ،ومتطر
ورود ًا ...هذا ما ح�صل
فعالً يوم الإ�ستقالل
وكان مفاج�أة جميلة
مرت الغيمة
لكثريين ّ
املثقلة بالورود فوق
ر�ؤو�سهم ورمت لهم
هداياها اللطيفة.

كانون الأول
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و�أمطرت
ورود ًا
مت نرث �آالف الورود فوق مدينة بريوت بهدف
يف مبادرة �أطلقتها �رشكة «ات�ش �أند �سي ليو بورنيت» ونفّ ذها اجلي�ش اللبناين يوم عيد الإ�ستقاللّ ،
ن�رش ر�سالة وحدة بني �أفراد ال�شعب اللبناين ،والت�أكيد �أن اجلي�ش اللبناين ملتزم احلفاظ على ال�سلم الأهلي.
متت العملية مب�شاركة طوافة ع�سكرية تابعة للجي�ش حلّقت على عل ّو منخف�ض فوق كورني�ش املنارة و�أطلقت �آالف الورود
ّ
احلمراء املعلّقة مبظالت بي�ضاء �صغرية احلجم حتمل ر�سالة من اجلي�ش لأبناء الوطن «بحماية اجلنود تنمو الورود» .وما
�إن بد�أت الورود بالتناثر حتى ظهرت ب�شائر الغبطة على وجوه املارين على الكورني�ش ،وغمر ال�شعور بالتفا�ؤل
اجلميع من كبار و�صغار ،وحتى �صيادي الأ�سماك كان لهم ن�صيب يف الهدايا التي هبطت فج�أة...
حول هذا املو�ضوع علّقت نائبة املدير العام ل�رشكة «ليو بورنيت» ال�سيدة ندى �صالح
بالقول� :إن مهمتنا توجيه ر�سالة وحدة وقوة اىل اللبنانيني والت�أكيد �أن جي�شهم قريب
منهم على الرغم من كل ما يحدث اليوم يف لبنان على ال�صعيد ال�سيا�سي.
ب��دوره �أك��د املدير العام لق�سم العالقات العامة يف ال�رشكة �أن
املهمة تكلّلت بالنجاح ،م�شرياً اىل �أنها خلقت �ضجة �إعالمية يف
التلفزيونات وال�صحف والإن�ترن��ت� ،إذ ف��ور انتهاء املهمة انت�رشت
�صورها والڤيديوهات اخلا�صة بها على مواقع عاملية مثل You Tube
و Face Bookو ،Twitterحتى �أن �إحدى ال�صور مت اختيارها �صورة
اليوم على موقع جريدة «.»Wall Street
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تفاعل اجلي�ش مع الطالب م�ستمر خ�صو�صاً من خالل ن�شاطات
وجهت
لبت �أخ�ير ًا دعوات ّ
جلنة املحا�رضات الثانية التي ّ
اليها من عدة جامعات ومدار�س .بع�ض اللقاءات جاء يف
منا�سبة عيد الإ�ستقالل ،وبع�ضها الآخر كان يف �سياق تعريف
ال�شباب بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية وفر�ص العمل التي تق ّدمها.
بالود والرتحاب واي�ضاً بالأ�سئلة
اللقاءات كانت حافلة
ّ
والأجوبة.

التفاعل بني اجلي�ش والطالب

بالود والرتحاب
لقاءات حافلة
ّ
لبت جلنة املحا�رضات الثانية دع��وة جامعة
ّ
اجلنان  -طرابل�س للم�شاركة بعيد الإ�ستقالل،
ح��ي��ث �أل��ق��ت حم��ا��ضرة ح���ول دور
اجل���ي�������ش يف امل���ح���اف���ظ���ة على
الإ�ستقالل.
م � ّث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش يف اللقاء
ال��ع��م��ي��د ف��اي��ز ���س��ل��ي��م و���ش��ارك
رئي�س اللجنة العميد �أ�سعد خمول
والعميد رينه معو�ض والعقيد
جمال ناجي.
تق ّدم احل�ضور اىل جانب ممثل
ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجل��ي�����ش رئي�سة

اجلامعة الدكتورة منى حداد والعمداء ور�ؤ�ساء
الأق�����س��ام والإداري�����ون يف م�ؤ�س�سات اجلنان
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الرتبوية� ،أم��ا عدد التالمذة احلا�رضين فناهز
الثالثمئة.
ولبت اللجنة عينها دع��وة ثانوية الراهبات
ّ
الأنطونيات مار اليا�س  -غزير حيث �أقيمت
ندوة وطنية تربوية مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل،

�شارك فيها العميد �أ�سعد خمول والرائد �شادي
نخلة اىل جانب الباحث الدكتور ع�صام خليفة
والإع�لام��ي ج��ورج غ��امن ،وح�رضها نحو ثالثمئة
تلميذ.
يف الإطارعينه كلّفت جلنة املحا�رضات الثانية
�إلقاء حما�رضة حول معاين الإ�ستقالل اي�ضا ً يف

مدر�سة واه��ان �شاكايان� .شارك
يف ال��ل��ق��اء ال�����ذي ح�����ض�ره ط�لاب
امل��در���س��ة ال��ب��ال��غ ع��دده��م ح��واىل
املئة الرائدان �أنطوان دكرمنجيان
واليا�س �سلوم.
كما كلفت اللجنة عينها �إلقاء
حم���ا��ض�رة ح����ول دور اجل��ي�����ش يف
الإ���س��ت��ق�لال يف ث��ان��وي��ة �أ�شبال
ال�ساحل  -ح��ارة حريك
ح����ضره��ا ح����واىل املئة
تلميذ اي�ضا ً ،و�شارك
ف��ي��ه��ا ال��ع��م��ي��د غ�سان
عريجي وال��رائ��د حممد
مرت�ضى.
و�ألقت اللجنة حما�رضة
يف الإط�������ار ن��ف�����س��ه يف
م����در�����س����ة ال��ق��دي�����س
جاورجيو�س  -ب�صاليم
ح����ضره��ا م��ئ��ة وث�لاث��ون
ط��ال��ب �ا ً ،و���ش��ارك فيها
ال��رائ��دان ���ش��ادي نخلة
واليا�س �سلوم.
ك��م��ا ���ش��ارك��ت جل��ن��ة امل��ح��ا��ضرات
الثانية يف ل��ق��اء مهني جامعي يف
ثانوية راهبات القلبني الأقد�سني -
ال�سيويف ح�رضه حواىل مئتي وخم�سني
طالبا ً ،و���ش��ارك فيه العميد جورج
ال�صغري وال��رائ��دان حمد نور الدين
و�أنطوان دكرمنجيان.
كذلك نظّ مت ثانوية
راه������ب������ات ال��ق��ل��ب�ين
الأق����د�����س��ي�ن منطقة
احل����������دث م���ع���ر����ض���ا ً
ج��ام��ع��ي �ا ً��� ،ش��ارك فيه
العميد غ�سان عريجي
وال������رائ������دان ال��ي��ا���س
�سلوم و���ش��ادي نخلة،
الذين �أجابوا عن �أ�سئلة
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ال��ط�لاب ح��ول ��شروط الإنت�ساب اىل املدر�سة
احلربية والإخت�صا�صات املتوافرة يف اجلي�ش.
وقد ناهز عدد الطالب احلا�رضين الأربعمئة.
وا���ش�ترك��ت ال��ل��ج��ن��ة اي�����ض �ا ً يف م ��ؤمت��ر حول
اجلامعات يف مدر�سة القلبني الأقد�س  -زحلة
ح����ضره ح���واىل الثالثمئة تلميذ��� ،ش��ارك فيه
العقيدان وجيه جانبني وط�لال رح��ال والرائد
�أنطوان دكرمنجيان.

�أح��ي��ت ال��ب��ل��دي��ات وامل���ؤ���س�����س��ات الرتبوية
واجلمعيات الأهلية والك�شفية ال��ذك��رى 67
للإ�ستقالل باحتفاالت ون�شاطات متنوعة .وقد
لبى العماد قائد اجلي�ش ع��دة دع���وات يف
ّ
لبت
كما
عنه،
ممثلني
ا
موفد
املناطق
خمتلف
ً
ّ

القطع والوحدات الكثري من الدعوات للم�شاركة
يف العديد من ه��ذه الإح��ت��ف��االت ،يف حني
ا�ستقبلت ثكنات ومواقع فعاليات �إجتماعية
وتربوية وطالباً مه ّنئني.
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م�ؤمتر
�صحفي بدعوة من «�شباب
لبنان نحو الوطنية»
يف مقر نقابة ال�صحافة اللبنانية يف الرو�شة� ،أعلنت جمموعة من ال�شباب
اللبناين يف م�ؤمتر �صحايف عن ت�أ�سي�س حركة �شبيبة غري �سيا�سية ب�إ�سم
«جمعية �شباب لبنان نحو الوطنية»
ت��ه��دف اىل ن�رش ثقافة ح��ب الوطن
وال���ت���زام روح امل��ح��ب��ة ونبذ
العنف بني املواطنني ،وذلك
عرب توثيق العالقة بني
م�ؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين
وال�شباب.
ح��������ض��ر امل�������ؤمت������ر
ن��ق��ي��ب ال�����ص��ح��اف��ة حممد
ال��ب��ع��ل��ب��ك��ي ومم���ث���ل ال��ع��م��اد قائد

قلعة را�شيا
يف قلعة را���ش��ي��ا ،واك���ب �ضباط
ورتباء و�أفراد اجلي�ش يف القلعة ،الوفود البلدية والإختيارية وال�شعبية
واجلمعيات الأهلية والريا�ضية والإجتماعية وغريها ممن زاروا القلعة
�سجن فيها رجاالت الإ�ستقالل.
والغرف التي ُ
عرو�ض ع�سكرية
اجلامعات والثانويات واملدار�س �أحيت يف حرمها وباحاتها العيد ،وقد
مكرما ً يف العديد منها ،كما �شارك �ضباط وع�سكريون من
ح�رض اجلي�ش ّ
�أفواج :املغاوير ،مغاوير البحر ،الفوج املجوقل ،التدخل الأول ،التدخل
الثاين ،التدخل اخلام�س ،بالإ�ضافة اىل قطاع جنوب الليطاين بتقدمي
العرو�ض القتالية التي تخللتها جمموعة من الفنون الع�سكرية ،كما
ا�ستخدمت فيها املروحيات والآليات الع�سكرية ،وقد قام الع�سكريون
با�ستخدام احلبال لتنفيذ مهمات هبوط واقتحام وعرو�ض قتالية للدفاع
عن النف�س بالأ�سلحة اخلفيفة والبي�ضاء واختتمت ب�أكل الأفاعي.
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بلديات وجامعات ومدار�س وجمعيات
احتفلت بذكرى الإ�ستقالل

�أم�سية املو�سيقى الوطنية
يف جامعة البلمند
يف ال�شمال ،نظّ مت جامعــة البلمنــد يف حرمـها� ،أم�سية املو�سيقى
الوطنية ،يف ح�ضور ممثــل قائد اجلي�ش العميد الركن ر�ضوان اخلري قائد
منطقة ال�شمال ومدير اجلامعة وعمداء و�أ�ساتذة وموظفني وطالب.

اجلي�ش و�شخ�صيات ونحو  35طالبا ً من
معظم جامعات لبــنان الذين �شاركوا لأول مرة �ضمن العر�ض
الع�سكري اىل جانب وحدات اجليــ�ش يف احتفال عيد الإ�ستقالل.
ع�شاء خريي
بدعوة من اجلمعية اخلريية للن�ساء امل�صابات بعاهات يف لبنان� ،أقيم
يف �أوتيل مرتوبوليتان باال�س  -القاعة الكربى دبي  -جممع احلبتور
ال�سياحي يف �سن الفيل ،حفل الع�شاء ال�سنوي ملنا�سبة ذكرى الإ�ستقالل
الوطني ،ح�رضه العميد الركن يو�سف جرمانو�س قائد منطقة جبل لبنان
ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

يوم وطني يف اجلامعة احلديثة للإدارة والعلوم
برعــايــة العمــاد قائــد اجليــ�ش ،ممـثالً بالعــقــيد حممد كـ ّحــول ،نظّ ــمــت
اجلامعة احلديثة للإدارة والعلــوم يــومــــا ً وطنيــا ً يف حرمــهــا يف الدامور،
تخللــه عر�ض قتـــايل لفــوج املغـــاوير ومــبـــاريات

جائزة الإ�ستقالل لأف�ضل ر�سم بطاقة معايدة
ملنا�سبة عيدي ال َعلم والإ�ستقالل،
وب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد جان
قهوجي ممثالً بالعقيد الركن فاتك
ال�����س��ع��دي� ،أط��ل��ق ال��رئ��ي�����س العاملي
للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
املهند�س �ألبري متى جائزة الإ�ستقالل
باحتفال �أقيم يف فندق «مرتوبوليتان»
 حر�ش تابت .تخلل الإحتفال توزيع جوائز على الطالب الفائزين باملراكز اخلم�س الأوىل يفم�سابقة �أف�ضل ر�سم لبطاقة معايدة ،حول مو�ضوع العلم اللبناين ومعاين الإ�ستقالل .وبعد
ت�سليم اجلوائز من قبل ممثل قائد اجلي�ش واملهند�س متى ،ا�ستعر�ض احلا�رضون اللوحات،
واختتم احلفل بكوكتيل.
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يوم وطني
يف جامعة اجلنان
برعايــة قائــــد اجليـــ�ش العمـــاد جـــان قهوجي� ،أقامـــت جامعـــة اجلنان
يف طــــرابل�س «يـومــــا ً وطنيا ً» مبنا�سبــة ذكرى الإ�ستقـــالل ،وذلك بدعـــوة
من �أ�ســرة م�ؤ�س�ســات اجلنان الرتبــويـــة.
وق��د ح�رض الإح��ت��ف��ال ع��م��داء و�أ�ساتذة
وح�شد كبري من الطالب.
كرم�س لأبناء
�شهداء اجلي�ش
ب�����دوره�����ا� ،أق����ام����ت
اجل��م��ع��ي��ة اللبنانية
للدرا�سات والتدريب،
ك��رم�����س�ا ً لأط��ف��ال �شهداء
اجلي�ش اللبناين وذلك يف �صالة الكينغ

ريا�ضــيــة يف الكــرة الطائرة
وك��رة ال�ســلة ،ففاز منتخب اجلي�ش على فريق
اجلامعة يف الكرة الطائرة بنتيجة  ،2 - 3كما فاز اي�ضا ً يف كرة ال�سلة على
فريق اجلامعة بنتيجة .58 - 66
اجلي�ش  -العدد رقم 306
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يوم ترفيهي
لأطفال �شهداء اجلي�ش
نظّ مت مدر�سة ال�سان جورج يف حرمها يف منطقة الزلقا ،يوما ً ترفيهيا ً
ت�ضمن �رشحا ً ملعنى العيد اىل �أغ� ٍ
��ان وطنية
لأط��ف��ال �شهداء اجلي�ش،
ّ
ون�شاطات و�ألعاب ترفيهية.

يف بعلبك  -ر�أ�س العني.
ت�ضمن الكــرم�س ،ال��ذي �شاركت يف تنظيمه جلنة من
وقد
ّ
قيادة اجلي�ش� ،ألعابا ً ريا�ضية وترفيهيــة ،وم�رسحية و� ٍ
أغان وطنية ،واختتم
بحفل غداء �أقيم يف مطعم «بيتنا» قرب اجلمعية ،اىل توزيع هدايا على
الأطفال.

�أم�سية وطنية يف عندقت
يف عكار� ،أقامت جمعية «مار من�صور» يف عندقت وبالتعاون
مع بلدية عندقت� ،أم�سية وطنية يف قاعة مار مارون يف البلدة،
ح�رضها النائب هادي حبي�ش ،العميد جورج عيد رئي�س نادي
ال�ضباط يف الريزة ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،وح�شد من ر�ؤ�ساء
البلديات وفعاليات �سيا�سية ودينية واجتماعية ،وقد �أحيا
الأم�سية الفنانان نادر خوري وجيلبري جلخ.
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رئ��ي�����س ق�سم
ال��رع��اي��ة وال�����ش ��ؤون الإجتماعية يف
منطقة جبل لبنان .تخلل احلفل نرث �أعالم لبنانية من الطوافة الع�سكرية
فوق املدر�سة ،بالإ�ضافة اىل كلمات حول معاين العيد وفقرات فنية.
حفل مو�سيقي على م�رسح مدر�سة
مار يو�سف
�أقيم على م�رسح مدر�سة مار
يو�سف  -قرنة �شهوان حفل
مو�سيقي �أح��ي��اه تالمذة
املدر�سة ،وح�رضه ممثل
ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
ورئ���ي�������س امل���در����س���ة
اخل��������وري ب������ول ن��اه�����ض
وجمل�س �إدارتها.

�إي�ست وود كولدج
�أقامت مدر�سة الإي�ست وود كولدج يف كفر�شيما
�إحتفاالً �شارك فيه عدد من �أبناء الع�سكريني ال�شهداء ،وح�رضه اىل �أفراد
الهيئة التعليمية والطالب ،ممثل قائد اجلي�ش العقيد ج��وزف كرباج
اجلي�ش  -العدد رقم 306
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نعم هناك
ف�سحة للأمل والفرح

يف ن��ادي ال�ضباط يف جونية،
�أحيا الفنان عالء زلزيل وفرقته
املو�سيقية حفلة.
كما �أح��ي��ا الفنان جهاد حمفوظ
وفرقته املو�سيقية حفلة �أخ��رى يف
النادي الع�سكري املركزي.
وكانت للفنان طوين كيوان وفرقته
املو�سيقية حفلة يف ن��ادي ال�ضباط يف
الريزة.
�أم��ا الفنان زي��ن العمر فقد �أحيا وفرقته
املو�سيقية حفلة فنية يف املجمع الع�سكري يف
جونية.
الفنان رفيق خويري وفرقته املو�سيقية غنى
يف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية.
كما جرى تنظيم برنامج فني من ّوع يف كل من نادي
الرتباء املركزي يف ال�شمال ويف طليا.

على الرغم من الأجواء التي ي�شوبها القلق يظل للأمل والفرح م�ساحتهما
التي من دونها ت�صبح احلياة �أق�سى من �أن ت�ستمر...
عيد الإ�ستقالل من املنا�سبات التي
ي�رص عدد كبري من الفنانني على
ّ
جعلها ف�سحة �أم��ل وحلظات فرح
جتمعهم بجمهور يحبونه ويحبهم...
وم���ن ه���ذا املنطلق �شهدت
ال��ن��وادي الع�سكرية حفالت
فنية �أح��ي��اه��ا ع���دد من
الفنانني وح�رضها �ضباط
ورت���ب���اء وعائالتهم
يتق ّدمهم ممثلون
ل��ل��ع��م��اد قائد
اجلي�ش.
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�إ�ست�شهاد العريف
يو�سف يو�سف
�صبيحة
عيد الإ�ستقالل
قيادة اجلي�ش:
القتلة �سوف
ينالون جزاءهم
م������رة ج����دي����دة ت��ك��ون
جم���دل ع��ن��ج��ر ه���ي اخل�بر
واحل����دث ،ففي �صبيحة
عيد الإ���س��ت��ق�لال ،طالت
يد الغدر العريف يو�سف
ي���و����س���ف خ���ل��ال كمني
م�سلّح ن�صبه جمهولون
عند مدخل املنطقة احلدودية يف
امل�صنع اللبناين ،حيث مراكز الأمن
العام واجلمارك وخمابرات اجلي�ش
وخمفر امل�صنع ،وذل��ك خالل �أقل
من �شهر على عملية اغتيال الرائد
ال�شهيد ع��ب��دو ج��ا��سر والرقيب
ال�شهيد زياد �شومان.
ويف ال��ب��ي��ان ال�����ذي �أ���ص��درت��ه
�أ�����ش����ارت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه يف
قيادة اجلي�ش ،اىل �إق��دام عنا�رص
م�سلحني ي�ستقلون �سيارتني،
الأوىل ن���وع م��ر���س��ي��د���س ،300
لونها �أبي�ض والثانية من نوع
«ني�سان ب��ل��وب�يرد» م��ن اللون
نف�سه ،كلتاهما من دون لوحات
وزجاجهما حاجب للر�ؤية ،على
�إط�لاق ن��ار من �أ�سلحة حربية
ب���اجت���اه �أح����د الع�سكريني
يف �أث��ن��اء م����روره ب�سيارته
اخلا�صة منتقالً اىل مكان
عمله .وهو برتبة عريف يف
اجلي�ش اللبناين ،ما �أدى
اىل �إ�صابته بجروح بليغة
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وا�ست�شهاده الحقا ً .كما �أدى �إطالق
ال��ن��ار اىل �إ�صابة مواطنة بجروح
طفيفة كانت تتجول يف املكان
املذكور.
ت�ستمر ال���وح���دات الع�سكرية
مب���ط���اردة امل�����س��ل��ح�ين ال��ف��اري��ن
ل��ل��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه��م ،وت���دع���و ه��ذه
ال��ق��ي��ادة امل��واط��ن�ين اىل �إب�ل�اغ
قوى اجلي�ش عن �أي معلومات قد
تتوافر لديهم حول اجلناة ،كما

حتذّر ب�أنها �ستعترب كل من يقدم
على �إي����واء امل��ج��رم�ين �أو يتك ّتم
عنهم مبثابة م�شارك باجلرمية،
و�سيخ�ضع للمالحقة الق�ضائية».
بلدة ال�صويري يف البقاع الغربي،
���ش� ّ�ي��ع��ت ال��ع��ري��ف ي��و���س��ف ،بعد
�أن ت�سلّم �أه��ل ال�شهيد جثته من
م�ست�شفى البقاع يف تعنايل ،حيث
جرت مرا�سم تكرميه من قبل ثلة
م��ن ال����شرط��ة الع�سكرية ،وو�سط
ال��زغ��اري��د والت�صفيق ،م��ن قبل
الأهايل ،ونرث الأرز.
وق��د مثّل قائد اجلي�ش
ال���ع���م���اد ج�����ان ق��ه��وج��ي

العريف ال�شهيد
يو�سف قا�سم يو�سف
 م��ن مواليد 1973/9/17 بلدة ال�صويري  -ق�ضاء البقاعالغربي  -حمافظة البقاع.
 -ت���ط��� ّوع يف اجل��ي�����ش بتاريخ
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العقيد �شوقي رم�ضان،
ك��م��ا ح����ضر رئ��ي�����س ف��رع
خم��اب��رات منطقة البقاع
ال��ع��م��ي��د ح�����س�ين خليفة
و���ش��خ�����ص��ي��ات ر�سمية
وف����ع����ال����ي����ات دي���ن���ي���ة
واجتماعية و�أهل ال�شهيد
ورفاق ال�سالح.
و�ألقى العقيد رم�ضان
ك��ل��م��ة ق����ي����ادة اجل��ي�����ش
معترباً �أن «ال�شهادة مل
ت��ك��ن �إال ط��ري��ق �ا ً للمجد
واخللود ،ي�سلكه الأبطال
امل�����ؤم����ن����ون ب��ق��د���س��ي��ة
ال���ر����س���ال���ة .وع���ل���ى ه��ذا
الطريق م�ضى �شهيدنا
الغايل وه��و ي ��ؤدي واجبه
الع�سكري نتيجة كمني
غ����ادر ق����ام ب���ه جم��رم��ون
ح�����اق�����دون ،ي�ترب�����ص��ون
��ش�راً ب��اجل��ي�����ش ومب�سرية
الأم��ن والإ�ستقرار» .كما
���ش � ّدد على �أن «اجلي�ش
ل��ن ي�ستكني وي��ه��د أ� له
ب��ال حتى توقيف القتلة
املجرمني و�سوقهم اىل
الق�ضاء لينالوا جزاءهم
ال��ع��ادل» .بعد ذل���كّ � ،أم
ال�����ش��ي��خ ع��ا���ص��م اجل���راح
ال�����ص�لاة ع��ل��ى ال��ع��ري��ف
ال�شهيد يو�سف يو�سف.
.1991/9/16
 من عداد منطقة البقاع  -فرعاملخابرات.
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري من
الدرجة الربونزية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين

من الدرجة الرابعة الربونزي.
• ميدالية امل�ؤمترات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
19مرة.
• تهنئة نائب رئي�س الأركان
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للعمليات.
• تهنئة قائد اللواء  14مرة.
• تهنئة قائد الكتيبة ثالث
مرات.
 ا�����س����ت���������ش����ه����د ب����ت����اري����خ.2010/11/22
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.
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العميد الركن املتقاعد
علي فايز عبود

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن
املتقاعد علي فايز عبود الذي
تويف بتاريخ .2010/11/8
 م���ن م��وال��ي��د ال���ع���ام ،1928الباروك ،ق�ضاء ال�شوف.
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ�ضابط بتاريخ .1947/10/1

 رق��ي لرتبة م�لازم اع��ت��ب��اراً من.1949/10/1
 رقي لرتبة م�لازم طيار اعتباراً����درج يف
م��ن  ،1953/1/1وت� ّ
الرتقية حتى رتبة عميد ركن طيار
اعتباراً من .1975/10/1
 حائز:• ميدالية فل�سطني التذكارية
العام .1949
• ميدالية الإ�ستحقاق اللبنانية
الف�ضية.
• و���س��ام ال��ن����سر ل��ل��ط�يران من
الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• و����س���ام 1961/12/31
التذكاري.
• م��ي��دال��ي��ة ال��ي��وب��ي��ل الف�ضي
ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة م��ن اجلمهورية
العربية املتحدة.

• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين
الف�ضي ذو ال�سعف.
• و�سام الإ�ستقالل الأردين من
الدرجة الثانية.
• و����س���ام احل����رب ذو النجمة
الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط.
• و���س��ام ال��ن����سر ل��ل��ط�يران من
الدرجة املمتازة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
كومندور.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط �أكرب.
• تنويه على الفرقة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 ت��اب��ع ع��دة دورات درا���س��ي��ة يفالداخل واخلارج.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

اجلندي
نعمي علي
�رشيف

اجلندي
عبا�س علي
القادري

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي نعمي علي �رشيف الذي
تويف بتاريخ .2010/11/15
 من مواليد  -1981/5/1بلدة بوداي  -ق�ضاءبعلبك  -حمافظة البقاع.
بتاريخ
 تط ّوع يف اجلي�ش.2008/2/26
 من عداد لواء امل�شاة ال�ساد�س  -الكتيبة .61 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي عبا�س علي القادري
الذي تويف بتاريخ .2010/10/11
 من مواليد  -1977/2/24بلدة �أبلح  -ق�ضاءزحلة  -حمافظة البقاع.
بتاريخ
 تط ّوع يف اجلي�ش.2008/12/27
 من عداد لواء امل�شاة التا�سع  -الكتيبة .94 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -مت�أهل بدون �أوالد.
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العريف
ر�ضا حممد
الفقيه
ن����ع����ت ق����ي����ادة
اجل��������ي�����������������ش
ال���ع���ري���ف ر���ض��ا
حم���م���د الفقيه
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2010/10/12
 م��������ن م�����وال�����ي�����د -1973/8/25بلدة
علي النهري  -ق�ضاء
زحلة  -حمافظة البقاع.
 ت�����ط����� ّوع ب���ت���اري���خ.1991/12/18
 من عداد �رسية �رشطةمنطقة البقاع.
 حائز:• و����س���ام ال��ت��ق��دي��ر

العريف
طوين
ابراهيم
كرمو�ش

الع�سكري.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة
الرابعة برونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش �أربع مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  22مرة.
• تهنئة قائد املنطقة
مرتني.
 م��ت ��أه��ل ول����ه ثالثة�أوالد.

املج ّند
املم ّددة
خدماته
عامر حممد
الدقدوقي

ن����ع����ت ق����ي����ادة
اجل��������ي�����������������ش
ال���ع���ري���ف ط��وين
اب����راه����ي����م ك���رم���و����ش
ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2010/11/6
 م��������ن م�����وال�����ي�����د -1971/3/1مدينة
زحلة  -ق�ضاء زحلة -
حمافظة البقاع.
 ت���ط��� ّوع يف اجلي�شبتاريخ .1992/6/1
 من عداد فوج التدخلالثاين.
 -حائز:

• و����س���ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري.
• و���س��ام اال�ستحقاق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة
الرابعة برونزي.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش �أربع مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  18مرة.
• تهنئة قائد الفوج
خم�س مرات.
 -عازب.

املج ّند
املم ّددة
خدماته
�أكرم �سلمان
العيا�ص
ّ

نعت قيادة اجلي�ش املج ّند املم ّددة خدماته عامر
حممد الدقدوقي الذي تويف يف .2010/10/20
 من مواليد  -1987/6/17برجا. م ّددت خدماته اعتباراً من .2008/12/9 من عداد فوج املدرعات الأول. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد الفوج مرتني.
 -عازب.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��ج � ّن��د امل���م��� ّددة خدماته
�أك�����رم ���س��ل��م��ان ال��ع� ّ�ي��ا���ص ال����ذي ت����ويف بتاريخ
.2010/11/17
 من مواليد  -1989/6/8اجلاهلية. م ّددت خدماته اعتباراً من .2010/11/2 من عداد لواء امل�شاة ال�سابع. -عازب.
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الفل�سطينيون وجتربة
يت�ضمن القانون الدويل العديد
ّ
من القواعد القانونية التي تن�ص
على �إل����زام ال���دول املنخرطة يف
منظومة الأمم امل��ت��ح��دة بتوفري
احل��م��اي��ة ل��ل��ن��ا���س���� ،س���واء منهم
امل�شرتكون يف القتال �أو املدنيون
املوجودون �ضمن دوائر النزاعات
امل�سلحة .ومي��ك��ن تلخي�ص �أهم
ال��ق��واع��د الأ���س��ا���س��ي��ة ال����واردة يف
هذا القانون وتلك ال��واردة اي�ضا ً
يف ات��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف الأرب����ع
واتفاقيات الهاي ناهيك عن
ميثاق الأمم املتحدة ،بالنقاط
الآتي ذكرها:
 -1ي��ت��م��ت��ع الأ����ش���خ���ا����ص
ال���ع���اج���زون ع���ن ال��ق��ت��ال وغ�ير
امل�شرتكني ب�شكل مبا�رش يف الأعمال
ال��ع��دائ��ي��ة ،بحق اح�ت�رام حياتهم
و�سالمتهم البدنية والروحية ،وبحق
معاملتهم معاملة �إن�سانية يف جميع
الأحوال من دون متييز �أو �إجحاف.
ُ -2ي��ح��ظّ ��ر ق��ت��ل �أو ج���رح عدو
ي�ست�سلم �أو ي�صبح ع��اج��زاً عن
القتال.
 -3يتم جمع اجلرحى واملر�ضى
وحتييدهم ،ويتوىل الطرف الذي
يخ�ضعون ل�سلطته الإعتناء بهم.
وت�����ش��م��ل احل��م��اي��ة اي�����ض �ا ً عنا�رص
اخلدمات الطبية واملن�ش�آت الطبية
وو�سائط النقل العائدة لها.
 -4ل��ل��م��ق��ات��ل�ين امل ��أ���س��وري��ن
وامل��دن��ي�ين ال��ذي��ن يقعون حتت
�سيطرة ال��ط��رف اخل�صم اح�ترام
حياتهم وك��رام��ات��ه��م وحقوقهم

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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ال�شخ�صية ومعتقداتهم ،كما ولهم
حق احلماية من �أي عمل من �أعمال
العنف �أو الأعمال الإنتقامية.
 -5يتمتع جميع ه�ؤالء الأ�شخا�ص
بال�ضمانات الق�ضائية الأ�سا�سية.
وال يعد �أي �شخ�ص م�س�ؤوالً عن عمل
مل يقرتفه .وال ينبغي تعري�ض �أحد
للتعذيب اجل�سدي �أو العقلي �أو
النف�سي.
 -6يتعينّ على �أط���راف النزاع
يف جميع الأوق����ات ،التمييز بني
ال�����س��ك��ان امل��دن��ي�ين والأع���ي���ان
(املمتلكات) املدنية .وال يجوز �أن
يكون ال�سكان املدنيون ،بو�ضعهم
هذا ،حمالً للهجوم �أو التنكيل.
�إذا ت�أملنا جممل ه��ذه النقاط
وامل���ب���ادئ جن��د �أن��ه��ا ال تطبق يف
الأغلبية ال�ساحقة م��ن حيثياتها
وتفا�صيلها م��ن ق��ب��ل �سلطات
الإحتالل الإ�رسائيلية على ال�شعب
الفل�سطيني بالذات وعلى �سائر
ال�شعوب العربية بوجه عام .فمثل
ه����ذه ال���ق���واع���د ت��ع��ط��ي ال�شعب
الفل�سطيني يف �أر�ضه احلق يف تقرير
م�صريه ويف امتالك دولة م�ستقلة
ذات �سيادة ويف ع��ودة امل�رشّدين
م��ن��ه اىل دي���اره���م وممتلكاتهم
وتعوي�ضهم م��ا ف��ق��دوه م��ن هذه
املمتلكات والأرزاق ،وعما قا�سوه
وعانوه من �سنوات الأمل واملهانة
والت�رشد ب�سبب الإح��ت�لال .هذا من
الناحية النظرية� ،أم��ا من الناحية
العملية فالتجربة تثبت ب�أن الأمم
املتحدة والقوات الدولية وجمل�س

احلمــايــة الــدوليــة
الأمن ،مل يكن لها يف �سياق النزاع
العربي الإ�رسائيلي والفل�سطيني
الإ��سرائ��ي��ل��ي ���س��وى دور �شكلي
ومنحاز عموما ً اىل الطرف الأقوى
وه���و ال��ط��رف الإ��سرائ��ي��ل��ي ،على
قاعدة الكيل مبكيالني وجمافاة
العدالة الدولية.
لقد مار�ست �سلطات الإحتالل
�ضد الفل�سطينيني ،على امتداد
الأر�����ض الفل�سطينية الوطنية
من البحر اىل النهر ،ما ال يح�صى
من الإنتهاكات ال�صارخة حلقوق
الإن�������س���ان ،م��ث��ل ق��ت��ل املدنيني
الع ّزل ،ومن بينهم �شيوخ و�أطفال
ون�����س��اء ،وال�����ش��واه��د على ذل��ك ال
حت�صى يف ج��ن�ين وغ���زة (عملية
الر�صا�ص امل�سكوب وا�ستخدام
الفو�سفور الأبي�ض) بالإ�ضافة اىل
زج الآالف يف ال�سجون واملعتقالت،
ث��م ه���دم امل���ن���ازل ع��ل��ى ر�ؤو�����س
�أ���ص��ح��اب��ه��ا وجت���ري���ف الأرا����ض���ي
ال��زراع��ي��ة وب��ن��اء ج���دران الف�صل
ال��ع��ن����صري ،وح��ظ��ر ال��ت��ج � ّول ومنع
النا�س من ال��ذه��اب اىل �أعمالهم
والتالمذة اىل مدار�سهم ،وما اىل
ذلك من �أعمال تع�سفية �أخرى .يف
املقابل ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية
و�سائر الدول العربية والإ�سالمية
والدول التي ت ّدعي حمبتها ال�سالم
والعدل الدوليني ،مل تتمكن جميعا ً
من احل�صول على موافقة جمل�س
الأمن الدويل على �إر�سال مراقبني
دوليني تابعني له يكونون مبثابة
قوة غري م�سلحة تفر�ض حمايتها
للفل�سطينيني مع متابعة ومراقبة

النظام الأ�سا�سي للمحكمة اعترب
�ضم �أرا�ضي الآخرين بالقوة من
ّ
�ضمن جرائم احلرب.
ثمة �أم���ر �آخ���ر يف ه��ذا ال�سياق
وه��و �أن الأمم امل��ت��ح��دة فكّ رت
يف �أع��ق��اب ال��ع��دوان الإ�رسائيلي
على الفل�سطينيني والعرب العام
 1967واح��ت�لال ال�ضفة الغربية
وق��ط��اع غ���زة واجل�����والن و�سيناء
وق�سم من الأرا���ض��ي اللبنانية يف
كفر�شوبا و�شبعا ،بتقدمي �شيء
م��ن احل��م��اي��ة لل�سكان املدنيني
الواقعني حتت الإح��ت�لال ،ف�صدر
ال��ق��رار ال��رق��م  237ال���ذي كلّف
مب��وج��ب��ه الأم���ي��ن ال���ع���ام ل�ل��أمم
املتحدة مكتب الأونروا يف اليونان
مبتابعة التنفيذ الف ّعال للقرار
ال��ذي �أو���ص��ى احلكومات املعنية
ب����االح��ت�رام ال���دق���ي���ق ل��ل��م��ب��ادئ
الإن�سانية ب�ش�أن معاملة الأ��سرى
وحماية املدنيني ،ولكن �إ�رسائيل
�أف�شلت املهمة ب�سبب �إدخالها
اليهود العرب �ضمن دائرة القرار.
وال��ع��ام ��� 1986ص��در ق���رار �آخ��ر
يطالب بتوفري احلماية لل�شعب
الفل�سطيني لكن �إ�رسائيل وحماتها
ق��اوم��وا ت��ن��ف��ي��ذه ،ب��ل و�ساهموا
جميعا ً يف تعطيل تدويل ال�رصاع
ف�����س��ق��ط م����ؤمت���ر ج��ن��ي��ف ال����دويل
وك��ذل��ك م���ؤمت��ر م��دري��د و�سقط
اي�ضا ً اقرتاح ت�شكيل جلنة حتقيق

الأو����ض���اع امل��زري��ة يف الأرا���ض��ي
الفل�سطينية املحتلة خ�صو�صا ً
يف ال�ضفة والقطاع .وه��ذا العجز
يعود كما هو معلوم للجميع اىل
الڤيتو الأمريكي املحكوم بالنفوذ
ال�صهيوين املتمثّل يف جماعات
ال�ضغط اليهودية ويف مق ّدمتها
منظمة الإيباك .وعلى هذا الأ�سا�س
ال ت��ك��ت��ف��ي ���س��ل��ط��ات الإح���ت�ل�ال
الإ��س�رائ���ي���ل���ي ب��ف��ر���ض احل�����ص��ار
اجلائر على ال�شعب الفل�سطيني
والعمل على خنقه ماديا ً ومعنويا ً
و�سيا�سيا ً ونف�سيا ً ،بل تعمد اىل
ق�صف ه��ذا ال�شعب بالدبابات
وال�صواريخ والطائرات احلديثة
املتطورة رداً على بع�ض العمليات
الب�سيطة التي ي�ضمنها القانون
الإن�ساين جلهة الدفاع عن النف�س
والأر����ض والعر�ض وامل���ال .وقد
ت�ضمن النظام الأ�سا�سي للمحكمة
ّ
اجلنائية الدولية يف روم��ا العام
�� ،1998ض�رورة �أن تقبل ال��دول
الأع�ضاء يف هذا النظام� ،إخت�صا�ص
املحكمة بالن�سبة اىل اجلرائم �ضد
الإن�سانية ،وجرائم احلرب والإبادة
اجلماعية وجرمية العدوان .كما �أن

العام � 1986صدر عن الأمم املتحدة
قرار يطالب بتوفري احلماية لل�شعب
الفل�سطيني لكن �إ�رسائيل قاومت
تنفيذه و�ساهمت يف تعطيل تدويل
ال�رصاع ف�سقط م�ؤمترا جنيف ومدريد
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دول��ي��ة ،يف وق��ت �أي���دت الواليات
املتحدة ت�شكيل جلنة من قبلها
برئا�سة جورج ميت�شيل ،و�إ�رسائيل
م��ن جهتها ع��ار���ض��ت وتعار�ض
با�ستمرار تطبيق القرارات الدولية
املت�صدية الحتاللها وعدوانها.
واملرة الوحيدة التي وافقت فيها
ع��ل��ى ح�����ض��ور دويل ف���وق �أرا�� ٍ���ض
واق���ع���ة حت���ت ���س��ي��ط��رت��ه��ا كانت
قبولها قوات املراقبني الدوليني
امل�ؤقتني يف اخلليل �إث��ر املذبحة
التي ارتكبها �أح��د امل�ستوطنني
هناك العام � 1994ضد امل�صلني
الفل�سطينيني .وق��د ج��اءت تلك
امل��واف��ق��ة ب��ه��دف
ال��ت��ه��رب من
ّ
احتمال �إر�سال قوة حماية دولية
حت��ت �إ���ش��راف الأمم امل��ت��ح��دة يف
�أعقاب �إ�صدار جمل�س الأمن القرار
 904ال���ذي �أك���د ع��ل��ى «احل��اج��ة
لتوفري احلماية والأم���ن لل�شعب
الفل�سطيني» .وقد اكتفت القوة
املذكورة بكتابة التقارير ورفعها
ل��ل��دول املانحة وللجنة الإرتباط
الفل�سطينية الإ�رسائيلية من دون
تدخل الأمم املتحدة.
�إن ق��م��ة ال�����س��خ��ري��ة يف انتهاك
الإ�رسائيليني حقوق الفل�سطينيني
تكمن يف �إع�لان��ه��م ت�شكيل جلنة
جماهريية مل�ساندة ن�ضال �أهايل
التيبت �ضد الإح��ت�لال ال�صيني.
وق��د قامت ه��ذه اللجنة ب�أن�شطة
�إحتجاجية �أمام ال�سفارة ال�صينية
ب��ت��ل �أب���ي���ب ،يف ح�ي�ن �أن ه����ؤالء
�أنف�سهم �إما ي�شاركون يف املجازر
���ض��د الفل�سطينيني �أو �أن��ه��م
ي�سكتون عنها.
وق���د و���ص��ف ال��ك��ات��ب جدعون
ليفي ه��ذا ال��ن��ف��اق ب ��أن��ه ن��وع من
النزق ال��ذي ال يطيقه العقل وال
يقبل به ال�ضمري.

كانون الأول

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

�إعداد :د� .أحمد َع ّلو
عميد متقاعد

�إلي�شا ليندر
واجلنوبية
وال����شرق��ي��ة .وعلى
الرغم من ا�ستخدامه معرب ًا
للغزوات املختلفة الإجت��اه��ات فقد
���ش�� ّك��ل يف امل��ا���ض��ي ،وال ي����زال ،رمز ًا
وم�صطلحاً لإعادة توحيد ح�ضارة ال�شعوب التي
تقيم يف حو�ضه ،و�آخ��ره��ا تلك الدعوة لإقامة
«الإحتاد من �أجل املتو�سط» (Union for The
 )Mediterraneanالتي �أطلقت منذ نهاية القرن
املا�ضي ،وما زال العمل يجري لإجنازه ،حتى اليوم.

يعترب
الأبي�ض
ال���ب���ح���ر
املتو�سط م��ن �أق���دم البحار
التي ت�ش ّكلت على �سطح الأر�ض ،كذلك
ينظر اليه ب�أنه املجال املائي احليوي الذي
تكون احل�ضارات القدمية منذ �آالف
�أ�سهم يف
ّ
ال�سنني .فعلى �ضفافه ،وعربه ،مت انتقال التجارة
والثقافات ،وال�شعوب ،وعلى �سطحه جرت معارك
وحروب كثرية ،غري �أنه كان وما زال ي�ش ّكل جامعاً
ما بني �شعوب و�أمم �أقامت على �شواطئه ال�شمالية

البحر الأبي�ض
املتو�سط

موطن احل�ضارة ومركز تاريخ العامل
و�سط الأر�ض
 Mediterraneusلفظة التينية وتعني
الأر�ض =  + Terraو�سط = � ،Mediusإذن
ت�أتي ت�سمية ه��ذا البحر باملتو�سط من كونه
يقع و�سط الأر����ض ،ف��الأر���ض تكاد حتيط به
من جميع اجلهات� :أوروبا من ال�شمال والغرب،
�أفريقيا اىل اجلنوب ،و�آ�سيا يف ال�رشق .وال يف�صل
بني هذه القارات �إال م�ضائق �صغرية :م�ضيق

جبل ط��ارق ال��ذي يف�صل �أوروب���ا عن �أفريقيا
ويف�صل البحر املتو�سط عن املحيط الأطل�سي
مب�سافة تبلغ حواىل  14كلم .كما يف�صل �آ�سيا
عن �أوروب��ا م�ضيق الدردنيل بعر�ض ال يتجاوز
 1.2كلم ،ويف�صل هذا امل�ضيق املتو�سط عن
بحر مرمرة والبحر الأ�سود الذي يعتربه البع�ض
ج��زءاً منه .كما تف�صل قناة ال�سوي�س �أفريقيا
عن �آ�سيا بعر�ض مئات الأمتار ،وت�صل البحر
املتو�سط بالبحر الأحمر.
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�أبعاد البحر املتو�سط
يبلغ طول البحر املتو�سط حواىل  3860كلم
من م�ضيق جبل طارق وحتى مدينة �إ�سكندرون
يف تركيا ،و�أق�صى عر�ض له حواىل  1600كلم
ما بني ليبيا و�سلوفينيا ،كما �أن �أق�صى عمق
ملياهه هو 5200م ومتو�سط عمقه 1500م،
�أم��ا م�ساحته فتبلغ ح��واىل  2.5مليون كلم2
والبع�ض ي�ضيف اليه البحر الأ�سود وم�ساحته

� 450أل��ف كلم .2وميكن مالحظة وج��ود �أذرع
لهذا البحر ،وهي كبرية لدرجة �أن البع�ض يطلق
عليها �إ�سم بحار ،وه��ي :البحر الأدرياتيكي
��شرق��ي �إي��ط��ال��ي��ا ،والبحر الأي���وين يف جنوبها،
وبحر �إيجيه بني تركيا واليونان ،كذلك البحر
الترياين غربي �إيطاليا ،وبحر الباليار جنوب
فرن�سا و�رشقي �إ�سبانيا ،وغريها ،...كما يحتوي
هذا البحر على عدد من اجلزر الكبرية �أهمها:
قرب�ص � -صقلية � -رسدينيا  -كور�سيكا -
كريت  -مالطا  -جزر البليار وغريها� .أما طول
�شواطئه فيبلغ حواىل � 46ألف كلم ،تتوزعها
نحو  24دول��ة ومقاطعة ،وهو يكاد �أن يكون
بحراً �شبه مغلق ،كما �أنه الأكرث تلوثا ً يف العامل
لأن مياهه ال تتجدد �إال كل مئة عام تقريبا ً.

الكثري يف الفكر وال��ف��ن والفل�سفة وغريها.
ومنذ منت�صف الأل��ف الثاين قبل امليالد بد�أ
الفينيقيون ينطلقون من �سواحل املتو�سط
ال�رشقية (�سوريا ولبنان) ،وي�سيطرون على
البحر املتو�سط ،فقد �أبحروا اىل �أجزائه كافة،
وع�بر م�ضيق جبل ط��ارق و�صلوا اىل املحيط
الأط��ل�����س��ي ،وم��ن��ه اىل ال�����ش��واط��ئ الأفريقية
وك��ذل��ك اىل ال�����ش��واط��ئ ال�����ش��م��ال��ي��ة ،ناقلني
جت��ارت��ه��م وح�����ض��ارت��ه��م وح��ت��ى ب��ع�����ض �أب��ن��اء
�شعوبهم ،ف�أقاموا امل�ستعمرات
يف �أف��ري��ق��ي��ا و�إ�سبانيا
و�أ������ص�����ب�����ح�����ت
قرطاجة (يف
ت��ون�����س

تاريخ البحر املتو�سط
يرجح بع�ض علماء الأر�ض �أن البحر املتو�سط
قد تك ّون وفق نظرية ال�صحائف التكتونية،
وي���رون �أن الأر����ض ك��ان��ت قبل  250مليون
�سنة ت�شكّ ل كتلة واحدة تدعى «باجني» ،وكان
خليج «تي�ش» �أو «تيت�س» خليجا ً �ضخما ً تطور
لي�صبح البحر املتو�سط على ال�ساحل ال�رشقي
ل��ب��اجن��ي ،وخ�ل�ال م�لاي�ين ال�����س��ن�ين انق�سمت
«باجني» وب��د�أت �أج��زا�ؤه��ا تزحف تدريجا ً نحو
�أماكنها احلالية ،م�شكّ لة القارات التي نعرفها
اليوم ،وه��ذه احلركة �سمحت لهذا اخلليج �أن
يت�صل باملحيط الأط��ل�����س��ي قبل ح���واىل 65
مليون �سنة ،كما �أن دوران القارات وحتركها
�أقفل الطرف ال�رشقي لبحر «تيت�س» ،وهكذا
�أخذ البحر املتو�سط �شكله احلايل.
يف ما يتعلق بالتاريخ الب�رشي للبحر املتو�سط،
ترجح كرثة من امل�ؤرخني �أن يكون امل�رصيون
ّ
هم �أ�صحاب �أوىل احل�ضارات التي قامت يف
حو�ض البحر املتو�سط وذل��ك ما قبل الألف
الثالث قبل امل��ي�لاد ،فقد حظي امل�رصيون
ب��ح��ك��وم��ة وط��ن��ي��ة م��ن��ذ  3100ق.م ،كذلك
يعتقد بع�ض امل ��ؤرخ�ين �أن تكون احل�ضارة
«املينوية» التي قامت يف جزيرة كريت مع
بداية الألف الثالث ق.م هي �أوىل احل�ضارات
الأوروبية يف حو�ض املتو�سط ،وبعدها ظهرت
احل�ضارة اليونانية التي يعترب بع�ض الباحثني
�أنها ت�أثرت باحل�ضارة امل�رصية و�أخ��ذت عنها

اليوم)،
�إح����������������دى
�أه���م م��دن البحر
املتو�سط ،وقد ب�سطت
�سيطرتها على ه��ذا البحر ما
بعد العام 600ق.م ،وك��ان �رصاعها مع روما
يف م��ا بعد ،ترجمة عملية ،ونتيجة للتناف�س
التجاري والرغبة يف ال�سيطرة على هذا البحر
وجت��ارت��ه والأ���س��واق املنت�رشة على �شواطئه
املتنوعة �شماالً يف �أوروب��ا ،وجنوبا ً يف �أفريقيا
و�رشقا ً يف �آ�سيا.
لقد ا�ستطاع ال��روم��ان بعد هزمية قرطاجة
ال��ع��ام  202ق.م ،ال�سيطرة ع��ل��ى �شواطئ
املتو�سط والأرا�ضي املحاذية له كلها تقريبا ً،
وخالل عدة قرون ا�ستطاع الرومان ال�سيطرة
على ح��و���ض ه��ذا البحر م��ن ال�شمال وال�رشق
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والغرب واجلنوب حتى �أنهم �أطلقوا عليه �إ�سم
«بحرنا» (.)Mare Nostrun
ب��ع��د ���س��ق��وط الإم��ب�راط����وري����ة ال��روم��ان��ي��ة
وان�شطارها ،حافظ البحر املتو�سط على دوره
ك�أهم طريق بحري يف العامل ،فعلى �شواطئه
تقع �أه���م م��دن ال��ع��امل ال��ت��ج��اري��ة يف التاريخ
القدمي والو�سيط ،من الق�سطنطينية اىل روما
والبندقية وجنوى وبر�شلونة ،اىل مدن ال�ساحل
الأفريقي والآ�سيوي ،فقد كانت التجارة بني

ال�صني والهند و�أوروبا تتم من خالله وعرب الرب
الآ�سيوي ال�سوري واللبناين يف ما كان يعرف
بطريق احلرير.
فق َد املتو�سط ج���زءاً م��ن �أهميته التجارية
ك�أق�رص طريق اىل م��راك��ز ال��ع��امل ال��ق��دمي بعد
اكت�شاف طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح على يدي
البحار الربتغايل فا�سكو دي غاما العام 1497
وو�صوله اىل الهند العام  ،1498وا�ستخدام
ال�سفن ه��ذا الطريق نحو ال����شرق ،كذلك بعد
اك��ت�����ش��اف �أم�ي�رك���ا ال��ع��ام  1492ع��ل��ى يدي
كري�ستوف كولومب�س ،لكن وبعد افتتاح قناة

ال�سوي�س العام  ،1869عاد البحر املتو�سط
ك�أق�رص طريق يربط ما بني �أوروبا و�آ�سيا بحراً،
و�شكّ ل يف ما بعد �أهم اخلطوط البحرية �إن�شغاالً
وازدحاما ً بحركة ال�سفن التجارية ،كذلك فقد
�شكّ ل م�رسحا ً لكثري من املعارك البحرية خالل
احلربني العامليتني الأوىل والثانية.
البحر املتو�سط يف اجليوبولتيك
يعترب ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط م��ن �أه���م املواقع

اجليو�سرتاتيجية يف العامل خ�صو�صا ً بالن�سبة
اىل دول الغرب الأوروب��ي والواليات املتحدة
الأمريكية �أي دول حلف «الناتو» (،)NATO
وك��ذل��ك ك���ان م��ه��م�ا ً ج���داً يف ا�سرتاتيجيات
املع�سكر ال�رشقي ال�سابق (حلف وار�سو) بزعامة
الإحتاد ال�سوفياتي .وخالل فرتة احلرب الباردة
ما بني املع�سكرين ( )1990 - 1945كان
املتو�سط م�رسح تناف�س و�رصاع.
�إن �أهمية هذا البحر اجليو�سرتاتيجية تكمن يف
بنيته اجليوبولتيكية فهو ي�شاطئ حواىل 24
دولة وكيانا ً �سيا�سيا ً وب�رشيا ً ،وح�ضاريا ً .وعلى

�شواطئه ال�رشقية واجلنوبية جتمعات ب�رشية
ودول تكتنز �أه��م ال�ث�روات وم���وارد الطاقة.
ك��ذل��ك يف حو�ضه �أق���دم احل�����ض��ارات الب�رشية
الفرعونية واليونانية والرومانية ،وعلى �ضفته
ال�رشقية ظهرت الأدي���ان التوحيدية الثالثة،
ومنها انطلقت احل�ضارة والثقافة كما يعتقد
الكثري من امل�ؤرخني.
دول احلو�ض
تنتمي اىل ح��و���ض املتو�سط جمموعة من
ال��دول تقع يف ثالث ق��ارات� :أوروب��ا و�أفريقيا
و�آ�سيا وهي كما ي�أتي:
 �أوروب���ا� :إ�سبانيا  -فرن�سا -موناكو � -إيطاليا � -سلوفينيا -
كرواتيا  -البو�سنة والهر�سك
 اجلبل الأ�سود � -ألبانيا -اليونان ،وي�ضاف اليها
م��ق��اط��ع��ة ج��ب��ل ط���ارق
الإنكليزية.
آ���س��ي��ا:
 �تركيا
 �سوريا  -لبنان -�إ�رسائيل  -فل�سطني.
 �أفريقيا :م�رص -ليبيا  -تون�س  -اجلزائر
واملغرب.
وهناك الدولتان اجلزيرتان:
قرب�ص ومالطا.
تبلغ م�ساحة ال���دول املطلة على
البحر املتو�سط وت�شاطئه �أك�ث�ر م��ن 9
ماليني كلم ،2ويزيد عدد �سكانها على 470
مليون ن�سمة (�إح�صاء  ،)2008وه��ذا ي�شكّ ل
كتلة ب�رشية ك��ب�يرة ،و�سوقا ً جت��اري��ة وا�سعة.
وت��رت��ب��ط ه��ذه ال���دول مبجموعات ومنظمات
�إقليمية مهمة ،كدول الإحت��اد الأوروب��ي الذي
ي�ضم  27دولة ،وجمموعة الدول العربية التي
ت�ضم  22دولة.
ولعل هذا الواقع قد �ساعد يف بلورة م�رشوع
�إق��ام��ة الإحت���اد املتو�سطي منذ نهاية القرن
املا�ضي ،ويف ال�سعي اىل بلورة م�رشوع الإحتاد
من �أجل املتو�سط منذ �سنوات قليلة م�ضت،
لتدعيم الروابط بني هذه الدول يف املجاالت
املختلفة وحماية البحر املتو�سط.
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الإحتاد من �أجل املتو�سط
ع���رف ه���ذا امل�����ش�روع ع��ن��د �إط�ل�اق���ه مب�رشوع
«الإحتاد املتو�سطي» وهو هيئة ت�ضم الدول
الأع�ضاء يف الإحت���اد الأوروب���ي ،ي�ضاف اليها
ال��دول املطلة على البحر املتو�سط  +الأردن
وموريتانيا .وقد �أعلن عن انطالق هذا الإحتاد،
الرئي�س الفرن�سي (�ساركوزي) يف  13متوز
العام  ،2008بهدف �إقامة م�رشوعات تنموية
تتعلق بالبحر املتو�سط والدول املطلة عليه.
وق��د �ضم امل����شروع ح��واىل  43دول��ة ،برئا�سة
م�شرتكة ما بني الرئي�س الفرن�سي والرئي�س
امل����صري ح�سني م��ب��ارك ،كممثلني ع��ن دول
�ضفتي املتو�سط ال�شمالية واجلنوبية ،وعلى
�أن تتغري الرئا�سة كل �سنتني.
مي��ك��ن تلخي�ص �أه�����داف الإحت�����اد م��ن �أج��ل
املتو�سط كما ي�أتي:
 تخفيف حدة تل ّوث البحر املتو�سط والعملعلى تنظيفه و�شواطئه ،والرتكيز على املياه
وال�رصف ال�صحي.
 �إجناز طريق بري يربط بني موانئ للمتو�سط(طريق �رسيع) وحت�سني عمليات النقل البحري
بني هذه املوانئ.
 تعزيز التعاون وو�سائل احلماية املدنيةوالوقاية من الكوارث الطبيعية� ،أو التي من
�صناعة الإن�سان.
 ت�شجيع خطة بناء م�شاريع الطاقة البديلةوتوليد الطاقة ال�شم�سية.
 �إق��ام��ة جامعة �أورو متو�سطية لت�شجيعاحلراك الأكادميي بني الدول الأع�ضاء ومقرها
يف �سلوفينيا.
 دع��م امل��ؤ���س�����س��ات وال����شرك��ات ال�صغريةواملتو�سطة ،عرب تقدمي امل�ساعدات الفنية
واملالية الطوعية من الدول الأع�ضاء.
مل ي��رق ه��ذا الإحت���اد لبع�ض دول احلو�ض
املتو�سطي ،فليبيا ر�أت فيه �إه��ان��ة للدول
الأفريقية والعربية على ال�ضفة اجلنوبية للبحر،
وتركيا اعتربته حماولة فرن�سية للتعوي�ض
لرتكيا و�إر�ضائها عن امتناع الإحتاد الأوروبي
عن املوافقة على دخولها لهذا الإحتاد ،كما �أن
تر�ض عن موقف دول
جمموعة الدول العربية ،مل َ
الإحتاد الأوروبي يف نظرتها اىل ال�رصاع العربي
 -الإ�رسائيلي ومببادرة ال�سالم العربية يف قمة

ب�يروت ال��ع��ام  ،2002كذلك موقف الإحت��اد
الأوروب���ي من مبادرة ال�سالم الفل�سطينية -
الإ�رسائيلية والعدوان على غزة العام 2008
ومطلع العام  .2009ولكن وعلى الرغم من
هذه ال�صعوبات ،ف�إن م�ساعي فرن�سا وبع�ض
الدول الأوروبية ما زالت حثيثة لإزالة العقبات
التي حت��ول دون تفعيل ه��ذا الإحت���اد ،ولكن
هذا الطموح الأوروبي  -املتو�سطي يف تكوين
�إحت���اد فاعل يكون ل��ه ح�ضوره الإقت�صادي
وال�سيا�سي واحل�ضاري على امل�رسح العاملي،
ما زالت تعرت�ضه عقبات التعنت والتهمي�ش
ال��ت��ي تتبعها ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأمريكية
و�إ��سرائ��ي��ل ،يف ممار�سة �سيا�ساتها العاملية،
ورغبتها يف الإنفراد يف تقرير �سيا�سة الكون
وفق م�صاحلها.

ح�ضارة م�شرتكة
لقد �شكّ ــل البحر الأبيــ�ض املتــو�سط طــوال
حيزاً جغــرافيا ً واحداً ،تفاعلت
تاريخه البــ�رشي ّ
�شعوبه ومت��ازج��ت ،بفعل حركة الأم��واج التي
حملت ال�سفن ب�ين م��وان��ئ��ه ،وم��ع��ه��ا حملت
ثقافــات و�أفكاراً وب�شــراً ،كما حملت املوارد
واملنتجات املختلفة ب�ين �شواطئه ،وبذلك
تك ّونت ح�ضارة م�شرتكة جتمع ب�ين �شماله
�وح��ـ��ـ��د ب�ين الأوروب��ي��ـ�ين
وج��ن��وب��ه و��شرق��ـ��ـ��ه ،ت� ّ
والعرب ،لذلك من ال�ضـروري �أن تعيــد هذه
ال�����ش��ع��وب ب��ن��اء ت��ـ��ـ��اري��خ م�شتــرك �إنــ�ساين،
�إج��ت��م��اع��ي� ،إق��ت�����ص��ادي و���س��ي��ا���س��ي ،فالعامل
اليوم يعي�ش حتديات كثرية ،و�شعوب حو�ض
املتو�سط م��دع��وة للإ�ستجابة ،وبحجم هذا
التحدي.
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املراجع:
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htm.
•
www.wordiq.com/
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•
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•
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• البحر والتاريخ :عامل املعرفة  -العدد
� - 314إبريل  ،2005حترير� :إ� .إ .راي�س -
ترجمة د .عاطف �أحمد.
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�إعداد :تريز من�صور

تر�شيد الطاقة يتق ّدم عاملياً

�إنتاجها من املوارد املتج ّددة
يجذب الإ�ستثمارات ال�ضخمة
تواجه الب�رشية اليوم �أكرب
تاريخها،
يف
مع�ضلتني
التغيري املناخي والزيادة
امل���ط���ردة يف ع���دد �سكان
ّ
الأر�����ض ،ال��ذي �سيبلغ نحو
ت�سعة مليارات ن�سمة العام
 ،2050بينما يعاين نحو 1.5
بليون �شخ�ص احل��رم��ان من
الكهرباء .وانطالقاً من هذا
الواقع ت�برز احلاجة امللحة

«ث����������ورة خ����������ض��راء» يف

اىل ال��ت��ع��اون ال����دويل من
�أجل ت�أمني ا�ستثمارات يف
توليد الكهرباء من الطاقة
امل��ت��ج�� ّددة (ه����واء� ،شم�س
ومياه) وتكنولوجيا تخف�ض
ك��ل��ف��ة �إن��ت��اج��ه��ا ،مم��ا يحد
امل�سببة
من انبعاث الغازات
ّ
الرتفاع درجة حرارة الأر�ض
(الإحتبا�س احلراري).
وت�ش ّكل الطاقة املتج ّددة

ال���ق���رن احل����ايل و�سيكون
العقد املقبل عقد الطاقة
املتج ّددة كما ك��ان العقد
املا�ضي «عقد الإنرتنت»،
بحيث �أن قيمة الإ�ستثمارات
املطلوبة يف قطاع الطاقة

املتج ّددة عاملياً قد ارتفعت
بني العامني  2004و2009

برنامج لدعم �إنتاج الطاقة البديلة
�أطلق م�رصف لبنان برنامج دعم امل�شاريع والإ�ستثمارات يف الطاقة
املتج ّددة وحفظ الطاقة ،واملم ّول �ضمن هبة من الإحتاد الأوروبي بقيمة
 15مليون ي��ورو م��و ّزع��ة ب�ين م�رصف لبنان ( )12.2و��شرك��ة كفاالت
(مليونان و� 600ألف يورو).
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اىل  155مليار دوالر.

�أين لبنان من كل ما يح�ضرّ
له العامل يف جمال تر�شيد

الطاقة والإ�ستثمار يف قطاع

الطاقة املتج ّددة ،خ�صو�صاً
و�أن���ه ي��ع��اين �أزم���ة كهرباء

دقت ناقو�س اخلطر ال�صيف
الفائت ،يف جماالت الإنتاج

والتوزيع و�أ�سعار الفيول...؟

ي�أتي هذا امل�رشوع يف �سياق �سعي امل�رصف املركزي اىل ت�شجيع املبادرات
اخلا�صة بالإ�ستفادة من املوارد املتج ّددة ،وهو كان �أ�صدر �سابقا ً عدة
تعاميم حول الطاقة والبيئة و�أهمية الإ�ستثمار يف الطاقة املتج ّددة التي
يتحملها الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات،
ميكن �أن ت�ؤمن وفراً مهما ً يف التكلفة التي
ّ
�إ�ضافة اىل كونها نظيفة بيئيا ً.
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ول��ل��ق��ط��اع اجل���دي���د م�ستقبل
واع��د ،كما ي�ؤمل �أن يوفر فر�صا ً
�إقت�صادية للبنان �إذا متكّ ن �أن
يكون مركزاً مل�ؤ�س�سات تطور التقنيات التي لها عالقة بالطاقة عموما ً.
وفق م�صادر م�رصف لبنان ف�إن الأموال التي �سبق ذكرها �ست�ستعمل يف
دعم خف�ض تكلفة �إ�ستدانة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية �أو املتو�سطة لتطوير
م�شاريع الطاقة املتج ّددة .و�سوف تكون قيمة هذا الدعم  5يف املئة من
قيمة القر�ض عندما يكون القر�ض حا�صالً على دعم �آخر ،مثل القرو�ض
املدعومة من ال�صناعة �أو الزراعة �أو ال�سياحة �أو التكنولوجيا ،ويبلغ حدود
الـ 15يف املئة يف حال عدم وجود دعم فعلي.
الهدف من ذلك �أن تقارب الفائدة ال�صفر يف املئة ،و�أن تكون القرو�ض
لآجال متو�سطة وطويلة ،بحيث �أن الوفر الذي يوجده ا�ستخدام التقنيات
للطاقة املتج ّددة يفي مع الوقت قيمة القر�ض .وي�ؤكد امل�صدر �أن هذا
املو�ضوع قيد املتابعة والتح�ضري و�سيتم �إطالق م�رشوع «نرييا» الذي
�سيكون �إطاراً للعمل ،ي�شارك فيه الإحتاد الأوروبي وبرنامج الأمم املتحدة
الإمن��ائ��ي وم�رصف لبنان وم�ؤ�س�سات حكومية �أخ���رى ،لطرح امل�شاريع
وال�سيا�سات املالئمة لإط�لاق الطاقة امل��ت��ج� ّددة ،ال �سيما �أن الهدف
الأ�سا�سي اليوم تقلي�ص الفاتورة الإجمالية ال�ستهالك الطاقة يف البالد
وتعزيز القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات اللبنانية ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم.

وزارة الطاقة واملياه
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كفاالت ،هي �رشكة م�ساهمة لبنانية مالية ذات منفعة عامة ،تعود
ملكيتها للم�ؤ�س�سة الوطنية ل�ضمان الودائع ( )٪75وخلم�سني
م�رصفا ً لبنانيا ً (.)٪25
تعمل ك��ف��االت على م�ساعدة امل��ؤ���س�����س��ات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم (العاملة يف لبنان) ،للح�صول على
متويل م�رصيف عن طريق منح كفاالت لقرو�ض م�رصفية،
ب��ن��ا ًء على درا���س��ات ج��دوى وخطط م�ؤ�س�سية مق ّدمة من
طالبي القرو�ض ،تربهن على ا�ستدامة الن�شاط الإقت�صادي
ال���ذي ه��و حم���ور ط��ل��ب ال��ق��ر���ض .ت��ت��وج��ه ��شرك��ة كفاالت
برباجمها اىل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم التي تعمل
يف �أحد القطاعات الإقت�صادية التالية :ال�صناعة ،الزراعة ،ال�سياحة،
الإنتاج احلريف ،والتقنيات املتطورة.

كفاالت

كفاالت وم�شاريع الطاقة
متر القرو�ض املدعومة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة عرب �رشكة
ّ
كفاالت التي �رشح رئي�س جمل�س �إدارتها ومديرها العام الدكتور خاطر �أبي
حبيب ،م�ساهمتها يف ت�شجيع �إنتاج الطاقة البديلة و�آلية تطبيق برنامج
الطاقة الر�شيدة.
من الربامج التي و�ضعتها ال�رشكة �أخرياً برنامج «كفاالت» للطاقة وهو
مكمل لرباجمها ال�سابقة يف جمال الطاقة ،مدته �سبع �سنوات مع فرتة
ّ
�سماح .وميكن مبوجبه للم�ستفيد من برامج الطاقة امل�ستدامة �أن يطور
نظام الطاقة العامل يف م�صنعه �أو �رشكته� ...سواء كان هذا النظام م�ستداما ً
�أو تقليديا ً (�صديق للبيئة �أم غري �صديق لها).
الهدف من ه��ذا الربنامج العمل على تطوير �إنتاج الطاقة من خالل
املوارد املتج ّددة (ال�شم�س ،الهواء ،املياه) .ومبد أ� الإ�ستدامة بالطاقة
ينطلق من فكرة الطاقة الر�شيدة التي تتعدى الإ�ستعمال الروتيني
للطاقة التقليدية ،خ�صو�صا ً حني ت�صل ن�سبة الإ�ستعمال اىل الذروة،
وبالتايل ينبغي ا�ستعمالها والإ�ستفادة منها ب�أف�ضل الطرق.
ويو�ضح الدكتور �أبي حبيب� ،أنه انطالقا ً من هذه اخللفية ،وبالتعاون
مع الإحت��اد الأوروب���ي ،ال��ذي و�ضع هبة بت�رصّف ال�رشكة بقيمة مليونني
و� 600أل��ف ي��ورو ،ت�ستعمل كاحتياط اىل جانب �أم��وال �رشكة كفاالت
اخلا�صة ،لهند�سة برامج متويل تعطي �أف�ضلية وا�ضحة للطاقة الر�شيدة
وامل�ستدامة ،و�ضعت كفاالت ثالثة برامج �ضمن الربنامج الرئي�س:
 -ب��رن��ام��ج الرت�شيد ،وه��و ينطبق على ا�ستثمارات يف القطاعات

�أعلن وزير الطاقة واملياه املهند�س جربان با�سيل
اعتماد ا�سرتاتيجية وطنية �شاملة لكفاءة الطاقة،
مرفقة مب�رشوع قانون حفظ الطاقة ،الفتا ً اىل �أن وزارة الطاقة واملياه
و�ضعت خطة ،على �أن تتقدم بها قريبا ً اىل جمل�س الوزراء ،متهيداً
لإقرارها يف املجل�س النيابي.
كما �أطلقت الوزارة ثالثة م�شاريع ،الأول ق�ضى بتوزيع  3ماليني
ملبة م��وف��رة للطاقة على مليون م��ن��زل ،علما ً �أن ه��ذه اللمبات
الإقت�صادية حتقّق وفراً �سنويا ً �إجماليا ً بحدود  76مليون دوالر� .أما
امل�رشوع الثاين فيتعلق باعتماد الطاقة ال�شم�سية لت�سخني املياه.
ويق�ضي امل�رشوع ب�أن تقدم امل�صارف للراغبني قرو�ضا ً ب�سيطة،
وبفائدة �صفر يف املئة ،مع تق�سيط على � 5سنوات ،و�ست�سهم
الوزارة بـ 200دوالر حت�سم من ثمن كل �سخان �شم�سي يتم تركيبه
من خالل هذا امل�رشوع.
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الأ�ساليب الر�شيدة.
 الربنامج الثاين يتيح كفالة قرو�ض ت�ستعملها امل�ؤ�س�سات لإنتاجالطاقة امل�ستدامة ،مدة هذه القرو�ض خم�سة ع�رش عاما ً ،وت�شمل فرتة
�سماح �سنتني ،فيما ت�صل قيمتها اىل مليار و� 200ألف لرية لبنانية،
لتكون مدعومة ومعفية من الإحتياطي الإلزامي.
موجه اىل
 الربنامج الثالث ي�شبه �سابقه يف جميع تفا�صيله ،ولكنه ّاملرحلة الالحقة� ،أي عندما ي�سمح الت�رشيع اللبناين للمنتج اخلا�ص بيع
�إنتاجه من الطاقة اىل ال�شبكة العامة ،يف حال توافر الفائ�ض لديه� ،أ�سوة
بدول العامل املتطورة ك�أملانيا ،وكندا والدامنارك ...و�سوف تكون مدة
هذا القر�ض � 15سنة ،ولكن مع فرتة �سماح ثالث �سنوات ،لأن توقعاتنا
لن�سبة الإ�ستثمارات يف هذا املجال �سوف تكون �أكرب.

اىل ذلك ثمة م�رشوع ثالث حموره الإنارة العامة للأوتو�سرتادات
وال��ط��رق ال��ت��ي ك��ث�يراً م��ا ت��ك��ون م�ضاءة ن��ه��اراً ومظلمة ليالً،
ومبوجب هذا امل�رشوع �سي�صار اىل توزيع «الفوتو �سن�رس» على
كل البلديات بكلفة ب�سيطة ،ما يوجد نظاما ً موحداً لكل البلديات،
ويحقق وفراً �سنويا ً مهما ً يف وقت تبلغ فيه م�ستحقات كهرباء لبنان
من امل�ؤ�س�سات العامة ،نحو  500مليار دوالر.

اتفاق بني لبنان والإحتاد الأوروبي
مت بني لبنان وبني الإحتاد الأوروبي يف هذا
عن م�ضامني الإتفاق الذي ّ
امل�ضمار يقول �أبي حبيب:
امل�رصف بتمويل الن�شاط االقت�صادي املقرتح .ونتيجة للكفالة
هذه ،ف�إن امل�رصف املقر�ض قد يخف�ض من الكفاالت وال�ضمانات
الأخ��رى التي يطلبها ع��ادة للموافقة على القر�ض� .إال �أن القرار
النهائي للموافقة على القر�ض يكون يف يد امل�رصف املقر�ض،
وهو يحدد �أي�ضا ً �رشوط القر�ض.
بالإ�ضافة اىل �صفة ال�ضمانة املرتبطة
بالكفالة ،ف�إن املقرت�ض امل�ستفيد من
كفالة �رشكة كفاالت ،يح�صل مبا�رشة على
دعم مايل يخف�ض الفوائد املرتتبة على
القر�ض ،ما ي�سمح للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة احل��ج��م م��ن الإق�ترا���ض من
امل�صارف بكلفة متويلية معقولة.

ت�ستفيد القرو�ض املكفولة من قبل �رشكة كفاالت من دعم مايل
خلف�ض الفوائد عليها.
مت �إن�شاء برنامج الدعم هذا لتخفي�ض الأعباء املالية على
وقد ّ
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم التي تقرت�ض من �أجل
متويل ن�شاطاتها.
ت��ق��وم وزارة املالية اللبنانية ب��دف��ع هذا
ويتم
الدعم ب�إدارة امل�رصف املركزي اللبناين.
ّ
�إ�صدار كفالة القر�ض بنا ًء على جدوى امل�رشوع
املق ّدم وذلك ل�صالح امل�رصف املقر�ض.
ومتكن الكفالة املقرت�ض من تقدمي �ضمانة
للم�رصف املقر�ض وب��ذل��ك تنخف�ض خماطر
ال��ق��ر���ض على امل����صرف ،مم��ا ي��زي��د م��ن رغبة

لقد خ�ص�ص الإحت��اد الأوروب���ي مبلغا ً قدره
 12.2مليون يورو هبة مل�رصف لبنان ت�ستعمل
يف دع��م فوائد الطاقة الر�شيدة وامل�ستدامة
وتطويرها .ويف هذا الإطار ف�إن امل�رصف يقوم
ب ��إع��داد ال��درا���س��ات ال�لازم��ة لتطوير العديد
من الربامج الأخ��رى (غري دعم القرو�ض التي
تكفلها �رشكة ك��ف��االت) .من ه��ذه ال�برام��ج ما
موجه
موجه للأفراد واملنازل ،ومنها ما هو ّ
هو ّ
اىل امل�شاريع الكبرية التي تتعدى امل�شاريع
التي تكفلها كفاالت .و�إذا جمعنا هذه الربامج،
�سنجد �أن جممل هذه احلوافز امل�رصفية املالية،

ال��ت��ي ت�شملها ك��ف��االت ،يف ح��ال �أرادت هذه
امل�ؤ�س�سات �أن ّ
تر�شد �أجهزة الطاقة املوجودة
لديها ،بزيادة �إنتاجيتها وحتا�شي الهدر �أو
ما �شابه .يف ه��ذه احل��ال ف ��إن ال�سقف الأعلى
للإقرتا�ض هو ثالثمائة مليون لرية لبنانية يف
برنامج كفاالت الأ�سا�سي ،وهو يرتفع اىل 600
مليون �إذا كان القر�ض من خالل برنامج كفاالت
الإ�ضايف لرت�شيد الطاقة .واملفارقة اجلديدة
هنا� ،أن فرتة القر�ض متتد لع�رش �سنوات (بهدف
الت�شجيع على اعتماد الطاقة املتج ّددة) ،الأمر
ال��ذي ي�شكّ ل ح��اف��زاً للم�ؤ�س�سات ال�ستعمال
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يف العامل
املتج ّددة
الطاقة

�إقت�صادية م�ستدامة.
وق��د �أ���ش��ارت التوقعات ال��ع��ام 2009
اىل زيادة الإعتماد على الوقود الأحفوري
يف توليد الطاقة ،ما يحمل تبعات خطرية،
�إذ يرفع �إ�ستهالك العامل من النفط 44
يف امل��ئ��ة ب�ين ال��ع��ام�ين  2006و2033
يف ال��دول غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإقت�صادي والتنمية ،الأمر الذي يدعو اىل
��ض�رورة ال��ت��ع��اون ال���دويل وتوحيد اجلهود
للحفاظ على م�صادر الطاقة يف العامل وت�أمني
احتياجاته منها ،ما يتطلب ت�أمني ا�ستثمارات
يف توليد الطاقة املتج ّددة واعتماد تكنولوجيا
تخف�ض كلفة �إنتاجها.

ت�شكل الطاقة امل��ت��ج� ّددة «ث��ورة
خ�رضاء يف القرن احل��ايل» و�سيكون العقد
املقبل عقد الطاقة امل��ت��ج� ّددة كما كان
العقد املا�ضي «عقد االنرتنت» ،بحيث �أن
قيمة الإ�ستثمارات املطلوبة يف قطاع الطاقة
املتج ّددة عامليا ً قد ارتفعت بني العامني
 2004و � 2009إىل  155بليون دوالر.
ومن ناحية �أخ��رى ،باتت الطاقة املتج ّددة
ق�ضية عاملية ،ب�سبب زي���ادة ع��دد ال�سكان
وازدي�����اد احل��اج��ة �إىل ال��ط��اق��ة لتحقيق تنمية

لكن الأمور �ستت�سارع يف الفرتة الالحقة ،ومن جهتها �سوف تقوم كفاالت
ب�إعداد حلقات حوار لتو�سيع املعرفة يف هذا املجال .و�أكد �أن الهدف من
هذه الربامج لي�س تر�شيد الطاقة ،وتخفي�ض الكلفة الوطنية فح�سب،
بل تعزيز الطلب على اخلدمة يف قطاع �سيكون الأكرث منواً يف الإقت�صاد
العاملي احلديث يف ال�سنوات القادمة ،و�سوف تكون هنالك مناف�سة
�إقليمية �شديدة على مركز هذه اخلدمات التقنية واملعرفية.
وختم قائالً� :إن عدداً كبرياً من اللبنانيني يعملون
يف ال�رشكات الرائدة يف هذا احلقل يف �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ،ووجود �سوق للخدمات يف لبنان� ،سوف
ي�شجع على العودة ،وفتح مكاتب للخدمات و�إنتاج
الربامج التي تخدم ال�سوق اللبناين وت�ستخرج منه
ربحية كافية كي ت�ستمر وتنطلق خلدمة ال�سوق
الإقليمي و�أفريقيا ،حيث التناف�س يف هذه احلقول
ويف هذه املناطق يف �أوجه.

هي �أف�ضل ما يوجد يف العامل على م�ستوى التمويل ،ولكن هذا ال يعني �أن
احلوافز هي الأف�ضل يف العامل ،باعتبار �أن هناك بع�ض الدول مثل �أملانيا
وكندا والدامنارك ...ي�شرتي الطاقة من املنتجني الأفراد يف حقل الطاقة
املتج ّددة ب�أ�سعار ت�شجيعية م�ضاعفة عن �أ�سعار الطاقة التقليدية.
و�أ�شار اىل �أن هذه القرو�ض �سوف تخ�ضع للت�صنيف الفني من قبل
م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة ،للتمييز بني ما ي�شكّ ل تر�شيداً للطاقة و�إنتاج طاقة

م�ستدامة ،وبني ما ال يحظى بهذا التو�صيف.
كما و�أن تعميما ً �صدر عن م�رصف لبنان لتغطية
هذه الربامج ودعمها.
وتوقّ ع الدكتور �أبي حبيب �أن تكون انطالقة
ه��ذه الربامج خجولة ن�سبيا ً يف الفرتة الأوىل،
التعرف عليها �سوف ي�ستغرق وقتا ً،
باعتبار �أن
ّ
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�إعداد :تريز من�صور
قائد �أورك�سرتا الأل��وان ،مبدعة ري�شته يف ر�سم اخلطوط والأل��وان املعبرّ ة عن احلاالت
الإن�سانية ،والطبيعة بف�صولها املختلفة� .إنه الفنان الذي قلبت مدريد مفاهيم فنه ر�أ�ساً على
عقب .ح�سن جوين ابن زقاق البالط وجدرانها الرملية و�سطوح القرميد و�أ�شجار املانيوليا ،ري�شة
تفردت يف جيلها.
ّ

لوحة تقتفي �أثر الطفولة

الفنان الت�شكيلي ح�سن جوين

كان على ال�شعر �أن يرتاجع ليولد الر�سم

«فراقيات» الطفولة
ودندنات فريوز
ولد الر�سام ح�سن جوين يف بريوت
 حملة زقاق البالط العام 1942يف �أ�رسة م�ؤلفة من ثمانية �أوالد هو
الثالث فيها والبكر بني ال�صبيان،
لذا ف�إن �شعوره بالأبوة رافقه منذ
ال�صغر .وال��ده عبد الكرمي جوين
(�سكّ اف) ،ووالدته فاطمة �إبراهيم
(ربة منزل) .ورث عن والده الطيبة والت�سامح،
وعن والدته احل�سا�سية املفرطة وحبها لل�شعر،
حيث كانت من ذ ّواقة ال�شعر الزجلي.
يف ال�ساد�سة من عمره عرث ح�سن جوين على

دف�تر يحوي �أ�شكاالً نباتية ت�ستخدمها �أخته
ال��ك�برى يف اخل��ي��اط��ة وال��ت��ط��ري��ز ،ف�أ�شعرته
اخلطوط والأل��وان بغبطة عارمة ،وعرف حينها
�أن��ه �سي�صبح ر�ساما ً .بعد عامني� ،أه��داه زوج
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عمته �أق�لام��ا ً يحتوي ر�صا�صها
على ث�لاث��ة �أل����وان ،ف�سحره ذلك
�أك��ث�ر ،وك����ان ع��ن��د الإن��ت��ه��اء من
كتابة وظائفه املدر�سية ،يلج�أ
�إىل ال��ر���س��م ال���ذي وج��د فيه لغة
غري حمكية يتقنها ،عك�س اللغات
الأخ����رى ،وك ��أن��ه ي�لاق��ي الأبجدية
ب��الأل��وان واخل��ط��وط .ولأن الر�سم
قد ي�شغله عن املدر�سة ،ا�ست�سلم
لت�أثري ال�شعر و«الفراقيات» التي
زجالني كانوا
اعتاد �سماعها من ّ
�أ���ص��دق��اء ل��وال��ده ،و�إىل دندنات
ف�ي�روز ،ج��ارت��ه املقيمة يف بيت
مال�صق لبيتهم .ق��ر�أ املنفلوطي
وجربان ،وكتب ال�شعر ون�رش بع�ض
الق�صائد يف ج��ري��دة «الطيار»،
التي كان ي�صدرها ن�سيب املتني،
وي���ق���ول���« :ش��ع��رت ب�����أن هناك
تو�أمني يف ر�أ�سي ،كان على ال�شعر
�أن يرتاجع ليولد الر�سم».
يف �سن الثامنة بد أ� ير�سم الوجوه والأ�شخا�ص
ولي�س الطبيعة ،لأن الإن�سان بالن�سبة �إىل جوين
ي�شكّ ل �أف�ضل حاالت التعبري الإن�سانية ،الفرح

واحلزن والتعب وال�شقاء والوجع ،وهو الذي ن�ش�أ
يف بيئة فقرية ،مل تتح له �سوى الكفاح من �أجل
ت�أمني لقمة العي�ش وحماربة املر�ض وال�شعور
ب�أنه ينتمي اىل �ساللة �إن�سانية تت�أمل وتتوجع،
كما �شعر �أنه �صاحب ر�سالة �إن�سانية ب�رشية ،بغية
ا�ستنها�ض عطف الإن�سان لأخيه الإن�سان.
�أم��ا ب�يروت ذات اجل���دران الرملية و�سطوح
القرميد و�أ�شجار املانيوليا فعلّمته كيف يكون
مثل ه�ؤالء النا�س يتنفّ �س ندى وعطراً ،احت�ضنته
طفالً ومراهقا ً ،وه��ي اليوم حتت�ضنه ر�ساما ً،
يتقا�سمان اخلبز ،امل��ر واحل��ل��و ،لذلك ير�سم
اليوم بريوت يف وجوهها املتعددة تكرميا ً لعمر
جميل جمعهما.

تثقيف احلوا�س
واملخيلة
ّ
ت���ل���ق���ى ال���ر����س���ام
ح�����س��ن ج���وين علومه
الإبتدائية يف كتاب
ال�سيدة ي�رس دم�شقية،
وم���ن ث���م يف الكلية
تعرف
العاملية ،حيث ّ
هناك على �أ�ستاذيه
الفنانني جان خليفة
وتخرج
وناظم �إيراين،
ّ
منها ح��ائ��زاً �شهادة
ال��ب��ك��ال��وري��ا الق�سم
الأول.
�����ص����دي����ق ي���ك�ب�ره
�سنا ً ه��و �أم�ين �سعد
امل��ل��ق��ب ب��ـ«الأخ����ضر
ع���رف���ه
ال����ع����رب����ي» ّ
ع��ل��ى ال��ف��ن��ان ر�شيد
وه��ب��ي ال���ذي ن�صحه
ب����الإن����ت���������س����اب اىل
الأكادميية اللبنانية
ل���ل���ف���ن���ون اجل��م��ي��ل��ة
( ،)ALBAف��ن��ال
�سنة  1964دبلوما ًَ
يف الر�سم والت�صوير،
�أع��ق��ب��ت��ه م��ن��ح��ة من
ال�ت�رب���ي���ة
وزارة
ال��وط��ن��ي��ة وال��ف��ن��ون
اجلميلة قادته �إىل مدريد � -إ�سبانيا حيث �أجنز
�سنة  1970البكالوريا الق�سم الثاين .ليح�صل
من ثم على لقب �أ�ستاذ بالر�سم والت�صوير من
الأكادميية امللكية العليا املركزية للفنون
اجلميلة � -سان فرنانديز مدريد.
بعد �شهر على وج��وده يف مدريد ،وجد ح�سن
ج���وين نف�سه يف متحف ال��ب�رادو �أم����ام لوحة
«حائكات الن�سيج» لفيال�سكيز ال��ذي ت�أثر به
كثرياً ،ت� ّأملها وقال لنف�سه« :لن �أعود �إىل لبنان
�إن مل �أر�سم بكفاءة فيال�سكيز» .كان ذلك الوعد
واملخيلة.
بداية رحلة طويلة يف تثقيف احلوا�س
ّ
�أع����ادت م��دري��د ترتيب �أع�����ص��اب��ه وحوا�سه،
ونظّ فت وجدانه وذهنه .والأه��م �أنها �سحبته
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م��ن منطقة العاطفة اىل ال��ت ��أم��ل الفل�سفي
والإدراك العميق ،وعلّمته �أن اللوحة عمارة
داخلية عميقة ال م�ساحات لونية فح�سب .يف
مدريد اختلفت املعايري� ،أوقفته �أمام حقيقة
ذاته والأمور .فهو كان يعي�ش يف لبنان يف وهم
جهنمي ،رومان�سي فو�ضوي ،بينما الواقع هو
�سيد احلياة يف مدريد ،التي تعلّم فيها �أ�صول
ّ
الر�سم والت�صوير وفل�سفة علم اجلمال وقراءة
الواقع على �ضوء املنطق اجلديل للتاريخ ،كما
اطلع على ال�شعر ومعطيات الوجدان و�سالمة
الر�ؤى وعدم الدخول يف الفو�ضى الكونية كجزء
خمرب ،بل ك�إن�سان يناق�ض الفو�ضى وي�سعى
ّ
�إىل �إنقاذ زمان خرابها.
يعترب ال��ر���س��ام ج��وين �أن الفن ر�سالة مثل
الدين ،ولي�س عمالً غوغائيا ً فو�ضويا ً ،بل �إنه
ي�ص ّوب م��داه نحو قيم احل��ق واخل�ير واجلمال
ويقول« :داخل العقل قوى كامنة تدفع الإن�سان
للح ّد من حيوانيته اىل �إن�سانيته ،ومن نا�سوته
�إىل الهوته ،بينما يف الوجدان يعي�ش ب�شيء من
الغرام واجلن�س واجلنون امل�ؤقت ،يف حني �أن
التعقل هو الدائم».
العمر ال يكفي لإجناز لوحة
وتخرجه العام  1970عاد
عقب �إنهاء درا�سته
ّ
�إىل لبنان ،وب��د�أت م�سرية ح�سن ج��وين مرحلة
جتريدية جتلّت يف معر�ض ا�ست�ضافته �صالة
«دار الفن والأدب» التي كانت تديرها جانني
ربيز ،وحمل املعر�ض �إ�سم «ال�صمت واملنفى»
( .)1971ب��ع��ده تتالت امل��ع��ار���ض اخلا�صة
والبالغ عددها  25معر�ضا ً �آخرها كان يف �صالة
«غ��ال�يري �أل����وان» ( ،)2008ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ع�رشات املعار�ض اجلماعية داخل لبنان وخارجه
(�إ�سبانيا� ،أملانيا ،فرن�سا ،لندن ،وا�شنطن،
الربازيل� ،سوي�رسا ،دبي ،م�رص و�سوريا� ...ألخ).
ب��د�أت ُن��ذُر احل��رب بالتجمع يف �سماء لبنان،
ي�شتم رائحتها« :كنت �أقول لزوجتي
وراح جوين
ّ
أ�شم رائحة دم ،وحت ّول ذلك �إىل كوابي�س
�إنني � ّ
ت�شكيلية قذفتني من التجريدية �إىل التعبريية
املبا�رشة».
الإن��ع��ط��اف��ة اجل��دي��دة ظ��ه��رت يف معر�ضني
متتاليني العامني  1974و 1975يف غالريي
 ،Contactثم بد�أت احلرب فعالً ،وانعطف

�أعماراً عديدة ال عمراً
واحداً».
ان��ت�����س��ب كع�ضو
اىل جمعية الفنانني
الت�شكيليني العام
 ،1964ك��م��ا �شغل
من�صب رئي�س ق�سم
ال��ف��ن��ون اجلميلة يف
معهد الفنون اجلميلة
 اجلامعة اللبنانيةط����وال ث��م��ان��ي��ة ع�رش
عاما ً.
العام  1967تزوج
م���ن ال�����س��ي��دة جن��اح
درغ������ام (جم������ازة يف
الأب ال��ع��رب��ي ،ورب��ة
م��ن��زل) ،ورزق���ا ثالثة
�أوالد ،ه��ال��ة (جم��ازة
ب����������إدارة الأع����م����ال،
م������ت������زوج������ة) ،م��ي
(جمازة بالكومبيوتر،
م����ت����زوج����ة) وع���ل���ي
(جماز ب�إدارة الأعمال،
عازب).

ج��وين نحو تعبريية �أك�ثر ح � ّدة جتلّت يف ثالثة
معار�ض .احلرب ه ّجرته من بريوت �إىل اجلنوب،
فا�ست�سلم للطبيعة و�صارت م�ساحات �أعماله
�أكرب ،لكن بتفا�صيل وجزيئات �أقل.
عاد �إىل بريوت ،و�أن�ش�أ يف حملة ر�أ�س بريوت
حمرتفه اخلا�ص ( ،)1980ال��ذي مي�ضي فيه
نحو � 12ساعة من وقته يوميا ً .على الباب خطّ
ح�سن جوين هذه العبارة «اخت�رص زيارتك ،انه
وقت عمل ،العمر كله غري ٍ
كاف لإجناز لوحة»...
ن�س�أله عنها ،فيقول�« :أنا حمكوم بزمن حم ّدد
علي �أن �أت��رج��م فيه كل التجارب الإجتماعية
ّ
والذهنية والتعبريية التي �أعي�شها وترتاكم
يف داخ��ل��ي .احل����سرة حا�صلة لأن ذل��ك يتطلّب

قائد الأورك�سرتا
يف م����دري����د تعلم
ك��ي��ف ي��ك��ون م�ؤلفا ً
م��و���س��ي��ق��ي �ا ً ،وق��ائ��د
�أورك�����س�ترا ،ع��ازف��وه و�آالت����ه خ��ط��وط و�أل����وان،
تتكامل على �سطح اللوحة لت�شكّ ل �سمفونية
مرئية ،كما تتداخل �أ�صوات العازفني لت�أدية
�سمفونية �سمعية.
يركّ ز جوين يف ر�سمه على الإن�سان يف حاالته
النف�سية كافة من �ضياع وملل وح��زن وك�آبة
وظلم وف��رح وع�شق ،...لأن��ه حم��ور ه��ذا الكون
وحامل تعقيداته وتقلباته وم�آ�سيه ،فهو الذي
بنى لنف�سه �أقل مما بناه لغريه ،ويعي�ش ل�سواه
�أكرث مما يعي�ش لنف�سه.
جذبته املقاهي وثرثرات ر ّواده��ا املخلوطة
بدخان ال�سجائر .لعل مرحلة املقاهي وامل�شاهد
املدينية التي واظبت على احل�ضور يف �أعماله
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بني العامني  1983و� ،1986أ�سهمت �أكرث
م��ن غريها يف تر�سيخ توقيعه ،وخلق نربته
الت�شكيلية التي �أفردت له مكانا ً على حدة بني
ر�سامي جيله.
ّ
ما تزال املدينة مادة خ�صبة وحا�رضة بكثافة
يف معار�ضه ،وهي حتية �إىل بريوت التي يحب
ر�سم ما�ضيها �أكرث من حا�رضها .مل��اذا؟ يقول
«�إن ب�يروت احلالية �شبيهة بامر�أة �أ�سيء �إىل
جمالها فبات م�صطنعا ً وم�صبوغا ً ،وم��ا نراه
اليوم ،هو بقايا جمالها ال�سابق .هناك لعنة
وت��راج��ي��دي��ا حتكمان امل��دي��ن��ة مب��ق��دار م��ا هي
حمكومة با�ستثنائيتها وج��م��ال��ه��ا .احل��روب
والأزم��ات املتوا�صلة �أطاحت طم�أنينته حيال
�صورة املدينة امل��ه��ددة دوم���ا ً« :اللوحة هي
حماولة للقب�ض على املكان �أو امل�شهد قبل
تغيرّ ه �أو زوال��ه» .ثم يعرتف« :الإب���داع بحاجة
�إىل الت�أمل ال �إىل الرعب .حني ت�شتد الأزمات
�أعود اىل زقاق البالط� .أت�أمل الأماكن والزوايا
والروائح القدمية ،باحثا ً عن ح�سن جوين الطفل،
وعن بريوت الطفلة».
عمل ح�سن جوين على نف�سه كثرياً كي ي�صبح
هو ولوحته �شيئا ً واحداً .ويقول �إن على الر�سام
�ت ه��وي��ة لوحته م��ب��ك��راً ،وي���رى �أن العاملية
ب� ّ
تنطلق من املحلية ،و�أن الإبداع ال يتم بالن�سخ
بل به�ضم التجارب الأخرى ،وبتحويلها �إىل �إجناز
�شخ�صي .لهذا مل تت�رسب املو�ضة �إىل �أعماله.
احلداثة بالن�سبة �إليه هي «الهوية والأ�صالة
رجة
املتجذّرة يف اللوحة� ،أي �أن حتدث اللوحة ّ
حديثة يف وعي املتلقي حتى لو كانت منجزة
بعيداً عن الإثارات التي يدعى �أنها حديثة».
ي�أ�سف جوين على حال ال�شبان الذين يركبون
موجة املو�ضات ال�سائدة ،غافلني عن اكت�ساب
هوية �أ�صيلة ،ف�ضالً عن ن�سخ بع�ض الر�سامني
لتجارب غربية معروفة ،م�شبها ً الأم��ر بالوباء:
«امل��وج��ات ال�سائدة ت�صيب الر�سامني ذوي
املوهبة امل�شبوهة مثلما تنت�رش �أنفلونزا اخلنازير
�أو الطيور يف الأج�ساد ذات املناعة ال�ضعيفة».
حوار بني الر�سام ولوحته
ال يحتاج ز ّوار معر�ض ح�سن جوين اىل وقت
طويل ،كي يدركوا �أنهم �أم��ام ر�سام ذي نربة
ت�شكيلية خا�صة.

ل�����ن ت���ك���ون
ه���ن���اك م��ب��ال��غ��ة يف
القول �إن امل�شاهد
ي�ستطيع العثور على
«ن�برة» ح�سن جوين يف �أية
لوحة من زيتياته ،حيث ثمة �أ�سلوبية �شديدة
الإحرتاف يف و�ضع اللون على القما�ش� ،أو مزاج
منفرد يف ت�أليف عنا�رص اللوحة� ،أو جمرد قيمة
معينة تتكرر ،بال �إم�لال ،يف عمله ...ت�شكيلية
متنوعة ...لكنها يف النهاية ت�صنع مزيجا ً يذكرنا
به وينتمي �إليه.
لن�أخذ امل�شهد املديني كمثال حيوي يف عمل
ح�سن جوين .املقهى� .سلوكيات رواد املقاهي،
الطاوالت والكرا�سي .اجلريدة التي حت�رض لكي
حت�رص معظم ه ��ؤالء يف خانة متعاطي الثقافة
وال�ش�أن العام� .إ�ضافة �إىل املقهى ،جند ب�رشاً
ي�سرتيحون على مقعد يف كورني�ش البحر� ،آخرين
يف ال�شارع حمتمني من ال�شتاء مبظالت ...املدينة
وحياتها اليومية خيار

�أ���س��ا���س��ي يف �صنع
نربة اللوحة وتظهري خ�صو�صيتها لدى ح�سن
خميلته
جوين .املدينة جزء من �إيقاعه� ،إنها مت ّد ّ
مبواد وو�ضعيات واقرتاحات جديدة.
حتى حني يذهب �إىل الريف ،يحاول جوين �أن
يلتقط حياة النا�س هناك .الطبيعة ت�صطحب
معها ب����شراً وب��ي��وت�ا ً و���س��ق��وف قرميد وحقوالً
وح�صادين �إىل لوحاته ...الطبيعة هنا غري برية
ّ
وغري مرتوكة لطبيعتها� .إنها خمرتقة بحيوات
�صغرية تتنا�سب مع بيئتها .ك�أن ح�سن جوين
يفت�ش يف قلب الريف والطبيعة عن حركة الب�رش
وتفا�صيل عي�شهم .ك�أن املتخيل املديني يعرث
مب�سطة.
على نف�سه هناك بطبعة ريفية ّ
ثمة �رس ّ ما يف النوعية واخللطة ،يجعل الألوان
تبدو ك�أنها حديثة العهد على القما�ش� .إنها
تلمع وجت���ذب وتفي�ض
بالإنفعال والبهجة .ح�سن
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جوين مل ّون حقيقي.
ميتاز بالثقة الكبرية التي جتعل احلوار بني
الر�ســام ولوحته ،وبني لوحته وم�شاهــدها� ،أمراً
ممكنا ً وجذابا ً يف �آن واحــد .تلك الثقة النا�شئة
من �صداقة طويلة وحوار ال ينقطع مع اللون.
يوجه الر�سام اللبناين املخ�رضم ح�سن جوين
ّ
تخربــه ال�سيا�سـة
ما
�ضد
ثقافية
احتجاج
�رصخة
ّ
يف لبنان ،حم��ذراً من �أن ن��زع الرومان�سية عن
ب��ي�روت يجعلها م��دي��ن��ة ل�ل�أ���ش��ب��اح واخل����راب
والإرهاب...
يعترب ج��وين �أن �أعماله «ه��ي �رصخة �إحتجاج
تخربه ال�سيا�سة يف
ثقافة �إب��داع��ي��ة على م��ا
ّ
لبنان� ...رصخة �سالم ال�ستعادة بريوت الغاربة».
ويقول:
«لوحاتي عن بريوت هي دفاع عن رومان�سية
بريوت وخوف عليها من اخلراب ف�إذا نزعت عن
املدينة رومان�سيتها ،ت�صبح مدينة للأ�شباح
واخلراب والإرهاب واملوت املجاين».
وي�برز الر�سام التباين بني �أبنية ب�يروت يف
اخلم�سينيات حيث هي �أبنية متال�صقة مرتاكمة
منحنية بع�ضها على بع�ض وك�أنها تعك�س روح
اجلماعة املقيمة بداخلها ،وبني العمارة احلديثة
ذات الأبنية املتباعدة والنوافذ املغلقة.
ويقول جوين:
«ع��ن��دم��ا �أر���س��م ذاك ال��زم��ن وك�����أين �أح���اول
ا�ستعادة بريوت التي �أحبها ،لأين مل �أ�ستطع �أن
�أ�ستبقيها باحلجر والواقع� ،أحاول �أن �أ�ستبقيها
يف اللوحة».

كانون الأول

�إعداد :ندين البلعة
للنجاح يف جمال ما �أ�رسار عديدة ،لكن الأكيد �أن ال�شغف هو واحد
من هذه الأ�رسار ،وهو حتديد ًا �رس جناح «ال�شيف �أنطوان».
ال��روائ��ح والنكهات احتلت
�شغفه ب��امل��ط��ب��خ ب���د�أ باكر ًا،
وحر�ضته على
حيز ًا مهماً من عامله،
ّ
ّ
اكت�شاف �أ�رسارها.
عندما �أ�صبح يافعاً ب��د�أ يراوده
حلم امتالك �أ�رسار �صناعة احللويات
وبلوغ عامل ال�شهرة من خاللها .غري
�أن ن�صيحة �أحدهم جعلت �أنطوان
احلاج يدخل عامل املطبخ الوا�سع
بحلوه وماحله ليقيم فيه مملكة
من الأطايب يتلذّذ بها املاليني.
ات�����ص��االت امل�شاهدين جتعل
منه جار ًا ل�سكان حمانا وع�شقوت
والبو�رشية والدكوانة ...يبت�سم
حني ت�س�أله عن الأمر ،ويقول:
�أنا من قرنايل ،يل بيت يف
ع�شقوت ومعمل يف البو�رشية
ومقر عملي يف الدكوانة� ،أما
�أ�صدقائي ففي كل مكان.

ال�شيف �أنطوان احلاج
مملكة الأطايب
م�رشعة للم�شاهدين
ّ
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ومتر�س
خربة
ّ
بداية الطريق كانت يف املدر�سة الفندقية
حيث ت��اب��ع �أن��ط��وان احل���اج �سنوات الدرا�سة
ليكت�سب ب��ع��د ذل���ك م��زي��داً من
اخل��ب�رة وال��ت��م� ّ�ر���س يف مطبخ
اجلامعة الأم�يرك��ي��ة يف بريوت،
ق��ب��ل �أن ينتقل اىل �سوي�رسا،
وهناك تابع عدة دورات يف �إدارة
املطابخ.
�أ���س�����س امل��در���س��ة الفندقية يف
العراق وعمل هناك حمققا ً �شهرة
وا���س��ع��ة ،غ�ير �أن ال��ظ��روف الأمنية
دفعته اىل العودة اىل لبنان.
التحق باملدر�سة الفندقية التي
تخرج منها .ف�أن� أش� ال��دورات ال�رسيعة
ّ
معلما ً فنون الطهي وقواعد التغذية
اىل تكنولوجيا امل��واد الغذائية وعلم
اخلمور...
عينّ رئي�سا ً مل�صنع املطبخ ومن ثم
رئي�سا َ للدرو�س التطبيقية يف املعهد
الفني الفندقي ال��ذي يتابع فيه طالب

امل��در���س��ة الفندقية ال���درو����س ال��ع��ل��ي��ا .منذ
القيم على
خم�س �سنوات بات ي�شغل من�صب
ّ
اال�ستثمار الفندقي وبالتايل مدير الأعمال
التطبيقية يف املدر�سة واملعهد.
حكايته م��ع التلفزيون ب���د�أت منذ �أوا�سط
الت�سعينيات ،يومها �أراد املخرج �رشبل خليل
حتقيق ب��رن��ام��ج ط��ب��خ م��ب��ا��شر ع��ل��ى تلفزيون
 .Antenne Plusق ِبل ال�شيف �أنطوان
ال��ف��ك��رة ال��ت��ي رف�����ض��ه��ا �أ���س��ات��ذة املعهد
الفندقي جميعهم.
«قبلت الفكرة وكان يف ذلك الكثري من
التحدي» يقول ،وي�ضيف�« :أعظم �شيف
يف العامل قد يعجز عن الإجابة عن �أ�سئلة
امل�شاهدين مبا�رشة على الهواء من دون �أن
يخطئ �أو ين�سى ...كثريون ي�ؤجلون الإجابة
اىل حلقة ق��ادم��ة .كنت واث��ق�ا ً من معلوماتي
وخربتي من دون �أن �أفقد �إ�رصاري على التق ّدم
والتطور ...وهذا ما ح�صل فعالً فحني اكت�شفت
�أنني بحاجة اىل تعلّم املزيد يف جمال �صناعة
احللويات العربية ،ا�ستعنت مبعلم ماهر من
وتفرغت للأمر اىل �أن �أتقنته.
منطقة ال�شمال،
ّ
ح�سا ً مم� ّ�ي��زاً كما يتطلّب
الطبخ ف��ن يتطلّب ّ
معرفة و�إ�رصاراً على التق ّدم».
على الهواء مبا�رشة
مل��ع �إ���س��م «ال�شيف �أن��ط��وان» م��ن خ�لال هذا
ال�برن��ام��ج ،وك��ان��ت ميزته �أن���ه يجيب ع��ن كل
الأ�سئلة بثقة وب�أ�سلوب ب�سيط� .إذا �أردنا فعالً
نقل معرفتنا اىل ال��ن��ا���س ،فيجب �أن نعتمد
الب�ساطة ،ونتيح لهم �إعداد طعام جيد و�صحي
م��ن خ�ل�ال ا�ستعمال م��ك � ّون��ات و�أدوات هي
مبتناول اجلميع.
م��ه��رج��ان دب���ي للت�سوق ا���س��ت��ع��ان بخربات
«ال�شيف �أنطوان» لثالث �سنوات متتالية توىل
خاللها تقدمي برنامج مبا�رش ط��وال �شهر .كما
�ص ّور مع �إح��دى �رشكات الإن��ت��اج حلقات حول
كيفية حت�ضري �أ�صناف من ّوعة من امل�أكوالت،
بث هذه احللقات التي ما
حق ّ
ا�شرتت الـّ MBC
لبثت �أن انت�رشت يف العديد من الدول العربية
نظراً جلودتها وجناحها.
منذ ع�رش �سنوات ب��د�أ �أن��ط��وان احل��اج تقدمي
برناجمه «م�أكول الهنا» على �شا�شة تلفزيون

ل��ب��ن��ان .ال�برن��ام��ج ي��ب��ث ي��وم��ي �ا ً (م���ا عدا
الأح��د) ي�ستقطب امل�شاهدين من لبنان
والدول العربية كما �أن له جمهوراً بني
اللبنانيني والعرب يف بالد االغرتاب.

«ال�شيف» يلبي كل الطلبات ويجيب عن كل
الأ�سئلة .ال يحرجه طلب وال يغيب ع��ن باله
تف�صيل �صغري قد يكون فيه �رس ّ جناح الطبق
�أو عدمه.
ثمة �أ�رسار �صغرية ت�صنع الفارق ،وهو �سخي
يف ك�شف ما علمته �إياه خربته الطويلة .جمهوره
يبدي الكثري من الود والإمتنان وهذا ي�شعره
بالفرح والر�ضى ويحثّه على الإ�ستمرار.
�أح��ي��ان �ا ً يكت�شف �أن املت�صل «�إب����ن ك��ار»
يريد تطوير معرفته .لكنه ال يرتدد يف �إعطاء
الن�صيحة برحابة �صدر ،وبرحابة ال�صدر �إياها
يلبي ط��ل��ب��ات رب���ات ب��ي��وت ح��دي��ث��ات العهد
باملطبخ و���ش��ؤون��ه� ،أو �أخ��ري��ات ي��ردن منه �أن
يعيد ما �رشحه للتو لأنهن و�صلن اىل البيت
مت�أخرات ...لكل م�شكلة يف عامل املطبخ حل لدى
«ال�شيف» حتى طبخة املربيات الفا�شلة ميكن
�إ�صالحها ،وكذلك اخلل الذي مل يختمر...
املال لي�س كل �شيء
مهنته تر�ضيه و�إن كان فيها قدر من الإزعاج
فاالت�صاالت تالحقه يف �أي وقت للإ�ستف�سار �أو
لطلب ن�صيحة .وحني ت�س�أله �إحدى امل�شاهدات:
«ملاذا يا �شيف ال تقوم املحطة ب�إعداد جرنيك
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ج�������دي�������د
للربنامج »...يبت�سم
وي��ق��ول «م��ا���ش��ي احل�����ال� ،»...أم��ا
اللواتي ي�ستف�رسن عن موعد �صدور
كتابه فجوابه لهن :قريبا ً ،قريبا ً �إن�شاء
اهلل.
�أك�ثر من حمطة تلفزيونية عر�ضت عليه
مبالغ مغرية جداً لكنه يقول :املال لي�س كل
�شيء يف ه��ذه احل��ي��اة .م��ا يربطني بتلفزيون
لبنان �أق��وى من مغريات كثرية .بالن�سبة اليه
حيزاً كبرياً
هذه امل�ؤ�س�سة الر�سمية التي حتتل ّ
من ذاك��رة اللبنانيني ،ت�ستحق �أن نكون اىل
جانبها.
من املحطات املهمة يف م�سرية �أنطوان احلاج
املهنية تعاونه مع اجلي�ش ،وهو ي�شعر بالفخر
لأن��ه ا�ستطاع �أن يق ّدم خدمة لهذه امل�ؤ�س�سة
التي تخدم ال��وط��ن .فقد ت��وىل تدريب طهاة
ع�سكريني من خالل دورات �رسيعة يف املدر�سة
الفندقية.
تابع هذه ال��دورات �أك�ثر من  200ع�سكري،
وك��ان��ت نتائجها ب��اه��رة على �صعيد مطابخ
اجلي�ش كما يقول ،علما ً �أنه م�ستعد للمزيد من
التعاون.
ح��ال��ي�ا ً يعمل ال�شيف �أن��ط��وان على �إع���داد
برنامج جديد خا�ص باحلمية ،م����صرّاً على �أنه
ميكن حت�ضري �أف�ضل �أنواع امل�أكوالت ال�صحية
ب�أ�سهل الطرق وب�أقل كلفة ممكنة .ويف الوقت
عينه يحاول �إنهاء الكتاب ال��ذي طال انتظار
اجلمهور ل��ه� .أم��ا ن�صيحته لكل من يتعاطون
�إعداد الطعام فمفادها �أن النظافة هي قاعدة
القواعد.

�سيفنا و القلــم

لبنان
مركب �أمل

العقيد
اليا�س �أبو خليل

ربيع
�صغبني
املقدم توفيق
نعيم يزبك
اىل روح املقدم
ال�شهيد عبدو جا�رس

الكذاب

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف

ل����ب����ن����ان ي������ا ك����ل����م����ة ح���ق���ي���ق���ي���ة �����ص����ارخ����ة
ب�����اق�����ي ب�������ض���م�ي�ر ال����������ش��رق �آي����������ة را�����س����خ����ة
ك���ت���ب���ت���ك ق�������ص���ي���دة ب���خ���م���ر ق�����ان�����ا م���ر ّن���خ���ة
ر����س���م���ت���ك ب�����وج�����ه ال�����ري�����ح �أرزة ����ش���اخم���ة
ل����� ّون�����ت�����ك ب����ب���������س����م����ات وب�������������روح ال�������س���خ���ا
دي�����ن�����ك �����ص��ل�ا م�����ن ره����ب����ن����ة وم�������ن م�����ش��ي��خ��ة
����ش���ع���ب���ك ي�����ا �����ص����خ����رة ع������� ّز ف���ي���ه���ا م������ ّأرخ�����ة
وج���ي�������ش���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 �أي����������������ادي ب�����اخل�����ي�����ان�����ة م���ل���طّ ���خ���ة
و�إج���������ل���������د ن��������واي��������ا ج����ه����ن����م����ي����ة م���ف���خ���خ���ة
م��ف�����س��خ��ة
وح����ي����ط����ان ي�����ا ����ض���ي���ع���ان ك����ي����ف
ّ
ي������ا ن�����ا������س ك������ل ال�����ن�����ا������س ف����ي����ن����ا داي����خ����ة
����رخ�����ة؟
����������را ك�����ي�����ف ع������ ّن������ا م�����ف� ّ
ج��ل��اب�����ي�����ط ب� ّ
م������ن ال������ي������وم ح����ت����ى ال����ط����ائ����ف����ي����ة ن�����س��ل��خ��ا
قرر عبدو ي�شق هاجلو الف�سيح
ّ
بكّ ري يا جا�رس ج�سورك �صامدين
لكن �إنت �صفّ يت بح�ضن
امل�سيح!...
زرعت الوفا عبدو على دروب
العمر
ورحت تبحث عن ح�صاد
لهالغالل

وم�����رك�����ب �أم���������ل ب����ب����ح����ور �أوه������������ام و����س���راب
ودرة و�����ص����اي����ا اخل�����ال�����ق ب����������� ّأم ال���ك���ت���اب
ّ
ك����ان����ت ف�������رح �أط������ف������ال ت����ت����ح���� ّدى ال����ذئ����اب
ج��ب��ي��ن��ك ع���ل���ي ع���ال���غ���ي���م��� ،ش��ل�����ش��ك ب���ال�ت�راب
وب��������������رواز ح�����ري�����ة رب��������ي ب�����رح�����م ال�����ع�����ذاب
وح��������ب �آب
ودع����������وة ن����ب����ي و�إجن������ي������ل �إب��������ن
ّ
ك����ي����ف ال����ع����وا�����ص����ف ظ���ن���ه���ا وال������ري������ح خ����اب
ب��ي��ف��ت��ح ر����ص���ي���د امل���ج���د م����ن �إ����س���م���و ح�����س��اب
وم���ن���م���وت ح��ت��ى ن�����ش��د���ش��دوا ب��رم�����ش ال���ه���داب
و�إ�����ش����ن����ق ع���ل���ى ع����وام����ي����د ق�����طّ �����اع ال����رق����اب
���ي����اب و����ش���ب���اب
ف���ت���ن���ت ب���ق���ل���ب ال���ب���ي���ت �����ش� ّ
�إج���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����ش���ي ب���������س م�����ا ع����� ّن�����ا ت����ي����اب!
ون�����س�ر ال��ب��ل��د ع���م ن���ن���ت���ف���وا!! وي����ن ال�������ص���واب؟
م�����ا ب���ع���ت���ق���د رح ت����ع����رف����وا ك���ي���ف اجل��������واب!

�صبح مطر
لقينا الوفا من بعد ما ّ
داير عم يفت�ش عن املال
احلالل!...
يا رب يا تارك لنا الأ�رسار
جتلي اجلهل عن جبهة املطلق
برحمة يا ربي كلّال لروح ال�شهيد
وقربت �إختم بال�شهادة
هالق�صيد

عبدو مقدم َويف وه ّوي انزرع
قمحة
وبكرا ال�شهادة
�صفا بعد الوفا
َم ّنا جفا  -عبدو تركنا ب�س
ال�سمحا
ما طول غفا يا نف�سك ّ
والقمح
بيزهر ربيع...

�أوع�������������������������ى ت���������������������ص���������� ّدق ح������ك������ي������ات������و
ال�����������������ك�����������������ذّاب ب�������ي�������ب�������ق�������ى ك�����������������ذّاب
�إي�����������������������������اك ت���������������������ص����������دق ك��������������������ذّاب
ح����������ت����������ى ج������������������������������ ّوات امل�������������ح�������������راب

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

وال���������ك���������ذب���������ي ب�����ي�����ف�����ر������ض�����ه�����ا ف�����ر������ض
دع�����������������س��������ات��������و ب��������ت��������ه�������� ّز الأر��������������������ض
�أوع�������������������������ى ال�����������������ك�����������������ذّاب جت���������اري���������ه
وال ت������������دع������������ي اهلل ي�����������ش�����ف�����ي�����ه

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

كال�شالل

تو�ضح جملة «اجلي�ش» �أن عمليات الدهم

التي نفّذت يف حور تعال وبريتال والتي ذكرت يف

تو�ضيح

العدد املا�ضي (الرقم � 305صفحة  )47هي غري العمليات التي �أ ّدت اىل

توقيف ت�سعة �أ�شخا�ص متعاملني مع املو�ساد الإ�رسائيلي ،علما ً �أن مراجعة
�سياق اخلرب املن�شور ت�ؤكد ذل��ك ،لكن كان ال بد من التو�ضيح منعا ً لأي

التبا�س �أو ت�أويل.

حممد عبد الرحمن دمج
برجا  -ال�شوف

نداء الواجب
ي���������ا ج�������ن�������دي ال����������واج����������ب ل���ب���ي
وح������������������دودك ب�����������س�����ي�����اج ال������ن������ار

وع���������� ّل����������م����������ن����������ا ع������امل������ح������ب������ة
������ي�������ج�������ه�������ا ح��������ب��������ة وح������ب������ة
��������س� ّ

ومل������������ا ب������ت������ن������زل ع������امل������ي������دان
و�������ض������ل مب���ت��را�������س������ك �����س����ه����ران

م����������ا ت������ف������ك������ر �إال ب�����ل�����ب�����ن�����ان
و�����������س���������ر حم��������ب��������ت��������ن��������ا خ�����ب�����ي

�������س���ل��اح������ك وح��������������دو ب���ي���ح���م���ي���ن���ا
وج�������ن�������ب�������ك رح ب�����ت��ل��اق�����ي�����ن�����ا

و�إمي��������������ان��������������ك �أك��������ب��������ر ف����ي����ن����ا
م���������ن �أول ���������ص��������وت وه�����ب�����ي

ف����ي����ك ب����وط����ن����ي ال���������ش����م����ل ال���ت���م
����م�����د �أر����������ض���������ك ب�����ال�����دم
ي�������ا م�����ع� ّ

ب��������غ����ي���ر ب���������ل���������ادك ال ت����ه����ت����م
م���������ن ال�����������ش���ر ي�����������ص�����ون�����ك رب������ي

ابراهيم مهدي عالمة
جم ّند يف قوى
الأمن الداخلي
اىل روح املقدم ال�شهيد عبدو جا�رس

�أر�������ض������ي اخل���ي���ر ب�����الأب�����ط�����ال م��ن��ي
وح�����ي�����ي ج���ي�������ش���ن���ا م������ن غ���ي��ر م��� ّن���ة
حت����ي����ة م����ق����د�����س����ة ل���ل���ج���ي�������ش م��ن��ي
و�أل������ف م���ن ���ش��ع��ب��ن��ا ب���ي���وم ال�صعاب
اجلي�ش  -العدد رقم 306

�شاخما ً ك�أرزنا كنت
و�ستبقى تتهادى
على جباه اجلبال
يا ن�رساً ما يوما ً تعبت
م���ن ال��ت��ح��ل��ي��ق ف��وق
التالل
يف عليائك اليوم
�أنت �أعلى
�أن��ت �أغلى �أن��ت رائد
املجد
ي��ا ج��ا��سراً كنت ج�رساً
للفداء
ك��ن��ت �سهما ً طالعا ً
من تعب الفقراء
كنت قمراً ي�ضيء
كنت فينا �إ�سما ً
وال����ي����وم ���ص�رت لنا
اخللود
جتاوزت كل احلدود
يف طريق الأحرار
قتلوك غدراً وما دروا
�أن�����ك ت���ول���د م���ع كل
طلعة نهار
م��ع ك��ل وردة تفتح
�صدرها للن�سيم
هي ال�شهادة تناديك
حتاكي ر�سمك
تكتب �إ�سمك
تعرب نحوك البحار

ت�أخرت مراكبنا نحوك
وما ت�أخرت
على النداء
خافوك يا علما ً يخفق
فوق التالل
قاومت
وما �ساومت
وكال�شالل
اندفعت مياه احلياة
فيك
ارتوت منك البطولة
وما ارتويت
من احلياة
من ال�شباب
من احللم الذي تك�سرّ
عند �شواطئ عينيك
من زنابق قلب �أمك
املك�سور
من ينابيع ورودك
من �أطفال كبدك
ال��ذي��ن ب��ع��دك ت�رشق
ال�شم�س لهم خجولة
�سافرت
و����ص���غ���ب�ي�ن ال���ي���وم
حزينة
�ستبقى فينا
و�إن رحلت.
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ميكنهم الت�رصف بها جتاه الغري �إال
يعود تع ّلق الإن�سان بالأر�ض اىل بداية احل�ضارة الب�رشية .وقد حر�صت جميع
بعد ت�سجيلها يف ال�سجل العقاري
ال�رشائع ،القدمية واحلديثة ،على حماية حق ملكية العقارات ملا لها من ت�أثري
كبري يف �ضمان اال�ستقرار والطم�أنينة .وكان لهذه الأ�سباب الدور اجلوهري يف
(���س��ن��داً للمادة  229م��ن قانون
�إقرار حق �إكت�ساب ملكية العقارات بو�ضع اليد مدة معينة من الزمن ،حتى بات
امللكية العقارية).
 -2الأمالك العامة للدولة �أو
مرور الزمن من �أحد الأ�سباب الرئي�سة يف مت ّلك العقارات واحلقوق العينية التي
يجوز قانوناً مت ّلكها بهذه الطريقة �إذا و�ضع ال�شخ�ص يده على العقار مدة زمنية
للبلديات:
�إن الأم�ل�اك العامة
معينة وتوافرت ال�رشوط التي ن�ص عليها القانون.
ال���ع���ائ���دة ملكيتها
ويختلف مرور الزمن املك�سب للملكية عن مرور الزمن امل�سقط الذي ي�ؤدي
للدولة �أو للبلديات
يف �إ�سقاط احلق مبرور مدة معينة من الزمن كعقوبة تنزل مبن يهمل الإهتمام
ال ت��ب��اع وال تكت�سب
ب�أر�ضه ويف املطالبة مبلكيته وبحقوقه ،مع الإ�شارة اىل وجود عقارات ال يجوز
م��ل��ك��ي��ت��ه��ا مب�����رور
تطبيق �أحكام مرور الزمن املك�سب عليها.
الزمن ،ومنها �شاطئ
ال���ب���ح���ر وال�����غ�����دران
وال��ب��ح�يرات وجم��اري
امل���ي���اه و�ضفافها
وال�����ش�لاالت و�أقنية
امل�لاح��ة وطرقاتها
وال�����س��دود البحرية
والنهرية والطرقات
و�����س����ك����ك احل����دي����د
وامل��راف��ئ واخللجان
(����س���ن���داً للمادتني
1و 2من القرار الرقم
ن�����ص��ت امل�������ادة  19م����ن ال����ق����رار ال���رق���م  .)1925/144وك��ذل��ك الأرا���ض��ي املرتوكة
 1926/188على �أن��ه «ال ي�رسي م��رور الزمن املحمية وهي العقارات التي تخ�ص الدولة �أو
�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
على احلقوق املد ّونة يف ال�سجل العقاري ،كما البلديات وتكون جزءاً من الأمالك العامة (م 8
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف
ن�صت املادة  255من قانون امللكية العقارية و  256ملكية عقارية) ،والآثار العقارية (�سنداً
على �أن��ه «ال ي�رسي م��رور ال��زم��ن على احلقوق للقرار الرقم  .)1933/166فهذه الأم�لاك
املقيدة يف ال�سجل العقاري �أو اخلا�ضعة لإدارة العامة ال ميكن لأي �شخ�ص اكت�سابها مبرور
ّ
الزمن.
�أمالك الدولة».
العقارات التي ال يجوز
 -3الأمالك اخلا�صة للدولة �أو للبلديات:
املقيدة يف ال�سجل العقاري تبقى
فاحلقوق
اكت�ساب ملكيتها مبرور
ّ
وهي العقارات اخلا�صة بالدولة �أو بالبلديات،
حمفوظة لدى �أمانة ال�سجل العقاري مهما طال
الزمن
مت��ت معرفتها وحتديدها وحتريرها �أو
ت�رسي �أحكام مرور الزمن املك�سب على جميع عليها الزمن ،وال ميكن اكت�سابها بو�ضع اليد �سواء ّ
ال��ع��ق��ارات با�ستثناء تلك التي منع القانون عليها مبرور الزمن ،حتى ولو �ضاع �سند ملكيتها مل تخ�ضع لهذه املعامالت بعد ،وهي ت�شمل:
�رسيانها عليها ،وم��ن العقارات التي ال يجوز حيث ي�ستطيع مالك العقار �أن ي�ستح�صل على الأرا�ضي الأمريية (التي تكون رقبة امللك فيها
اكت�ساب ملكيتها بو�ضع اليد عليها مبرور �سند ملكية جديد بدل عن �ضائع وفق �إجراءات عائدة للدولة) ،والأرا�ضي املرتوكة واملحمية
قانونية حم � ّددة .كما تنتقل هذه احلقوق اىل واملرفقة (املو�ضوعة حتت ت�رصف اجلماعات)،
الزمن ما يلي:
��ي��دة يف ال�سجل ورثة املالك حتى ولو مل يعمد الورثة اىل �إجراء وال��ع��ق��ارات اخلا�صة التي ت�شرتيها الدولة،
 -1ال��ع��ق��ارات امل��ق ّ
معامالت �إنتقال ح�ص�صهم الإرثية ،غري �أنه ال والعقارات التي ال وريث لها ،والأرا�ضي اخلالية
العقاري:

و�ضع اليد على
امللكية مبرور الزمن
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واملهملة زراعتها ،والأحراج ،والغابات ،واجلبال
غري املزروعة (�سنداً للمادة  2من القرار الرقم
 ،)1926/275والعقارات التي متلكها القرى
ملكية جماعية .وهذه العقارات ال ميكن اكت�سابها
بو�ضع اليد مبرور الزمن (�سنداً للمادتني 255
و 256من قانون امللكية العقارية.
 -4العقارات الوقفية:
ن�����ص��ت امل�����ادة  178م���ن ق���ان���ون امللكية
العقارية على �أن��ه« :ال يكت�سب مب��رور الزمن
�أي حق كان على العقارات الوقفية امل�ستعملة
م�سجداً �أو كني�سة �أو م�ست�شفى �أو معهداً تعليميا ً
�أو املخ�ص�صة ال�ستعمال العموم».
�رشوط اكت�ساب العقارات مبرور الزمن
ح������ ّددت امل������ادة  37م���ن ال����ق����رار ال��رق��م
 1926/186واملادة  257من قانون امللكية
العقارية �رشوط اكت�ساب ملكية العقارات مبرور
الزمن ،من هذه ال�رشوط ما يتعلق ب�شخ�ص وا�ضع
اليد ،ومنها ما يتعلق ب�صفات و�ضع اليد ،ومنها
ما يتعلق باملدة الزمنية لو�ضع اليد:
• �رشوط ال�شخ�ص وا�ضع اليد:
مل يح ّدد القانون �أ�شخا�صا ً معينني يحق لهم
اكت�ساب ملكية العقارات بو�ضع اليد مبرور
الزمن ،فهو حق يعود مل�صلحة جميع الأ�شخا�ص
الذين يكت�سبون امللكية مب��رور الزمن ،و�ضد
م�صلحة جميع الأ�شخا�ص الذين ت�سقط ملكيتهم
مبرور الزمن .على �أن يكون و�ضع اليد قد جرى
مل�صلحة ال�شخ�ص الذي و�ضع يده على العقار
من خالل ا�ستعماله �أو ا�ستثماره ،فال ي�ستطيع
الأجري �أن يدعي ملكية عقارات رب عمله بو�ضع
يده عليها مبرور الزمن بالنظر لعالقة التبعية
القائمة ب�ين امل��ال��ك ووا���ض��ع ال��ي��د .وال يجوز
للمزارع وال للم�ستغل وال للوديع وال للم�ستعري،
وال لورثتهم �أن ي ّدعوا مب��رور الزمن املك�سب
(�سنداً للفقرة الأخ�ي�رة م��ن امل���ادة  258من
قانون امللكية العقارية).
واملبد�أ �أن وا�ضع اليد يجب �أن يكون بالغا ً
را�شداً متمتعا ً بالأهلية القانونية� ،إال �أنه يجوز
للقا�رص �أن يكت�سب امللكية بو�ضع اليد مبرور

الزمن مل�صلحته بوا�سطة ال��ويل �أو الو�صي �أو
امل����شرف الق�ضائي �أو الوكيل ال��ق��ان��وين ،كما
يجوز لل�رشكة �أو للأ�شخا�ص املعنويني اكت�ساب
امللكية العقارية بو�ضع اليد مب��رور الزمن
بوا�سطة املدير �أو املخدومني �أو من ميثلهم
للقيام ب�أعمال و�ضع اليد املك�سب.
وقد اعترب االجتهاد اللبناين �أن البائع ي�ستطيع
اكت�ساب ملكية العقار املبيع بو�ضع اليد مبرور
الزمن ،على الرغم من املوجب امللقى على عاتقه
ب�ضمان مو�ضع يد امل�شرتي على املبيع من دون
معار�ضة وموجب �ضمان العيوب اخلفية (املادة
 28من قانون املوجبات والعقود) .ف�إذا �أهمل
امل�شرتي ت�سلّم املبيع وظل البائع وا�ضعا ً يده
عليه بنية التملك �أمكنه ذلك بو�ضع اليد مبرور
الزمن.
وي�شرتط �أن يكون وا�ضع اليد قد با�رش ت�رصفه
بنف�سه� ،أو بوا�سطة �شخ�ص �آخر حل�سابه ،طوال
مدة مرور الزمن املحددة يف القانون ،فال يحق له
التم�سك مبدة و�ضع اليد التي با�رشها �سواه ما مل
يكن و�ضع اليد قد جرى مل�صلحة الأول.
ويجوز لوا�ضع اليد �أن يتم�سك مب��دة مرور
الزمن التي جرت من �سلفه ،حيث ينتقل و�ضع
اليد بالإرث �أو بالو�صية �أو بنتيجة عمل قانوين،
فيمكن ملن يدعي مب��رور الزمن املك�سب �أن
ي�ستند اىل يد ال�شخ�ص الذي ات�صل منه العقار
�إل��ي��ه �سنداً للمادة  258م��ن ق��ان��ون امللكية
العقارية .فينتقل و�ضع اليد حكما ً اىل اخللف
من ال�سلف املتوفى.
• �صفات و�ضع اليد املك�سب مبرور الزمن:
����س���ن���داً ل���ل���م���ادة  37م���ن ال����ق����رار ال��رق��م
 1926/158ول��ل��م��ادة  257م���ن ق��ان��ون
امللكية العقارية ،يجب �أن يكون و�ضع اليد
املك�سب للعقارات مبرور الزمن ،مت�صفا ً بعدة
�صفات جوهرية ،وهي� :أن يكون هادئا ً ،وعلنيا ً،
وم�ستمراً ،وخاليا ً من الإلتبا�س:
 �أن يكون و�ضع اليد هادئاً:يعترب و�ضع اليد املك�سب مللكية العقار
مبرور الزمن هادئا ً عندما يكون قد جرى بدون
عنف �أو �إكراه مادي �أو معنوي .ف�إذا احتاج وا�ضع
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اليد ملبا�رشة و�ضع اليد �أو ال���س��ت��م��راره� ،إىل
ممار�سة العنف �أو التهديد �أو الإكراه �ضد املالك
احلقيقي للعقار ،فال يعترب هادئا ً وال ي�ؤدي اىل
اكت�ساب امللكية مبرور الزمن� .أما �إذا بد�أ و�ضع
اليد هادئا ً ،ثم ا�ضطر وا�ضع اليد اىل الدفاع عن
نف�سه �ضد �شخ�ص �آخر غري املالك ،فال تنتفي
�صفة الهدوء عن و�ضع اليد ،بل يعترب هادئا ً
ومك�سبا ً للملكية �إذا ت��واف��رت باقي ال�رشوط
القانونية للتملك مبرور الزمن.
 �أن يكون و�ضع اليد علنياً:يجب �أن يكون و�ضع اليد بنية التملك مبرور
الزمن علنيا ً وظاهراً للجميع ،ولي�س خفيا ً� ،سواء
يتعمده .ف ��إذا �أقدم
تعمده وا�ضع اليد �أم مل
ّ
ّ
�شخ�ص على حفر قبو �أو كهف حتت منزل جاره
وا�ستعمله ملدة من الزمن من دون �أية �إ�شارة
خارجية علنية تدل على ذلك اال�ستعمال ،فال
يعترب ��شرط العلنية متحققا ً ،وال ي����ؤدي �إىل
�إكت�ساب امللكية مبرور الزمن بو�ضع اليد.
 �أن يكون و�ضع اليد م�ستمر ًا:يجب على وا�ضع اليد �أن يت�رصف بالعقار ت�رصف
املالك مبلكه ويف الأوق��ات العادية ال�ستعماله
وا�ستثماره واال�ستفادة منه ،با�ستمرار وبدون
انقطاع .وقد اعتربت املادتان  258و 259من
قانون امللكية العقارية �أن و�ضع اليد يعترب
م�ستمراً منذ اللحظة التي يظهر فيها ا�ستعمال
احلق املوجود يف اليد ب�صورة اعتيادية منتظمة.
و�إن و�ضع اليد الثابت وقوعه بزمن معني وو�ضع
اليد احلايل يرجحان قيام اليد يف الفرتة الواقعة
بينهما ،ما مل يثبت خالف ذلك.
يفقد
وينقطع مرور الزمن عندما
م ّدعيه اليد،
حتى ول��و فقدها ب�سبب �شخ�ص ث��ال��ث .كما
ينقطع �إذا طالب �صاحب العقار بحقه مبوجب
دعوى ق�ضائية مل ت�سقط ،وال ي�رسي مرور الزمن
على الغائبني وال على فاقدي الأهلية مبقت�ضى
القانون (املواد  264و  265و  266من قانون
امللكية العقارية).
 �أن يكون و�ضع اليد خالياً منااللتبا�س:
يجب �أن يكون و�ضع اليد املك�سب مبرور

الزمن بهدف التملك حل�ساب وا�ضع اليد ،ولي�س
حل�ساب �شخ�ص �آخ��ر ،ف ��إذا ك��ان هناك �شك �أو
ت�أويل حول و�ضع اليد باعتباره ،يف الوقت نف�سه
حل�ساب وا�ضع اليد وحل�ساب املالك �أو حل�ساب
�شخ�ص �آخر وغري مقرون بنية التملك الأكيدة،
نكون �أمام التبا�س حول نية التملك ،كاملزارع
�أو امل�ستغل �أو الوديع �أو امل�ستعري �أو ورثتهم
الذين ال يحق لهم اكت�ساب امللكية بو�ضع اليد
مبرور الزمن ،وال يجوز ل�شخ�ص �أن يكت�سب حقا ً
مبرور الزمن �ضد �سنده ال�شخ�صي �أو �ضد �سند
مورثيه (�سنداً للمادتني  258و 261من قانون
امللكية العقارية) ،فال ي�ستطيع امل�ست�أجر مثالً
�أن يدعي ملكية امل��أج��ور بالإ�ستناد اىل عقد
مورثه.
�إيجاره �أو �إيجار ّ
املدة املكت�سبة حلق و�ضع اليد
مبرور الزمن
تختلف هذه املدة وفق حيازة وا�ضع اليد �سنداً
حمقا ً �أو عدم حيازته ،ووفق ح�سن النية �أو عدمه
و�أي�ضا ً وفق نوع العقار املو�ضوع اليد عليه يف
ما يتعلق بالعقارات امللك والعقارات الأمريية
غري اخلا�ضعة لإدارة �أمالك الدولة .وتراوح هذه
املدة بني خم�س �سنوات وخم�س ع�رش �سنة وفق
الآتي:
 و�ضع اليد مبرور الزمن خم�س �سنواتب�سند حمق وبح�سن نية:
ا���ش�ترط��ت امل�����ادة  37م���ن ال���ق���رار الرقم
 1926/186واملادة  257من قانون امللكية
العقارية الكت�ساب ملكية ال��ع��ق��ارات مبرور
الزمن مبدة خم�س �سنوات� ،أن يكون لدى وا�ضع
اليد �سند حمق و�أن يتم و�ضع اليد بح�سن نية.
وال�سند املحق هو ال�سند ال�صادر عن غري املالك
احلقيقي واملت�ضمن نقالً للملكية �أو للحق
العيني ،كما لو انه �صادر عن املالك احلقيقي
مت
وال ي�شرتط �أن يكون قد نقل امللكية قد ّ
بالفعل ،و�إال فال حاجة ملرور الزمن.
�إذاً ي�شرتط العتبار ال�سند حمقا ً� ،أن يكون ذا
تاريخ �صحيح ،و�أن يكون مو�ضوع هذا ال�سند
نقل ملكية العقار املو�ضوع اليد عليه ،و�أن

يكون �صادراً عن غري املالك احلقيقي؛ �سواء
�أك��ان �سنداً ع��ادي�ا ً ذا توقيع خا�ص �أم �سنداً
ر�سميا ً� .أما ح�سن النية فيتحقق من خالل اعتقاد
وا�ضع اليد الأكيد والرا�سخ �أن العقار انتقل
اليه من املالك احلقيقي .ويعترب ال�شك دليالً
على �سوء النية� .أم��ا امل�شرتي ال��ذي اعتقد �أن
�سنده �صحيح و���ص��ادر عن املالك احلقيقي،
ثم تبينّ له �أنه لي�س املالك احلقيقي فال ي�ؤثر
ذلك على ح�سن نيته .فاالعتقاد اخلاطئ ب�سبب
اخلط�أ العادي ال ي�ؤثر على ح�سن النية� .أما اخلط�أ
اجل�سيم فيعترب دليالً على �سوء النية ،ك�رشاء
العقار بثمن بخ�س مع ��شرط ع��دم ال�ضمان �أو
العلم بعدم �صحة �سند البائع وبطالنه� ،أو ال�رشاء
من بائع �أي م�ستند يثبت ملكيته.
ويجب تقدير ح�سن النية يف الوقت الذي مت
فيه و�ضع اليد على العقار ،وهو الوقت الذي
تبد أ� فيه م��دة م��رور الزمن املك�سب .علما ً �أن
افرتا�ض ح�سن النية هو الأ�صل ،وعلى من ي ّدعي
�سوء النية �أن يثبت ذلك� ،إذ �أن الإثبات يقع على
من ي ّدعي.
 و�ضع اليد مبرور الزمن خم�س ع�رشة�سنة من دون �سند حمق �أو ب�سوء نية:
����س���ن���داً ل���ل���م���ادة  37م���ن ال����ق����رار ال��رق��م
 1926/156واملادة  257من قانون امللكية
العقارية ،تكت�سب ملكية العقارات بو�ضع اليد
مدة خم�س ع�رش �سنة و�إن مل يكن لدى وا�ضع اليد
�سند حمق �أو حتى �إذا كان �سيىء النية .على
مت ب�صورة علنية
�أن يكون فعل و�ضع اليد قد ّ
وهادئة وم�ستمرة بدون �إنقطاع وبدون التبا�س.
 و�ضع اليد مبرور الزمن ع�رش �سنواتعلى الأرا���ض��ي الأم�يري��ة غري اخلا�ضعة
لإدارة �أمالك الدولة:
ن�����ص��ت امل����ادة  260م��ن ق��ان��ون امللكية
العقارية على �أنه «يكت�سب حق قيد الت�رصف
بالأرا�ضي الأمريية غري اخلا�ضعة لإدارة �أمالك
الدولة مبرور ع�رش �سنني على و�ضع اليد ب�سند
�أو بدون �سند� ،رشط �أن يكون وا�ضع اليد قائما ً
بزراعة الأر����ض» .فمدة م��رور الزمن املك�سب
هي ع�رش �سنوات على الأرا���ض��ي الأم�يري��ة غري
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اخلا�ضعة لإدارة �أمالك الدولة� ،رشط و�ضع اليد
ب�صورة علنية وهادئة وم�ستمرة بدون �إنقطاع
وب��دون التبا�س ،و��شرط �أن يكون وا�ضع اليد
قائما ًَ بزراعة الأر�ض املو�ضوع اليد عليها.
�آثار اكت�ساب العقارات مبرور الزمن
مت�سك وا�ضع اليد مب��رور الزمن اىل
ي���ؤدي
ّ
�إكت�سابه ملكية العقار املو�ضوعة اليد عليه
ب�أثر رجعي منذ و�ضع اليد� ،إذا توافرت �رشوطه
القانونية التي �سبق ذكرها .في�صبح وا�ضع اليد
مالكا ً العقار الذي و�ضع يده عليه ب�أثر رجعي
عند �إمتام و�إكتمال مدة مرور الزمن القانونية،
وعلى قدر النطاق الذي ورد عليه و�ضع اليد.
و�إذا �أق��دم املالك الأ�صلي للعقار على رفع
دعوى اال�ستحقاق �ضد وا�ضع اليد ،ميكن لهذا
الأخ�ير الإدالء مبرور الزمن املك�سب للملكية.
وكذلك� ،إذا اعتدى الغري على عقاره �أو على حقه
يف ملكيته ،يحق للمكت�سب بو�ضع اليد مبرور
الزمن �أن يرفع دعوى الإ�ستحقاق �ضد املعتدي
�أو الغا�صب ا�ستناداً �إىل اكت�سابه ملكية العقار
مبرور الزمن.
ويعود اكت�ساب ملكية العقار مب��رور الزمن
ب��أث��ر رجعي اىل ال��وق��ت ال��ذي ب��د�أ فيه �رسيان
مرور الزمن ،فيعترب وا�ضع اليد مالكا ً العقار
املكت�سب منذ بداية �رسيان مرور الزمن ولي�س
منذ اكتمال ه��ذه امل��دة .ويك�سب وا�ضع اليد
الثمار التي �أنتجها العقار طيلة م��رور الزمن،
وتعترب احلقوق التي ر ّتبها على العقار �صحيحة
ونافذة وك�أنها �صادرة عن املالك احلقيقي
(ال��ره��ن �أو االرت��ف��اق �أو الإي��ج��ار �أو ال��زراع��ة �أو
اال�ستثمار �أو غريها) .وم��ن جهة ثانية تعترب
احلقوق العينية التي ر ّتبها املالك احلقيقي
على العقار خالل مدة مرور الزمن غري �صحيحة
وك��أن��ه��ا ���ص��ادرة ع��ن غ�ير م��ال��ك� .أم���ا احلقوق
العينية التي ر ّتبها املالك احلقيقي على العقار
قبل ب��دء ��سري��ان م��دة م���رور ال��زم��ن املك�سب،
فتعترب قائمة و�صحيحة و�سارية املفعول على
وا�ضع اليد ،ل�صدورها عن املالك احلقيقي
للعقار وقت وقوعها.

يف �أوا�سط القرن املا�ضي مت ّكنت املر�أة
من نيل حقوقها بعد ن�ضال طويل .ومنذ
ذلك احلني ،ارتفعت الأ�صوات من كل
حدب و�صوب من ّددة بالعنف الذكوري
الذي ذهبت الن�ساء �ضحيته لقرون طوال.
لكن مفاج�أة غري متوقّ عة قلبت م�ؤخر ًا
الأمور ر�أ�ساً على عقب.
م��ف��اج���أة �أع��ل��ن��ت��ه��ا نتائج
الإح�صاءات يف عدد من مراكز
الأبحاث العربية والعاملية،
و�أ����ش���ارت م��ن خاللها اىل
تزايد ن�سبة العنف الأنثوي،
م��ق��اب��ل ت���راج���ع ال�سلطة
الذكورية ،وهذا بالطبع ال
يطاول املجتمعات كافة.
وال�����س���ؤال امل��ط��روح :ما
ال��ذي يدفع بع�ض
الن�ساء اىل �سلوك
ط���ري���ق العنف،
وم�����ا ه����و ر�أي
الإخت�صا�صيني يف
هذا املو�ضوع؟

م�سرتجالت
ي��������ع��������زو ب����ع���������ض
الإخ���ت�������ص���ا����ص���ي�ي�ن
النف�سيني العنف الأنثوي املتزايد
يف الآونة الأخرية ،اىل حالة الإنتقال من مرحلة
حترير امل���ر�أة ،اىل مرحلة متكّ نها م��ن العمل
خ���ارج امل��ن��زل م��ن ج��ه��ة ،والإ���س��ت��ئ��ث��ار ب����إدارة
���ش ��ؤون ال��ع��ائ��ل��ة م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة .وبر�أيهم،
ف����إن ه��ذا الإن��ت��ق��ال� ،أح���دث مت��رك��زاً حموريا ً
ل�شخ�صية امل��ر�أة املعا�رصة يف العائلة ،وح ّول
ف��ئ��ة م��ن ال��ن�����س��اء اىل م�����س�ترج�لات يتح ّدين
رجولة �أزواجهن ،ويلحقن بهم الأذى اجل�سدي
يت�سبب بت�ص ّدع
واملعنوي .وهو �سلوك �شائن
ّ
الأ��سر وتفكّ كها ،ويو�صل عموما ً اىل الطالق.
وح�سب الإخت�صا�صيني ،ف�إن هذا الت�رصّف غري
امل�ألوف من قبل بع�ض الن�ساء ،ال يح�صل عموما ً
�إال يف الأ��سر التي تخلّى فيها الرجل عن دوره

كانون الأول

�إعداد :غري�س فرح

�أكرثيتهن ،و�سعيهن بالتايل اىل
مناف�سة الرجل يف احلقول كافة.
وم��ق��اب��ل ه���ذا ال��ت��ف� ّوق الأن��ث��وي
امللحوظ ،نلم�س كما �سبق و�أ�رشنا
ت������راج������ع������ا ً

م
ا
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ف الأنثوي

التقليدي� ،أي الدور احلا�ضن لأفراد
العائلة ،وال�ساهر على م�صاحلهم ،وهو ما يحد
ويعر�ضه
من ت�أثريه يف وجدان زوجته و�أوالده،
ّ
يف معظم الأحيان للهجوم وانتهاك احلرمات.
على ك� ٍ�ل ،ف ��إن الآراء تت�ش ّعب يف ما يتعلّق
بالأ�سباب الكامنة وراء ال�شخ�صية العنيفة التي
تقم�صتها م�ؤخراً بع�ض الن�ساء ،و�أثارت الكثري
ّ
من الإنتقادات يف معظم الأو�ساط الإجتماعية.
وهنا بع�ض من �أهم هذه الأ�سباب:
• الإ���س��ت��ق�لال امل�����ادي واملناف�سة
الإجتماعية:
يعترب الإ�ستقالل املادي ،الذي ت�ستغله اليوم
معظم الن�ساء العامالت� ،سببا ً رئي�سا ً ال�ستقواء
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ملحوظا ً اي�ضا ً لكيان الرجل التقليدي.
وه��ذا يعود كما هو معلوم اىل خ�ضوع
�أك�ثري��ة ال��رج��ال املعا�رصين لل�ضغوط
الإقت�صادية اخلانقة ،وعجزهم بالتايل
ع��ن الإح��ت��ف��اظ بهيبتهم املكت�سبة من
كونهم املم ّولني الوحيدين للعائلة.
• منو �شخ�صية املر�أة غري العاملة:
من جهة ثانية ،يرى اخل�براء النف�سيون
والإجتماعيون� ،أن امل��ر�أة غري العاملة� ،أو
�سيدة املنزل التقليدية ،اكت�سبت اي�ضا ً مع
الوقت ،ومع منو احل�ضارات وانب�ساط رقعة
العوملة� ،شخ�صية �أك�ثر ق��وة و�صالبة .وهذه
ال�شخ�صية التي ت�ستمد خيوطها من حميطها
اخلارجي وو�ضعها العائلي ،قد تنتحل �صفات
العنف يف التعامل مع زوجها لأ�سباب �أهمها،
ت�ص ّدع �أر�ضية ال�رشاكة الزوجية .وهذا يح�صل
عندما يعطي الزوج �أولوية لعمله وارتباطاته
اخل��ارج��ي��ة ،وي��ره��ق ك��اه��ل زوج��ت��ه مب�س�ؤولية
املنزل وتربية الأوالد ومتابعة م�شاكلهم .يف
ح��ال كهذه ،يف�سح ال��زوج  -ب��دون وع��ي منه
 املجال �أم��ام منو معاناة ال��زوج��ة ،ويح ّولهاويعر�ضه
تدريجا ً اىل �سالح ف ّتاك ينقلب �ضده،
ّ
للتعنيف واملهانة.

• ���ش��ع��ور ال���زوج���ة بالقهر
واملذ ّلة:
ي��رى البع�ض �أن �إق���دام الزوجة
على �رضب زوجها �أو �إهانته ،يحدث
�أحيانا ً نتيجة �إنفعال �آين بدافع
التعر�ض الدائم للعنف
القهر �أو
ّ
وال��ت�����س� ّل��ط .وق���د ي��ح��دث ب�سبب
برر يف �رصف
تقتري ال��زوج غري امل� ّ
املال .وبر�أي الإخت�صا�صيني ف�إن
ال�رشا�سة ال��ت��ي تعتمدها امل���ر�أة
ان��ط�لاق �ا ً م��ن ت��ف��اع��ل م�شاعرها
امل����ذك����ورة �آن����ف����ا ً ،ت���ك���ون على
العموم ،تعبرياً غرائزيا ً يف�ضح
معاناتها ،ويف ّجر حقدها الدفني.
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وهذا التعبري الفوري ،مينحها بح�سب املحللني
النف�سيني طاقة عدوانية غري متوقعة ،طاقة
متكّ نها من �رضب زوجها بكل ما تطاله يداها،
وقد تدفعها اىل قتله ب�أب�شع الطرق.
• الزوجة امل�سرتجلة والزوج الإتكايل:
يح�صل �أح��ي��ان �ا ً �أن ي��ك��ون ال���زوج م��ن النوع
ال�سلبي الإت��ك��ايل �أي من النوع ال��ذي يتخلى
عن م�س�ؤولياته ،وي�ترك لزوجته �إدارة الأمور
العائلية والإقت�صادية.

عندما جت��د امل���ر�أة
ن���ف�������س���ه���ا يف ه����ذا
��درب
ال���و����ض���ع ،ت���ت� ّ
التح�صن
تدريجا ً على
ّ
وراء ال��ق��وة لتحافظ
على متا�سك �أ�رستها.
ول����دى مت��كّ ��ن��ه��ا من
�إدارة دفّ ���ة القيادة
والتوجيه والتقومي،
فهي ال جتد مانعا ً يف تقومي �إع��وج��اج زوجها
مبختلف الو�سائل .والالفت �أن الزوج امل ّت�صف
يتقبل �سلوك زوجته العنيف من
بهذه ال�سمات،
ّ
تذمر �أو مقاومة ،لأنه ي�صبح حتت رحمتها.
دون ّ
ما هي احللول املقرتحة؟
�أم���ام ه��ذه ال��ظ��اه��رة غ�ير ال�����س��وي��ة ،يحر�ص
الإخت�صا�صيون على �إيجاد حلول لوقف احلروب
العائلية� ،إن جلهة العنف الذكوري �أو الأنثوي،
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وذلك حر�صا ً منهم على
متا�سك الأ�رس ومنو الأبناء
يف �أجواء �سليمة.
واحل����ل����ول امل��ق�ترح��ة
ل���ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة غري
�آنية ،لكنها ت�ساعد على
ت�صحيح بع�ض الأخطاء
العائلية وحتمي الأطفال
م��ن ال��ت ��أث�يرات ال�ضارة
الزوجية.
للم�شاحنات
و�أه����م ه���ذه احل���ل���ول ما
ي�أتي:
• التن�شئة الأ��سري��ة
ال�����ص��احل��ة ال��ت��ي تر�سي
يف ذه��ن ك��ل م��ن الرجل
وامل����ر�أة ف��ك��رة الإنتقاء
ال�صحيح� ،أو التفتي�ش
عن ال�رشيك املنا�سب.
• �إهتمام امل�س�ؤولني
ب��ال��ت��وج��ي��ه الإع��ل�ام����ي،
وخ�������ص���و����ص���ا ً امل���رئ���ي،
ودف�����ع ال��ق��ي��م�ين عليه
اىل ت���ق���ومي ال���ن���م���اذج
الإع��ل�ام����ي����ة امل��ت��ع��ل��ق��ة

باحلياة العائلية.
• �إدخال مادة الثقافة الأ�رسية اىل الربامج
امل��در���س��ي��ة .وامل��ع��ل��وم �أن ج��ام��ع��ة كمربدج
الإنكليزية قد �أدخلت هذه املادة من �ضمن
امل���واد التثقيفية ال��ت��ي تعتمدها .وع��رف
القيمني على هذه اجلامعة قد ارت�أوا هذا
�أن
ّ
احلل بعد تزايد معامالت الطالق يف �إنكلرتا
ب�شكل غري م�سبوق.
• �إخ�����ض��اع ال��زوج�ين ل����دورات تثقيفية
خ��ا���ص��ة ال���ه���دف م��ن��ه��ا ب��رجم��ة تطلعاتهم
مل�صلحة البنيان العائلي ال�سليم.
التم�سك باملبادئ الدينية التي هي
•
ّ
القاعدة الأ�سا�سية للحياة العائلية .وهنا
ُي��ن�����ص��ح ك��ل م��ن ال����شري��ك�ين ب��ال��ت��ع��اط��ي مع
ال��ع����صرن��ة بطريقة حت��ف��ظ تقاليد املجتمع
املحلي .كما ُين�صح بعدم تخلّي امل��ر�أة عن
�أنوثتها مهما كانت الظروف.

كانون الأول

متحف طبيعي من نوع �آخر
يجمع بني الفن من جهة وما �صنعته
يد اخلالق يف الطبيعة من جهة ثانية ،حموره الأ�شجار
وما ترويه من حكايات بجذورها وجذوعها والأغ�صان...
متحف كهف الفنون يف قرية اجلاهلية  -ال�شوف
الذي يعود تاريخ بنائه اىل العهد العثماين ،حر�ص

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :املعاون الأول ربيع �ضاهر

غاندي بو ذياب �أن يجمع
مي��ت ب�صلة اىل رائحة
فيه ك��ل م��ا
ّ
الأر�ض والطبيعة .وعلى مدى عدة �سنوات عمل بوحي
من حلم وفكرة ،حتى امتلك ثروة من القطع احلرفية
والأثرية النادرة تفرت�ش اليوم الكهوف الثالثة بعد
ترميمها وت�أهيلها.

كهف الفنون

�إبداعات فنان ع�شق جمال اجلذور ورائحة الأر�ض
احللم الذي �صار حقيقة
يف عمر ال�سنتني والن�صف دخل غاندي بو ذياب اىل املدر�سة ،يومها
طلبت املعلمة ر�سما ً حراً ،فر�سم م�شهداً مطبوعا ً يف ذهنه :عامل ينقل
النفايات على ظهر البغل.
املعلمة ر�أت يف ال�صغري موهبة وتوقّ عت له م�ستقبالً فنيا ً ،والأهل �صقلوا
اجلي�ش  -العدد رقم 306

املوهبة من خالل متابعتهم الدائمة.
ال�صغري �أ�صبح يافعا ً وباتت ر�سومه تر�صد واق��ع القرية اللبنانية
بكل تفا�صيلها من خالل معاي�شته القرويني يف بلدته اجلاهلية (ق�ضاء
ال�شوف).
لفتت نظره جذوع الأ�شجار الياب�سة وجذورها والأ�صداف املتحجرة ،فراح
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يجـمــعـهــا ويح ّولهــــــا
اىل �أ�شكـال فنية مميزة.
كان للإجتياح الإ�رسائيلي لبنان العام
� 1982أث��ـ��ره الفنـي يف حياة غ��ان��دي بو
ذياب� ،إذ اكت�شـف الكهـوف القدميـة التي جل�أ
اليها �أهـل القريـة لالحتماء من الق�صـف اليومي.
تلك الكهوف ب��ات��ت بالن�سبة ال��ي��ه هاج�سا ً
وحلما ً ،وخطر له �أن يح ّولـهـا مـن خمـابئ اىل
ك��ه��وف فنية ت�ستقبل رواد
الفن والأدب وال�شعر والر�سم
والنحت والطـالب والبـاحثني
عن جذور الرتاث العريق...
م��واك��ب��ت��ه ال��ن�����ش��اط��ات
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة
وال�����زي�����ارات امل��ت��ك��ررة
للمعار�ض واملتاحف
والق�صور� ،إ�ضافة اىل
ن�ش�أته يف بيئة جبلية
تعج بكل مفردات
احل��ي��اة التقليدية
وت����راث الأج�����داد،
ع��وام��ل �ساهمت
يف ب�������ل�������ورة
���ش��خ�����ص��ي��ت��ه
ال���ف���ن���ي���ة ويف
حت����وي����ل احل����ل����م اىل
حقيقة.

جدرانها مرتان بارتفاع املرت والن�صف ،فعمل على حفر ال�صخر
على عمق مرت ون�صف املرت بطريقة فنية �ساعدت يف ان�رشاح
املكان ،من دون امل�سا�س ب�أر�ضيته ال�صخرية امللتوية.
الكهوف مبنية على �صخرة واحدة تقارب م�ساحتها 3كلم 2متتد
من تالل قرية اجلاهلية حتى �ضفاف النهر مروراً باجل�رس الروماين
والطاحونة القدمية ،وكانت تربط قدميا ً ال�ساحل باجلبل.
عوائق و�صعوبات مادية ومعنوية واجهته يف البداية� ،إال �أن الإرادة
ال�صلبة كانت �أقوى من �أي عائق� ،إذ ي�ؤكّ د بو ذياب �أن تر�سيخ الوعي
يتم من
لدى الأجيال ال�شابة ب�رضورة
الت�شبث بالأر�ض واملا�ضي ،ال ّ
ّ
خالل كتب التاريخ فح�سب ،بل من خالل الر�ؤية املجردة ،وهذا ما كان
ينوي حتقيقه .اكت�شافه الأقبية واملغاور والكهوف يف باطن الأر�ض
وو�سط اجلبال ،ع� ّزز ميله منذ ال�صغر ،اىل جمع كل ما يرمز اىل رائحة
الأر�ض والطبيعة ،حتى تك ّونت لديه ثروة من القطع الرتاثية واحلرفية
والأثرية ومنحوتات من ال�شمع والأحجار والأغ�صان الياب�سة ،اىل لوحات
من ال�شعر والف�سيف�ساء والر�سوم الزيتية التي حتاكي الرتاث اللبناين،
واخليل العربي الأ�صيل .هذه الرثوة �شكّ لت م�ضمون املتحف وانت�رشت يف
�أقبيته الرتاثية ،بكلفة تخطّ ت حتى الآن ن�صف مليون دوالر وقد � ّأمنها
كمزين ن�سائي ومن بيع لوحاته الزيتية ،ف�إذا بالكهوف
من �إيرادات عمله
ّ
ت�صبح متحفا ً �أدرجته وزارة ال�سياحة على الئحة املتاحف ال�سياحية يف
لبنان.

الكهف و�إعادة ت�أهيله
يعود تاريخ بناء كهف الفنون اىل العهد العثماين منذ ما يقارب الـ400
�سنة ،وهو عبارة عن ثالثة �أقبية من العقد متال�صقة متتد على م�ساحة
1500م 2مع احلديقة الرتاثية املحيطة به .ميزته �أنه يخبئ حرارة ال�صيف
لل�شتاء وب��رودة ال�شتاء لل�صيف بف�ضل بنائه على طريقة «الكلّني»
بهند�سته التي ت�شبه اىل حد ما هند�سة اخلانات واملعابد والق�صور.
كان الكهف ملكا ً لرجل �إقطاعي يف قرية اجلاهلية زمن املت�رصفية،
وقد �شهد لقاءات واجتماعات بارزة بني املت�رصفني العثمانيني ووجهاء
ال�ضيعة .عندما بد�أ الفنان غاندي بو ذياب ،ور�شة �إعادة ت�أهيل الكهف
�ضيقة عر�ض
العام  ،1990اكت�شف كهفا ً �إ�ضافيا ً على �شكل مغارة
ّ
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اجلذور �أجمل من �أغ�صانها
كان ميكن للفنان غاندي بو ذياب �أن يح�رص اهتمامه بالر�سم والنحت،
لكن ع�شقه الطبيعة «املده�شة» فتح �أمامه �آفاقا ً جديدة .معظم اجلذور
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ح���������ي���������اة
ال�ضيعة الب�سيطة
مثل «وج���اق القاطرجي احلطبي»،
اىل جانب املكواة القدمية التي تعمل على
الفحم ،وقناديل ال��ك��از ،فيما تلفت ال�سائح
والزائر تلك الرثيا التي نفّ ذها غاندي بو ذياب
بوا�سطة �أغ�صان وكروز ال�صنوبر ،واي�ضا ً ذلك
ج�سده بالقطن بعد زراع��ت��ه يف
اجل��دي ال��ذي ّ
حديقة الكهوف ،ف�ضالً عن الآالت املو�سيقية
و�أ�شكال احليوانات والطيور التي ا�ستخرجها
من الأ�شجار على هيئتها الأ�سا�سية مع بع�ض
التعديالت الطفيفة يف تفا�صيلها ،وعظام
املطمورة الياب�سة يبقى �أجمل و�أره��ب من �أغ�صانها
اخل�رضاء ،يقول ،وهذه اجلذور هي التي �أخذته اىل �آفاق
ال�صبار
جم�سما ً لطائر البط من نبات
جديدة .نراه ي�ضع
ّ
ّ
(ال�صبري) ،ويح ّول جذع الزيتون اىل ن�رس ،وجذع الدلب
اىل عقرب �أو غيتار ،وغ�صن اللوز اىل غليون �أو �آلة
�ساك�سفون� .أم��ا ج��ذع ال�سنديان املتجذّر لع�رشات
ال�سنني يف الأر����ض فح ّوله اىل لوحة و�ضعت اىل
جانب لوحات �أخرى تتوزع �أروقة الكهف التاريخي
والرتاثي.
�أم���ام لوحاته ي��ق��ول« :م��ا م��ررت م��رة بحرج �أو
غابة �إال و�سمعت الطبيعة تناديني ،لأج��د حجراً
�أو جذعا ً �أو غ�صنا ً ياب�سا ً ينتظر يد فنان حت ّوله
اىل قطعة فنية ،ت�ضيف اىل مل�سات الطبيعة
رونقا ً وجماالً» .ويتابع�« :أمتلك بفعل الطبيعة
قيمة ت�صلح لإن�شاء جناح
جمموعة خ�شبية فنية ّ
خا�ص داخل كهف الفنون ،وهي من خملّفات
اجلرافات احلديثة التي اقتلعت الأ�شجار يف
أقدمت على
�أثناء �شق الطرق الزراعية ،ف�
ُ
وعملت على �صقلها وحمايتها
انت�شالها
ُ
وو�ضعها يف احلديقة ال�تراث��ي��ة املحيطة
بكهف الفنون».
حياة ال�ضيعة
تعج �أقبية «كهف الفنون» مبفردات
ّ
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ح���ي���وان���ات
حت ّولت اىل �أ�شكال
لطيفة ،وقفران النحل
والدبابري ف�ضالً عن �أزهار
«ع���ب���اد ال�����ش��م�����س» التي
ن�سقت بطريقة مميزة.
ّ
«اجل���ارو����ش���ة» جت���اور
حمم�صة ال�بن العتيقة،
وت���ف�ت�ر����ش���ان ب�����س��ط �ا ً
ق��دمي��ة م�����ص��ن��وع��ة من
ال�������ص���وف ال�سميك
اىل ج��ان��ب املحدلة
وج��رن الكبة احلجري
وامل����ذي����اع ال��ق��دمي
وال����ف����ون����وغ����راف
وم��اك��ي��ن��ة اخلياطة
القدمية و«بوابري» الكاز مع «د�ستات»
وطناجر و«ك��رك��ات» ماء الزهر والعرق .فيما متتلئ اخلوابي الطينية
واجلرار الفخارية بخريات ال�ضيعة ،اىل �أدوات الزراعة القدمية كاملناجل
والبلطـات والغربال والنري واملحراث اخل�شبي...
وق��د خ�ص�صت خزانة لعر�ض الطرابيـ�ش التقليـدية ،بينمـا �أبدعت
معمر وزوجته
«ال�شيخة �أم غاندي» (والدة الفنان) ب�صنع متثالني ل�شيخ ّ
يف داللة على اللبا�س التقليدي يف جبل لبنان وهما يفرت�شان املدخل
ويرحبان بالزوار.
ّ

جمعية ون�شاطات ثقافية خمتلفة
ي�شهد املتحف خالل فرتات من ال�سنة ن�شاطات ثقافية وفنية
مت ت�أ�سي�س «جمعية كهف الفنون»
وبيئية وتراثية ،لهذه الغاية ّ
التي تهدف اىل �إن�شاء خاليا �سكنية بيئية تراثية متعددة ،و�إقامة
دورات فنية وريا�ضية لتعلّم الر�سم ،والنحت ،واملوزاييك ،و�إقامة
ندوات و�أم�سيات �شعرية وتوقيع كتب ،اىل احت�ضان معار�ض فنية
ومنتوجات قروية ومهرجانات تراثية وغريها ...والتوا�صل الثقايف
والفني والبيئي مع جمعيات وهيئات ومنظمات عربية وعاملية...
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«بريوت وال�سالم العاملي»
«ب�يروت وال�سالم العاملي» حتفة فنية
من الف�سيف�ساء يروي الفنان ق�صتها« :الفكرة بد�أت
العام  1998ب�أ�سلوب هند�سي وفق رقعة �شطرجن ،مع
ارتفاعات خمتلفة وم�ستويات متناق�ضة ت�شبه اىل حد ما مدينة
بريوت حماطة ب�أ�سوار و�أب��راج عالية لإب��راز موقعها اجلغرايف
والإ�سرتاتيجي ،وثمانية ع�رش لونا ً حجريا ً ت�شبه طوائف لبنان
بر
متعاي�شة مت�ضامنة� ،إ���ض��اف��ة اىل خريطة لبنان املز ّنرة
ي�شة الف
ن
ا
م
ن
ن
ا
مل
حطات
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املك�سرّ امل�ضاء ،فقد تكون ال�شاهد على ال�سالم
ريكيني...
املنتظر».
املج�سم هذا ثالثي الأبعاد �سوريايل امل�شهد
ّ
متجان�س من حيث اللون وال�شكل والر�ؤية ،يبلغ
طوله نحو � 290سنتمرتاً وعر�ضه نحو 175
�سنتمرتاً ،بارتفاع � 85سم ويزن  2.5طن.
متحف كهف الفنون َم ْعلَم �سياحي تراثي
ي�ستحق الزيارة للتمتع ب�إبداعات الطبيعة
ويد فنان ع�شق جماالتها.
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�إعداد :د .ح�سني حمود
�أ�ستاذ حما�رض يف كلية الزراعة  -اجلامعة اللبنانية
بالعمليات الزراعية الأخرى من فالحة ونك�ش وت�سميد ّ
ور�ش
وقطاف وغريه ،ويف جتديد عمر الأ�شجار امل�س ّنة التي
انخف�ضت �إنتاجيتها دون امل�ستوى االقت�صادي.
يقوم التقليم على �أ�س�س علمية وا�ضحة ،ولكي
يكون ناجحا ً يتطلّب معرفة نظرية وتطبيقية،
وب��ال��ت��ايل خ�برة طويلة بكل ن��وع م��ن �أن��واع
الأ�شجار املثمرة ،لأن لكل منها خ�صائ�ص
ذاتية تتميز بها عن غريها من حيث الرباعم
الزهرية والثمرية و�أمكنة متو�ضعها على
الأف����رع احل��دي��ث��ة �أو الأغ�����ص��ان الهيكلية
وغريها� .إن عدم املعرفة الكافية بخ�صائ�ص
منو ال�صنف امل��راد تقليمه وب�أمكنة حمل
الأع�ضاء الزهرية والثمرية ي ��ؤدي يف معظم
الأحيان اىل �إزالة الأفرع حاملة الرباعم الثمرية،
وبالتايل اىل ت��رك ال�شجرة من دون
ثمار وفقدان الإنتاج.

تقليم
الأ�����ش����ج����ار
�إخ��ت�����ص��ا���ص يقوم
ع��ل��ى �أ���س�����س علمية وا�ضحة،
يتط ّلب معرفة نظرية وخربة طويلة بكل
نوع من الأ�شجار املثمرة ،لذا فالتقليم
غري ال�صحيح ي�ؤدي يف معظم الأحيان
اىل ت��رك ال�شجرة م��ن دون ثمار،
وبالتايل ف�إن خيار عدم التقليم يبقى
�أقل �رضر ًا من التقليم اخلاطئ.
تعريف التقليم
التقليم هو �إزال��ة جزء من �أغ�صان ال�شجرة و�أفرعها
لتوجيه �شكلها وحجمها وارتفاعها ومن� ّوه��ا� ،إذ ي�ؤثر
ذلك على هيكل ال�شجرة وتوزيع الثمار عليه ب�شكل مت�سا ٍو
وحت�سني نوعية الثمار من ناحية احلجم واللون والطعم ،كما
ي�ساهم التقليم يف احلفاظ على ا�ستمرارية �إنتاجية الأ�شجار املثمرة
لأطول فرتة ممكنة .من ناحية �أخرى ،ي�ساعد التقليم على ت�سهيل القيام
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نوعان من التقليم
 تقليم الرتبية :يرمي �إىل ت�شكيل هيكل ال�شجرة من حيث الإرتفاعالتفرع ،للو�صول
واحلجم واملجموع اخل�رضي وكثافة النمو وحتديد زوايا
ّ
بال�شجرة اىل حالة الإنتاج الإقت�صادي عند بلوغ مرحلة الإثمار.
 تقليم الإثمار :الغاية منه هي احلفاظ على �إ�ستمرارية �إثمار ال�شجرةواحل�صول على �إنتاج ثمري ذي نوعية جيدة ،واحلفاظ على ال�شجرة لتكون
قوية بحيث تتمكن من حمل الإنتاج الثمري ومقاومة الك�رس وال�صمود بوجه
الرياح ،وهذا يتطلب �إقامة �أفرع بزاوية بحدود  45درجة لت�ستطيع هذه
الأفرع النمو مع الوقت بحيث ت�صبح �أكرث �سماكة و�أ�ش ّد �صالبة.

الأخ���رى ب��ح��واىل ���20س��م ،ومن
�أج��ل احلفاظ على التوازن
اخل�رضي والثمري لل�شجرة
يجب ع��دم ال�سماح ب�أن
تنمو الأغ�����ص��ان ال�سفلية
وت��ت��ج��اوز �إرت���ف���اع الأغ�����ص��ان
الفوقية ،كما هو غري مقبول �أن
تنمو الأغ�صان الفوقية ب�رسعة
ك��ب�يرة ع��ل��ى ح�����س��اب الأغ�صان
ال�سفلية.
مميزاً،
�أما يف ما يتعلق بتقليم الأثمار يف التفاحيات ،فهو ي�ؤدي دوراً ّ
بحيث يفرت�ض القيام به كل عام ،ال �سيما �أن �أي ت�أخري ي�ؤدي اىل خف�ض
الإنتاج و�أحيانا ً �إىل توقّ ف احلمل ،هذا ويختلف التقليم الثمري من �شجرة
اىل �أخرى وذلك وفق عمرها و�صنفها وكمية الرباعم فيها .وتهدف هذه
العملية اىل الو�صول اىل كثافة مثالية من الثمار.
يتم ذلك من خالل تخفيف الأغ�صان الهيكلية عندما يالحظ ب�أن �أبعادها
جتاوزت �أبعاد الأفرع الثمرية ،كما تتم �إزالة الأفرع الثمرية ال�ضعيفة،
وال بد من التنويه ب�أن �إجراء عملية التقليم الثمري مرتبط بكمية الرباعم
تتميز بحمل غزير من الرباعم جنري عملية
الزهرية ،ففي ال�سنة التي
ّ
التقليم الثمري ب�شكل جائر� ،أم��ا ال�سنني قليلة احلمل �أو اخلالية من
نطبق فيها التقليم.
الرباعم الزهرية فال ّ
يطبق مبد�أ تنظيم احلمل ،بحيث يرمي
يف مرحلة الإثمار الإقت�صادي
ّ
التقليم اىل حتقيق و�ضع متالئم بني النم ّوات اخل�رضية والنم ّوات الثمرية،
واملعيار الأ�سا�سي لذلك هو حتقيق تنا�سق ن�سبي بني الرباعم اخل�رضية
والرباعم الزهرية ،والتي يجب �أن تكون بحدود  3-2برعم خ�رضي مقابل
برعم زهري واحد� .أما يف حالة احلمل الزائد فيتم �إزالة ق�سم من الدوابر
والأفرع الثمرية الق�صرية ،اما الأفرع الثمرية الطويلة فتق�صرّ اىل الأعلى
من �أحد الرباعم اخل�رضية.
عندما ت�صبح الأ�شجار يف طور ال�شيخوخة نقوم بتجديد الأفرع الن�صف
هيكلية م��ن ت��اج ال�شجرة ،ويتم �إخ��ت��زال الأف���رع بعمر � 4-3سنوات
تفرع ت�ساعد على ا�ستمرار عملية النمو اخل�رضي،
بتق�صريها اىل نقطة ّ
وبعد � 5سنوات تتم عملية جتديد ثانية للأفرع بعمر � 6-5سنوات،
وثالثة على الأفرع بعمر � 8-7سنوات ،حيث تق�صرّ من نقطة ال يزيد القطر
عندها عن �7سم.

التفاحيات
ت�شمل التفاحيات �أ�شجار التفاح والإجا�ص وال�سفرجل ،وتعتمد طريقة
تقليم هذه الأ�شجار على كثافة الزراعة ،ففي النظام التقليدي للزراعة
املح�سن �أو
تربى الأ�شجار بال�شكل الهرمي
�أي النظام القليل الكثافة ّ
ّ
بال�شكل الك�أ�سي� ،أما يف النظام الكثيف فت�ستعمل ب�شكل عام طريقة
موجهة طابقيا ً وبامليتا ب�أذرع
الرتبية على �أ�سالك وهي بامليتا ب��أذرع ّ
موجهة غري طابقية ،غري �أننا �سنكتفي هنا بت�سليط ال�ضوء على طرق
ّ
الرتبية يف �إطار النظام التقليدي للزراعة ،كونه يغطي الغالبية العظمى
من امل�ساحات املزروعة بالتفاحيات يف لبنان.
املح�سن
تربية ال�شكل الهرمي
ّ
تكمن امليزة الأ�سا�سية لهذا ال�شكل يف وجود � 5 - 4أغ�صان هيكلية
يوجه منو
�أ�سا�سية مو ّزعة ب�شكل لولبي ويف تقليم الغ�صن الأم ،وبذلك ّ
ي�سهل
ال�شجرة باجتاه العر�ض حيث تبقى قليلة الإرتفاع ،الأم��ر الذي
ّ
عملية التقليم والوقاية وقطف الثمار ،والأهم من ذلك هو �أن اجلزء الأعلى
من الهيكل مفتوح مما ي� ّؤمن و�صول �أ�شعة ال�شم�س اىل جميع �أجزائه.
بعد الزرع تقلّم الن�صبة �إىل ارتفاع � 80 - 70سم عن �سطح الرتبة .خالل
العام الأول تنمو عدة �أف��رع ،ويف ال�شتاء �أي يف مرحلة ال�سكون ال�شتوي
(�أف�ضلها بالن�سبة اىل معظم املناطق اجلبلية اللبنانية خالل كانون �أول
 كانون ثاين� -شباط) ،نختار منها ثالثة �أفرعفنخ�ص�ص الأعلى ارتفاعا ً
ّ
لنمو ال�ساق ،والفرعني الإثنني الطرفيني لتكوين الأغ�صان الأ�سا�سية
«الهيكلية» ،ونقوم ب�إزالة الفروع الباقية.
نكرر يف ال�شتاء العملية نف�سها بحيث نبقي ثالثة
خالل الأعوام التالية ّ
آخرين لتكوين الأغ�صان الهيكلية للطابق
فروع ،الأعلى لنمو ال�ساق وال َ
الثاين .عندما يتك ّون � 5 - 4أغ�صان هيكلية نقوم جم ّدداً بتق�صري ال�ساق
حم�سن «معدل» .ومن ال�رضوري
الأم وبذلك نح�صل على هيكل هرمي
ّ
�أن تكون الزاوية التي ت�شكّ لها الأغ�صان الهيكلية مع ال�ساق  45درجة
حتمل ال�شجرة.
لت�أمني قوة ّ
بالن�سبة اىل الأف��رع الثانوية يجب �أن تتو ّزع على الأغ�صان الهيكلية
بحيث ال تلتقي وال تتالم�س ،كما يجب �إزالة كل الأفرع العمودية وال�شاذة
وامل��دالة واملوجهة اىل داخل الهيكل ،والإبقاء على الأف��رع التي تنمو
يف الفراغ وجانبيا ً .كذلك يتوجب �إبقاء ال�ساق الأم �أعلى من الأغ�صان
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تربية ال�شكل الك�أ�سي
يخ�ص�ص الق�سم الأ�سفل
بعد الزرع تق�صرّ الن�صبة اىل �إرتفاع �100سم،
ّ
ب�إرتفاع �60سم عن �سطح الرتبة لنمو اجلذع� ،أما الأربعون �سم الأخرى
فتخ�ص�ص الختيار ثالثة �أفرع لت�شكّ ل الأغ�صان الهيكلية لل�شجرة مب�سافة
ّ
�20سم بني الواحدة والأخ��رى� ،رشط �أن ي�شكّ ل كل فرع مع الآخ��ر زاوية
بحواىل  120درجة .يتم ذلك يف ال�شتاء الأول حيث تزال كل الأفرع الأخرى.
خالل ال�شتاء الثاين يتم تقليم الأغ�صان الهيكلية بحيث تكون على
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ال�شجرة ،يف حني تزال الأفرع ال�ضيقة واملتزاحمة واملت�شابكة ويقلّم كل
فرع منتخب على �40 - 30سم من قاعدته.
عندما تبلغ ال�شجرة ال�سنة الرابعة نقوم ب�إنتخاب � 3 - 2أفرع مو ّزعة
ومتباعدة وغري مت�شابكة على الأفرع الن�صف هيكلية ،ويقلّم كل منها
على �30 - 20سم من قاعدتها .خالل هذه ال�سنة تبد�أ �أع�ضاء الإثمار
بالظهور على قواعد الأفرع الهيكلية ون�صف الهيكلية وتبد�أ ال�شجرة
باحلمل التب�شريي.

الإرتفاع نف�سه ،كما تزال الفروع
ال���ن���ام���ي���ة ع���ل���ى اجل������ذع وال���ت���ي
ب�إمكانها �أن تناف�س الأغ�صان
الهيكلية.
يف ب����داي����ة ال���رب���ي���ع ال��ث��ال��ث
تتك ّون الفروع الثانوية الأوىل،
وي��زداد طول الأغ�صان الهيكلية
(الأ�سا�سية) لت�شكّ ل املجموعة
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال���ف���روع الثانوية.
ينبغي يف هذه احلال ترك م�سافة
�80 - 60سم بني املجموعة الأوىل والثانية من الفروع الثانوية والتي
تتك ّون على اجلهة املقابلة للمجموعة الأوىل� .أم��ا النم ّوات اجلديدة
للأغ�صان الهيكلية فال يجب تق�صريها �إذا كانت بالطول نف�سه بل
تتم �إزالة جميع الفروع امللتوية والتي تعرقل منو الفروع الثانوية �أو
� بل يتم اختيار تلك التي
الأغ�صان الأولية� ،أما الفروع الثانوية فال تق صرّ
ت�شكّ ل  45درجة بالن�سبة اىل الغ�صن الأويل.
يف العام الرابع وال�سنوات التالية يق�ضي التقليم بتخفيف �أفرع
الأغ�صان الأول��ي��ة� ،أم��ا ما تبقى فهو مماثل ملا نقوم به يف ال�سنوات
املا�ضية .تتك ّون على الفروع الثانوية الفروع الثالثية التي يجب
�أن تتو ّزع مب�سافة �30 - 20سم ،بني الواحد والآخ��ر� .إىل جانب ذلك،
يفرت�ض تخفيف عدد الأفرع و�إزالة تلك التي تنمو �أفقيا ً وكذلك جميع
الطرود ذات النمو الكبري لأنها تخلّ بالتوازن العام لل�شجرة.

اللوزيات
تتطلّب �شجرة الدراق �أكرث من �أي �شجرة �أخرى تقليما ً دوريا ً كل عام
لأن عدم التقليم ي�ؤدي اىل تدهورها ب�رسعة .ولنجاح عملية التقليم ال بد
من مراعاة الآتي:
الدراق الثمار على �أفرع بعمر �سنة.
 يحمل ّ الأفرع اخل�رضية وال�شحمية ال تعطي ثماراً. الباقات الزهرية ال تقلّم. الأفرع الثمرية الب�سيطة ال تقلّم. الأفرع املختلطة ،تقلّم على عدة براعم ومن ال�رضوري �أن يتم التقليمعلى برعم خ�رضي.
الأفرع ال�شحمية ،تقلّم تقليما ً طويالً لتحل يف مرحلة الحقة حمل الفرعالهيكلي الياب�س �أو امل�سن.
 الأفرع اخل�رضية ،تقلّم على م�سافة برعمني لتكوين �أفرع ثمرية يفالعام القادم.
يتفرع غ�صن احلمل اىل ثالثة :فرع و�سطي
 الأفرع املركّ بة ،عندماّ
بق�ص الفرع الو�سطي
يحمل الثمار وفرعان جانبيان (�إ�ستبدال) نقوم
ّ
الذي حمل الثمار يف ال�سنة املا�ضية� .أما بالن�سبة اىل فرعي الإ�ستبدال
فنقوم بالتايل:
نق�ص الفرع
�إذا كان الفرع العلوي خمتلطا ً والفرع ال�سفلي خ�رضيا ً
ّ
املختلط على عدة براعم (� 3أزواج من الرباعم) ونقلّم الفرع ال�سفلي
على برعمني وه��ذا ما ي�سمى بالطريقة املخلبية� ،أم��ا يف حال العك�س
�أي عندما يكون الفرع العلوي خ�رضيا ً وال�سفلي خمتلطا ً فنقلّم الفرع
العلوي ب�أكمله واملختلط على عدة براعم (� 4 - 3أزواج من الرباعم)
لي�ؤمن الإثمار وفروع اال�ستبدال� ،أما �إذا كان فرعا الإ�ستبدال خمتلطني
فنقوم بتقليم الفرع الداخلي على ثمانية براعم.
التقيد بها
�أي�ضا ً هناك بع�ض الن�صائح والتوجيهات التي يجب
ّ
بالن�سبة اىل �شجرة امل�شم�ش مثل:
 �رضورة قطع الأفرع التي حتمل دوابر جتاوز عمرها ال�ست �سنوات.تتعر�ض
 �رضورة ت�أخري التقليم حتى انتهاء مرحلة التزهري لكي الّ
لل�صقيع.
 �رضورة �أن يرتاوح طول النم ّوات الثمرية عند الأ�شجار حديثة الإثماربني  35و�70سم ،وعند الأ�شجار كبرية العمر بني  25و�35سم ،و�إزالة
جميع النم ّوات اجلانبية على ال�ساق.

تقليم الأثمار لل�شكل الك�أ�سي عند التفاحيات
�إن تربية ال�شكل الك�أ�سي هي الأك�ثر �شيوعا ً عند �أ�شجار اللوزيات
�أي ال��دراق وال��ل��وز واخل��وخ وامل�شم�ش� ،إال �أن تطبيق ه��ذا ال�شكل يف
التفاحيات (تفاح و�إجا�ص و�سفرجل) يزداد �إنت�شاراً من يوم اىل �آخر ملا
املرباة بهذه
وتتميز الأ�شجار
لهذا ال�شكل من ح�سنات �سبق وذكرناها.
ّ
ّ
الطريقة عادة بجذع ق�صري يحمل يف جزئه الأعلى ثالثة �أذرع رئي�سة،
ت�ستمر هذه الرتبية من ال�سنة الأوىل حتى الرابعة.
الغرا�س بعد زرعها على �إرتفاع
تق�ص
يف ال�سنة الأوىل (يف ال�شتاء)
ّ
ّ
�75سم عن �سطح ال�ترب��ة ،يتم �إنتخاب � 3أذرع رئي�سة وت��زال جميع
النموات الأخرى .ينبغي مراعاة �أن يكون �أول ذراع منتخب مرتفعا ً عن
�سطح الرتبة �50 - 40سم ،و�أن يبعد الثاين عن الأول �15 - 10سم
وكذلك الثاين عن الثالث ،كما يجب مراعاة �أن ال تقل الزوايا التي ت�شكّ ل
هذه الأذرع مع ال�ساق عن  60درجة و�أن ال تزيد عن  80درجة وذلك
لتوفري �صالبة �إت�صال للأذرع بال�ساق.
يف ال�سنة الثانية يتم �إنتخاب � 5 - 3أفرع جانبية على ال�ساق ،مو ّزعة
ب�شكل دائري ومتوازن حول ال�ساق ثم نقوم بتقليم الأفرع املنتخبة على
بعد �60 -50سم من من�شئها.
يف ال�سنة الثالثة تقت�رص عملية التقليم على انتخاب � 3 - 2أفرع على
كل فرع من ال�سنة املا�ضية ،مو ّزعة ومتباعدة وت�ضمن �إنفتاح قلب
اجلي�ش  -العدد رقم 306
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«� ...أكيد بقدر» قالها �أكرث
من � 30ألف م�شارك يف
ماراتون بريوت
حتت �شعار «كنت مفكّ ر ما بقدر� ...أكيد بقدر»،
نظّ مت جمعية ب�يروت م��ارات��ون �سباق «بلوم
ب�يروت م��ارات��ون  »2010مب�شاركة قيا�سية
تخطّ ت الثالثني �أل���ف م�شارك م��ن العدائني
وال���ع���داءات الأج���ان���ب وال���ع���رب واللبنانيني
ميثّلون  86دولة .وقد تق ّدم احل�ضور الر�سمي
رئي�س احلكومة �سعد احلريري ،وزير الداخلية
والبلديات زياد بارود ،وزير ال�شباب والريا�ضة
علي ال��ع��ب��داهلل ،ال��ن��واب :ع��م��ار ح���وري ،غ�سان
خميرب ،خالد زهرمان� ،سرتيدا جعجع� ،آالن عون
و�سيمون �أب��ي رميا� ،سفراء ال��دول الأوروبية
والعربية ،الوزيرة ال�سابقة ليلى ال�صلح حمادة
التي �أعطت �إ�شارة �سباق الأمهات ،قائد قوات
الطوارئ الدولية اجلرنال �ألبريتو �أ�سارتا ،رئي�سة
جمعية ماراتون بريوت مي اخلليل ،بالإ�ضافة اىل
فعاليات �إقت�صادية� ،إجتماعية ،ثقافية ،ر�ؤ�ساء
جمال�س بلدية من املناطق كافة وجمعيات خريية
و�إن�سانية وح�شد من الإعالميني والريا�ضيني،
وذلك يف ظل �إج��راءات �أمنية وتنظيمية م�شددة
ومواكبة لوحدات من ال�صليب الأحمر اللبناين
والدفاع املدين.
���ش��ارك يف امل���ارات���ون ع������دا�ؤون وع����داءات
حمرتفون وريا�ضيون ،دبلوما�سيون وع�سكريون
ومواطنون ،بالإ�ضافة �إىل ذوي احلاجات اخلا�صة

كانون الأول

�إعداد :نينا عقل خليل
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�صيل
 42.195كلم� ،سباق الـ 10كلم� ،سباق الـ3
كلم و�سباق ال��ـ 1كلم للأمهات والأوالد .ويف
النتائج الفنية ،متكّ ن العدا�ؤون والعداءات من
�أثيوبيا من احتالل املراكز الأوىل يف املاراتون
الأ�صيل ،حيث �أح��رز حممد مت��ام لقب الرجال
قاطعا ً امل�سافة بـ�2.16.43س وحلت مواطنته
�إيتافريا هوتاريكيغن �أوىل بـ�2.41.15س.
وعند اللبنانيني حل الرقيب الأول ح�سني
عوا�ضة يف املركز الأول م�سجالً رقما ً جديداً
(���2.20.31س) وقد نال جائزة مالية مق ّدمة
م��ن رئي�س جمل�س �إدارة ��شرك��ة  UFAهرني
�شلهوب ،وذلك بعد تعزيز العداء اللبناين رقمه.
وقد جاءت نتائج ال�سباقات على النحو الآتي:
• �سباق املاراتون  42.195كلم:
• الذكور:
 الأول :حممد متام (�أثيوبيا). الثاين� :إبريي �شان ليما (�أثيوبيا). -الثالث :جامي�س ماكاديا (كينيا).
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• الإناث:
 الأوىل� :إيتافريا هوتاريكيغن (اثيوبيا). الثانية :ميهرييت �أتامو (اثيوبيا). الثالثة� :إيرينا كازو بو�سكايا (رو�سيا).خ�ص نتائج اللبنانيني يف ال�سباق نف�سه
ويف ما ّ
فقد حلّ الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة يف املركز
الأول �أعقبه الرقيب الأول علي عوا�ضة ،والرقيب
�أحمد دركو�شي ،يف املركزين الثاين والثالث.
كما حلت �إلغا طراد �أوىل على �صعيد الإناث
العم ثانية ،ومنى متيم ثالثة.
اللبنانيات وماري ّ
�أم��ا نتائج اللبنانيني يف ال�سباقات الأخ��رى
فكانت كما يلي:
• �سباق الـ 10كلم:
• الع�سكريون:
 الأول :العريف حممد العجمي. الثاين :اجلندي بالل عوا�ضة. الثالث :اجلندي حمزة حممود.• املدنيون الذكور:
 الأول� :أحمد حممد. الثاين� :إبراهيم قا�سم. الثالث� :سعد زيدان.• املدنيات الإناث:

 الأوىل :مايا عيتاين. الثانية :ناهد قا�سم. الثالثة� :سعاد زيدان.• �سباق الـ 3كلم:
• فئة � 11 - 9سنة:
• الذكور:
 الأول :خ�رض خ�رض. الثاين :خمايل خمول. الثالث� :سرييل كريوز.• الإناث:
 الأوىل :غيا مطريق. الثانية :كاريل ا�سكندر. الثالثة :بريدي كميل.• الذكور:
 فئة � 13 - 12سنة: الأول :خمول اليا�س. الثاين :وليد حكيم رحمة. الثالث :جاك طوفيل�سون.• الإناث:
 الأوىل� :سارة جو قرطباوي. الثانية :نور ملعب. الثالثة :كورين فريحة.• فئة � 15 - 14سنة:
• الذكور:

•
•
•
•
-

الأول :مكرم �شاهني.
الثاين� :سرييل ن�رص.
الثالث :جورج حداد.
الإناث:
الأوىل :جويل فغايل.
الثانية :ليا ا�سكندر.
الثالثة :لورا مينا.
فئة � 17 - 16سنة:
الذكور:
الأول :حنوف حممد.
الثاين :دانيال ب�صبو�ص.
الثالث :كرم �سعيد.
الإناث:
الأوىل� :سارة عوايل.
الثانية� :أل�سا خوري.
الثالثة :ريا عقل.
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• الكرا�سي املتحركة  42.195كلم:
 الأول :روجيه كريدي. الثاين :ر�شاد حجاج حممد. الثالث :يو�سف املوىل.• كرا�سي الدفع  42.195كلم:
• الذكور:
 الأول :ادوار معلوف. الثاين :بوغدام كروم. الثالث :جيمي غودار.• الإناث:
 الأوىل :مونيكا بودل�س. الثانية :كر�ستني �أبيل. الثالثة :مونيكا �سرييغوف�سكا.ويف اخلتام� ،سلّمت رئي�سة اجلمعية ال�سيدة
مي اخلليل وال�شخ�صيات الر�سمية ،الك�ؤو�س
للفائزين.
وق��د واك��ب��ت ب��رام��ج ترفيهية و�أن�شطة
ال��وق��ائ��ع اخل��ت��ام��ي��ة ،و�أب���رزه���ا عرو�ضات
ع�سكرية ق� ّدم��ه��ا ال��ف��وج امل��ج��وق��ل ،كما
واكبت فرقة من مو�سيقى اجلي�ش الإيطايل
«بر�سا غلياري» بقطع مو�سيقية والن�شيد
الوطني اللبناين ،يف حني ق ّدمت الفنانة
�سابني فو�شو �أغنية باملنا�سبة.
ت�ضمن �أي�ضا ً �سباق الـ 3كلم
املاراتون
ّ
للوزراء والنواب حتت �شعار «ال للمخدرات
 ال للتدخني» وف���ازت بنتيجته النائبة�سرتيدا جعجع التي قطعت امل�سافة بـ16
دقيقة.

�سباق الإ�ستقالل الرابع للمعهد الأنطوين
املحطة الأخرية يف

برعاية رئي�س اجلمهورية
ال��ع��م��اد مي�شال �سليمان،
�أق��ام ن��ادي املعهد الأنطوين يف بعبدا� ،سباق الإ�ستقالل
الرابع للبدل ،حتت �شعار «نرك�ض معا ً من �أج��ل ال�سالم
يف احلرية»� ،شارك فيه ع��دا�ؤون من اجلي�ش ومن املعهد
الأنطوين وجمعية حرمون للمكفوفني.
انطلق ال���ع���دا�ؤون �صباح  2010/11/27م��ن قلعة
الإ�ستقالل يف را�شيا و�صوالً اىل الق�رص اجلمهوري يف بعبدا،
بعد �أن مروا بالبلدات املجاورة ،حيث ا�ستقبلهم ر�ؤ�ساء
و�أع�ضاء البلديات والأهايل.
ويف الق�رص اجلمهوري ،ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية العماد
�سليمان �أركان النادي املنظّ م ور�ؤ�ساء البلديات والعدائني،
يف ح�ضور الأب بطر�س عازار رئي�س النادي ،ورئي�س �إحتاد

الق�رص اجلمهوري
�ألعاب القوى عبداهلل �شهاب
ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء بلديات.
وقد �سلّم املعاون نقوال مرتا ،رئي�س اجلمهورية العلم
اللبناين ،ث��م �أل��ق��ى الأب ع���ازار كلمة �شكر فيها العماد
الرئي�س متمنيا ً �أن يبقى الق�رص بيت اجلميع.
وب���دوره� ،ألقى العماد �سليمان كلمة حت � ّدث فيها عن
ووج��ه حتية اىل
املعاين التي يحملها �سباق الإ�ستقالل،
ّ
النادي الأنطوين على التنظيم ،و�إىل كل من �شارك و�ساهم
يف �إجناحه.
ويف اخل��ت��ام ،ت�سلّم رئي�س اجلمهورية درع���ا ً تذكارية
من �أم�ين ع��ام ال��ن��ادي الأب ج��ورج �صدقة ،ليوقّ ع بعدها
على العلم اللبناين ال��ذي حمل تواقيع ر�ؤ���س��اء البلديات
والعدائني و�أركان النادي املنظّ م.

اجلي�ش يحل �أو ًال يف �سباق جمعية را�شيا ماراتون الإ�ستقالل
الفرق واحتلوا املراكز الأوىل.
ويف ما يلي النتائج:
 اجلندي بهاء حمو�ضة من لواء امل�شاة التا�سع ،الأول. الرقيب حممد احلاج من لواء امل�شاة الثالث ،الثاين. -الرقيب عبد الفتاح نعمان من لواء امل�شاة التا�سع ،الثالث.

نظّ مت جمعية را�شيا ماراتون� ،سباق الإ�ستقالل مل�سافة  5كلم
للفئة العمرية مواليد  1990وما دون ،بتاريخ ،2010/11/14
انطالقا ً من �أمام مبنى بلدية را�شيا وو�صوالً اىل مفرق العقبة ثم
العودة ،و�شارك فيه ريا�ضيون من لواءي امل�شاة الثالث والتا�سع
اىل جانب عدة �أندية .وقد فاز الع�سكريون بال�صدارة يف ترتيب

الع�سكريون يت�ألقون يف �سباق الإ�ستقالل للرك�ض
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،نظّ مت حركة لبنان
ال�شباب �سباق الإ�ستقالل ال�سنوي الذي انطلق من ثكنة �سعيد
اخلطيب يف حمانا و�صوالً اىل ملعب �أم�ين عبد النور يف حمطة
بحمدون.
�شارك يف ال�سباق ع��دا�ؤون من اجلي�ش اىل جانب فرق من عدة

اجلي�ش  -العدد رقم 306

�أندية ،و�أحرزوا املراكز الأوىل.
ويف ما يلي النتائج:
 العريف حممد العجمي من لواء امل�شاة الثاين ،الأول. العريف ح�سني احلاج ح�سن من لواء امل�شاة التا�سع ،الثاين. -اجلندي بالل عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول ،الثالث.

162

كانون الأول 2010

�سباق الإ�ستقالل الـ 31يف ال�سباحة

ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش �أحرزها حممود دعبول ونيبال ميوت
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ممثالً بالعميد الركن خ�رض من�صور� ،أقيم
يف املجمع الع�سكري يف ج��ون��ي��ه� ،سباق
الإ���س��ت��ق�لال ال����ـ 31يف ال�����س��ب��اح��ة للعام
 ،2010الذي نظّ مه الإحتاد اللبناين للعبة
بالتعاون مع قيادة اجلي�ش.
وقد �شــارك يف ال�سبــاق فريــق اجليـــ�ش
اىل ج��ان��ب ن����وادي الإحت��ـ��ـ��اد والقـــوى
الأمنية ،ونال بنتيجـــته ال�سباحـــان حممود
دعبول ونيــبال ميــوت ك�أ�س العمـاد قائد
اجلي�ش.
وهنا نتائج الأوائل:
• �سباق  350م:
 فئة ال�صغار - 12� 13سنة� :أن��ط��وين �صعيبي
(رمال).
 فئة ال�صغريات 12 � 13سنة� :سارة اخلطيب(النجاح).
 فئــة ال�صبيان 14 � 15سنة :م���ارون واكد(رمال).
 فئة ال�صبايا - 14� 15سنة� :سافانا نا�رض (�أكوا
مارينا).
�سباق
•
 700م:
 فئة الفتيان - 16� 17سنة :طارق حنا (رمال).
 ف��ئ��ة ال��ف��ت��ي��ات 16 � 17سنة :نيبال ميوت(اجلزيرة).

 فئة ال��رج��ال � 18سنة :حمموددعبول (رمال).
 فئة ال�سيدات � 18سنة :نادينكامل (اجلزيرة).
• ���س��ب��ـ��ـ��اق  350م  -القــوى
الع�سكرية:
 العريف الأول �رشبل نقوال ،الأول. الرقيب الأول رفعـت اخلطيب ،الثاين. -الرقيب رباح رباحي ،الثالث.

نظمت �سباق الإ�ستقالل يف ال�سباحة والع�سكريون �أحرزوا املراكز الأوىل
«فوربي» ّ

ملنا�سبة عيد الإ�ستقالل ،نظّ مت �رشكة فوربي
يف �صيدا �سباق ال�سباحة انطالقا ً من جزيرة
�صيدا وو�صوالً اىل ملعب البلدي� ،شارك فيه
�سباحو فريق اجلي�ش الذين �أح���رزوا املراكز
الثالثة الأوىل.
وهنا النتائج:

• فئة � 30 - 18سنة:
 اجلندي وائل زيادة ،من ال�رشطة الع�سكرية،الأول.
 -اجلندي �أحمد �شوا ،من فوج التدخل الثاين،
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الثاين.
 الرقيب ج��اك خم��اي��ل ،م��ن ف��وج الأ�شغالامل�ستقل ،الثالث.
• فئة � 31سنة وما فوق:
 الرقيب رب���اح رب��اح��ي م��ن امل��رك��ز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الأول.

بطولة اجلي�ش يف الثالثي احلديث لل�ضباط للعام 2010
�أقيمت بطولة اجلي�ش يف الثالثي احلديث
لل�ضباط وال��ت��ي �شملت ال�سباحة والرماية
عممها
وال��رك�����ض .وق��د ج���اءت النتائج ال��ت��ي ّ
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية على النحو
الآتي:
• الفئة الأوىل:
 امل�ل�ازم الأول نقوال اخل��ب��از ،م��ن مديريةاملخابرات ،الأول.
 املالزم الأول �رشبل �سماحة ،من فوج مغاويرالبحر ،الثاين.

 املالزم جورج احل�رصي ،من الفوج املجوقل،الثالث.
• الفئة الثانية:
 النقيب طوين عماد ،من مديرية املخابرات،الأول.
 املالزم الأول �سعد اللدن ،من لواء امل�شاةالعا�رش ،الثاين.
 النقيب الإداري وليد �رشتوين ،من الطبابةالع�سكرية ،الثالث.
• الفئة الثالثة:

التعرج الطويل االيطايل
اجلي�ش ي�شارك يف �سباق
ّ
التعرج الطويل الذي �أقيم
�شارك فريق مدر�سة التزلج الألبي يف �سباق
ّ
يف �إيطاليا� ،ضمن بطولتي العام  2010للـ« CISMو .»CA STVوقد
فاز الع�سكريون باملركز اخلام�س �ضمن بطولة الـ« »CISMواملركز
ال�ساد�س �ضمن بطولة الـ« .»CA STVويف ختام البطولة �أثنى الإحتاد
العاملي للريا�ضة الع�سكرية على نتائج الع�سكريني ،كما نالوا تهنئة
العماد قائد اجلي�ش.
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 النقيب �سلطان التيماين ،من مكتب قائداجلي�ش ،الأول.
 ال���رائ���د نبيل ال��ن��ج��ار ،م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 النقيب عمر الأيوبي ،من كلية ف�ؤاد �شهابللقيادة والأركان ،الثالث.
• الفئة الرابعة:
 العقيد زهري عزيز ،من الطبابة الع�سكرية،الأول.
 العقيد الركن عبد الكرمي ها�شم ،قائد فوجمغاوير البحر ،الثاين.
 امل��ق��دم ف��ادي ك��ف��وري ،م��ن ف��وج مغاويرالبحر ،الثالث.

بطولة غرب �آ�سيا
للم�صارعة
الرومانية واحلرة

بطولة لبنان
للمياه املفتوحة
ن���ظّ ���م الإحت��������اد ال��ل��ب��ن��اين
لل�سباحة بطولة لبنان للمياه
املفتوحة مل�سافة  4000مرت
للعام  2010وذل��ك بتاريخ
انطلق
.2010/10/24
ال�سباق م��ن ال��ن��ادي اللبناين
لل�سيارات وال�سياحة يف جونيه
و�صوالً اىل نادي الأكوا مارينا،
و�شارك فيه فريق اجلي�ش اىل
جانب �سباحني من عدة �أندية.
ويف ال��ت�����ص��ن��ي��ف النهائي
للبطولة ،ح��لّ العريف الأول
�رشبل نقوال من القوات البحرية
يف امل��رك��ز ال��راب��ع ،والرقيب
الأول رف��ع��ت اخل��ط��ي��ب من
فوج التدخل الثاين يف املركز
اخلام�س ،ت�لاه الرقيب رباح
رب���اح���ي م���ن امل���رك���ز ال��ع��ايل
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز
ال�ساد�س.

ب���رع���اي���ة ق���ائ���د اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي ،نظّ م
الإحت��اد اللبناين للم�صارعة
ب��ط��ول��ة دول غ���رب �آ�سيا
يف امل�����ص��ارع��ة الرومانية
وامل�صارعة واحل��رة للهواة
يف جم� ّ�م��ع الرئي�س العماد
�إم����ي����ل حل�����ود ال��ري��ا���ض��ي
الع�سكري وذل���ك اعتباراً
من  2010/11/7ولغاية
 11منه ،وقد �شارك فريق
اجلي�ش يف البطولة.
وج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج الفنية
للع�سكريني ع��ل��ى النحو
الآتي:
• م�صارعة رومانية:
 وزن  55كلغ :اجلندي�سعيد ال�شامي ،الثالث.
 وزن  60ك��ل��غ:الرقيب الأول هيثم �شم�ص،
الثالث.
 وزن  74ك��ل��غ:ال���رق���ي���ب الأول �أح���م���د
الرفاعي ،الثالث.
• م�صارعة حرة:
 وزن  55كلغ :العريفجورج �سكاف ،الثالث.
 وزن  84كلغ :العريفابراهيم اخلطيب ،الثالث.
 وزن  96ك��ل��غ:العريف وائل جعفر ،الثالث.
 وزن  120ك��ل��غ:امل��ج � ّن��د امل���م��� ّددة خدماته
الهادي حمية ،الثالث.

املدر�سة احلربية
تت�ألق يف اليوم
الريا�ضي يف البلمند
�شاركت املدر�سة احلربية
يف ال��ي��وم ال��ري��ا���ض��ي ،ال��ذي
نظّ مته جامعة البلمند على
مالعبها يف �ألعاب :كرة ال�سلة،
كرة اليد ،كرة القدم والكرة
الطائرة .ويف النتيجة النهائية
للمباريات ،ف��ازت املدر�سة
احلربية بنتيجة  41 - 63يف
كرة ال�سلة ،وبنتيجة 11 - 21
يف كرة اليد ،وبنتيجة � 3أهداف
مقابل �إثنني يف ك��رة القدم،
بالإ�ضافة اىل نتيجة  1 - 2يف
الكرة الطائرة.
اجلي�ش  -العدد رقم 306

167

كانون الأول 2010

بطولة القوة البدنية
�أح���رز ريا�ضيو اجلي�ش املراكز
الأوىل يف بطولة ال��ق��وة البدنية
ال��ت��ي ن��ظّ ��م��ه��ا ن����ادي «ال��غ��ول��دن
ب���ادي ال��ري��ا���ض��ي» يف الدكوانة
بتاريخ  ،2010/11/4يف قاعته
اخل��ا���ص��ة ،ويف ح�����ض��ور فعاليات
وم��واط��ن�ين .ويف ال�ترت��ي��ب العام
للبطولة� ،أحرز العريف الأول جوزف
داوود املركز الأول.

• وزن  90كلغ:
 العريف �أحمد قميحة من فوجاحلدود الربية الثاين ،الأول.
• وزن  100كلغ:
 الرقيب غ�سان زيتون من لواءالدعم ،الأول.

وك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي حقّقها
الع�سكريون قد جاءت على النحو
الآتي:
• وزن حتت  67.5كلغ:
 العريف علي �شومان من لواءامل�شاة الثاين ع�رش ،الأول.

ف�ضيتان و 11برونزية للجي�ش يف الألعاب الريا�ضية الع�سكرية يف �سوريا
�شارك ع�سكريون من اجلي�ش يف
دورة الألعاب الع�سكرية الريا�ضية
الأوىل التي ج��رت يف اجلمهورية
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��وري��ة اع��ت��ب��اراً من
 2010/10/10ولغاية  20منه،
ومب�شاركة عدة دول عربية.
عممها
وج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ّ
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
على النحو الآتي:
• اخلما�سي الع�سكري:
ح��ل ف��ري��ق اجلي�ش اللبناين يف
املركز اخلام�س من �أ�صل ت�سعة
دول م�شاركة بر�صيد 18037.2
نقطة.
• الرماية بالبندقية مل�سافة
 50مرت ًا انبطاحاً:

ح��ل ف��ري��ق اجل��ي�����ش يف املركز
ال��ث��ام��ن م���ن �أ����ص���ل ت�����س��ع��ة دول
م�شاركة بر�صيد  1694نقطة.
• امل�صارعة احلرة:
 حل فريق اجلي�ش يف املركزال���راب���ع م���ن �أ����ص���ل ث��م��ان��ي��ة فرق
م�شاركة.
• امل�صارعة الرومانية:
ح��ل ف��ري��ق اجل��ي�����ش يف املركز
ال�����س��اب��ع م��ن �أ���ص��ل ثمانية فرق
م�شاركة.
�أم��ا النتائج الإف��رادي��ة للبطولة
فجاءت على النحو الآتي:
• امل�صارعة احلرة:
��غ:
 وزن  60ك��ل الرقيبحممد ال��غ��و���ش م��ن ف��وج التدخل
الرابع ،اخلام�س.
 وزن  66ك��ل��غ:الرقيب كمال اخلطيب من
لواء امل�شاة ال�سابع ،ال�سابع.
 وزن  74ك��ل��غ:امل��ع��اون حممد خ�رض خليل
م��ن ف���وج ال��ت��دخ��ل ال��راب��ع،
اخلام�س.
 وزن  84كلــغ:ال��ع��ري��ف �أح��م��د رف��اع��ي من
امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
اجلي�ش  -العدد رقم 306

الع�سكرية ،الثالث ونال ميدالية
برونزية.
 وزن  96كلــغ :العريـفالأول علي دمــج من فوج املغـاوير،
الثالث ،ونال ميدالية برونزية.
 وزن  120كلغ :الرقيبالأول حممد �سلوم من فوج التدخل
ال���راب���ع ،ال��ث��ال��ث ،ون���ال ميدالية
برونزية.
• امل�صارعة الرومانية:
 وزن  60كلغ :الرقيب الأول�سليمان كرامة من ف��وج التدخل
الرابع ،اخلام�س.
 وزن  66كلغ :املعاون �أحمداخلالد من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،الثالث ،نال ميدالية
برونزية.
 وزن  120كلغ :الرقيبالأول حممد �سلوم ،الثالث ،نال
ميدالية برونزية.
القوى:
• �ألعاب
حقّق فريق
اجل����ي���������ش امل����رك����ز
 13ع��ل��ى ال�صعيد
الإج���م���ايل ،م��ن �أ�صل
 18دول���ة م�شاركـة
ب��ر���ص��ي��د ب���رون���زي���ة
واحدة.
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• وزن  110كلغ:
 امل��ج � ّن��د امل���م��� ّددة خدماتهالهادي حمية ،الأول.
• وزن فوق  125كلغ:
 العريف الأول جوزيف داوود،الأول.

• امل�لاك��م��ة :ح���ل فريق
اجلي�ش يف امل��رك��ز ال�ساد�س من
�أ���ص��ل �إح���دى ع�رش دول���ة م�شاركة
بر�صيد ف�ضية واحدة وبرونزيتني،
وهنا النتائج الفردية للع�سكريني:
 وزن  56كلغ :العريف الأولوائ��ل �شاهني م��ن امل��رك��ز العايل
للريا�ضة الع�سكرية ،الثاين ،ونال
ميدالية ف�ضية.
 وزن  64كلغ :اجلندي �أحمدعثمان من فوج املدرعات الأول،
الثالث ،ونال ميدالية برونزية.
 وزن  81ك��ل��غ :الرقيبفرا�س البتلوين من ل��واء احلر�س
اجلمهوري ،الثالث ،نال ميدالية
برونزية.
• التايكواندو� :أحرز امل�ؤهل
علي كنعان من لواء امل�شاة الثاين،
املركز الثالث يف الوزن 80 - 74
كلغ ونال ميدالية برونزية.
• كرة اليد :حل فريق اجلي�ش
يف املركز ال�ساد�س.

بطولة لبنان للنوادي يف ال�شطرجن
�أق���ام الإحت���اد اللبناين لل�شطرجن بطولة لبنان
للنوادي يف اللعبة يف جامعة بريوت العربية  -كلية
الهند�سة اع��ت��ب��اراً م��ن  2010/10/29ولغاية
 ،2010/11/7وق��د ���ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش يف
البطولة وحلّ يف املركز الرابع بر�صيد  7نقاط من
�أ�صل ثمانية فرق م�شاركة.

ك�أ�س لبنان للفئة  Eللفار�سة لني �شمعون
نظّ م الإحت���اد اللبناين
ل��ل��ف��رو���س��ي��ة ب��رع��اي��ة
رئ��ي�����س الإحت����اد اللواء
ال���رك���ن ���س��ه��ي��ل خ���وري
وح�ضوره ،بطولة ك�أ�س
لبنان لفرو�سية القفز
وذل������ك اع����ت����ب����اراً من
 2010/10/17ولغاية  ،2010/11/7على املرمح الع�شبي التابع لقوى الأمن الداخلي يف
منطقة ال�ضبية .ويف النتيجة �أحرزت الفار�سة لني �شمعون من نادي ال�ضبية� ،إبنة العقيد كابي
�شمعون ،ك�أ�س لبنان للفئة .E

برونزية لكارن اجلميل يف
البطولة العربية للمبارزة

يف نادي املون ال�سال  -عني �سعادة� ،شاركت الالعبة
ك��ارن اجلميل �إب��ن��ة العقيد ال��رك��ن خليل اجلميل يف
البطولة العربية ال�سابعة ع�رشة للأ�شبال والنا�شئني يف
امل��ب��ارزة ،التي �أقيمت
يف ن��ادي م��ون ال�سال -
ع�ين �سعادة مب�شاركة
 12دول��������ة ع���رب���ي���ة،
و�أحرزت بنتيجة البطولة
امل��ي��دال��ي��ة ال�برون��زي��ة
للعبة �سيف احل�سام،
�ضمن الفريق اللبناين
ال�����ذي ح����لّ يف امل��رك��ز
الثالث.
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بطولة حمافظة البقاع
يف لعبة الكاراتيه
وميداليتني
جلو �صوفيا

�شارك جو �إبن الرائد جورج
�صوفيا ،يف بطولة حمافظة
ال��ب��ق��اع للعبة ال��ك��ارات��ي��ه -
احلزام الأزرق لفئة النا�شئني،
و�أح��رز املركز الثاين يف لعبة
القتال حمقّقا ً ميدالية ف�ضية،
واملركز الثالث يف لعبة الكاتا
حمقّقا ً ميدالية برونزية.

متفرقات ريا�ضية

متفرقات ريا�ضية

�أقيمت يف الآون���ة الأخ�يرة،
م���ب���اري���ات وم��ه��رج��ان��ات يف
�أل���ع���اب ال��ك��رة ج��م��ع��ت فرق
اجلي�ش مواجهة فرقا ً مدنية.
• كرة القدم:
ب�����������ت�����������اري�����������خ
 ،2010/10/31لعب فريق
لواء امل�شاة الثاين ع�رش مباراة ودية �ضد فريق
نادي كفرنربخ الريا�ضي على ملعبه ،وانتهت
بفوز فريق نادي كفرنربخ بنتيجة .6 - 4
 بتاريخ  ،2010/11/9و�ضمن بطولةك��أ���س الإ�ستقالل التي نظّ مها ن��ادي الفجر
الريا�ضي � -صيدا على امللعب البلدي يف
املنطقة ،ت��ب��ارى فريقا ال��ل��واء اللوج�ستي
وال��ن��ادي الأه��ل��ي ،وك��ان��ت النتيجة ل�صالح
اللواء اللوج�ستي بنتيجة  3 - 5وذلك بركالت
الرتجيج.

 بتاريخ  ،2010/11/10فاز فريق اللواءاللوج�ستي على ف��ري��ق ن��ادي الفجر� ،ضمن
البطولة نف�سها ،وذلك بنتيجة .3 - 4
• الكرة الطائرة:
،2010/11/12
 بتاريخنظّ م النادي
الثقايف الريا�ضي يف بلدة �شحيم ،مهرجان
�شهداء اجلي�ش اللبناين بلعبة الكرة الطائرة،
و�شارك فريق اجلي�ش باملبارة الإفتتاحية مع
فريق نادي الطالئع دلهون ،وج��اءت النتيجة
 1 - 3ل�صالح فريق اجلي�ش.
• كرة اليد:

 بتاريخ  ،2010/10/15تبارى فريقلواء احلر�س اجلمهوري وفوج التدخل الثالث
وديا ً على ملعب اللواء ،وجاءت النتيجة ل�صالح
لواء احلر�س اجلمهوري .24 - 38
• كرة ال�سلة:
 ب��ت��اري��خ  ،2010/11/21نظّ مـــتثانــويــة منارة جبل عامل  -املروانية يومـــا ً
ريا�ضيا ً يف منا�سبة ذكرى الإ�ستقالل ،و�شارك
فريق ل��واء امل�شاة ال�سابع يف مبــاراة وديـــة
يف لعبة كرة ال�سلة �ضد فريق الثانوية ،وفاز
بنتيجة .66 - 71
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�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة
تقدمها «اجل��ي�����ش» لقرائها
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف
ل�يرة لبنانية ،ت���وزع بوا�سطة
القرعة على اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة،
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات وتر�سل ال�صفحة
بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية
التوجيه  -جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  10كانون الثاين .2011
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

• �أفقياً:
 -1نتم ّناها لكم من القلب ،م�رسّاتُ ،ح ّب.
� -2أطول �أنهر فرن�سا ،بلدة يف اجلنوب ،عا�صمة �أفريقية.
 -3النهو�ض� ،إحدى جزر �أنتيل ال�صغرى ،مغنية لبنانية.
 -4الإ�سم الثاين لروائية �أمريكية راحلة� ،إ�سم ُتعرف به جزر �أندوني�سيا ،مرف�أ ليبي،
نهتم بـِ.
إقرتب.
 -5بيانات ،قر�أ� ،
َ
 -6خرب ،العهد� ،إكتملَ .
� -7أمم و�أوطان ،قفز ،ن�أتي بعد ،ال�ش�أن.
� -8سار بطيئا ً.
 -9فيلم من بطولة �إ�سماعيل يا�سني و�سمرية �أحمد.
رحالة �إيطايل.
� -10أغطي،
ن�سيّ ،
َ
 -11من الفواكه� ،أغنية لبنانية ،وجع.
حق� ،أر�ض مرتفعة� ،سل�سلة جبال �أوروبية متتد يف �أربع دول.
 -12ير�شفّ ،
أ�صلح العمل.
� -13أتر ّنح ،للمنادى� ،
َ
 -14ممثلة م�رصية ،مطار يف نروج� ،أر�ش َد.
 -15ق�صد املكان ،ت�ض ّوع الطيب ،من احلبوب التي ت�ؤكل بعد معاجلتها بالنقع،
نوتة مو�سيقية.
 -16للتمني ،فكّ  ،مدينة �سورية.
 -17م��ن حكيمات ال��ع��رب يف اجلاهلية ،دول��ة يف
�أمريكا الو�سطى.
� -18إرت���ف��� َع ال��ن��ب��ات ،م��دي��ن��ة يف ال��ي��اب��ان كانت
العا�صمة ،اخلليط مع.
 -19ال�سيف القطّ اع� ،سلطان عثماين.
 -20ف ّو�ضي ،ح�صلنا ،ر�سام هولندي ،مرف�أ يف
اليابان.
 -21ب��ح��ر ،ممثل م����صري راح���ل م� ّث��ل دور عنرتة،
ِ
والكرب ،جواب.
ال�صلف
َ

• عمودياً:
 -1قائد �شهري يف التاريخ ،رئي�س لبناين راحل.
� -2إعتمدت واتكلت على ،مادة ت�ستعمل يف التنظيف ،تقع عليهم ِ
الظ ّنة،
�رضب بقب�ضة اليد.
 -3لقّب بـ ِ«قبلة الكتاب» ،ا لإ�سم الثاين ل�شاعر م�رصي راحل.
در ب ،نهر يف �سوي�رسا ،عا�صمة �أوروبية.
 -4ع�سلّ ،
 -5بطلة ك�أ�س العامل يف كرة القدم ،عقل وفطنة ،قام وا�ستع ّد للأمر.
 -6من احللويات العربية� ،إناء كبري ،حزام ال�رسج� ،ضمري منف�صل.
 -7منا�ص� ،ضمري مت�صل ،ي�أوي� ،أ�رس َع � ،أ�رشق و �أ�ضاء ال�صبح.
 -8ا لأ�شجار الكثرية امللتفّ ة .
 -9من �أغزر �أنهر فرن�سا ،رجع اىل ،كذب.
 -10عا�صمة جامايكا ،ا لإ�ستفهام.
ح�سن الثغر
بالعامية،
رمى
ال�صعرت،
مع
حيات ،ي�ستعمل
َ
 -11و ِر ك ،جن�س ّ
واالبت�سام.
 -12بلدة يف املنت ،ماركة مفاتيح ،يراك بطرف عينه ،طلع والتفّ النبات.
 -13نقي�ض �آخرُ ،تعرف بلعبة الطاولة ،عا�صمة �أوروبية� ،أداة �رشط.
� -14أديب ت�شيكي راحل كتب با لأملانية ،مرف أ� نهري يف فرن�سا.
 -15رئي�س القوم ومقدامهم ،تي�س �ضخم عظيم ،مقاطعة بريطانية تق�سم
ٍ
بحدث ما.
اىل ثالث مقاطعات� ،إنفعلت
 -16ع��ا���ص��م��ة �أف��ري��ق��ي��ة� ،أح���د ال�����ش��ه��ور� ،أداة
إ� �ستثنا ء .
 -17مطربة م�رصية� ،أ��سر َع يف امل�شي ،للتمني،
منعنا ُه من.
 -18عرق يف العنق ،امل�ص ّو ت ال�صخّاب ،مدينة
فر ن�سية .
ر�سامة لبنانية ،قمح.
 -19خمل�ص ،رقدّ ،
 -20مرف أ� يف الكامريون ،جفن العني ،معتمد اً
على ،ج ّد يف ا لأمر.

الفائزون
• الرقيب الأول حممد كرمي
فوج الإ�شارة.

• العريف داين كرم

• املجنّد املم ّددة خدماته جناح ح ّماد

الطبابة الع�سكرية.
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• �سو�سن ما�ضي
بريوت.

الكلمة والنار

يف العرف � ّأن بع�ض امل�ؤ�س�سات يعمل يف �رسية وتك ّتم ،وبع�ضها الآخ��ر ين�شط يف املعلن
مكملة للأخرى يف �أي حال ،فال هذه
واملعروف ،من دون تر ّدد �أو حرج .لكن الواحدة يف ذلك ت�أتي ّ
تبذّر من غري خريها ،وال تلك حتتكر ما لي�س لها ،والكل يف النهاية يجمع الزرع فوق بيدر واحد.
ويعرف
ويعلن َ
والإعالم ،يف عنوان ا�سمه ويف معظم م�ضمونه ،ي�صبو اىل غاياته جميعا ً وهو ُيعلم ُ
ويعرف على هوى �سا�سته ،كائنا ً ما كان اختالف الأ�ساليب ،وتن ّوع الر�سائل والغايات والأهداف.
ُ
ويف عالقتي باملو�ضوع �أقول �إنني مل أُ�قم يوما ً يف �رصح عمل �إعالمي مبا�رش� ،إمنا كان ي�ستهويني
يحركهم ،وما الذي يرغبون
�أن �أكون قريبا ً من �أربابه لكي �أرى كيف يعملون ،و�أعرف ما الذي ّ
حتريكه .كنت �أعرف مدى ت�أثريه ،وكنت �أمتنى �أن �أجد نف�سي حم��اوراً الفاعلني فيه� ،أتبادل
معهم الر�أي ،و�أقرتح عليهم �أن يتج ّنبوا بع�ض الطروحات التي تنطلق من بني �أقالمهم ما�ضية يف
اجتاهات جمهولة ،قد ي�صدر عنها �رضر ،بق�صد �أو من دون ق�صد ،ويكون من ال�صعب حمو �آثارها.
�أنا �أعرف � ّأن تلك هي حرية الكلمة التي
تتميز بها بالدنا على وجه اخل�صو�ص ،لكنني �أعرف اي�ضا ً
ّ
� ّأن حرية الكلمة نف�سها ت�سمح مبناق�شة ما قيل يف ظلها ،خ�صو�صا ً �إذا �أ ّدى ذلك اىل �سوء ينت�رش
كالنار يف غابة ،حيث ي�صعب الإطفاء� ،أو ي�ستحيل .وكما تتخطّ ى الكلمة النار
يف اخلطورة �أحيانا ً ،فمن املمكن �أن تتف ّوق عليها يف الفائدة ،لو �سعت اىل
تلك الفائدة ،و�آمنت ب�إجنازها� .ألي�س يف الإثنتني ،على ال�سواء ،نور ودفء
وهناء؟ وكال الفاعلتني ،الكلمة والنار� ،أال حتتاجان ال�ضبط و«الفرملة»،
خ�صو�صا ً حني تنعطف الدروب بهما ،وت�سوء الر�ؤية ويلف الوجوه �ضباب
وغمام� ،أو حني تطلّ احلرائق ،وتجُ ّن الرباكني ،فال هذا يالحظ ،وال ذاك يرى،
ويخيم اخلطر؟
و ُتباح الأ�شياء،
ّ
مق ّدمتي هي ر�سالة �أ�ص ّدر بها هذا اللقاء الذي �أتيح يل و�أنا �أحطّ رحال خدمتي الع�سكرية يف مديرية
�ضم جهدي اىل جهود عائلة عاملة ناجحة منتجة ،ت�ضيق خليتها،
علي ّ
التوجيه يف جي�شنا ،وهو لقاء ح ّتم ّ
لكن رحالت النحل فيها تت�سع لت�شمل الوطن ب�أ�رسه ،ال بل ،لتمتلكه وحتيطه بال�سواعد ،حمبة وانتماء ووالء،
و�سعيا ً اىل املحافظة عليه مبنى ومعنى ،وقيما ً �إن�سانية �سامية.
الهتموا بها
قد �أدخ��ل مع زمالئي اجلدد يف تفا�صيل يومية عادية ،هم �أنف�سهم لو كانوا يف موقعي
ّ
ونبهوا اليها و�ش ّددوا على �رضورة وجودها� ،إال �أنني �أنتظر �أن ي�سريوا معي يف رحاب الق�ضايا الكبرية،
ّ
و�أن يتلقّوا خطتي ،ويعملوا بر�أيي يف ما يتعلّق بها ،ت�سهيالً النتقالنا جميعا ً اىل ما هو �أهم و�أم�ضى ،اىل
موا�صلة الطريق يف التوجيه الوطني ،ويف الإعالم الع�سكري ،بزخم �أ�شد وعزمية �أم�ضى ،ت�ص ّديا ً لأطماع
برمته ،ومواجه ًة ملا ي�سوقه القدر الينا
عد ّونا الإ�رسائيلي ،ووقوفا ً بوجه م�ؤامراته على كياننا الإجتماعي ّ
من الإرهاب القريب والبعيد ،وموا�صل ًة لفتح ال�صفحات اجلديدة مع الإعالميني ،خدم ًة للإعالم ب�شكل
عام� ،إعالمنا و�إعالمهم �إن �ص ّحت التجزئة ،مع الإحتفاظ بحزام الكلمة امل�س�ؤولة ،واحرتاما ً للعالقة الأبدية
مع القارئ وامل�ستمع وامل�شاهد ،وخدمة للوطن.
ال حرج يف �أن تزيد الوعود عن حدودها املعقولة ،ففي �سعينا اىل حتقيقها كاملة �ضمانة لتحقيق
معظمها ،والطموح ،يف العادة ،يجب �أن يتخطّ ى الواقع ،ويطرح �رشوطه عليه ،ويدفعه اىل الأمام� .إن الطموح
هو القوة ال�سحرية التي حتيي الهمم وت�ش ّد العزائم ،وتقر�أ وتكتب ...وتقف يف ال�ساحات وتعتلي املنابر.
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