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العر�س الع�سكري يف منا�سبة اال�ستقالل، 

جي�سنا  بني  تر�سي  التي  اجلميلة  التقاليد  من  هو 

واملواطنني م�ساحة توا�سل هي اأو�سع واعمق بكثري 

اإنها وعد يتجدد  عام،  م�سهد يتكرر كل  من جمرد 

االأمان  �سياج  واللبنانيني،  للبنان  رجالنا  يظل  باأن 

اأي�ًسا،  العام  هذا  كان  الع�سكري  والعر�س  واالأم��ل. 

وعًدا من رجال لطاملا وفوا بوعودهم ووّقعوا بالدم 

عهودهم.

يف الذكرى الثامنة وال�ستني لال�ستقالل 

وّجه قائد اجلي�س العماد جان قهوجي »اأمر اليوم«، 

داعًيا الع�سكريني اإىل اأن يتذكروا دائًما يف معر�س 

قيامهم بواجبهم النبيل، امل�سّلمات التي داأب عليها 

ال�سعب اللبناين منذ ا�ستقالله.
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را�سيا  وّجهها من قلعة  التي  الكلمة  يف 

مبنا�سبة ذكرى اال�ستقالل، اأكد الرئي�س �سليمان اأن 

واقعنا احلايل ي�سع علينا جميًعا م�سوؤولية م�ساعفة. 

الوطنية  الثوابت  ال��ت��زام  اإىل  اللبنانيني  ودع��ا 

ال�سامنة ا�ستقرار لبنان وازدهاره، وحتييد اأنف�سهم 

الوحدة  على  �سلًبا  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  عن 

الوطنية وال�سلم االأهلي.

5



علينا جميًعا م�س�ؤولية البحث عن الأ�سباب التي 

تع�ق عمل امل�ؤ�س�سات وتفقد النا�س ثقتهم 

بالدولة وببع�سهم البع�س

دعا رئي�س اجلمه�رية العماد مي�سال �سليمان اللبنانيني اإىل التزام الث�ابت ال�طنية 

ال�سامنة ا�ستقرار لبنان وعزته وازدهاره، وحتييد اأنف�سهم عن كل ما من �ساأنه اأن ي�ؤثر 

�سلًبا على ال�حدة ال�طنية وال�سلم الأهلي.

ويف الكلمة التي وجهها من قلعة را�سيا مبنا�سبة الذكرى الثامنة وال�ستني لال�ستقالل، 

اأكد الرئي�س �سليمان اأن واقعنا احلايل ي�سع علينا جميًعا م�س�ؤولية م�ساعفة.

يف ما يلي ن�س الكلمة.
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كانون الأول

ر�سالة الإ�ستقالل

رئي�س اجلمه�رية

من را�سيا:

اأين نحن من الروح امليثاقية التاأ�سي�سية 

وال�لء الكامل لل�طن؟

علينا جميًعا م�س�ؤولية البحث عن الأ�سباب التي 

تع�ق عمل امل�ؤ�س�سات وتفقد النا�س ثقتهم 

بالدولة وببع�سهم البع�س

دعا رئي�س اجلمه�رية العماد مي�سال �سليمان اللبنانيني اإىل التزام الث�ابت ال�طنية 

ال�سامنة ا�ستقرار لبنان وعزته وازدهاره، وحتييد اأنف�سهم عن كل ما من �ساأنه اأن ي�ؤثر 

�سلًبا على ال�حدة ال�طنية وال�سلم الأهلي.

ويف الكلمة التي وجهها من قلعة را�سيا مبنا�سبة الذكرى الثامنة وال�ستني لال�ستقالل، 

اأكد الرئي�س �سليمان اأن واقعنا احلايل ي�سع علينا جميًعا م�س�ؤولية م�ساعفة.

يف ما يلي ن�س الكلمة.

»اأّيها اللبنانّيات واللبناني�ن

قلعة  م��ن  را���ش��ي��ا،  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  اأخاطبكم 

الوطنّية  الإرادة  مًعا  لن�شتذكر  ال�شتقالل، 

اجلامعة التي �شنعته، واملبادئ امليثاقّية التي 

مل يكن لين�شاأ هذا ال�شتقالل ويحيا بدونها.

اإعالن  الن�شال املتعددة، منذ  من بني مراحل 

اىل  و���ش��ولً   1920 العام  الكبري  لبنان  دول��ة 

انتخاب ال�شيخ ب�شارة اخلوري رئي�ًشا للجمهورّية 

وقيام   ،1943 اأي��ل��ول   23 بتاريخ  اللبنانّية 

جمل�س النواب بتاريخ 8 ت�رشين الثاين من العام 

نف�شه باإلغاء ما كان يت�شّمنه الد�شتور من مواد 

احلادي  من  املمتدة  املرحلة  اعتربت  مقّيدة، 

ع�رش من ت�رشين الثاين 1943، يوم اعتقال رجال 

ال�شتقالل يف �شجن هذه القلعة بالذات، ولغاية 

الثاين والع�رشين منه، يوم اإطالق �رشاحهم، مرحلة 

النهائي  ب�شكله  اللبناين  ال�شتقالل  اإىل  العبور 

اللبنانّية  واملعرتف به، واأّدت لعتماد احلكومة 

الثاين والع�رشين من ت�رشين الثاين من كّل عام، 

ا لذكرى ال�شتقالل«. »عيًدا ر�شمًيّ

�شعًيا  حينه،  يف  و�شادت  تبلورت  قد  وكانت 

جديدة  معادلة  م�شتقّل،  لبنايّن  وط��ن  لقيام 

قائمة على �شعار »ل �رشق ول غرب«، »ل حماية 

القوى  معظم  جعلت  معادلة  وهي  وح��دة«؛  ول 

احلوار  ومنطق  العتدال  نحو  جتنح  ال�شيا�شّية 

ال�شيا�شي الذي نادى به رجال ال�شتقالل.

التظاهر  وموجة  العام  الإ����رشاب  اأّن  وال��واق��ع 

لبنان  مناطق  خمتلف  عّمت  التي  والح��ت��ج��اج 

وطوائفه وفئاته، بعيد اعتقال رئي�س اجلمهورّية 

ال�شلح  ريا�س  ال��وزراء  ورئي�س  اخل��وري  ب�شارة 

والوزراء كميل �شمعون وعادل ع�شريان و�شليم 

د 
ّ
تقال والنائب عبد احلميد كرامي، مل تكن جمر

بل جاءت  كاأ�شخا�س،  للمعتقلني  تاأييد  مظاهر 

لتعرّب عن تعّلق ال�شعب بخيارات هوؤلء القادة، 

ونهجهم، وب�شيغة العي�س امل�شرتك التي اآمنوا 

بها وعملوا من اأجلها.

رجال ال�شتقالل قطعوا العهد على اأنف�شهم، 

دعا اللبنانيني اإىل التزام الثوابت الوطنية ونهج 

احلوار واملنطق والعتدال
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ب�شفته  الوطني«،  »امليثاق  على  باملحافظة 

ا 
ً
دعامة رئي�شة من دعائم هذا ال�شتقالل، وعن�رش

مكّوًنا للهوّية اللبنانّية.

والرئي�س فوؤاد �شهاب من بعدهم، عاد ليوؤّكد 

املجل�س  اأم���ام  األ��ق��اه  ال��ذي  الق�شم  خطاب  يف 

النيابي، بتاريخ 23 اأيلول 1958، بعد نهو�س 

لبنان من كبوته الأوىل:

»اإّن الدعامة الكربى ل�شتقالل لبنان تبقى يف 

ميثاقنا الوطني، يف وحدة �شفوفنا، يف اعتمادنا 

على اأنف�سنا، ويف والئنا الكامل غري امل�رشوط وال 

املجتزاأ لوطننا لبنان«. فاأين نحن اليوم من هذه 

الروح امليثاقّية التاأ�شي�شّية، ومن الولء الكامل 

دعائم  بناء  م�شرية  ومن  للوطن،  املجتزاأ  وغري 

ال�شتقالل؟

اأّيها اللبنانّيات واللبناني�ن

ر من اأّي احتالل 
ّ
من اأبرز �رشوط اال�ستقالل التحر

اأو انتداب اأو و�شاية، وفر�س ال�شيادة ال�شاملة 

كامل  على  وموؤ�ش�شاتها  ل��ل��دول��ة  واحل�����رشّي��ة 

ال�شيا�شي  القرار  ا�شتقاللّية  والتزام  اأرا�شيها، 

 ،
ّ
اأو �شغط خارجي اأّي تدّخل  الوطني، بعيًدا من 

بقدراتها  العام  ال�شاأن  اإدارة  يف  الدولة  وجناح 

الذاتّية، من خالل موؤ�ش�شات ونظام دميقراطي 

يحفظ الأمن واحلريات وحقوق الإن�شان، ويقيم 

لل�شلطة  ال���دوري  ب��ال��ت��داول  وي�شمح  ال��ع��دل، 

كنتيجة حتمية للدميوقراطية.

 ومن �رشوط اال�ستقالل كذلك، حتقيق العدالة 

الجتماعّية والنمّو القت�شادي والتنمية الب�رشّية 

واملر�س،  والعوز  الفقر  وحماربة  امل�شتدامة، 

ماء  للمواطنني من  الأ�شا�شّية  احلاجات  وتوفري 

عام  ونقل  وتعليم  وا�شت�شفاء  وطبابة  وكهرباء 

وبيئة نظيفة وغذاء �شليم.

والواقع احلايل ي�شري اإىل اأّنها املرة الأوىل منذ 

العام 1975 التي مل ي�شهد فيها لبنان، لأكرث 

من ثالث �شنوات متتالية، حالة اقتتال داخلي، 

اأو حرًبا عدوانّية اإ�رشائيلّية عليه، اأو وجوًدا لقوات 

اأرا�شيه، ما عدا  اأو �شقيقة على  ع�شكرّية عدّوة 

قوات  وج��ود  اىل  قائمة  زال��ت  ما  التي  احلاجة 

الأمم املتحدة املوؤقتة العاملة يف جنوب لبنان، 

�شعًيا اإىل تنفيذ كامل مندرجات القرار 1701، 

بالتن�شيق والتعاون مع اجلي�س اللبناين، ال�شاهر 

الإره��اب،  وحماربة  الأهلي،  ال�شلم  �شيانة  على 

التي  املوؤ�ش�شة  وه��و  الدميقراطّية،  وحماية 

تنعك�س فيها الوحدة الوطنّية باأبهى �شورها.

دبلوما�شّية  عالقات  اأقمنا  الفرتة  هذه  خالل 

ناجزة بني لبنان و�شوريا طبعت تاريخ العالقة 

ال�شتحقاقات  اح����رتام  ومّت  ال��ب��ل��دي��ن؛  ب��ني 

بلدّية  انتخابات  اإج��راء  طريق  من  الد�شتورّية 

ونيابّية اأّت�شمت بال�شفافية والهدوء.

م�رشوع  مبناق�شة  الآن  منذ  احلكومة  وبا�رشت 

التمثيل  �شّحة  ي�شمن  لالنتخاب  جديد  قانون 

لل�رشائح كافة وللمراأة ب�شورة جوهرية، وي�شمح 

ة ونزيهة بعيًدا من اأّي ترغيب 
ّ
بعملّية انتخابّية حر

غري م�رشوع اأو تهديد، ويعرّب ب�شورة اأف�شل عن 

امليثاقّية الد�شتورّية وين�شجم مع روح الطائف.

ا�شتعادة  قانون  م�رشوع  مناق�شة  با�رشت  كما 

اجل��ن�����ش��ّي��ة، وان��ط��ل��ق��ت م��رح��ل��ة اإي��ج��اد احل��ل��ول 

قانون  اإق��رار  ومّت  واملياه،  الكهرباء  مل�شكلتي 

النفط والغاز وحتديد املناطق البحرّية، متهيًدا 

لإ�شدار املرا�شيم التطبيقّية واملبا�رشة بعملّيات 

التنقيب.

مينع  د�شتوري  قانون  م�رشوع  اإق���رار  مّت  كما 

اجلمع بني النيابة وتويّل الوزارة.

يبّدد  ل  ذل��ك  ك��ّل  اأّن  اللبنانيون  اأّي��ه��ا  اأعلم 

خماوفكم وقلقكم على امل�شتقبل وامل�شري.

اأع��ل��م اأّن��ك��م قلقون م��ن ع��دم مت��ّك��ن ال��دول��ة 

واملوؤ�ش�شات من ال�شطالع بكامل م�شوؤولّياتها 

الفتنة  ال���وط���ن، وم���ن خم��اط��ر  ع��ل��ى م�����ش��اح��ة 

والحتكام اإىل ال�شالح يف ظرف من الظروف، ومن 

النوايا الإ�رشائيلّية املبّيتة، ومن �شعوبة تنفيذ 

القانون وفر�شه، يف ظّل ت�شّلط اأ�شحاب النفوذ، 

املحا�ش�شة  منطق  وطغيان  الف�شاد  وا�شت�رشاء 

واملح�شوبّيات، ومن التاأّخر يف تنفيذ امل�شاريع 

للحكومات  ال��وزارّي��ة  البيانات  بها  ب�رّشت  التي 

ت�شكيل  عملّية  واأّن  ا  خ�شو�شً امل��ت��ع��اق��ب��ة، 

حكومات ثالث، خالل ال�شنوات الثالث املا�شية، 

وعّطلت  ا، 
ً
�شهر ع�رش  اثني  من  اأكرث  ا�شتغرقت 

لأ�شهر  احلكومي  العمل  ال�شيا�شّية  التجاذبات 

عديدة اأخرى.

اإل اأّن هذا الواقع املرير يجب األ ي�شّكل عامل 

االإ�سالح  با�ستحالة  ت�سليم  اأو  ياأ�س  اأو  اإحباط 

والتقّدم؛ ونحن �شعب عرف ب�شجاعته وبحيويته 

الفكرّية وال�شيا�شّية؛

م�شاعفة،  م�شوؤولّية  جميًعا  علينا  ي�شع  بل 

 وقوى حّية وقادة فكر 
ّ
نيابي كحكومة وجمل�س 

وراأي، للبحث يف الأ�شباب احلقيقّية التي تعوق 

بالدولة  النا�س  ثقة  وتفقد  املوؤ�ش�شات  عمل 

البع�س، وهل هي بنيوّية ت�شتوجب  وببع�شهم 

ممار�شة  �شوء  عن  ناجتة  اأم  النظام،  يف  تعديالً 

عن  او  والتح�شني،  التطوير  ي�شتوجب  واأداء 

الثنني مًعا.

والإجابة عن هذه الت�شاوؤلت اجلوهرّية ت�شتلزم 

بحّد ذاتها ور�شة حوار �شامل وعميق على م�شاحة 

الوطن، داخل املوؤ�ش�شات، و�شمن الأطر البحثّية 

املنا�شبة؛ وذلك بقطع النظر عن اجلدل الظريّف 

هيئة  تفعيل  اإع���ادة  من  اجل��دوى  ح��ول  القائم 

احلوار الوطني، التي ما زلت اأرى فائدة جّمة يف 

ا�شتئناف اأعمالها يف اأقرب الآجال.

 قدًما يف عملّية 
ّ
وبانتظار ذلك، حرّي بنا امل�شي

تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني يف جميع بنودها، 

املدنّية  الدولة  اإىل  التجربة،  �شوء  يف  و�شولً، 

اجلامعة، دولة املواطنة التي تطمح اإليها اأجيالنا 

الطالعة، من �شمن الروح امليثاقّية نف�شها التي 

اأوجدت ال�شتقالل.

كما يجدر بنا عدم التباطوؤ يف تنفيذ ما �شبق 

الوطني،  احل��وار  موؤمتر  يف  عليه  اتفقنا  اأن  لنا 

الفل�شطيني  بال�شالح  منه  يتعّلق  ما  وبخا�شة 

لل�شيادة  تدعيًما  وداخ��ل��ه��ا،  املخيمات  خ��ارج 

واج��ب  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  وال���ش��ت��ق��رار،  وال�شتقالل 

تلك  فيها  مبا  الدولّية،  ال�رشعّية  قرارات  التزام 

بلبنان  اخلا�شة  الدولّية  باملحكمة  املتعّلقة 

وذلك توخًيا للعدالة واحلقيقة املجردة وحفاًظا 

على �شدقيتنا ولي�س خ�شية من عقوبات يلّوح 

بها.

تاأمني  اىل  واحلاجة  املنطق  يفرت�س  كذلك 

ب�شكٍل  ال�شعي  املوؤ�ش�شات،  عمل  �شري  ح�شن 

ح��ث��ي��ث ل��ت��و���ش��ي��ح الإ���ش��ك��ال��ّي��ات وال��ث��غ��رات 

ال��د���ش��ت�����ورّي��ة، ال��ت��ي اأظ��ه��رت ال��ت��ج��رب��ة م��دى 

اإعاقتها، ل بل تعطيلها لعمل الدولة على اأكرث 

من �شعيد.
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كانون الأول

ر�سالة الإ�ستقالل
اأبناء بالدي الأعّزاء

لقد بدت را�شيا العام 1943 وما زالت، رمًزا 

وهذا  الكرمي؛   
ّ
الأب��ي الواحد  العي�س  رم��وز  من 

مثال يحتذى، ومدعاة اعتزاز واأمل.

اأغتنمها منا�شبة من هذا املوقع بالذات، كي 

اأهمّية  اإىل  املعنيني  امل�شوؤولني  عناية  اأوّج��ه 

الإ�رشاع بح�شم خياراتهم ب�شاأن م�شامني م�رشوع 

الذي  الإدارّي���ة،  بالالمركزّية  اخلا�س  القانون 

يعمل على اإعداده ب�شكل حثيث، وذلك متهيًدا 

اأهمّية  تعلمون  واأن��ت��م  واإق�����راره؛  ملناق�شته 

القت�شادّية  التنمية  لتحقيق  امل�����رشوع  ه��ذا 

عمل،  فر�س  وخلق  املناطق،  يف  والجتماعّية 

وربط اللبنانيني واأبنائهم، باأر�شهم وجذورهم، 

واأنا اأحت�ّش�س توق �شاباتنا و�شباننا اإىل التقّدم، 

للم�شاركة  وا�شتعدادهم  طاقاتهم  واأع���رف 

والبذل والعطاء.

اأّيها اللبنانّيات واللبناني�ن

حتتّل  اإ�رشائيل  فيه  ت��زال  ل  ال��ذي  الوقت  يف 

وت��الل  �شبعا  م����زارع  اأرا���ش��ي��ن��ا يف  م��ن  اأج����زاء 

الغجر،  قرية  م��ن  ال�شمايل  واجل���زء  كفر�شوبا 

وتتمادى يف خروقاتها وتهديداتها، فاإّن اجلميع 

الوطنّية  قدراتنا  جممل  توحيد  اأهمّية  يعون 

املقاومة والرادعة، والحتفاظ بحّقنا يف حترير 

املتاحة  بالطرق  ا�شرتجاعها  اأو  الأرا�شي  هذه 

وحتميها  ت�شونها  ق��درات  وه��ي  وامل�����رشوع��ة، 

قبل كّل �شيء وحدتنا الوطنّية ومتا�شك جبهتنا 

الداخلّية.

مواكبة  على  مقدرة  اللبنانيون  يظهر  واإذ 

بالعنف،  امل�����ش��وب��ة  الإق��ل��ي��م��ّي��ة  ال���ت���ط���ّورات 

��ا على  ب��ك��ث��ري م���ن احل��ك��م��ة وال���وع���ي، ح��ر���شً

بالد�شتور  املح�ّشن  وا���ش��ت��ق��راره��م،  اأم��ن��ه��م 

نظامهم  وتوازنات  وباآلّيات  الوطني  وامليثاق 

الدميقراطي، فاإّنهم على التزامهم، كما دائًما، 

والدميقراطّية  احلرّية  على  منفتح  اإ�شالح  كّل 

وعلى  ع��ادل��ة،  عربية  ق�شّية  وك��ّل  واحل��داث��ة، 

راأ�شها ق�شّية فل�شطني، التي دافع عنها لبنان 

هذا العام، من موقع ع�شويته ورئا�شته ملجل�س 

الأمن الدويل، موؤكًدا دوره ومكانته اخلا�شة بني 

الأمم، كحامِل ر�شالة تعاي�س وت�شامن واإخاء.

واملعوقات  الإ�رشائيلي،  التعّنت  مواجهة  ويف 

التي ما زالت حتول دون متّكن الدول العربّية 

كامل  ا���ش��ت��ع��ادة  م��ن  الفل�شطيني  وال�شعب 

احلاجة  ت��ربز  املحتلة،  واأرا���ش��ي��ه��م  حقوقهم 

ال�شعيدين  على  والعمل،  اجلهد  م�شاعفة  اإىل 

ال��ع��رب��ي وال������دويل، م��ن اأج����ل خ��ل��ق ال��ظ��روف 

و�شامل  عادل  �شالم  لتحقيق  الالزمة  ال�شاغطة 

يف ال�رشق الأو�شط، على قاعدة قرارات ال�رشعّية 

وامل��ب��ادرة  م��دري��د  م��وؤمت��ر  ومرجعّية  ال��دول��ّي��ة 

العربّية لل�شالم، بعيًدا من اأّي �شكٍل من اأ�شكال 

التوطني الذي يرف�شه لبنان ولن يقبل به حتت 

اأّي ظرف من الظروف.

ل ي�شعنا يف هذه الذكرى الوطنّية الغالية اإل اأن 

نتوجه اإىل اللبنانيني املنت�رشين يف جميع بلدان 

العامل واإىل املتحّدرين منهم، لتهنئتهم يف عيد 

الوطن الأّم، ولنطمئنهم باأّن لبنان يحفظهم يف 

اإجناز ما ير�شي تطلعاتهم  قلبه ويحر�س على 

بني  والتمازج  والوحدة  الت�شال  يف  واأمنياتهم 

نهمل  ل��ن  اأن��ن��ا  على  ولنعاهدهم  ال��ث��ق��اف��ات، 

ن�شهر على حتقيق مقا�شدهم  واأن  ق�شاياهم، 

يف احلرّية والتفاهم والنفتاح وال�شيادة وعلى 

ال�شيا�شّية  احل��ي��اة  يف  منهم  الراغبني  اإ����رشاك 

اللبنانّية، ون�شجعهم على اللتفات دائًما ناحية 

على هويتهم  واملحافظة  والأج��داد  الآباء  وطن 

وتراثهم وعلى ال�شتثمار فيه.

اأق��ام��وا، رّواد  وه��م ك��ان��وا وم��ا زال���وا، حيث 

لإخوانهم  خري  ورواف��د  وعمران  ونه�شة  ح��وار 

املقيمني.

 اأّيها اللبنانّيات واللبناني�ن

الثوابت  عن  حتيدوا  ل  اأن  اإليكم،  ر�شالتي 

وع��ّزت��ه  لبنان  ل�شتقرار  ال�شامنة  الوطنّية 

ما  ك��ّل  ع��ن  اأنف�شكم  حت��ي��دوا  واأن  وازده����اره؛ 

الوطنّية  الوحدة  على  �شلًبا  يوؤّثر  اأن  �شاأنه  من 

هانئ  بغد  امل�رشوعة  واأحالمكم  الأهلي  وال�شلم 

احل���وار  ن��ه��ج  دوًم����ا  ملتزمني  وواع����د؛  واآم����ن 

واملنطق والعتدال.

ولنهتف مًعا يف هذه الذكرى املجيدة:

نعم لال�شتقالل،

نعم للعي�س امل�شرتك،

نعم للحرّية والعدالة الجتماعّية،

على  املنفتحة  امل�����ش��ت��ن��رية  ل��ل��ع��روب��ة  ن��ع��م 

الدميقراطّية واحلداثة وحقوق الإن�شان،

ن��ع��م ل���ل���دول���ة اجل��ام��ع��ة 

والعادلة والقادرة،

نعم للبنان.

ع�ستم

عا�س لبنان«
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كانون الأول

يف ذكرى الإ�ستقالل

ت�جه اإىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بكل التقدير

وزير الدفاع الوطني:

�سنعمل لتعزيز اجلي�ش وت�سليحه

هناأ وزير الدفاع الوطني 

فايز غ�سن اللبنانيني بحلول 

ذكرى اال�ستقالل، واأمل اأن 

تكتمل الذكرى با�ستعادة 

الوطن ما تبقى من اأر�ٍش 

حمتلة يف �سبعا وكفر�سوبا.

ال�زير غ�سن قال اإن ذكرى اال�ستقالل تع�د هذا 

 بلحظات دقيقة من تاريخه نتيجة 
ّ
العام ولبنان مير

املنطقة  ت�سهدها  التي  املت�سارعة  ال��ت��ط���رات 

وعي  اإىل  يدع�نا  مما  العربي،  عاملنا  ا  وخ�س��سً

يف  والثبات  بنا،  املحيطة  املخاطر  حجم 

التي  ال�طنية  امل�����س���ؤول��ي��ة  حتمل 

النظر  اإعادة  اجلميع  على  تفر�ض 

والعمل  ال�سيا�سية  م�اقفهم  يف 

من  ان��ط��الًق��ا  ت�س�يبها  ع��ل��ى 

امل�����س��ل��ح��ة ال���ط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، 

الذاتية  امل�سالح  م��ن  وب��ع��ي��ًدا 

اأن  ع��ل��ًم��ا  ال�سيا�سية،  وال��غ��اي��ات 

علينا  ت�جب  معينة  خ�س��سية  للبنان 

احلذر والروية يف التعاطي مع اأي ق�سية، فال 

نقحم اأنف�سنا يف مغامرات غري حم�س�بة النتائج من 

�ساأنها اأن ت�ؤثر �سلًبا على بلدنا.

وقال وزير الدفاع اإن ما يح�سل يف العامل ي�سعنا 

اهتزاز  الأي  عر�سة  ويجعلنا  العا�سفة،  قلب  يف 

�سيا�سي اأو اأمني - ال �سمح اهلل - اإذا ما راهنا على 

علينا  لذلك  جانًبا،  بلدنا  م�سلحة  وتركنا  اخل��ارج 

كلبنانيني واجب تاأمني �سبكة اأمان للبلد وت�سكيل 

ال��ذي   - االأك���ر  ال�سامت   - للجي�ض  حماية  درع 

يعمل من دون اأن ينتظر اأي مقابل.

حارب  ال�طن،  مذبح  على  الكثري  قدم  فاجلي�ض 

االإرهاب، واأطفاأ نار االنق�سام التي حاول احلاقدون 

فتنة  كل  لدابر  القاطع  ال�سيف  و�سكل  اإ�سعالها، 

يف  ومتّكن  ال�طن،  اأو�سال  تقطيع  مطلق�ها  اأراد 

من  خطري  مفرتق  من  اأك��ر  وعلى  حمطة  من  اأك��ر 

اإيجاد االأر�سية ال�ساحلة لتاأمني اال�ستقرار وحماية 

االأهلي. ال�سلم 

بلبنان  يزال يف وجه عدو يرتب�ض  وه� وقف وما 

اأ�ساليبه  ا�ستخدام  ع��ن  ي��ت���رع  وال  ا 
ً
���ر

الظروف،  له  �سنحت  متى  العدوانية 

اإالّ  و�سعبه  للبنان  ي�سمر  ال  عدو 

احلقد والغدر، وال يفّ�ت فر�سة 

الفتنة  اأب�����اق  يف  وي��ن��ف��خ  اإالّ 

من  التي  واملذهبية  الطائفية 

يف  ورميه  لبنان  تفتيت  �ساأنها 

م�ستعر. جحيم 

اأن الرهان  و�سدد ال�زير غ�سن على 

اللبنانيني  ال�سائب كان و�سيبقى على وعي 

احل�ار  اإىل  والع�دة  بلدهم،  �سد  يحاك  ما  خط�رة 

النيل  تريد  التي  امل�ؤامرات  لإحباط  وحيد  ك�سبيل 

�سيا�سي  خطاب  واعتماد  وق�ته،  لبنان  منعة  من 

اإالّ  ت���ؤدي  ال  التي  احل��ادة  امل�اقف  من  خاٍل  هادئ 

�ستك�ن  والتي  واالنق�سام،  ال�رذمة  من  مزيد  اإىل 

نتيجتها كارثية على اجلميع.

التقدير  اآيات  اأ�سمى  بت�جيه  الدفاع  وزير  وختم 

للم�ؤ�س�سة الع�سكرية التي متكنت بف�سل قيادتها 

و�سلمه  وا�ستقالله  ال���ط��ن  حماية  م��ن  احلكيمة 

تعزيز  على  احلثيث  بالعمل  واع��ًدا  واأمنه،  االأهلي 

ت�ساعده  التي  باالإمكانات  ومّده  وت�سليحه  اجلي�ض 

الرتاب  كامل  على  ال�طنية  مبهماته  القيام  على 

اللبناين.



كانون الأول

يف ذكرى الإ�ستقالل
يف الذكرى الثامنة وال�ستني لال�ستقالل وّجه قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي »اأمر اليوم«، داعًيا الع�سكريني اإىل اأن 

يتذكروا دائًما يف معر�ش قيامهم بواجبهم النبيل، امل�سّلمات 

التي داأب عليها ال�سعب اللبناين منذ ا�ستقالله. يف ما يلي 

ن�ش »اأمر اليوم« الذي وجهه قائد اجلي�ش اإىل الع�سكريني.

يف الذكرى 

الثامنة وال�ستني 

لال�ستقالل

جي�صنا والفتى... عند �صوت        الوطن

اأيها الع�سكريون

والبطوالت،  ب��االأجم��اد  امل��ت��ّوج  اأم�سكم  مع 

ال�ساخمة،  جباهكم  على  املر�سوم  وحا�رضكم 

مدركني  واثقة،   
ً
بخطى الغد  اإىل  تنطلقون 

املوكلة  امل�سوؤوليات  وحجم  املرحلة  دّق��ة 

ملواجهة  ح��ني  ك��ّل  يف  وم�ستعدين  اإل��ي��ك��م، 

الت�سحيات  وب���ذل  واالأخ���ط���ار،  امل�����س��اع��ب 

وا�ستقالله.  الوطن  وحدة  مذبح  على  اجل�سام 

قبل  �سعبكم  اأجن���زه  ال��ذي  اال�ستقالل  ه��ذا 

بقراره  مت�سكه  بفعل  عاًما  و�ستني  ثمانية 

احلر وثباته يف رف�ض خمتلف اأ�سكال االحتالل 

ق��واف��ل  ب��دم��اء  الح��ًق��ا  ليتعّمد  واالن���ت���داب، 

ومدنيني،  ع�سكريني  م��ن  ال��وط��ن  ���س��ه��داء 

ومب�سرية جي�سكم النا�سعة الذي قّدم املثال 

يف  الطليعي  ودوره  ال��وط��ن��ي،  ال��ت��زام��ه  يف 

تر�سيخ هوية لبنان ون�رض ر�سالته االإن�سانية.

اأيها الع�سكريون

 به املنطقة 
ّ
و�سط املخا�ض الع�سري الذي متر

العربية، وال�سباق املحموم بني الدميقراطية 

التي  والفو�سى  ال�سعوب،  بها  تنادي  التي 

قد تخّلفها االأحداث املتالحقة، نتيجة ت�سابك 

الر�ؤى  �غياب  املفاهيم  �اختالط  امل�صالح 

اإىل  اأدع���وك���م  ال��وا���س��ح��ة، 

والعمل  ال�����س��ف��وف  ر����ض 

ب���ك���ِلّ ج��ه��ٍد ع��ل��ى ح��م��اي��ة 

تلك  ت��داع��ي��ات  م��ن  لبنان 

دائماً  وت��ذك��روا  االأح���داث، 

بهذا  ال��ق��ي��ام  م��ع��ر���ض  يف 

امل�سّلمات  النبيل،  الواجب 

�سعبكم  عليها  داأب  التي 

جلهة   اأكان  ا�ستقالله،  منذ 

مت�سكه بنموذجه احل�ساري 

ال���ف���ري���د، وع���راق���ت���ه يف 

مم��ار���س��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

اأم جلهة  العامة،  واحلريات 

االإيجابي  املوقف  التزامه 

ال��ن��زاع��ات  اإزاء  امل��ط��ل��وب 

موقفه  با�ستثناء  االإقليمية 

امل����ع����روف م����ن ال�������رضاع 

اأّي تفريط  اأن  واعلموا  االإ�رضائيلي،   – العربي 

مل�سرية  تهديًدا  ي�سكل  امل�سّلمات،  بهذه 

ال�سلم االأهلي، وم�سا�ًسا بالوحدة الوطنية.

اأيها الع�سكريون

اإن الواجب الوطني يحّتم عليكم اأكرث من اأي 

الكاملة  اجلهوزية  على  احلفاظ  م�سى،  وقت 

وبالتعاون  املقاوم  �سعبكم  مع  بالت�سافر 

ال��وث��ي��ق م��ع ال���ق���وات ال��دول��ي��ة، مل��واج��ه��ة 

انفك  ما  الذي  االإ�رضائيلي،  العدو  خمططات 

اللبنانية،  االأرا�سي  �سيادة  خرق  يف  يتمادى 

الطبيعية،  اأطماعه برثواتنا  ويعلن جهاًرا عن 
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كانون الأول

يف ذكرى الإ�ستقالل
قائد اجلي�ش للع�سكريني يف »اأمر اليوم«:

بكم ت�سان الأمة

ويزهر ربيع ال�ستقالل

جي�صنا والفتى... عند �صوت        الوطن

ن�سيج  يف  �سمومه  بث  اإىل  عمالئه  عرب  وي�سعى 

جمتمعنا الواحد، ولقد كانت وقفتكم ال�سجاعة 

اأبلغ  ال���وزاين،  ومواجهة  العدي�سة  موقعة  يف 

الغادر.  العدو  لهذا  الت�سدي  اإرادة  عن  تعبري 

كما اأن واجبكم الوطني يقت�سي منكم الت�سدد 

خالل  من  واال�ستقرار،  االأمن  م�سرية  حماية  يف 

متابعة ر�سد �سبكات االإرهاب والق�ساء عليها 

والبحرية،  الربية  احل��دود  و�سبط  مهدها،  يف 

والتعامل بحزم مع م�ستغلي الظروف اخلارجية 

املواطن  باأمن  للعبث  املحلية  والتناق�سات 

وح��ري��ت��ه وك��رام��ت��ه. وك���ون���وا ع��ل��ى ث��ق��ة ب��اأن 

تاأمني  �سبيل  يف  ج��ه��ًدا  ت��دخ��ر  ل��ن  قيادتكم 

يتنا�سب  مبا  والعتاد،  ال�سالح  من  حاجاتكم 

ونكران  للت�سحية  وا�ستعدادكم  كفاءتكم  مع 

يف  ت�سع  اأن��ه��ا  كما  ال��وط��ن،  �سبيل  يف  ال��ذات 

احلياتية  اأو�ساعكم  حت�سني  اأولوياتها  �سّلم 

مكت�سباتكم  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

وحقوقكم املعنوية واملادية.     

التفاين  مبنتهى  مهّماتكم  اأداء  على  واظبوا 

واالإخال�ض، واحر�سوا على طماأنة �سعبكم الذي 

ت�سميد  اإىل  وب��ادروا  والتقدير،  الثقة  اأوالك��م 

جراحه يف امللّمات، فبكم ت�سان االأمانة ويزهر 

ربيع اال�ستقالل.







كانون الأول

اإ�ستقبالت الوزير

14

اجلي�ش - العدد رقم 318

...وال�سفري الإيراين

...وال�سفري الدامناركي

...وال�سفري الكوري

وزير الدفاع 

الوطني ي�ستقبل 

ال�سفرية 

ال�سوي�رسية

ا�ضتقبل الوزير غ�ضن، يف مكتبه يف الريزة، �ضفري ايران ال�ضيد غ�ضنفر 

ركن اأبادي وعر�ض معه اآخر امل�ضتجدات على ال�ضاحتني اللبنانية 

ر ال�ضفري الإيراين وقوف بالده اإىل جانب لبنان 
ّ
والعربية. وقد كر

وا�ضتعدادها الكامل لتقدمي اأي دعم يطلبه على ال�ضعد كافة، ل �ضيما 

يف ما خ�ّض مو�ضوع ت�ضليح اجلي�ض.

ا�ضتقبل الوزير غ�ضن، يف مكتبه يف الريزة، �ضفري الدامنارك ال�ضيد يان 

كري�ضتان�ضن. وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية و�ضبل تفعيلها، 

والدور الذي تقوم به قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، ل �ضيما 

الوحدة الدامناركية العاملة �ضمن هذه القوات.

ا�ضتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الوزارة، �ضفري كوريا 

ال�ضيد بيونغ جي كيم الذي نقل رغبة بالده يف زيادة التعاون القائم بني 

البلدين وتفعيله.

ا�ضتقبل وزير الدفاع الوطني ال�ضيد فايز غ�ضن، يف مكتبه يف الريزة، 

�ضفرية �ضوي�رسا ال�ضيدة روث فلنت، واأجرى معها جولة اأفق تناولت 

جممل التطورات الراهنة على ال�ضاحتني املحلية والإقليمية، كما بحثا 

العالقات الثنائية بني البلدين و�ضبل تفعيلها وتطويرها.
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كانون الأول

اإ�ستقبالت الوزير

...وال�سفري القرب�سي

...وال�سفرية النم�سوية

...وال�سفري الروماين

...وال�سفري الأو�سرتايل

ا�ضتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، �ضفري قرب�ض 

ال�ضيد هومر مافروماتي�ض. وخالل اللقاء، مت ا�ضتعرا�ض العالقات 

الثنائية بني البلدين يف املجالت كافة و�ضبل تعزيزها وتطويرها.

ا�ضتقبل الوزير غ�ضن، يف مكتبه يف الريزة، �ضفرية النم�ضا ال�ضيدة 

اإيفا ماريا زيغلر يرافقها امللحق الع�ضكري. وقد عر�ض الوزير غ�ضن 

املهمات التي يقوم بها اجلي�ض على كامل الأرا�ضي اللبنانية، واأهمية 

التكامل والتعاون القائم بني اجلي�ض وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان، منّوًها بقرار النم�ضا امل�ضاركة يف هذه القوات.

ا�ضتقبل وزير الدفاع الوطني ال�ضيد فايز غ�ضن، يف مكتبه يف الريزة، 

�ضفري رومانيا ال�ضيد دانيال تانا�ضي الذي نقل اإليه رغبة بالده يف 

تفعيل التعاون مع لبنان، موؤكًدا عمق العالقات بني البلدين.

ا�ضتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، �ضفري اأو�ضرتاليا 

ال�ضيد لك�ض بارتلم. تناول البحث التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة 

وم�ضاألة ت�ضليح اجلي�ض يف �ضوء املهمات التي يقوم بها على الأرا�ضي 

اللبنانية كافة.



كانون الأول
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...و�سفري منظمة حقوق 

الإن�سان الدولية

...ووفًدا من الرابطة الأرثوذك�سية...واملوفد الرئا�سي الكوري

...وم�ست�سارة 

الربملان الأوروبي 

يف بروك�سل

ا�ضتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، �ضفري منظمة حقوق 

الإن�ضان الدولية والنائب يف الربملان الدويل لالأمن وال�ضالم الدكتور 

هيثم بو �ضعيد، وعر�ض معه الأو�ضاع يف لبنان واملنطقة.

الكوري  الرئا�ضي  املوفد  الريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�ضن،  الوزير  ا�ضتقبل 

والعالقات  املنطقة  يف  الأو���ض��اع  معه  وعر�ض  �ضو،  جانغ  كيم  ال�ضيد 

الثنائية بني لبنان وكوريا و�ضبل تطويرها وتعزيزها.

ا�ضتقبل الوزير غ�ضن، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من الرابطة الأرثوذك�ضية 

الأرثوذك�ضية  الطائفة  اأو�ضاع  البحث  تناول  وقد  غ��الم.  نقول  برئا�ضة 

وهمومها، كما جرى عر�ض لالأو�ضاع العامة.

ا�ضتقبل الوزير فايز غ�ضن، يف مكتبه يف الريزة، م�ضت�ضارة الربملان 

الأوروبي يف بروك�ضل ال�ضيدة كاترين فريلينك.

كذلك، ا�ضتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، كالً من: �ضفري ماليزيا ال�ضيد ايالنغو كاروبانان الذي ا�ضتعر�ض معه الأو�ضاع العامة 

والعالقات الثنائية، ووفًدا رو�ضًيا ميثل �رسكة حكومية ر�ضمية لت�ضنيع معامل الطاقة، ورئي�ض التنظيم القومي النا�رسي �ضمري �رسك�ض الذي 

اأكد الوقوف اإىل جانب اجلي�ض اللبناين.
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كانون الأول

اإ�ستقبالت الوزير

...والنائبني زياد ا�سود وكرمي الرا�سي

...والوزير ال�سابق فريد اخلازن

...والنائب ال�سابق ايلي الفرزيل

...ووفًدا من الأحزاب والقوى وال�سخ�سيات الوطنية

ا�ضتقبل الوزير غ�ضن، يف مكتبه يف الريزة، كالً من النائب زياد ا�ضود 

والنائب ال�ضابق كرمي الرا�ضي، وجرى عر�ض �ضوؤون عامة.

ال�ضابق فريد  الوزير  الريزة،  الوزير فايز غ�ضن، يف مكتبه يف  ا�ضتقبل 

اخلازن، وا�ضتعر�ض معه الأو�ضاع العامة.

ا�ضتقبل وزير الدفاع الوطني، نائب رئي�ض جمل�ض النواب الأ�ضبق ايلي 

الفرزيل، وبحثا امل�ضتجدات الراهنة على ال�ضاحتني املحلية والإقليمية.

الأح��زاب  من  وف��ًدا  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�ضن،  فايز  الوزير  ا�ضتقبل 

والقوى وال�ضخ�ضيات الوطنية اللبنانية برئا�ضة حممد اجلباوي. وقد اأكد 

الوفد الوقوف اإىل جانب اجلي�ض ودعمه.

...والنائب زياد القادري

ا�ضتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، النائب زياد 

القادري، وجرى بحث الو�ضعني الإقت�ضادي واملعي�ضي.
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كانون الأول

اإ�ستقبالت القائد قائد اجلي�ش

ي�ستقبل

ال�سفرية الأمريكية 

مع وفد مرافق

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفرية 

الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي يرافقها امللحق 

الدفاعي الأمريكي الكولونيل بول رو�ش وامل�ست�سارة الأمنية ال�سيدة 

اأندريا ماكفيلي. وجرى خالل اللقاء عر�ش عالقات التعاون الع�سكري 

بني جي�سي البلدين. ...وال�سفري الإيراين 

...وال�سفري امل�رصي

...وال�سفري الفرن�سي

...وال�سفري ال�سوري

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، �سفري اجلمهورية الإ�سالمية 

الإيرانية ال�سيد غ�سنفر ركن اآبادي وبحثا الأو�ساع العامة.

ال�سيد  م�رص  �سفري  الييريزة،  يف  مكتبه  جان قهوجي، يف  العماد  ا�ستقبل 

اأ�رصف  العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه  توفيق،  حممد  م�سطفى  حممد 

بني  الع�سكري  التعاون  عالقات  عر�ش  وجرى  كحلة،  احلليم  عبد  حممد 

اجلي�سني اللبناين وامل�رصي.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، �سفري فرن�سا ال�سيد 

دني�ش بييتون يرافقه امللحق الع�سكري العقيد فيليب برتيل، وتناول 

البحث التعاون الع�سكري بني جي�سي البلدين.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري �سوريا ال�سيد علي 

عبد الكرمي علي وعر�ش معه التطورات.
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...و�سفري الأوروغواي...وال�سفري الت�سيكي

...وم�ست�سارة الربملان الأوروبي يف بروك�سل

...و�سفري كوريا 

اجلنوبية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �سفري 

دولة ت�سيكيا يف لبنان ال�سيد �سفاتوبالك ت�سومبا.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه 

يف الريزة، نائب م�ساعد وزير اخلارجية 

الأمريكية ل�سوؤون ال�رصق الأدنى ال�سيد 

جاكوب وال�ش، وتناول البحث الأو�ساع 

العامة.

الأوروغييواي  دوليية  �سفري  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

ال�سيد جورجي لوي�ش جوري، يف زيارة تعارف، جرى خاللها تداول الأو�ساع 

العامة.

الريزة، م�ست�سارة الربملان  العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف  ا�ستقبل 

الأوروبي يف بروك�سل ال�سيدة كاثرين فريلينك وعر�سا الأو�ساع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفري دولة 

كوريا اجلنوبية ال�سيد بيونغ 

جي كيم، يف زيارة بروتوكولية للتعارف.

...ونائب م�ساعد 

وزير اخلارجية 

الأمريكية ل�سوؤون 

ال�رصق الأدنى
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كانون الأول

اإ�ستقبالت القائد

...ومن�سق المم املتحدة بالوكالة

...والوزير علي قان�سو

...والوزير مروان خري الدين

...والوزير فادي عّبود

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، من�ّسق الأمم املتحدة بالوكالة 

ال�سيد روبرت واتكنز.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، الوزير علي قان�سو، 

وتناول البحث الأو�ساع العامة.

الدين  خري  مييروان  الوزير  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

وتداول �سوؤوًنا عامة.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، الوزير فادي عّبود، وتناول 

البحث اآخر امل�ستجدات.

...وقائد قوات 

الأمم املتحدة 

املوؤقتة

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف 

مكتبه يف الريزة، قائد قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة اللواء األبريتو اأ�سارتا. وخالل اللقاء، جرى بحث 

الأو�ساع يف املناطق احلدودية، و�سبل تعزيز الإجراءات امليدانية بني 

اجلانبني لرت�سيخ الأمن وال�ستقرار يف هذه املناطق.
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...والنائب اأيوب حمّيد...والنائب قا�سم عبد العزيز

...والنائب فريد اخلازن  ...والنائب ريا�ش رحال

...والوزير ال�سابق 

وئام وهاب

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

وتداول �سوؤوًنا عامة.

اأيوب حمّيد  النائب  العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة،  ا�ستقبل 

وعر�سا الأو�ساع يف لبنان.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النائب فريد اخلازن. ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب ريا�ش رحال، وجرى 

بحث ال�سوؤون املحلية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف 

مكتبه يف الريزة، الوزير ال�سابق 

وئام وهاب.
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كانون الأول

اإ�ستقبالت القائد

...والنائب خالد زهرمان

...ومدير عام اأمن الدولة

...والنائب اأ�سعد حردان

...واأمني عام املجل�ش الأعلى اللبناين ال�سوري

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، النائب خالد زهرمان.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام اأمن 

الدولة اللواء جورج قرعة وبحث معه الأو�ساع الأمنية.

ا�ستقبل العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، النائب اأ�سعد حردان.

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، اأمني عام املجل�ش الأعلى 

اللبناين ال�سوري الأ�ستاذ ن�رصي خوري.

...والنائب 

يو�سف خليل

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، 

يف مكتبه يف الريزة، النائب 

يو�سف خليل.

كذلك، ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، كالً من: امللحق الع�سكري الرو�سي اللواء رافيل كورما�سوف، املحامي �سا�سني 

�سا�سني، رئي�ش الهيئة العليا لالإغاثة العميد املتقاعد ابراهيم ب�سري، اأمني الهيئة القيادية حلركة »املرابطون« العميد املتقاعد م�سطفى 

حمدان، والإعالمية غادة عيد يرافقها ال�سيدان ها�سم حيدر وعماد جمعة من احتاد كرة القدم يف لبنان.
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اإ�ستقبالت القائد
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...والقا�سي 

�سقر �سقر

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي، يف مكتبه يف 

الريزة، مفو�ش احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�سي �سقر �سقر، 

وتناول البحث �سوؤوًنا تتعلق بالق�ساء الع�سكري.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه 

يف اليزة، وفًدا من امللحقني الع�سكريني الربيطانيني 

عن  وممثلني  الأو�سط،  ال�رصق  منطقة  يف  املعتمدين 

وزارة الدفاع الربيطانية، وتناول البحث �سبل تعزيز التعاون الع�سكري 

بني جي�سي البلدين.

�سّدد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي على اأن »اإقدام البع�ش بني احلني 

دها يف التعاطي مع 
ّ
والآخر، على الت�سكيك باأداء املوؤ�س�سة الع�سكرية وجتر

املواطنني، اأمر لي�ش من مناقبّيتها املعهودة ب�سيء، ول ميّت اإىل الواقع 

اأينما  بالأمن  العابثني  باأي �سلة، فاجلي�ش يقوم بواجبه كامالً يف مالحقة 

وجدوا، ولي�ش هناك من خط اأحمر على تدّخله لفر�ش الأمن وال�ستقرار يف 

اأي منطقة، كما اأنه لن ي�سمح لأي كان با�سترياد الفتنة اإىل داخل الوطن اأو 

ت�سديرها اإىل خارجه«.

كالم العماد قائد اجلي�ش، جاء خالل تفقده عدداً من الوحدات الع�سكرية 

املنت�رصة يف ال�سمال، حيث جال يف مراكزها واطلع على اأو�ساعها املختلفة، 

وزّوده��م  العا�رش  امل�شاة  لواء  قيادة  يف  والع�شكريني  ال�شباط  التقى  ثم 

توجيهاته.

واأ�سار قائد اجلي�ش اإىل اأن »هذه 

اعتبارات  ميين  تنطلق  الإ�يييسييياءات 

وهي  خا�سة،  وتطلعات  �سيا�سية 

لن تثني اجلي�ش عن التم�سك بدوره الوطني اجلامع، اأو تدفع به اإىل اتخاذ 

مواقف خارجة عن م�سّلماته وثوابته، فاجلي�ش يعمل يف خدمة اجلميع، موالًة 

ومعار�سة، ب�رصف النظر عن تبّدل الظروف والوقائع«.

وقد �سّدد قائد اجلي�ش على »تعزيز جهوزية الوحدات وتكثيف اجلهود 

اأمن املواطنني وجميع املقيمني يف لبنان، و�سبط احلدود  للحفاظ على 

الربية والبحرية ب�سكل دقيق ملنع اأعمال التهريب والت�سلل غري ال�رصعي 

بالإجتاهني«، موؤكداً اأن »ل مظلة فوق اخلارجني على القانون اإىل اأي جهة 

انتموا«.

اإىل مزيد من اليقظة والوعي  الع�سكريني  وختم العماد قهوجي، داعياً 

والإ�ستعداد ملواجهة خمتلف الأخطار والتحّديات.

...ووف������ًدا 

بريطانًيا 

اأندية  جمعية  من  وفًدا  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

الليونز الدولية برئا�سة احلاكمة يف اجلمعية ال�سيدة 

التهنئة  الوفد  اأع�ساء  له  قييّدم  حيث  خييوري،  وفيياء 

اجلمعية  ن�ساطات  معه  وبحث  ال�ستقالل،  عيد  مبنا�سبة 

القائمة بالتعاون مع اجلي�ش اللبناين.

...ووفًدا من 

جمعية اأندية 

الليونز

الدولية

ل خط اأحمر يف وجه تدّخل اجلي�ش لفر�ش الأمن والإ�ستقرارقائد اجلي�ش يتفقد الوحدات �سمالً
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...ووفًدا من اخلرباء الع�سكريني الأردنيني

...والنائب هادي حبي�ش

...والنائب

قا�سم عبد العزيز

...والنائب 

الوليد �سكرية

رئي�ش الركان

ي�ستقبل

ممثلة الأمني العام للأمم املتحدة

للحد من الكوارث ووفًدا مرافًقا

ا�ستقبل اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من اخلرباء 

حممد  الركن  العميد  برئا�سة  الأردنية  امل�سلحة  القوات  يف  الع�سكريني 

�سامل جرادات من مديرية العقيدة والتدريب امل�سرتك، �سم �سباًطا من 

الإ�سرتاتيجي.  التخطيط  ومديرية  امل�سرتكة  اخلا�سة  العمليات  قيادة 

على  والأردين  اللبناين  اجلي�سني  بني  التعاون  بحث  مّت  اللقاء،  وخييالل 

ا تدريب املظّليني. �سعيد التدريب، خ�سو�سً

الأركان، يف مكتبه يف الريزة،  ا�ستقبل رئي�ش 

النائب الوليد �سكرية، وتداول �سوؤوًنا عامة.

ا�ستقبل اللواء 

الركن �سلمان، يف 

مكتبه يف الريزة، 

النائب هادي حبي�ش، 

وجرى عر�ش �سوؤون 

عامة.

ا�ستقبل اللواء 

الركن وليد �سلمان، 

يف مكتبه يف الريزة، 

النائب قا�سم عبد 

العزيز.

ا�ستقبل رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، 

مارغاريتا  ال�سيدة  الكوارث  من  للحد  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  ممثلة 

للدول  الإقليمي  املكتب  مدير  اأب�رص  اأجمد  ال�سيد  يرافقها  وول�سرتوم، 

وتناول   .)UNDP( لييالإمنيياء  املتحدة  المم  برنامج  من  ووفييد  العربية 

البحث قدرة الدولة واجلي�ش واملجتمعات املدنية على مواجهة الكوارث 

والإمكانات املتوافرة للحد من خماطرها.



قيادة  من  كاًل  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأركييان  رئي�ش  تفقد 

حيث  البارد،  نهر  وخميم  للتدريب  عرمان  ومع�سكر  ال�سمال  منطقة 

جال يف املراكز الع�سكرية واطلع على اأو�ساعها العمالنية ون�ساطاتها 

التدريبية، ثم اجتمع اإىل ال�شّباط والع�شكريني ونقل اليهم توجيهات 

العماد قائد اجلي�ش.

املرحلة  للجي�ش يف ظل  املف�سلي  الدور  الأركييان  رئي�ش  اأكد  وقد 

 بها لبنان، م�سدداً على تر�سيخ جهوزية الوحدات 
ّ
الدقيقة التي مير

وم�ساعفة جهودها للحفاظ على م�سرية الأمن وال�ستقرار يف خمتلف 

املناطق، وبخا�سة �سبط احلدود الربية والبحرية ملنع اأعمال التهريب 

والت�سلل غري ال�رصعي على جانبي احلدود.

اجلي�ش  اأداء  اأّن  اإىل  الإطييار  �سلمان يف هذا  الركن  اللواء  لفت  وقد 

املهمات املوكلة اإليه، وا�سح وثابت، ول يرتبط باأي ظرف داخلي اأو 

حدث خارجي، بل ينبع من م�سّلماته الوطنية وم�سلحة البالد العليا.

وختم رئي�ش الأركان منوًها بت�سحيات الع�سكريني، داعًيا اإياهم اإىل 

مزيد من الوعي واليقظة وال�ستعداد التام ملواجهة خمتلف الأخطار 

والتحديات. 
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...والنائب ال�سابق عبد اهلل فرحات

رئي�ش الأركان يف جولة �سمالً: اأداء اجلي�ش ينبع من م�سّلماته الوطنية 

...ووفًدا من بلدية �سارون

ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، النائب ال�سابق عبد 

اهلل فرحات مع وفد مرافق.

ا�ستقبل اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من بلدية 

�سارون برئا�سة ال�سيد نبيه الأحمدية.

...والوزير مروان 

خري الدين

ا�ستقبل رئي�ش الركان، يف 

مكتبه يف الريزة، الوزير مروان 

خري الدين مع وفد مرافق.
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كانون الأول

تعيني

اللواء الركن 

مي�شال منيرّ 

مفت�ًشا عاًما 

وع�شًوا يف 

املجل�س الع�شكري 

التي  جل�سته  يف  ال����وزراء  جمل�س   
نّ

ع���

العميد   ،2011/11/15 بتاريخ  عقدت 

 م��ف��ت�����ًس��ا ع��اًم��ا يف 
نّ

ال��رك��ن م��ي�����س��ال م��ن��ر

املجل�س  يف  وع�سًوا  الوطني  الدفاع  وزارة 

ى،  الع�سكري، بعد ان متت ترقيته اىل رتبة لواء، خلًفا للواء الركن مي�سال من�سنّ

الذي اأحيل على التقاعد.

الركن  للواء  الذاتية  ال�سرة  اجلي�س  قيادة  يف  التوجيه  مديرية  مت  عمنّ وقد 

. مي�سال منرنّ

- من مواليد 1954/5/1 الأ�رشفية - بروت.

- تطونّع يف اجلي�س ب�سفة تلميذ �سابط يف 1973/10/1.

رتبة  حتى  الرتقية  يف  وتدرنّج   ،1976/7/1 من  اعتباًرا  مالزم  لرتبة  ي  رقنّ  -

عميد ركن يف 2004/1/1، واىل رتبة لواء بعد التعي�.

خدمته  خ���الل  ق��ي��ادي��ة خم��ت��ل��ف��ة  وظ���ائ���ف  ت���وىل   -

الع�سكرية، منها: قائد كتيبة، رئي�س ق�سم يف عدد من 

اأركان اجلي�س للعديد واأميًنا  الألوية، مديراً لالأفراد يف 

لالأركان يف قيادة اجلي�س.

العماد قائد اجلي�س وتهنئته  تنويه  اإىل  بالإ�سافة   -

عدة مرات، حاز الأو�سمة الآتية:

• و�سام احلرب.
• و�سام ال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.

• و�سام ال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.

• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�سية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �سابط.

• و�سام ال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل.
• و�سام الفخر الع�سكري من الدرجة الف�سية.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
- تابع عدة دورات درا�سية يف لبنان ويف الوليات املتحدة الأمركية وفرن�سا 

و�سوريا.

- متاأهل من ال�سيدة جنوى �سوما ولهما ثالثة اأولد.
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ذكرى الإ�ستقالل

اإعداد:

�إلهام ن�رص تابت

قيادة �جلي�ض �أحيت �لإ�ستقالل بعر�ض ع�سكري كبري

�إنه �لوعد يتجدد

من بني �لأدو�ر �ملهمة �لتي توؤديها �لتقاليد، دورها يف حر��سة �لذ�كرة �جلماعية ملجتمع ما. فهذه 

�لتقاليد يف عبورها من جيل �إىل جيل، ت�سهم يف ن�سج �لوجد�ن �جلماعي و�إر�ساء �للحمة بني �أفر�د 

�ملجتمع، كما يف تكوين هويته.

� مهًما بامتياز، لي�ض فقط يف ما يتعلق 
ً
يف �ملجتمع �لع�سكري توؤدي �لتقاليد �لع�سكرية دور

بتكوين �لهوية �خلا�سة بهذ� �ملجتمع، وتر�سيخ �نتماء عنا�رصه و�رتباطهم مبوؤ�س�ستهم، و�إمنا 

�أي�ًسا يف ما يتعلق مبوقع هذه �ملوؤ�س�سة و�سورتها يف �ملجتمع، وعالقتها باملو�طنني، 

ا �أن هذه �ل�سورة مرتبطة �إىل حد كبري بفكرتي �لثبات و�لإ�ستمر�رية وهما من  خ�سو�سً

�لعنا�رص �ل�سا�سية يف تكوين �ل�سعور بالأمان و�لإ�ستقر�ر.

�لعر�ض �لع�سكري يف منا�سبة �ل�ستقالل، هو من �لتقاليد �جلميلة �لتي تر�سي بني 

جي�سنا و�ملو�طنني م�ساحة تو��سل هي �أو�سع و�عمق بكثري من جمرد 

م�سهد يتكرر كل عام، �إنها وعد يتجدد باأن يظل رجالنا 

للبنان و�للبنانيني، �سياج �لأمان و�لأمل.

�لعام  هذ�  كان  �لذي  �لع�سكري  �لعر�ض  فاإىل 

بوعودهم  وفو�  لطاملا  رجال  من  وعًد�  �أي�ًسا 

ووّقعو� بالدم عهودهم.
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ل
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ت
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�

اأقامت  لالإ�ستقالل  وال�ستني  الثامنة  الذكرى  يف 

ا ع�سكرًيا مركزًيا يف جادة �سفيق  قيادة اجلي�ش عر�سً

اجلمهورية  رئي�ش  تراأ�سه  بييروت،  و�سط  اليييوزان 

رئي�سة  نييائييب  وحيي�ييره  �سليمان،  مي�سال  العماد 

اليييرازييييل الييلييبيينيياين اال�ييسييل 

جمل�ش  ورئي�ش  تامر،  مي�سال 
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كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل

النواب نبيه بري، ورئي�ش احلكومة جنيب ميقاتي، اإىل عدد 

كبر من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والع�سكرية والروحية.

فيي  متركزهيا  انهيت  العير�ش  فيي  امل�ساركية  القيوى 

العميد  العير�ش  قائيد  و�سيول  عين  واعلين  متاًما  الثامنيية 

امل�سياة  ليييييواء  قائيد  حيياطيييييوم  وائيييييل 

العا�ر.
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ذكرى الإ�ستقالل
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ل
صو
�
لو

و�صل ا الر�صميني،  املدعوين  و�صول  انتهاء  مع 

علم اجلي�ش يف الثامنة والن�صف فاأديت له مرا�صم 

التكرمي.

رئي�ش  و���ص��ل  دق��ائ��ق  بعد 



37

اجلي�ش - العدد رقم 318

كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل

اجلي�ش  فقائد  �صلمان،  وليد  الركن  اللواء  االركان 

فايز  الوطني  الدفاع  ووزي��ر  قهوجي  جان  العماد 

التكرمي،  مرا�صم  منهم  لكل  اأدي��ت  وق��د  غ�صن، 

جمل�ش  رئي�ش  من  كل  و�صول  ذلك  بعد  ليتواىل 

الربازيل  رئي�صة  ونائب  احلكومة  ورئي�ش  النواب 

املعهودة،  التكرمي  مرا�صم  و�صط  مرافق  وفد  مع 

اأن  قبل  التحية  وادي��ت  املو�صيقى  عزفت  حيث 

يتوجه كل من الوافدين اإىل املن�صة الر�صمية.

العماد  اجلمهورية  رئي�ش  و�صل  التا�صعة  يف 

الوزير  من  كل  ا�صتقباله  يف  ك��ان  حيث  �صليمان 

وعزفت  �صلمان.  واللواء  قهوجي  والعماد  غ�صن 

الوطني  الن�صيد  ث��م  التعظيم  حل��ن  املو�صيقى 

طلقة  وع�رشين  اإحدى  املدفعية  واأطلقت  اللبناين. 

البواخر  اأب���واق  اأطلقت  كما 

والع�صكرية. املدنية 



و�صع  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ش 

اإكليالً من الزهر على الن�صب 

يرافقه  لل�صهداء  التذكاري 

اجلي�ش  وقائد  ال��دف��اع  وزي��ر 

ورئ��ي�����ش االأرك�����ان. وع��زف��ت 

املو�صيقى عزفة املوت ثم الزمة الن�صيد 

الوطني فالزمة ن�صيد ال�صهداء. ثم حيا 

اأن  رئي�ش اجلمهورية علم اجلي�ش قبل 

ال�صتعرا�ش  ال��دف��اع  وزي��ر  م��ع  يتوجه 

القوى م�صتقالً �صيارة مك�صوفة يرافقه 

قائد اجلي�ش ورئي�ش االأركان يف �صيارة 

�صليمان  الرئي�ش  حيا  بعدها  اأخ���رى. 

امل�صاركني يف االحتفال واأخذ مكانه يف 

مقدمة املن�صة، بينما حلقت الطوافات 

وعلم  اللبناين  العلم  حاملة  الع�صكرية 

ع����ادت جم�����دًدا متخذة  ث��م  اجل��ي�����ش، 

االأرزة  �صكل 

اللبنانية.

كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل
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حت
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كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل

قيادة  دع���وة  ل��ّب��ى 

ح�صور  اإىل  اجلي�ش 

ال��ع��ر���ش ال��ع�����ص��ك��ري 

منا�صبة  يف  امل���رك���زي 

اإىل  اإ���ص��اف��ة  االإ���ص��ت��ق��الل 

الروؤ�صاء �صليمان وبري وميقاتي 

االأ�صبق  اجلمهورية  رئي�ش  م��ن:  ك��ل 

االأ�صبق  النواب  جمل�ش  رئي�ش  اجلميل،  اأمني 

االأ�صبقان  احلكومة  رئي�صا  احل�صيني،  ح�صني 

نائب  ال�صنيورة،  وفوؤاد  عون  مي�صال  العماد 

نائب  م��ك��اري،  فريد  ال��ن��واب  جمل�ش  رئي�ش 

عقيلة  مقبل،  �صمري  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 

ال��وزي��رة  معو�ش  رينيه  ال�صهيد  الرئي�ش 

ال�صابقة نائلة معو�ش، وزراء ونواب حاليون 

 ، ن بقو �صا و

مم��������ث��������ل��������و 

ممثلو  الروحية،  املقامات 

لبنان،  يف  املعتمدون  الدبلوما�صية  البعثات 

االإع���الم  ممثلو  ال��ق�����ص��ائ��ي،  اجل�����ص��م  ممثلو 

املرئي وامل�صموع واملكتوب، ممثلو الهيئات 

االإقت�صادية واالإجتماعية والنقابية واالأهلية، 

ال�ضباط  وك��ب��ار  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  وق����ادة 

ومدعوون.

ح�رضوا







كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل
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ير
و
غا

مل
املغاوير ا فوج  قّدم  الراجلة،  الوحدات  تطل  اأن  قبل 

تقنيات  خاللها  ا�صتخدم  دقائق   8 ملدة  قتالًيا  ا  عر�صً

ال��ذي��ن  ل��رج��ال��ه  ال��رف��ي��ع  امل�����ص��ت��وى  عك�صت  متقدمة 

يواظبون على تطوير قدراتهم ب�صكل يومي.

ا�صتخدموا  الذين  للمغاوير  طويالً  �صفقوا  احلا�رشون 

كما  اللبناين،  العلم  لين�رشوا  احلبال  على  الزحف  تقنية 

القفزة  اآخ��ره��ا  ك��ان  قتالية  تقنيات  ع��دة  ا�صتخدموا 

احلرة باأ�صكال خمتلفة.
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ب�����ع�����د ع����ر�����ش 

ا�صتاأذن  املغاوير 

ق����ائ����د ال���ع���ر����ش 

اجلمهورية  رئي�ش 

الع�����ط�����اء االأم�������ر 

ب���ب���دئ���ه، ف���اأط���ل���ت االأع�����الم 

مهيب.  م�صهد  يف  وال��ب��ي��ارق 

وت��وال��ت ال���وح���دات ال��راج��ل��ة 

���ص��ف��وًف��ا م��را���ص��ة وه��ام��ات 

�صاخمة.

ال���ت���وايل بعد  وم����رت ع��ل��ى 

مو�صيقى  والبيارق:  االأع��الم 

احلربية،  املدر�صة  اجلي�ش، 

م��ع��ه��د ال��ت��ع��ل��ي��م )م��در���ص��ة 

ال����رت����ب����اء(، ل������واء احل���ر����ش 

اجلمهوري، القوات البحرية، القوات اجلوية، ال�رشطة الع�صكرية، 

األوية امل�صاة: االأول، الثاين، الثالث، اخلام�ش، ال�صاد�ش، ال�صابع، 

لواء  اللوج�صتي،  ع�رش،  الثاين  ع�رش،  احل��ادي  التا�صع،  الثامن، 

الع�صكرية،  للريا�صة  العايل  املركز  الع�صكرية،  الطبابة  الدعم، 

فوج  املغاوير،  فوج  املكافحة،  فرع  االأرز،   - التزلج  مدر�صة 

الثاين،  االأول،  التدخل:  اأفواج  املجوقل،  الفوج  البحر،  مغاوير 

فوج  والثاين،  االأول  املدفعية  فوجا  اخلام�ش،  الرابع،  الثالث، 

االأول، فوجا احلدود الربية  املدرعات 

الداخلي،  االأم��ن  قوى  والثاين،  االأول 

ض
�
عر

ل
 ا
ق
ال
ط
ن
ا
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كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل

الدولة،  اأمن  العام،  االأمن 

قدماء  راب��ط��ة  اجل��م��ارك، 

القوى امل�صلحة اللبنانية، 

احتاد  االأومل��ب��ي��ة،  اللجنة 

ك�����ص��اف ل��ب��ن��ان، االحت���اد 

ال��ل��ب��ن��اين ل��ل��م��ر���ص��دات 

ال���دل���ي���الت، ال�����ص��ل��ي��ب 

الدفاع  اللبناين،  االأح��م��ر 

امل����دين، ف���وج االإط��ف��اء، 

ج��م��ع��ي��ة ���ص��ب��اب ل��ب��ن��ان 

اجلامعة  ال��وط��ن��ي��ة،  ن��ح��و 

يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  اللبنانية 

العامل.
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كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل
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كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل
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لة
ل
مل�ؤ

 ا
ت

دا
ح
ل�

ب���ع���د ال�����وح�����دات ال���راج���ل���ة ا

اأط���ل���ت ال���وح���دات امل��وؤل��ل��ة، 

من  �رسية  التوايل:  على  وكانت 

الع�سكرية،  ال�رسطة  الإ����س���ارة، 

ف���وج امل��غ��اوي��ر، ف��وج��ا ال��ت��دخ��ل 

املجوقل،  ال��ف��وج  وال��ث��ال��ث،  الأول 
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كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل

فوجا  الأول،  امل��درع��ات  ف��وج 

وال���ث���اين،  الأول  امل��دف��ع��ي��ة 

املدين،  الدفاع  الإطفاء،  فوج 

الأحمراللبناين. وال�سليب 

����س���م���اء الح���ت���ف���ال زي��ن��ت��ه��ا 

اللبناين  العلم  ب��األ��وان  بالونات 

وعلم اجلي�ش و�رسب من احلمام.



خ��ال  وردت 

ت�سمية  ال��ع��ر���ش 

ال���ك���ل���ي���ة احل���رب���ي���ة 

�سابًقا(،  احلربية  )املدر�سة 

وه����ذه ال��ت�����س��م��ي��ة اع��ت��م��دت 

الرقم  القانون  �سدر  اأن  بعد 

كانون الأول

ذكرى الإ�ستقالل
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ومغادرة  العر�ش  انتهاء  حاطوم  العميد  اإعان  مع  كان  الحتفال  اختتام 

تقبل  وقد  املدعوين.  و�سائر  وميقاتي  بري  والرئي�سني  اجلمهورية  رئي�ش 

يغادرا،  اأن  قبل  باملنا�سبة  ال�سباط  تهاين  الأركان  ورئي�س  اجلي�س  قائد 

لعلم  التكرمي  مرا�سم  وتوؤدي  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من  �رسية  لتتقدم 

الحتفال، ومن  اإىل خارج مكان  اجلي�ش وتواكبه �سرًيا على وقع املو�سيقى 

ثم بالآليات اإىل مدخل مبنى قيادة اجلي�ش.

وال�����ذي   153

ب���ات���ت مب��وج��ب�����ه 

امل����در�����س���������ة ك��ل��ي��ة 

�سهادة  للع�سكريني  متنح 

العلوم  يف  اجلامعية  الإج���ازة 

الع�سكرية.

ل
فا

ت
ح
ال
 ا
م
تا

خ

الكلية احلربية





كانون الأول

يف ذاكرة الوطن
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لبنان يحيي 

ذكرى رجال 

اال�ستقالل

اأحيا لبنان ذكرى رجال اال�ستقالل ع�سية 

22 ت�رشين الثاين يف احتفاالت و�سع 

خاللها ممثلون عن رئي�س اجلمهورية 

ورئي�سي جمل�سي النواب والوزارء اأكاليل 

مني.
ّ
من الزهر على اأ�رشحة املكر

املغفور  من  كل  �رضائح  االحتفاالت  �شملت 

لهم ال�شيخ ب�شارة اخلوري، اللواء فوؤاد �شهاب، 

ال�شلح، �شائب �شالم،  ريا�ض  كميل �شمعون، 

تقال،  �شليم  احلكيم،  عدنان  �شهال،  ابو  حبيب 

حميد  ار�للشللالن،  جميد  االأمللر  حللمللادة،  �شربي 

�رشيح ال�سيخ ب�سارة اخلوري

�رشيح �سليم تقال�رشيح عدنان احلكيم

�رشيح بيار اجلميل�رشيح حميد فرجنية

�رشيح �سربي حمادة�رشيح حبيب ابو �سهال

�رشيح كميل �سمعون�رشيح اللواء فوؤاد �سهاب
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كانون الأول

يف ذاكرة الوطن

وزير الدفاع 

الوطني يزور 

ب�سامون

وعبد  ع�شران،  عللادل  اجلميل،  بيار  فرجنية، 

احلميد كرامي.

اللوحللة  امللللللللام  احللتللفللللللللال  اأقلليللللللللم  كللذلللك 

معو�ض،  رينيه  الرئي�ض  الغتيال  التذكاريللة 

واحللتللفللال اآخلللر علللللى �للرضيللح الللرئلليلل�للض رفيق 

احلريري. 

من  اكليالً  الوطنللي  الللدفللاع  وزيللر  وو�للشللع 

)مدخل  الدين  فخر  االأمللر  متثال  على  الزهر 

اال�شتقالل  بيت  وزار  الرزة(   – الدفاع  وزارة 

يف ب�شامون.

�رشيح رينيه معو�س

يف ب�سامون

�رشيح عبد احلميد كرامي�رشيح عادل ع�سريان

�رشيح رفيق احلريري

�رشيح االأمري جميد ار�سالن

متثال االأمري فخر الدين�رشيح �سائب �سالم�رشيح ريا�س ال�سلح



كانون الأول

تخليدًا لذكراهم
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احتفاالت يف قيادة 

اجلي�ش واملناطق

تخليًدا لذكرى ال�شهداء

اجلي�ش  ق��ي��ادة  ك��رم��ت 

يف  الع�شكريني  ال�شهداء 

الثامنة  ال��ذك��رى  منا�شبة 

وال�����ش��ت��ني ل��اإ���ش��ت��ق��ال. 

�شل�شلة  للغاية  واق��ي��م��ت 

اإحتفاالت تخليًدا لذكراهم 

ووفاء لت�شحياتهم.

مدافن 

�شهداء 

اجلي�ش

»اأمر 

اليوم« 

يف الريزة 

واملناطق

عقب اإنتهاء العر�ض الع�شكري يف جادة �شفيق الوزان، 

رئي�ض  يرافقه  اجلي�ض  قائد  قهوجي  جان  العماد  توّجه 

من  وعدد  والتوجيه  املخابرات  ومديرا  ونوابه  الأرك��ان 

ب�شهداء  اخلا�شة  امل��داف��ن  اإىل  القيادة  �شباط  كبار 

العماد  و�شع  حيث  الوطني،  الدفاع  وزارة  يف  اجلي�ض 

قهوجي اإكليالً من الزهر و�شط مرا�شم التكرمي.

ع�شية الذكرى ال�68 لالإ�شتقالل، اأحيت قيادة 

اجلي�ش املنا�شبة يف احتفال اقيم يف باحة وزارة 

الدفاع الوطني تراأ�شه اللواء الركن وليد �شلمان 

نوابه وقادة املديريات  الركان وح�رضه  رئي�ض 

اإىل املوظفني  والوحدات و�شباطها،  والأجهزة 

املدنيني يف مقر عام اجلي�ض.
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كانون الأول

تخليدًا لذكراهم

وتالوة  العلم  رفع  مرا�شم  الإحتفال  تخللت 

اإىل  اجلي�ض  قائد  وّج��ه��ه  ال��ذي  ال��ي��وم«  »اأم���ر 

الع�شكريني.

اآخر  احتفال  واأقيم 

اخلالدين  ن�شب  عند 

مقر  ق��ائ��د  ت��راأ���ش��ه 

العميد  اجلي�ض  ع��ام 

ال����رك����ن اب���راه���ي���م 

و�شع  ال��ذي  من�شور 

اإك���ل���ي���اًل م���ن ال��زه��ر 

لل�شهداء. تكرمًيا 

»اأم��ر  ت���الوة  اإح��ت��ف�����الت  اأقيم��ت  كذل��ك 

قي��ادات  ف��ي  اأكالي��ل  وو�ش��ع  ال��ي��������وم« 

البحري��ة  والق��وات  الع�شكري��ة  املناط��ق 

والقط��ع  الكب��رى  الوح��دات  و�شائ��ر  واجلوي��ة 

امل�شتقل��ة.







كانون الأول

اأخبار ون�شاطات
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اإعداد:

نينا عقل خليل

م اللواء الركن 
ّ
القيادة تكر

من�سى والعميد الركن املعّلم 

يف ح�سور العماد قهوجي

قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�ضور  يف 

اقيم  ال�ضباط،  القيادة وكبار  اركان  وعدد من 

احتفال يف مق�ضف مبنى القيادة، تكرمًيا لكل 

الوطني  الدفاع  وزارة  يف  العام  املفت�ش  من 

وع�ضو املجل�ش الع�ضكري اللواء الركن مي�ضال 

من�ضى، وامني �رس املجل�ش العميد الركن �ضادي 

املعّلم، اللذين اأحيال على التقاعد.

ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجل��ي�����ش كلمة،  ال��ق��ى  وق���د 

مني، 
ّ
املكر ال�ضابطني  ب��اجن��ازات  فيها  ن��ّوه 

والإن�ضباط  باملناقبية  املميزة  وم�ضريتهما 

والولء التام للموؤ�ض�ضة. و�ضّدد العماد قهوجي 

على »دور هذه القيم يف حت�ضني مناعة اجلي�ش 

وتعزيز ثقة املواطنني به«، داعًيا الع�ضكريني 

اإىل »اجلهوزية الكاملة ملواجهة ما قد نواجهه 

عن  باأنف�ضهم  والناأي  واأخ��ط��ار«،  م�ضاعب  من 

البع�ش  لها  ي���رّوج  التي  اخلاطئة  ال��ره��ان��ات 

الثابت، هو  اجلي�ش  اأو هناك، »فرهان  من هنا 

و�ضون  وا�ضتقالله  الوطن  وحدة  على  احلفاظ 

على  جميًعا  اللبنانيني  وحماية  مكت�ضباته، 

اختالف انتماءاتهم وتوّجهاتهم«.

درع��ني  اجلي�ش  قائد  العماد  �ضّلم  بعدها، 

مني عربون وفاء وتقدير. 
ّ
لل�ضابطني املكر

ثم األقى اللواء الركن الطيار من�ضى كلمة قال 

فيها:

وال�ضواب  قاعدًة  فيه  اخلطاأ  اأ�ضبح  زمن  »يف 

�ضواًذا، يف زمن اإنقلبت فيه املقايي�ش والقيم، 

والإنغما�ش  ف�ضيلًة  باخلطاأ  التناف�ش  وب��ات 

بالفو�ضى بطولًة، بقيت قلةٌ قليلةٌ هي اخلمرية 

والكرامة،  والقيم  املثل  ع��امل  اإىل  تنمو  التي 

موؤمنة بر�ضالتها، ت�ضهد للحق وتلتزم املبادئ 

وال�رسف وتنادي بالعدالة وامل�ضاواة، وانتم اأيها 

الرفاق من خرية هذه القّلة وخمرية هذا الوطن.

�ضيدي القائد، رفاقي ال�ضباط

هذه  رح��اب  يف  ع�ضتها  عاًما  وثالثون  ت�ضعةٌ 

الدرا�ضة  مقاعد  من  بدًءا  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

انطلقت،  بعدها  وم��ن  احلربية،  املدر�ضة  يف 

مواقع:  ع��دة  يف  واخل��دم��ة  املهّمات  وت��وزع��ت 

املدر�ضة  يف  الدرو�ش  مديرية  اجلوية،  القوات 

اجلي�ش،  قيادة  يف  التعليم  فمديرية  احلربية، 

تروؤ�ضي غرفة  العام من خالل  ال�ضاأن  تويل  اإىل 

الأو�ضاع يف الق�رس اجلمهوري.

حمبتي  ي�ضلبني  اأو  ين�ضني  مل  املركز  وه��ذا 

زادين  ب��ل  الع�ضكرية،  وللبزة  لكم  و�ضوقي 

اجلي�ش  ح�ضن  اإىل  ل��ل��ع��ودة  وان��دف��اًع��ا  ح��زًم��ا 

حياتي  من  الأخ��رية  ومرحلتي  م�ضريتي  لإكمال 

وزارة  ع��ام  مفت�ش  مركز  فتبواأت  الع�ضكرية، 

الع�ضكري  املجل�ش  يف  ع�ضًوا  وكنت  ال��دف��اع 

املوّقر.

ها اأنذا يف ح�رسة القائد، اأ�ضتعيد عالقًة متيزت 

وبخا�ض�ٍة بني  التعامل،  والفاعلي�ة يف  باجلّدي�ة 

اأن  حر�ضت  والتي  الدف�اع  وزارة  موؤ�ض�ض�ات 

وا�ضتمراريًة  يحتذى  م�ضتقبلًيا  اأمنوذًجا  تكون 

الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضات  بني  التعاطي  لكيفية 

التي  ال�ضخ�ضية  العالقة  اأن�ضى  اأن  دون  من 

الثقة  على  املبنية  القائد  ح�رسة  بكم  تربطني 

مقداًما،  قائداً  عرفت�كم  وامل���وّدة،  والح���رام 

اأو خطٍر  مثالً ومثالً. ما من م�ضاألٍة علت همتكم 

واعتزازنا  فخرنا  دواع��ي  فمن  عزمكم،  اأ�ضعف 

املوؤ�ض�ضة  ه��ذه  راأ����ش  على  ق��ائ��ًدا  ت��ك��ون  اأن 

املذهبية  الأنانيات  عن  املرفعة  الع�ضكرية 

والطائفية...«. 

وختم قائالً:

الفرح،  دموع  اأ�ضخى  وما  ال��وداع  اأ�ضعب  »ما 

الوقت حان...

بقيت يل ثالث كلمات هي حياتي اأم�ش واليوم 

وغًدا، هي زادي يف كّل حلظٍة حتى مماتي: �رسف، 

ت�ضحية، وفاء«.
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م 
ّ
اأركان اجلي�ش للعديد تكر

ال�شباط امل�شّكلني

واملحالني على التقاعد

اأقيم يف مق�ضف مبنى قيادة اجلي�ش، احتفال 

الذين  للعديد  اجلي�ش  اأركان  ل�ضباط  تكرميي 

�ضّكلوا منها اأو اأحيلوا على التقاعد.

للعديد،  الأرك��ان  رئي�ش  نواب  الحتفال  ح�رس 

التخطيط، التجهيز، العمليات، مدير املخابرات، 

الإدارية  الق�ضايا  مدير  اجلي�ش،  عام  مقر  قائد 

مدير  الأرك��ان،  اأمني  التوجيه،  مدير  واملالية، 

وعدد  بهم  واملحتفى  التعبئة،  ومدير  الأف��راد 

من ال�ضباط.

العميد  للعديد  الأرك��ان  رئي�ش  نائب  وق��ّدم 

لل�ضباط  ت��ذك��اري��ة  دروع���اً  ���رسور  علي  ال��رك��ن 

مني عربون �ضكر وتقدير.
ّ
املكر

مب��ن��ا���ض��ب��ة ع��ي��د الأ���ض��ح��ى 

امل���ب���ارك، ق��ام��ت وف����ود من 

اإىل  ب��زي��ارات  اجلي�ش،  قيادة 

ق��ي��ادات امل��ن��اط��ق وال��ق��وات 

وامل��دار���ش  والبحرية  اجلوية 

والألوية  واملواقع  واملعاهد 

وال����وح����دات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، 

وال��ق��وى  امل�ضتقّلة  والقطع 

نقلت  حيث  عمالنًيا،  املنت�رسة 

توجيهات  الع�ضكريني  اإىل 

القيادة، وقّدمت لهم التهاين 

با�ضم العماد قائد اجلي�ش. 

اأخرى من  كذلك كان لوفود 

ال��ق��ي��ادة زي����ارات مم��اث��ل��ة يف 

منا�ضبة عيد ال�ضتقالل.

وفود القيادة تهنئ الع�شكريني باالأ�شحى املبارك واال�شتقالل



القوات  الع�ضكريني يف  قام وفد من اخلرباء 

امل�ضلحة الأردنية يتقّدمه العميد الركن حممد 

والتدريب  العقيدة  مديرية  من  جرادات  �ضامل 

العمليات  قيادة  من  �ضباًطا  و�ضّم  امل�ضرك، 

التخطيط  وم��دي��ري��ة  امل�����ض��رك��ة  اخل��ا���ض��ة 

ا�ضتمرت  لبنان  اإىل  ب��زي��ارة  ال���ض��رات��ي��ج��ي، 

ال�ضباط  لقاءات مع كبار  اأيام، تخللتها  خم�ضة 

يف قيادة اجلي�ش.

يف  ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع  وزارة  يف 

اجلي�ش  ق��ائ��د  ا���ض��ت��ق��ب��ل  ال�����ريزة، 

�ضلمان  وليد  الركن  اللواء  بالنيابة 

الوفد الزائر، الذي انتقل بعد ذلك 

لقاء  عقد  حيث  الإي��ج��از  قاعة  اإىل 

يف ح�����ض��ور ن��ائ��ب رئ��ي�����ش الأرك���ان 

رفعت  ال��رك��ن  العميد  للعمليات 

الركن  العميد  التعليم  مدير  �ضكر، 

خ��ال��د ح��م��ادة وع���دد من 

ك���ب���ار ال�������ض���ب���اط. وق��د 

�رسح  اإىل  ال��وف��د  ا�ضتمع 

حول التدريب يف اجلي�ش 

عن  نبذة  اإىل  بالإ�ضافة 

لديه،  املظليني  دورات 

امل��ن��ف��ذة يف  ���ض��ي��م��ا  ول 

الأردن.

زار  لح����ق،  وق���ت  ويف 

ال��وف��د ق��ي��ادات ك��ل من 

القليعات اجلوية،  قاعدة 

ف����وج م���غ���اوي���ر ال��ب��ح��ر، 

ال��ف��وج امل��ج��وق��ل، حيث 

ف م��ه��م��ات ك��ل من 
ّ
ت��ع��ر

ه���ذه ال���وح���دات واط��ل��ع 

جال  كما  اإمكاناتها.  على 

تدريب  مركز  الوفد على 

التجمعات  م��ع  التعامل 

الكرنتينا،  يف  ال��ب�����رسي��ة 

املنّفذة  التمارين  عن  جتربة  وح�رس 

يف هذا املجال قّدمها ع�ضكريون من 

فوجي التدخل الثالث واخلام�ش.

واختتم الوفد زيارته بعقد اجتماع 

يف قاعة الإيجاز، تراأ�ضه نائب رئي�ش 

ج��ورج  العمي�د  للتجهي�ز  الأرك����ان 

مو�ضوع  مناق�ضة  خالله  ومتت  زخم، 

لتدريب  من��وذج��ي  م��ي��دان  اإن�����ض��اء 

متارين  لتنفيذ  الطائرات  وجتهيز  املظليني 

القفز باملظالت وغريها من الأمور الع�ضكرية، 

اجلي�ش  م���ع  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ومت 

تدريب  ا  وخ�ضو�ضً التدريب  جمال  يف  اللبناين 

املظلينّي.

اأقامتها  ا�ضتقبال  حفالت  ال��زي��ارة،  وتخلل 

ح�ضور  يف  الأردين  الوفد  ���رسف  على  القيادة 

�ضباط من اأجهزة القيادة.
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وفد ع�شكري اأردين 

رفيع زار لبنان وتوقيع 

اتفاقية تعاون مع 

اجلي�ش اللبناين



زار ال�ضفري الربازيلي ال�ضيد باولو فونتورا 

على راأ�ش وفد من ال�ضفارة، املركز اللبناين 

الفيا�ضية،  يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال 

والتقى رئي�ش املركز العميد حممد فهمي 

يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.

اإيجاًزا  اللقاء،  خالل  فهمي  العميد  عر�ش 

اللبناين  اأجنزها اجلي�ش  التي  حول املراحل 

الألغام  لنزع  الإن�ضانية  العمليات  جمال  يف 

احلكومية  غ��ري  املنظمات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

وال�رسكات التجارية العاملة يف هذا املجال، 

بالإ�ضافة اإىل اخلطط امل�ضتقبلية لإجناز املهمة. 

ال�ضفري  فهمي  العميد  �ضّلم  الزيارة،  ختام  ويف 

فونتورا والوفد املرافق دروًعا تذكارية.

ال�ضيد دافيد  العميد فهمي،  ا�ضتقبل  كذلك، 

الأوروب�����ي، وع��ر���ش يف  الحت���اد  م��ن  جاك�ضون 

اإيجاًزا حول ن�ضاطات املركز واإجنازاته  ح�ضوره 

لنزع  الإن�ضانية  العمليات  برنامج  تنفيذ  يف 

الألغام واملمّولة من قبل الحتاد املذكور.

الإقليمي  املركز  اأي�ًضا  جاك�ضون  ال�ضيد  وزار 

حيث  النبطية  يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال 

عمل  جمريات  على  املركز  اأعمال  م�ضرّي  اأطلعه 

التجارية  وال�رسكات  احلكومية  غري  املنظمات 

العاملة يف جمال نزع الألغام.

جمعية  م��ن  وف���د  زار  ع��ي��ن��ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 

امل�������ض���اع���دات ال��ك��ن�����ض��ي��ة ال��دامن��ارك��ي��ة 

ل��الأع��م��ال  ال��ل��ب��ن��اين  امل���رك���ز   ،»DCA«

قنابل  معاجلة  وور���ش  بالألغام  املتعلقة 

عنقودية واألغام تعمل على تنظيفها فرق 

تابعة للجمعية املذكورة. وقد اطلع الوفد 

على  يومني،  ا�ضتمرت  التي  الزيارة  خالل 

العمليات  برنامج  وتنفيذ  اإدارة  كيفية 

كما  بالألغام،  املتعلقة  لالأعمال  الإن�ضانية 

باري�ش  الفريق يف حقول:  عمل  على  اأ�رسف 

وب�ضو�ش و�ضوق الغرب.
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امل�ساعدات الع�سكرية 

الأملانية وقائد 

جمموعة الزوارق

مت قيادة القوات البحرية، 
ّ
كر

الع�ضكرية  امل�ضاعدات  من�ّضق 

هورن  يورجنغ  هنز  العقيد  لبنان  يف  الأملانية 

احتفال  يف  لبنان،  يف  مهمته  انتهاء  ملنا�ضبة 

اأق��ام��ت��ه يف م��ق��ره��ا يف ح�����ض��ور ق��ائ��د ال��ق��وات 

وامللحق  بارودي،  نزيه  البحري  العميد  البحرية 

من  وع��دد  الأملانية  ال�ضفارة  ل��دى  الع�ضكري 

اأع�ضائها وال�ضباط.

ب���ارودي  البحري  العميد  ق��ّل��د  وللمنا�ضبة، 

مع  الع�ضكري  التقدير  و���ض��ام  ه��ورن  العقيد 

ا لعطاءاته.
ً
براءته تقدير

كذلك، اقيم يف قيادة القوات البحرية احتفال 

مماثل لقائد جمموعة الزوارق الملانية العاملة 

لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  المم  قوات  �ضمن 

انتهاء  ملنا�ضبة  �ضومان  لر�ش  البحري  العقيد 

مهمته.

ح�رس احلفل العميد البحري نزيه بارودي ممثالً 

من  وع��دد  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد 

جمموعة  وقائد  ال�ضفارة  اأع�ضاء  ومن  ال�ضباط 

وقّلد  ه��ورن��ن��غ.  الكولونيل  اجل��دي��د  ال����زوارق 

�ضومان  الكولونيل  ب���ارودي  البحري  العميد 

و�ضام التقدير الع�ضكري من الدرجة الف�ضية.

�شفري الربازيل ووفود اأوروبية يف املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة باالألغام

وفد اأملاين دامناركي

يجول يف احلدود ال�سمالية 

الدامناركي  الأملاين  ال�ضت�ضاري  الفريق  جال 

الأمنية  ال��ق��وة  م��راك��ز  م��ن  ع��دد  ل��ب��ن��ان، يف  يف 

ال�ضمالية،  احل��دود  ومراقبة  ل�ضبط  امل�ضركة 

الأم��ن  ق��وى  وم��ن  اجلي�ش  م��ن  �ضباط  يرافقه 

الداخلي والأمن العام.

كذلك، زار الفريق قيادة القوى امل�ضركة يف 

ثكنة بهجت غامن يف طرابل�ش، حيث اطلع على 

عمل القوة وحاجاتها و�ضبل تطوير عملها.







ل�ضت�ضهاد  الأوىل  ال�ضنوية  الذكرى  مبنا�ضبة 

الرائد عبدو روك�ش جا�رس، اأقامت قيادة اجلي�ش 

مار  كني�ضة  يف  قدا�ضاً  ال�ضهيد  الرائد  وعائلة 

جرج�ش يف بلدة �ضغبني - البقاع الغربي، ح�رسه 

النواب: روبري غامن، زياد القادري، جمال جراح 

اأبو يا�ضني  الركن غ�ضان  العميد  واأمني وهبي، 

ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، العميد 

عبد ال�ضالم �ضمحات ممثالً 

العقيد  املخابرات،  مدير 

ممثالًَ  الطوبجي  اليا�ش 

الأمن  لقوى  العام  املدير 

ف��ادي  العقيد  ال��داخ��ل��ي، 

العام  املدير  ممثالً  حداد 

لأمن الدولة، و�ضخ�ضيات 

وروؤ���ض��اء ب��ل��دي��ات واأه��ل 

وح�ضد  ورف��اق��ه  ال�ضهيد 

من اأهايل البلدة.

واأل����ق����ى مم���ث���ل ق��ائ��د 

اجلي�ش كلمة قال فيها:

»ل عطاء اأكرم من عطاء 

ال�ضهيد، ول فداء اأنبل ول 

اإن��ه الكبري  اأع��ظ��م،  اإي��ث��ار 

وهو  بت�ضحياته،  املتّوج 

م���دم���اك احل����ق وط��ري��ق 

بالعزة  املكللة  احل��ري��ة 

ي�ضهد  البع�ش  والكرامة. 

اأو  ب��ال��ق��ل��م،  اأو  بالكلمة 

ورزق  مال  من  يداه  و�ضعت  مما  الي�ضري  يقدم 

حياته  يبذل  م��ن  فهو  ال�ضهيد  اأم��ا  ومقتنى، 

ل�ضعبه، فيبقى على  ويجود بزهرة �ضبابه فداًء 

�ضيد  كما  الوطن،  يف  اللقاء  �ضيد  ال��زم��ان،   
ّ
م��ر

اللقاء يف املدى الأبعد، حيث �ضم�ش احلياة التي 

ل تغيب، ونهر اخللود الذي ل ين�ضب.

اأيها احلفل الكرمي

يف �ضغبني العنفوان والإباء، الب�رس كما احلجر 

ينطقان با�ضم الوطن وبا�ضم املواطنية احلقة، 

ال��ب��ق��اع  ك��ي��ف ل، وه���ي ع���رو����ش 

جباله،  خّد  على  ال�رسقية  والنجمة 

وال����راث،و  الأ���ض��ال��ة  وه��ي مهد 

م��ن��ب��ع ال�������ض���ع���راء وامل��ف��ك��ري��ن 

هي  كّله،  ذل��ك  وقبل  املبدعني، 

مل  الذين  الأب��ط��ال،  ال��رج��ال  مقلع 

يتاأخروا يوماً عن تلبية نداء العلم، 

اجلي�ش،  �ضفوف  يف  والن���خ���راط 

احلرية  �ضاحات  يف  اجل�ضام  الت�ضحيات  باذلني 

والكرامة...«.

ويف ختام كلمته توّجه بتحية اإكبار واإجالل اإىل 

املوا�ضاة  م�ضاعر   
ّ
وباأحر الطاهرة،  ال�ضهيد  روح 

من  كل  ا 
ً
�ضاكر ورفاقه،  ذوي��ه  اإىل  والت�ضامن 

اأ�ضهم يف ت�ضييد الن�ضب واإقامة هذا الحتفال 

العامر بروح الإخال�ش واملواطنّية.

وب��ع��د ال��ق��دا���ش، اأق��ي��م اإح��ت��ف��ال رم���زي اأم��ام 

لذكرى  تخليًدا  �ضّيد  الذي  التذكاري  الن�ضب 

الرائد جا�رس يف �ضاحة البلدة، و�ضع خالله ممثل 

قائد اجلي�ش العميد الركن اأبو يا�ضني ورئي�ش 

بلدية �ضغبني واأهل ال�ضهيد اأكاليل من الزهر، 

املوتى.  معزوفة  اجلي�ش  مو�ضيقى  وع��زف��ت 

دروًع���ا  ج��ا���رس  ال�ضهيد  اأرم��ل��ة  ق��ّدم��ت  ك��ذل��ك، 

رئي�ش  اجلي�ش،  قائد  ممثل  من  لكل  تقديرية 

البلدية ولل�ضيدين طالل مقد�ضي وكمال �ضادر 

اللذين �ضاهما بتمويل م�رسوع اإقامة الن�ضب.
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احتفال وقدا�ش يف 

الذكرى ال�سنوية 

الأوىل ل�ست�سهاد 

الرائد عبدو جا�رس



احتفالت 

اأحيت ذكرى 

جنود فرن�شيني 

وبريطانيني 

�شقطوا يف لبنان

مبنا�ضبة ذكرى اجلنود الفرن�ضيني الذين 

�ضقطوا يف لبنان، اأقامت ال�ضفارة الفرن�ضية 

احتفالً يف مقابر الفرن�ضيني يف بريوت، تراأ�ضه ال�ضفري الفرن�ضي دوني�ش 

بييتون وح�رسه العميد الركن عفيف مق�رّس قائد منطقة بريوت ممثالً قائد 

اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد من امللحقني الع�ضكريني والأجانب.

من  اأكاليل  و�ضعت  املوت،  ومعزوفة  الرمزي  الع�ضكري  العر�ش  بعد 

الزهر على الن�ضب التذكارية، ثم األقى ال�ضفري بييتون كلمة �ضكر فيها 

العاملة  الفرن�ضية  القوات  حيا  كما  الحتفال،  يف  مل�ضاركتهم  احل�ضور 

هنا  وجودها  يوؤكد  والتي  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  �ضمن 

مدى مت�ضك فرن�ضا مببداأ ال�ضالم.

يف  ق�ضوا  الذين  اجلنود  ذك��رى  الربيطانية  ال�ضفارة  اأحيت  ب��دوره��ا، 

احلربني العامليتني الأوىل والثانية، باحتفالت اأقيمت يف مدافن احلرب 

يف �ضيدا وطرابل�ش وبريوت.

قائد  وممثل  فليت�رس  طوم  الربيطاين  ال�ضفري  �ضيدا  يف  القدا�ش  ح�رس 

البعثات  بع�ش  عن  ممثلون  �ضلطاين،  توفيق  الركن  العميد  اجلي�ش 

الدبلوما�ضية، مدعوون ر�ضميون، امللحق الع�ضكري الربيطاين الكولونيل 

جايلز تايلور، وموظفو ال�ضفارة.

الكومنولث  ودول  الربيطانيني  مقابر  يف  رمزي  احتفال  اأقيم  كذلك، 

الع�ضكرية يف منطقة ق�ضق�ش يف بريوت،  واآخر يف املدافن  يف طرابل�ش 

عن  ممثلني  اإىل  بالإ�ضافة  اأجانب  ع�ضكريون  وملحقون  �ضفراء  ح�رسهما 

وحماربني  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  ق��وات  وع��ن  الدبلوما�ضية  البعثات 

قدامى فل�ضطينيني.
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ا�شـــــــــتئناف بث برنامج

حتيط قيادة اجلي�ش - مديرية التوجيه، املواطنني علًما با�ضتئناف بث برنامج »اجلندي« 

 FM 98.1اعتباًرا من 2011/11/17، عرب اأثري »الإذاعة اللبنانية« على املوجتني 98.5 و

ميغاهرتز، على اأن تبث احللقة اأ�ضبوعًيا ال�ضاعة 17,30 م�ضاء اخلمي�ش، وتعاد ال�ضاعة 18,05 

م�ضاء الأحد.  ويت�ضّمن الربنامج موا�ضيع ع�ضكرية، علمية، ثقافية، واجتماعية متنوعة.
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طائرة اأمريكية يف قاعدة حامات اجلوية وعلى متنها فريق تدريب وعتاد مل�شلحة اجلي�ش

اللبناين،  اجلي�ش  املقررة مل�ضلحة  امل�ضاعدات  برنامج  متابعة  اإطار  يف 

يف  الأمريكية  ال�ضفارة  اأع�ضاء  ومن  اجلي�ش  �ضباط  من  عدد  ح�ضور  ويف 

لبنان، و�ضلت اإىل قاعدة حامات اجلوية طائرة اأمريكية نوع C130 على 

متنها فريق تدريب متخ�ض�ش، وجتهيزات ع�ضكرية ت�ضمل معدات خا�ضة 

بالتدريب على مكافحة الإرهاب.

هذه امل�ضاعدة تعترب واحدة من اللتزامات ال�ضنوية املتعلقة بالتعاون 

الع�ضكرية  الأعتدة  تاأمني  جمالت  يف  والأمريكي  اللبناين  اجلي�ضني  بني 

وتنفيذ التمارين امل�ضركة وتنمية املهارات التقنية والقتالية.

عتاد للجي�ش من قوات الأمم املتحدة املوؤقتة  �ضّلمت قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

اللبناين  اجلي�ش  اإىل  عتاًدا  لبنان،  يف 

ح�رسه  ال��ن��اق��ورة،  يف  اأقيم  احتفال  يف 

العماد  اجلي�ش  قائد  الليطاين ممثالً  قائد قطاع جنوب  الركن �ضادق طلي�ش  العميد 

جان قهوجي، وقائد القوات الدولية اللواء األبريتو اأ�ضارتا اإىل جانب عدد من ال�ضباط.

على  الدولية  »ال��ق��وات  باملنا�ضبة  وجهها  كلمة  يف  �ضكر  طلي�ش  الركن  العميد 

املبذولة  وت�ضحياتها  اجلي�ش  مع  الوثيق  »تعاونها  على  مثنًيا  املقدمة«،  امل�ضاعدة 

لر�ضيخ ال�ضتقرار على احلدود اجلنوبية«.

مناورة ل�رسايا القتال اجلبلي و�شهادات لدورتي اآمر فريق جبلي �شيفي وقتال جبلي �شيفي

اللبناين  اجلي�ضني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف 

والفرن�ضي، نفذ ع�ضكريو �رسايا القتال اجلبلي 

يف ف���وج امل��غ��اوي��ر، م��ن��اورة يف ج���رود دوم��ا 

وتنورين يف ح�ضور قائد الفوج العميد الركن 

الفرن�ضي  الع�ضكري  وامللحق  روك��ز  �ضامل 

وال�ضباط.

اأه���داف  �ضبق امل��ن��اورة ع��ر���ش اي��ج��از ح��ول 

التمرين ومراحله، و�ضملت تدمري هدف يف جبل 

قلعة احل�ضن واإخالء اجلرحى عن جرف �ضخري 

ومهاجمة بع�ش العنا�رس الأعداء املتمركزين يف 

األغام  حميط دير مار يعقوب، اإىل اجتياز حقل 

وت�ضليم  الإرهابيني  ومالحقة  فيه  ثغرة  وفتح 

القطاع اإىل فوج املدفعية الثاين.

اأع��ق��ب امل���ن���اورة اح��ت��ف��ال ت��خ��ري��ج ت��راأ���ض��ه 

الع�ضكري  امللحق  وح�رسه  روكز  الركن  العميد 

الفرن�ضي  التدريب  فريق  واأع�ضاء  الفرن�ضي 

خالله  ت�ضلم  وق��د  ال��ت��دري��ب��ات،  على  امل�����رسف 

املتخرجني  ان  ويذكر  �ضهاداتهم.  املتخرجون 

اجلبلي  ال��ق��ت��ال  ���رساي��ا  م��ن  ه��م 

دورت��ني:  تابعوا  وق��د  ال��ف��وج  يف 

و»اآم���ر  ���ض��ي��ف��ي«  جبلي  »ق��ت��ال 

ب��اإ���رساف  �ضيفي«،  جبلي  ف��ري��ق 

ال��ف��ري��ق امل���ذك���ور و���ض��ب��اط من 

الفوج.

ويف اخل���ت���ام، ���ض��ك��ر ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن روك��ز 

للفوج،  امل�ضتمر  دعمه  على  الفرن�ضي  الفريق 

اإىل تطوير املعرفة يف جمال  ودعا املتخرجني 

دروًع���ا  �ضلم  ث��ّم  يتلقونه،  ال���ذي  ال��ت��دري��ب 

تذكارية للملحق الع�ضكري الفرن�ضي ولأع�ضاء 

فريق التدريب.



مب���ن���ا����ض���ب���ة ع��ي��د 

الأ����ض���ح���ى امل���ب���ارك، 

واإق����ام����ة اإح���ت���ف���الت 

املنا�ضبة  بهذه  خا�ضة 

وحدات  نّفذت  اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف 

دور  ح��ول  ا�ضتثنائية  اأمنية  ت��داب��ري  اجلي�ش 

واأماكن  الرئي�ضة  وال��ط��رق  وحميطها  العبادة 

ال��ت�����ض��ّوق وامل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ع��ام��ة وامل��راف��ق 

الأجنبية والعربية، وذلك  ال�ضياحية، وامل�ضالح 

لطماأنة املواطنني واحلفاظ على الأمن. و�ضملت 

وت�ضيري  للع�ضكريني  انت�ضاًرا  التدابري،  ه��ذه 

وتركيز  ومتحركة  ثابتة  حواجز  واإقامة  دوريات 

نقاط مراقبة.

»اأنه  بيان  يف  التوجيه  مديرية  اأعلنت  كذلك، 

اتخذتها  التي  الدورية  الأمنية  التدابري  بنتيجة 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  يف  اجلي�ش  وح��دات 

 900 نحو  توقيف  مت  الأخ����رية،  الآون����ة  خ��الل 

�ضخ�ٍش من جن�ضيات خمتلفة، بع�ضهم مطلوب 

للعدالة مبوجب مذكرات توقيف والبع�ش الآخر 

لرتكابه جرائم وخمالفات متعددة.

96 �ضيارة، خم�ضة  اأما امل�ضبوطات ف�ضملت: 

مراكب  وع�رسة  نارية  دراج��ة   115 �ضهاريج، 

الأ�ضلحة  م��ن  كميات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  �ضيد، 

وامل��خ��درات  الع�ضكرية  والأع���ت���دة  وال��ذخ��ائ��ر 

ت�ضليم  مّت  وقد  ب. 
ّ
املهر وامل��ازوت  والدخان 

اإىل امل��راج��ع  امل��وق��وف��ني م��ع امل�����ض��ب��وط��ات 

املخت�ضة لإجراء الالزم«.

اأي�ًضا،  التوجيه  مديرية  عن  �ضدر  بيان  ويف 

»مت���ك���ن���ت م���دي���ري���ة 

العثور  من  املخابرات 

ماهر  امل���واط���ن  ع��ل��ى 

كيوان بعد يومني من 

توافرت  بعلبك، وكانت قد  اختفائه يف منطقة 

للمديرية معلومات عن تعر�ش املواطن املذكور 

فقامت  جم��ه��ول��ني،  ق��ب��ل  م��ن  خ��ط��ف  لعملية 

اأدت  املديرية ب�ضل�ضلة حتريات وا�ضتق�ضاءات 

اإىل حتديد مكان اختفائه وحتريره من خاطفيه. 

وقد توىل الق�ضاء املخت�ش التحقيق يف احلادث 

لك�ضف مالب�ضاته وخلفياته«.

ملدر�ضة  تابعة  وح���دة  ق��ام��ت  �ضبق،  م��ا  اإىل 

التزلج يف اجلي�ش بعملية اإنقاذ 30 مواطًنا كانوا 

حمتجزين داخل خم�ش �ضيارات بعد اأن حا�رستها 

الق�ضيب - مرتفعات  الثلوج يف منطقة �ضهر 

الوحدة على قطع طريق  الأرز، كما عملت هذه 

العابرين  �ضالمة  لتعري�ش  منًعا  البقاع   - الأرز 

للخطر.

ودعت القيادة املواطنني لدى ح�ضول حوادث 

اإذا  باأقرب مركز ع�ضكري  الإت�ضال  اإىل  مماثلة، 

اأمكن، اأو بغرفة عمليات القيادة وغرف عمليات 

املناطق الع�ضكرية على الأرقام الآتية:

- قيادة اجلي�ش: 1701- مق�ضم 20335.

- جبل لبنان: 05/956127.

- البقاع: 08/901261 - مق�ضم 66031.

- ال�ضمال: 06/381548.

مق�ضم   -  07/725800 اجل���ن���وب:   -

.56031

ب��رن��ام��ج  اإط�����ار  يف 

ال��ت��دري��ب ال�����ض��ام��ل 

)CTP( بني اجلي�ضني اللبناين والأمريكي، ويف ح�ضور عدد من قادة الوحدات الع�ضكرية وفريق 

تابعة  بوا�ضطة طوافات  اإخالء جوي  الع�ضكرية يف اجلي�ش مترين  الطبابة  اأمريكي، نفذت  تدريب 

يف  جاورجيو�ش  والقدي�ش  ديو  اوتيل  م�ضت�ضفيي  اإىل  الزعر  تل  منطقة  )من  اجلوية  للقوات 

الكندي يف �ضن  اللبناين -  امل�ضت�ضفى  اإىل  بري )من املنطقة املذكورة  اإخالء  الأ�رسفية( وعملية 

العنا�رس  الطبية وجميع  الطواقم  بدارو(. وقد متيزت  املركزي يف  الع�ضكري  وامل�ضت�ضفى  الفيل 

املنفذين بالكفاءة واحلرفية العاليتني.
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اإخالء جوي 

وبري يف اإطار 

برنامج

CTP

وحدات اجلي�ش توا�سل تنفيذ 

املهمات الأمنية وحترير 

خمطوف واأعمال اإغاثة

اجلي�ش وقوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة 

يتحققان من نقاط على 

اخلط االأزرق

مديرية   - اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  اأع��ل��ن��ت 

اأط��ار عملية  اأنه »يف  بيان  التوجيه  يف 

توا�ضل  الأزرق،  اخل��ط  تعليم  اإع���ادة 

اللجنة التقنية املوؤقتة يف لبنان، عملها 

عند اخلط املذكور، حيث اأجنزت خالل 

من  النهائي  التحقق  الأخ���رية  الآون���ة 

ال�ضهرية  بلدتي  18 نقطة تقع قبالة 

ف����وارق  اأن  ت��ب��ني  ب��ع��دم��ا  وم���رك���ب���ا، 

�ضمن  هي  املذكورة  النقاط  قيا�ضات 

تثبيت  و�ضيتم  بها،  امل�ضموح  احلدود 

معاملها تباًعا«.



يف  التوجيه  مديرية  اأ���ض��درت 

ا جاء فيه: قيادة اجلي�ش بياًنًًً

»كرث يف الآونة الأخرية احلديث عن اتخاذ اجلي�ش اإجراءات م�ضّددة، 

وبخا�ضة يف منطقة ال�ضمال، حيال منح الراخي�ش ملندوبي و�ضائل 

الإعالم بهدف تغطية الأحداث والن�ضاطات املختلفة.

يهّم مديرية التوجيه تو�ضيح الآتي:

املحلية  الإع��الم  و�ضائل  جميع  على  قيود  اأي  هناك  لي�ش  اأولً: 

با�ضتثناء  اللبنانية  الأرا���ض��ي  داخ��ل  ن�ضاط  اأو  ح��دث  اأي  لتغطية 

تتطلب  حيث  الفل�ضطينية،  واملخيمات  الليطاين  جنوب  منطقة 

التغطية ترخي�ًضا �ضادًرا عن هذه 

املديرية.

املرعية  للقوانني  كافة  الأجنبية  الإع��الم  و�ضائل  تخ�ضع  ثانياً: 

قبل  التوجيه،  مديرية  من  م�ضبق  ترخي�ش  على  باحل�ضول  الإج��راء 

اللبنانية  املناطق  يف  وامل�ضورة  ال�ضحافية  بالتحقيقات  ال�رسوع 

كافة.

ثالثاً: يف مطلق الأحوال، تلت�زم و�ضائ�ل الإع�الم املحلي�ة والأجنبي�ة 

مراكز  ت�ضوي�ر  بع�دم  املرعي�ة  القوانني  التغطي�ة  عملي�ة  خ��الل 

الوح�دات الع�ضكري�ة ون�ضاطاته�ا املختلفة م��ن دون اإذن بذلك«.
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طالبت بتوخي الدقة

قيادة اجلي�ش:

مهمتنا �شبط احلدود

ومنع التهريب

التوجيه  مديرية   - اجلي�ش  قيادة  اأ���ض��درت 

بياًنا بتاريخ 2011/10/31 جاء فيه:

الأخرية احلديث عن تطورات  الآونة  »كرث يف 

فتارًة  �ضوريا،  مع  الربية  احل��دود  على  حت�ضل 

يتم تداول معلومات حول دخول قوات ع�ضكرية 

اللبنانية، ومطاردة فارين، وتارًة  الأرا�ضي  اإىل 

داخ��ل  األ��غ��ام  زرع  عمليات  ع��ن  احل��دي��ث  يتم 

هذه  ترافقت  وقد  وخارجها.  اللبنانية  احلدود 

املعلومات مع ت�ضاوؤلت حول دور اجلي�ش حيال 

هذه التطورات.

اإن  يلي:  ما  تو�ضح  اأن  اجلي�ش  قيادة  يهّم 

وحداتها تتدخل ب�ضورة فورية ملعاجلة اأي خرق 

اإذا ح�ضل، وهي تتابع مهّماتها بدقة جلهة �ضبط 

احلدود ومنع التهريب وت�ضّلل امل�ضّلحني، عمالً 

بتوجيهات ال�ضلطة ال�ضيا�ضية. كما اأن القيادة 

اإطار  ال�ضوري عند احلاجة يف  تن�ّضق مع اجلانب 

وذل��ك  البلدين،  ب��ني  املعقودة  الإت��ف��اق��ي��ات 

امل�ضركة  احلدود  على  امني  خلل  اأي  ملعاجلة 

هذه  جانبي  على  والإ�ضتقرار  الأم��ن  يحفظ  مبا 

احلدود«.

اآخر  بياًنا  التوجيه  مديرية  اأ�ضدرت  كذلك، 

بتاريخ 2011/11/5 جاء فيه: »تناقل بع�ش 

و�ضائل الإعالم، خرًبا حول م�ضاهدة �ضاحنة تابعة 

ال�ضورية. وقد  الأرا�ضي  داخل  اللبناين  للجي�ش 

خارجية  �ضيا�ضية  جهة  اأن  اخلرب  �ضياق  يف  ورد 

ال�ضاحنة، دليالً على ا�ضراك  تعترب وجود هذه 

اجلي�ش يف الأحداث اجلارية يف �ضوريا.

يهّم قيادة اجلي�ش اأن تو�ضح ما يلي:

التابعة  الع�ضكرية  ال�ضاحنات  دخول  اإن   -1

هو  ال�ضورية،  الأرا���ض��ي  اإىل  اللبناين  للجي�ش 

وذلك  والآخ��ر،  احلني  بني  يح�ضل  طبيعي  اأم��ر 

الع�ضكرية  لالآليات  غيار  قطع  تاأمني  بهدف 

اأخرى مل�ضلحة اجلي�ش، وفق  واأعتدة لوج�ضتية 

بني  املعقودة  والتن�ضيق  التعاون  اتفاقيات 

البلدين.

يف  للجي�ش  دور  ب��وج��ود  الإ�ضتنتاج  اإن   -2

م�ضاهدة  خالل  من  �ضوري�ا  يف  اجلاري�ة  الأحداث 

تلك الآلية اأو غريها، هو من ن�ضج خيال البع�ش 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  بحق  اف���راء  وحم�����ش 

عدم  ثوابتها  �ضلب  يف  ت�ضع  التي  اللبنانية، 

مهماتها  واقت�ضار  خارجي،  �ضاأن  باأي  التدخل 

�ضمن حدود الوطن.

ال�ضاأن  اأ�ضحاب  من  القيادة  هذه  تاأمل   -3

عدم اإقحام اجلي�ش يف م�ضائل ل عالقة له بها من 

قريب اأو بعيد، والرجوع اإليها يف كل ما يتعلق 

احلقائق  لو�ضع  تي�ضرًيا  الع�ضكرية  باملوؤ�ض�ضة 

اأمام اجلميع«.

ل قيود على تراخي�ش الإعالميني 

اللجنة 

الع�سكرية 

امل�سرتكة 

بحثت اأو�شاع 

احلدود

واآلية �شبطها

عقدت اللجنة الع�ضكرية امل�ضركة بني اجلي�ضني اللبناين 

معرب  يف   ،2011/10/13 ب��ت��اري��خ  اجتماًعا  وال�����ض��وري 

الدبو�ضية، بح�ضور عدد من �ضباط اجلانبني، وقد مت خالله 

بحث الأو�ضاع على احلدود واآلية �ضبطها.

واتخاذ  امل�ضرك  التن�ضيق  تفعيل  على  التوافق  مت  كما 

التهريب  عمليات  ملنع  امليدانية  الإج����راءات  من  املزيد 

والت�ضلل يف الجتاهني عرب املعابر غري ال�رسعية.





حتية وتنويه

عند و�صول قائد اجلي�ش العماد 

ج��ان ق��ه��وج��ي ع��ل��ى م��ن ط��واف��ة 

فوجي  من  عنا�صر  نّفذ  ع�صكرية، 

تمريًن�����ا  واملغاوير  املجوقل 

اإرهابية  مجموعة  �صد  قتالًي�����ا 

بوا�سطة  اإنزال  عملية  تخللته 

.UH-1H طوافات نوع

ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي ح��ي��ا ال��ق��وات 

الذي  ال�صنوي  عيدها  يف  اجلوية 

جت���ّدد ف��ي��ه اإن��ط��اق��ت��ه��ا، م��زه��وة 

ب���اإرث���ه���ا ال��ع�����ص��ك��ري ال��ع��ري��ق 

واإجن�������ازات رج��ال��ه��ا امل��ي��ام��ن، 

�صهدائها  عائالت  وباحت�صانها 

�صانوا  الذين  اجلي�ش،  و�صهداء 

الوطن،  ت��راب  الزكية  بدمائهم 

وحفظوا منعة اجلي�ش وعنفوانه.

»كم  قائالً:  اجلي�ش  قائد  وتابع 

معاين  وم��ن  اأّم���ة،  اأحيت  هّمة  من 

ت�صتمد  ال��رائ��ع��ة،  امل��ق��ول��ة  ه��ذه 

واإ�رصارها  عزمها  اجلوية  القوات 

النهو�ش  مب�صرية  امل�صي  على 

من  الكثري  متخطية  والتطوير، 

اإمكاناتها  عن  الناجمة  امل�صاعب 

ت��وؤّك��د  ب��ذل��ك  وه��ي  املتوا�صعة، 

عتاد  اأي  لت�سّلم  التامة  جهوزيتها 

جديد وا�ستخدامه بكفاءة عالية«.

وخ��ت��م م��ن��ّوًه��ا ب��ج��ه��ود ق��ي��ادة 

القوات اجلوية وجميع ع�صكرييها، 

وكله اأمل وثقة بغٍد قريب، تتحقق 

بالتحليق  اجل��و  ن�سور  اأح��ام  فيه 

الوطن،  �سماء  يف  ي�����س��اوؤون  اأّن���ى 

يف  الأ�سا�سي  ال��دور  لهم  ويكون 

كل  ع��ن  وال��دف��اع  اأج��وائ��ه  حماية 

كانون الأول

منا�سبة
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

القوات اجلوية ت�صتعيد 

ع اأبوابها 
ّ
تقليًدا قدمًيا وت�رص

يف »يوم مفتوح«

�لعماد قهوجي:

كم من هّمة �أحيت �أّمة

برعاية قائـد �جليـ�ش �لعماد جـان قهوجي وح�سـوره، نّظمت �لقـو�ت �جلــوية بمنا�ســبة 

عيدها �ل�سنـوي، يـوًما مفتوًحا )Open Day( يف قاعـدة رياق �جلـوية، �إ�ستقبلت 

خالله عائـالت ع�سكـرييها وعائـالت �سهـد�ء �جليـ�ش.

رئي�ش  نائــب  طّنو�ش،  �إبر�هيــم  �لعماد  �ل�سابق  �جلي�ش  قائد  �لإحتفــال  ح�سـر 



ال�ستار  اأزاح  ثم  ترابه.  من  �سرب 

له  املهداة  التذكارية  اللوحة  عن 

عربون تقدير واحرتام.

برنامج �لحتفال

و�سع  امل��ف��ت��وح،  اليوم  تخلل 

ن�سب  على  الزهر  من  اإكليل 

وعزف  اجلوية،  القوات  �سهداء 

الن�سيد الوطني.

اإىل  اجل��م��ي��ع  ت��وّج��ه  ذلك،  ب��ع��د 

ق��اع��ة الإح��ت��ف��ال ح��ي��ث اأق��ي��م��ت 

عر�ش  ت�سمنت  ن�ساطات  �سل�سلة 

فيلم وثائقي ع��ن تاري��خ القوات 

ومهماته�ا  اللبنانية  اجلوية 

وث��ائ��ق��ي��ة  واأف�������ام  املختلفة، 

اأخ���رى ت��ن��اول��ت م��در���س��ة ال��ق��وات 

�صباطها  م��ن  وع�����دًدا  اجل���وي���ة، 

�سامر  الطيار  )النقيب  ال�سهداء 

هادي  الطيار  الأول  امل��ازم  حنا، 

الطيار  الأول  وامل���ازم  �سدقه، 

م(.
ّ
م�صل� األبي�ر 

يف  ج��ول��ة  للح�ص�ور  كان�ت  ث�م 

���ص��وًرا  ت�صمن  ل��وح��ات  م��ع��ر���ش 

الق�وات  ع�ن  تاريخي�ة  وم��ق��الت 

اخلارجي�ة  الباح�ة  وف�ي  اجلوي�ة، 

وط���وافات  طائرات  جثت  حيث 

وخ�سائ�سها،  اأنواعها  وتعّرف���وا 

برفق�ة �سب�اط طياري�ن وفنيي�ن.

اجلدير بالذكر اأن ه�ذا الإحتفا�ل 

ف�ي  اجلوي�ة  الق�وات  ك�ل  حتيي�ه 

ال��ع��امل، وق��د اأع��ي��د اإح���ي���اوؤه ف�ي 

العام 1981  لبن�ان بعدما توّقف 

يعود  و���س��وف  الأح����داث،  ب�سبب 

القوات  عيد  ف�ي  �سنوًيا  تقليًدا 

اجلوية.
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منا�سبة
�لعميــد  �جلويــة  �لقو�ت  قائــد  مطر،  بول�ش  �لركن  �لعميد  للتخطــيط  �لأركــان 

مدر�سـة  وقائــد  �جلويـة،  رياق  قاعـدة  وقائــد  �ساهني،  غ�ســان  �لطيــار  �لركــن 

�إىل  �جليـ�ش،  وحـد�ت  مختلـف  من  �لقيادة  �ضباط  كبار  مـن  وعـدد  �جلوية،  �لقو�ت 

ح�سـد مـن �ل�سخ�سيات. 
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

»كر�شي �شهداء اجلي�ش 

اللبناين« يف اجلامعة 

احلديثة للإدارة والعلوم

منوذج �شاطع عن روح 

الت�شامن والثقة املتبادلة 

بني اجلي�ش و�شعبه

اجلي�ش  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

ممثالً  قهوجي  جان  العماد 

العميد  ال��ت��وج��ي��ه  مب��دي��ر 

الركن ح�شن اأيوب، وح�شور 

رئ��ي�����ش اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة 

والعلوم  ل��الإدارة  احلديثة 

الدكتور حامت عالمة، وعدد 

الر�شمية  ال�شخ�شيات  من 

والأك��ادمي��ي��ة والإع��الم��ي��ة 

اإدارة  اأقامت  والثقافية، 

اجل��ام��ع��ة ح��ف��ل ت��د���ش��ني 

�شهداء  »كر�شي  با�شم  قاعة 

اجلي�ش اللبناين« يف مبناها 

الكائن يف بلدة الدامور.

كلمة اجلامعة

بدايًة، عزفت مو�شيقى اجلي�ش الن�شيد الوطني 

اللبناين ووقف احل�شور دقيقة �شمت عن اأرواح 

�شهداء اجلي�ش، ثم جرى عر�ش فيلم وثائقي عن 

التوجيه(،  مديرية  تنفيذ  )من  اللبناين  اجلي�ش 

اأ�شماء الطلب الفائزين مب�شابقات  اأعلنت  كما 

الر�شم والت�شوير والأدب التي نظمتها اجلامعة، 

ودور  ال�شتقلل  عيد  وح��ي  م��ن  وموا�شيعها 

اجلي�ش اللبناين وت�شحياته.

ب��ع��ده��ا، ك��ان��ت ك��ل��م��ة ع�����ش��و جم��ل�����ش اأم��ن��اء 

اأ�شاد  الذي  �شنو  الروؤوف  عبد  الدكتور  اجلامعة 

»اأن  وق��ال:  وبقيادتها،  الع�شكرية  باملوؤ�ش�شة 

يف  والعلوم،  ل���لإدارة  احلديثة  اجلامعة  حتتفل 

واأن  اللبناين،  اجلي�ش  �شهداء  بذكرى  حرمها، 

»كر�شي  ت�شمية  قاعاتها  اإح���دى  على  تطلق 

�شهداء اجلي�ش اللبناين«، فذلك اأمر له مغزاه. اإن 

ما يجمع بني موؤ�ش�شة اجلي�ش واجلامعة جمموعة 

واإن�شانية  اإجتماعية  امل�����ش��رك��ة،  القيم  م��ن 

الإن�شان  بناء  حول  تتمحور  ووطنية،  واأخلقية 

عن  ف�شًل  املجتمع،  يف  الفعال  ودوره  ال�شالح 

واخلري  واملحبة  وامل�شاواة  احلرية  ثقافة  ن�رش 

فبينما  والح���رام.  واحل��ق  والعدل  والت�شامن 

يعد اجلي�ش املواطن ليكون حامًيا لأمن الوطن 

ترتكز  اأ�ش�ش  على  العدو،  وجه  عنه يف  ومدافًعا 

على مبادئ الوطنية والت�شحية والفداء، ت�شعى 

اجلامعة اإىل حماربة اجلهل ون�رش العلم واملعرفة 

الف�شائل  النا�شئة  وتعليم  الوطنية  والثقافة 

برفد  ت��ق��وم  كما  والن��ف��ت��اح.  الت�شامح  وق��ي��م 

لتعليم  املدر�شني  بالأ�شاتذة  احلربية  الكلية 

اجلي�ش  قطاعات  وت��زوي��د  ال�ضباط،  التالمذة 

الإداري����ن،  وال�ضباط  واملهند�ضن  الأط��ب��اء 

وهذا ما يوطد العلقة بني املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

واجلامعة«.

يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  »حتتل  واأ���ش��اف: 

مكانًة  ال�شهيوين،  الكيان  اإن�شاء  منذ  لبنان، 

الدفاع عنه �شد  خا�شة، حيث يقع عليها عبء 



لبنان  اأر���ش  يف  واأطماعها  اإ�رشائيل  اع��ت��داءات 

من  بالرغم  اللبناين،  اجلي�ش  اأدى  وقد  ومياهه. 

عن  الدفاع  يف  وطنية  مهمات  اإمكاناته،  �شعف 

الق�شية  عن  الدفاع  يف  وكذلك  الوطن،  ت��راب 

اللبناين  اجلي�ش  اأن  يعلم  وكلنا  الفل�شطينية. 

قد  فهو  والعطاء،  والت�شحية  للفداء  موؤ�ش�شة 

قدم يف تاريخه الطويل، منذ النتداب الفرن�شي، 

بدمائهم  �شطروا  الذين  ال�شهداء  من  قوافل 

ملحم وطنية خالدة.

اللبناين  اجلي�ش  خا�ش  القريب،  الأم�ش  ويف 

معارك بطولية �شد جي�ش العدو الإ�رشائيلي خلل 

عدوانه على لبنان العام 2006، و�شد الإرهاب 

يف خميم نهر البارد العام 2007، حيث قدم يف 

احلالتني �شهداء �شحوا بدمائهم من اأجل لبنان، 

ا و�شيادًة وكرامة. ففي حرب متوز 2006،  اأر�شً

وجندًيا،  �شابًطا  واأرب��ع��ني  ثمانية  لبنان  خ�رش 

البارد �شقط للجي�ش مائة  ويف معارك نهر 

من  �شهيًدا  و�شتون  وت�شعة 

ال�����ض��ب��اط واجل���ن���ود. 

اأن  اجل��م��ي��ع  وي�����درك 

يكت�شب  ل  جي�شنا 

ق���وت���ه م����ن ق�����درات 

اإميانه  من  بل  مادية، 

وعنفوانه  وع��زمي��ت��ه 

وا�شتعداده  الوطني 

ل��ل��دف��اع ع���ن اأر�����ش 

ل����ب����ن����ان و����ش���ع���ب���ه، 

وافتدائهما بدمه فهو 

وطنية  ر�شالًة  يحمل 

كما  مواطنيه.  اأع��ني  يف  �شاخًما  عظيًما  جتعله 

اأن للمعلم والأ�شتاذ ر�شالة ترتكز على الإعداد 

اجليد، العلمي والثقايف، للتلمذة والطلب، ون�رش 

يعرف  واجلميع  الوطن.  وحب  الوطنية  الثقافة 

اأن املربني دفعوا، من جراء رف�شهم التخلي عن 

قيمهم الجتماعية والربوية والوطنية، العديد 

من ال�شهداء خلل حرب لبنان الآثمة على اأيدي 

امليلي�شيات وقوى الأمر الواقع.

العامل وتاأثر  الإره��اب يف  ارتفاع من�شوب  ومع 

عاتق  على  خا�شة  م�شوؤولية  تقع  ب��ه،  لبنان 

الربوية،  واملوؤ�ش�شات  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

لكل  م�شتعًدا  يقًظا  يبقى  اأن  اجلي�ش  فعلى 

طارئ للدفاع عن اأمن لبنان القومي، فيما على 

تنمي، يف  اأن  واجلامعات  املدار�ش 

املجتمع  ويف  وال��ط��لب  ال��ت��لم��ذة 

ب��الآخ��ر  الع����راف  ثقافة  ��ا،  اأي�����شً

والبتعاد عن العنف الأعمى«.

نحن  »اأم����ا  ق��ائ��لً:  �شنو  وت��اب��ع 

ن��دع��م  اأن  فعلينا  ك��م��واط��ن��ني، 

موؤ�ش�شة اجلي�ش ونقدر ت�شحياتها، 

منطلقات  من  حواراتنا  ندير  واأن 

ن��زج  اأن  ل  ووط��ن��ي��ة،  ح�����ش��اري��ة 

الداخلية،  خلفاتنا  يف  باجلي�ش 

فرة  منذ  وح��دات��ه،  ت��راب��ط  حيث 

غ��ري ق�����ش��رية، يف م��واق��ع��ه��ا غري 

ال�شحيحة، عند تقاطع الطرقات يف 

الأزقة والأحياء«.

الأب���ي  للجي�ش  بالتحية  وخ��ت��م 

له  متمنًيا  واأف�����راًدا  ورت��ب��اًء  و�شباًطا  ق��ي��ادًة 

يف  منوًها  الوطنية،  مهماته  يف  والنجاح  التقدم 

الوقت نف�شه، بالقرار الذي اتخذه جمل�ش اأمناء 

اجلامعة باأن حتمل اإحدى قاعاتها اإ�شم »كر�شي 

مهًما  موقًعا  لت�شكل  اللبناين«،  اجلي�ش  �شهداء 

لإلقاء املحا�رشات واإقامة الندوات التي تتناول 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية ودورها الوطني.

كلمة مدير التوجيه

اأيوب كلمة  األقى العميد الركن ح�شن  بدوره، 

�شكر فيها اإدارة اجلامعة على مبادرتها وثقتها، 

وقال:

»با�شم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي الذي 

كانون الأول

تقدير ووفاء
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فني بتمثيله يف هذا اللقاء، اأتوّجه بتحية �شكر 
ّ
�رش

وتقدير اإىل جميع احلا�رشين بيننا اليوم، واأخ�ّش 

اأبناء هذا ال�رشح العلمي الكبري، الذين ومن خلل 

»كر�شي  قاعة  تد�شني  اإىل  الطيبة  مبادرتهم 

ة اأخرى ما 
ّ
�شهداء اجلي�ش اللبناين«، يوؤكدون مر

العليا،  الوطنية  بالقيم  من مت�شك  عليه،  داأبوا 

وارتباط باملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، ووفاء لت�ضحيات 

ا  رخا�شً اأرواحهم  بذلوا  الذين  الأب��رار  �شهدائها 

على مذبح وحدة الوطن و�شيادته وا�شتقلله.

كما اأن املوؤ�ش�شة الع�شكرية ل تدخر جهًدا يف 

يف  ماآثرهم  وتر�شيخ  �شهدائها  تكرمي  �شبيل 

النفو�ش، حيث تتلألأ اأ�شماء اأبطالها فوق املباين 

الع�شكرية اإىل الأبد، وترافق الق�شم الع�شكري، 

يف  وتندرج  التخرج،  دورات  عناوين  وتت�شدر 

املكتبات  وتزّين  ذكراهم،  تخّلد  خا�شة  كتب 

هذه  تغيب  ل  ح��ني  يف  والوطنية،  الع�شكرية 

عن  حلظة  املوؤ�ش�شة 

ه��وؤلء  عائلت  رعاية 

والهتمام  ال�شهداء 

الجتماعية  ب�شوؤونهم 

واحلياتية.

املقابل،  يف  كذلك 

ي�����ن�����دف�����ع اأب������ن������اء 

ال�����وط�����ن ون��خ��ب��ه��م 

والثقافية  الفكرية 

للغاية  والجتماعية 

ن��ف�����ش��ه��ا، ف��ريف��ع��ون 

الأن�شاب،  لل�شهداء 

الإن�����ش��اءات  ويقيمون  الح��ت��ف��الت،  وي��ح��ي��ون 

يف ال�����ش��اح��ات وال��ق��ل��وب، وي���وزع���ون اجل��وائ��ز 

وامل�شاعدات، حاملة ا�شم �شهيد من هذه املعركة 

الفا�شلة، وا�شم اآخر من تلك املوقعة البطولية، 

يف لقاءات متوالية ل تنتهي. وما مبادرة اجلامعة 

اإلّ منوذج �شاطع عن  للإدارة والعلوم،  احلديثة 

اجلي�ش  بني  املتبادلة  والثقة  الت�شامن  روح 

و�شعبه، والذي ي�شيف مبعانيه ودللته، مدماًكا 

جديًدا يف بيتنا الوطني الكبري«.

واأ�شار مدير التوجيه اإىل »اأن للتعاون العلمي 

ا  بني اجلي�ش وهيئات املجتمع  املدين، وخ�شو�شً

يف  عميًقا  ا 
ً
اأث��ر واملهنية،  التعليمية  موؤ�ش�شاته 

قيامها  ح�شن  ويف  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  اأداء 

كما  ونحن  �شعيد.  كل  على  الوطني  ب��دوره��ا 

تعلمون، نحر�ش احلر�ش الكامل على التعوي�ش 

كل  ع��ن  واملتعلم،  املثقف  الب�رشي  بالعن�رش 

بذلك  تخطينا  وق��د  ع��ت��اد،  اأو  م��ال  يف  نق�ش 

�شعبة  م��راح��ل  واأجن��زن��ا  العقبات،  م��ن  الكثري 

�شعب  ذل��ك  يف  لنا  و�شهد  والتفوق،  بالنجاح 

بلدنا واأ�شحاب الراأي يف كل مكان. لقد اأعطت 

فقامت  واملعرفة،  للثقافة  الأولوية  موؤ�ش�شتنا 

املدر�ضة  اإىل  النت�ضاب  ���روط  م�ضتوى  برفع 

رتب  من  ع�شكريني  جانب تطويع  اإىل  احلربية، 

الأكادميية  الخت�شا�شات  ذوي  من  خمتلفة، 

واملهنية، وهي تثابر على تطوير مناهج التعليم 

عرب اإغنائها مبزيد من املواد العلمية والأدبية، 

وذلك بالتعاون مع اجلامعات اللبنانية الر�شمية 

اإىل  امل�شتقبل  يف  متطلعني  واخلا�شة،  منها 

بالفائدة  يعود  ملا  التعاون  هذا  دائرة  تو�شيع 

واخلري على اجلميع«.

على  العزيزة  ال�شتقلل  ذك��رى  »يف  وختم: 

الكرامة  معاين  جت�ّشد  وال��ت��ي  جميًعا،  قلوبنا 

نعاهدكم  احل��ر،  ال�شيد  الوطن  وق��رار  الوطنية 

باأن تبقى املوؤ�ش�شة الع�شكرية ثابتة الق�شم يف 

الدفاع عن تراب لبنان واأهله، �شواء يف مواجهة 

العدو الإ�رشائيلي بنواياه اخلبيثة واأطماعه التي 

ل حّد لها، اأو يف الت�شدي للإرهاب وا�شتئ�شال 

الأمن  حفظ  يف  اأو  الوطني،  ن�شيجنا  من  ج��ذوره 

امل�شاعب  ك��ان��ت  مهما  ال��ب��لد،  م�شاحة  على 

والت�شحيات.

اقتفاء  الأب��ط��ال،  �شهدائنا  اأرواح  ونعاهد 

درب  ع��ل��ى  م�شريتهم  وم��وا���ش��ل��ة  خ��ط��وات��ه��م 

العامل  اإن  لهم:  ونقول  وال�شهادة،  الت�شحية 

تواجهنا  التي  الأخ��ط��ار  حجم  ليعرف  يكن  مل 

الزكية،  دماوؤكم  لول  متّيزنا،  التي  والبطولت 

�شرب  اإلّ  واملجد،  القيمة  يف  يدانيها  ل  والتي 

اللبنانيني  وع��رف��ان  و���ش��م��وده��ا،  ع��ائ��لت��ك��م 

باإجنازاتكم التي ل تقّدر باأي ثمن«.

اأيوب  الركن  العميد  قدم  الإحتفال  ختام  يف 

درًعا تذكارًيا اإىل رئي�ش اأمناء اجلامعة الدكتور 

القاعة،  عن  ال�شتار  اإزاح���ة  ومت��ت  علمة  ح��امت 

فجولة فيها وتبادل للأنخاب.
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

يف ح�شور قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي ممثلاً 

فخامة رئي�ش اجلمهورية، 

اأحيت جلنة تن�شيق ودعم 

ن�شاطات اأبناء �شهداء 

اجلي�ش اللبناين الذكرى 

الثالثة لتاأ�شي�شها يف جممع »بيال«.

ا من ال�شخ�شيات الر�شمية واالجتماعية  ا كبرياً املنا�شبة جمعت عدداً

والثقافية يف ع�شاء جددت خلله عهود الوفاء لل�شهداء من اللجنة 

واأ�شدقائها. وبينما �شدح �شوت جنوى كرم يف اأجمل االأغاين، توىل 

كمان جهاد عقل ن�شج مزيد من االأجواء اجلميلة.

خليفة

ال��ذي  الإع��ام��ي ط��وين خليفة  ق���ّدم احل��ف��ل 

اأرواح �شهداء  األقى كلمة باملنا�شبة، حيا فيها 

ا  رخا�شً اأرواحهم  بذلوا  الذين  اللبناين  اجلي�ش 

الوطني  الواجب  اأّن  موؤكًدا  لبنان،  مذبح  على 

الذين  الأبطال،  هوؤلء  عائات  رعاية  يقت�شي 

هم اأمانة يف اأعناق اجلميع.

فيلم  ع���ر����ش  ج����رى  ب���ع���ده���ا، 

ن�شاطات  ع��ن  م�����ش��ور  وث��ائ��ق��ي 

وال��ت��ي   ،2011 ل��ل��ع��ام  ال��ل��ج��ن��ة 

متنوعة  م�شاعدات  توفري  �شملت 

���ش��ه��داء  اأب���ن���اء  م���ن   450 ل��ن��ح��و 

اللبناين. اجلي�ش 

مدلج

مدلج  قهوجي  جوانا  ال�شيدة  اللجنة  رئي�شة 

ال�شهداء  بت�شحيات  فيها  اأ�شادت  كلمًة  األقت 

من  هناك  »لي�ش  وقالت:  بثمن،  تقدر  ل  التي 

ال�شهداء  قدمها  التي  الت�شحيات  حجم  ين�شى 

الآثار  يجهل  من  هناك  لي�ش  اأنه  كما  الأبطال، 

التي نتجت عن تلك الت�شحيات، األ وهي �شامة 

بها  يتمتع  التي  وال�شامة  وموؤ�ش�شاتها  الباد 

املواطنون، واحلرية التي متيز هذا الوطن...«.

اللجنة  متكنت  التي  الإجن��ازات  اإىل  واأ�شارت 

انتماء  »بتاأمني  تتلخ�ش  والتي  حتقيقها  من 

اأبناء ال�شهداء اإىل املوؤ�ش�شة الع�شكرية وتاأمني 

التوا�شل يف ما بينهم 

وامل��ج��ت��م��ع امل����دين، 

 ع��ن 
ً
ه�������ذا ف���������ش����ا

والثقافية  الإجتماعية  الن�شاطات 

الوطن  داخ��ل  يف  ���ش��واًء  املختلفة 

بتكثيف  ووع��دت  خ��ارج��ه«،  يف  اأو 

اجلهود وتطوير الأ�شاليب وزيادة 

الأمنيات والآمال.

ثم توجهت بال�شكر اإىل املوؤ�ش�شة 

الع�شكرية قيادًة، �شباًطا واأفراًدا، 

ر�شميون واإعاميون وفنانون �شاركوها احتفالها ال�شنوي

جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات 

اأبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين: 

على العهد باقون

ال�سيدة با�سمة قلوطال�شيدة جوانا قهوجي مدلجاالإعلمي طوين خليفة



م�شاندة  على  البي�شاء  الأي��ادي  اأ�شحاب  واإىل 

املن�شودة.  اأهدافها  حتقيق  �شبيل  يف  اللجنة 

ك��م��ا ه��ن��اأت اأع�����ش��اء 

النجاح  على  اللجنة 

لهم  امل�شتمر ومتنت 

العطاء  دوام  وللجنة 

والت�شحية والوفاء.

قلوط

كلمة  كانت  بعدها، 

لل�شيدة  القلب  م��ن 

الرائد  اأرم��ل��ة  با�شمة 

قلوط  غالب  ال�شهيد 

ال��ل��ج��ن��ة(  )ع�����ش��و يف 

اأ�شادت بالعماد  التي 

ق�����ائ�����د اجل����ي���������ش، 

جانب  اإىل  وب��وق��وف��ه 

ع���ائ���ات ال�����ش��ه��داء 

ال���ذي���ن ي�����ش��ت��م��دون 

ال��ق��وة وال�����ش��ر من 

دع����م����ه امل�����ش��ت��م��ر 

الأب��وي��ة  حمبته  وم��ن 

ال�شاملة، ومما قالته: 

»م��ن اأع��م��اق اجل��راح 

ومن  كرياء،  النازفة 

زف�������رات ال��ن��ف��و���ش 

الهاطلة  دموعنا  قطرات  وم��ن  ب��اإب��اء،  الاهثة 

فوق  الهائمة  باأرواحنا  نرتفع  ال�شام،  كاأ�شعة 

حدود الوطن، �شيًفا وتر�ًشا وفداء...«.

عقيقي

ال��ع��ام  للقن�شل  ك��ان��ت  الأخ�����رية  ال��ك��ل��م��ة 

اأن��ط��وان  ال�شيد  لبنان  يف  م���الوي  جلمهورية 

ال�شهداء  ت�شحيات  عند  توقف  الذي  عقيقي 

الب�شالة  ملحمة  ���ش��ط��روا  »ب��دم��ائ��ه��م  وق���ال: 

ال��ت��ي ت��ت��دف��ق يف ع���روق ال��وط��ن ن��ه��ر اإب���اء، 

طريًقا  وال�رشف  والت�شحية  العنفوان  وحولوا 

يرويها  اأ�شطورة  الوفاء  وترجموا  ال�شماء،  اإىل 

اأر�ش  يف  �شقطوا  احلياة.  لع�شاق  بفخر  املجد 

ال��روح  اأم���ا  امل��ع��رك��ة، ت��ه��اوى منهم اجل�����ش��د، 

اأن يقهرها طامع. وكيف  فهيهات ثم هيهات 

لهذه الروح اأن تركع اأمام الطغاة وقد اأودعها 

اأرز الرب جروته و�شموخه؟

كم من وقائع خا�شها اأحباوؤنا ال�شهداء جنوًدا 

املخيلة  على  ي�شعب  بجراأة  و�شباًطا  ورتباء 

ت�شورها.

الكرامة  يف  موؤونتنا  يوم  كل  ويف  اليوم  هي 

تكون  اأن  وينبغي  وال��ف��خ��ار،  العز  يف  وزادن���ا 

معبد  ي��وم��ي��ة يف  ���ش��اًة  ال��ط��ال��ع��ة  ل��اأج��ي��ال 

لبنان...«.

مع  ال�شهرة  باأجواء  اجلميع  ا�شتمتع  ثم  ومن 

�شوت جنوى كرم وكمان جهاد عقل.
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القن�شل انطوان عقيقي

الفنان جهاد عقل

الفنانة جنوى كرم



كلمة ممثل قائد اجلي�ش 

متوجًها  كلمته  اجلي�ش  قائد  ممثل  ا�ستهل 

بالتحية اىل اجلمعية واحل�سور، وقال:

�ش 
ّ
تتعر ال�سبابية  ال��ط��اق��ات  م��ن  »...ك����م 

اإيقاعها  ينظم  من  لها  يت�سّن  مل  ما  لل�سياع 

ال�سحيحة،  الأه��داف  نحو  ال�سري  يف  وي�ساركها 

اإليها،  وا�سحة  حاجة  يف  الوطن  واّن  خ�سو�ساً 

اإذا  ال�سباب  نفع  ما  اإذ  اإليه،  اأي�ساً حتتاج  وهي 

الوطن  قيمة  وما  هباء،  طاقاتهم  �ساعت 

الغمو�ش  �ساد  اأو  �سبابه،  غ��اب  اإذا 

اأّن  ت��ع��رف��ون  واأن���ت���م  ط��ري��ق��ه��م؟ 

ما  اأقرب  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

ال�سباب  عن�رص  اإىل  تكون 

من  بهم  للتم�سك  لي�ش  املجتمع،  يف 

العالقة  لرت�سيخ  اإمن���ا  غ��ريه��م،  دون 

للبالد،  الأخرى  املكونات  وبني  بينهم 

ال�سباب  ي�سّكل  املوؤ�س�سة  داخل  ففي 

بذل  على  ال��ق��ادرة  املتجّددة  الطاقة 

الّتدريبات   
ّ
وتلقي الفعالة،  اجلهود 

ال�ّسعبة، واحلفاظ على م�ساعل الأجيال 

هناك  املوؤ�س�سة  خ��ارج  ويف  ال�سابقة. 

توا�سل دائم مع ال�سباب يف جامعاتهم 

ومدار�سهم ومالعبهم ومراكز اأعمالهم. 

يف ك��ل ذل���ك ي�����س��ود احل����وار، وي���دوم 

احلر�ش على تبادل الآراء والقرتاحات، 

امل�سوؤولية  اأج��واء  يف  احللول،  وتقدمي 

والتي  م��واط��ن��ون��ا،  بها  يتمتع  ال��ت��ي 

يحر�ش اجلي�ش على حمايتها يف كل الظروف.

امل��دين  جمتمعنا  اأب���ن���اء  ي��ه��ب  م��ا  وك���ث���رياً   

هذه  خدمة  �سبيل  يف  جي�سهم  مع  �سباق  لإقامة 

الدليل  اإلّ  نراه فيكم  الذي  وما  النبيلة،  الغاية 

يف  ال�ساحلة  اخلمرية  اإنكم  ذلك.  على  الوا�سح 

جنودنا  وهذه خطوات  الكبري،  الوطني  املعجن 

الأر�ش يف جواركم، مرة حتميكم، ومرة  �ساربة 

يف  بنجاحكم  حتتفل  وم��رات  العمل،  ت�سارككم 

خدمة لبنان«. 

كلمة الدكتور ن�سيم اخلوري

�لدكتور ن�شيم �خلوري �أ�شاد يف كلمته بن�شاط 

املناخات  ه��ذه  »مب��ث��ل  اأن���ه  م���وؤّك���ًدا  اجلمعية 

كما  املت�سّظي  لبنان  نحمي  النظيفة  الوطنية 

الوطنية«،  والثوابت  والقيم  املبادىء  ن�سون 

تر�ّسيخ  يف  اجلمعية  �سباب  دور  اىل  م�سرًيا 

يف  �لتف�ّشخات  وردم  و�لتالقي،  �لتالحم  نقاط 

�سبقكم  من  تاه  »بالأم�ش  واأ�ساف:  اجلامعات. 

ال�سيا�سة  ميادين  يف  اجلامعة  يف  �سبابنا  من 

كانون الأول

اجلي�ش واملجتمع
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اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

اأحيت »جمعية �سباب نحو الوطنية« ذكرى 

تاأ�سي�سها يف ع�ساء يف فندق احلبتور �سارك فيه 

العميد �ساكر الرتك ممثالً العماد قائد اجلي�ش 

ومدير التوجيه العميد الركن ح�سن اأيوب اىل عدد 

من ال�سخ�سيات، وتخللته كلمات.

�سباب لبنان نحو الوطنية يف ع�سائها ال�سنوي

اجلي�ش

قدوتنا واملثال



الطائفية  والت�سظيات  ال�سيقة  واحل��زب��ي��ات 

ي�ستمر  ورمب��ا  فكانوا،  ال�سيقة،  واملذهبية 

املجانية  احل��روب  ملواقد  حطًبا  منهم  الكثري 

البغي�سة والإن�سقاقات اخلطرية التي ل ت�سنع 

الأوطان ول تر�ّسخ الأجيال«. واأكد اأنه »مل يخرج 

حيث  اجلي�ش،  �سوى  الأم�����ش  م�ستنقعات  من 

باأنه  ع��ارم  �سعور  جمتمعه  اىل  الداخل  ينتاب 

داخل اىل لبنان بينما ينتاب اخلارج منه �سعور 

مغاير وكاأنه خارج اىل الغاب«.

ال�سباب  اأن  خ��وري  الدكتور  اأك��د  اخل��ت��ام  يف 

اىل  دائمة  بحاجة  الأوط���ان  مثل  هي  والأق���الم 

تبقى  كي  وحتميها  حولها  من  تلتف  �سيوف 

تنطق باحلق وال�ستمرار والإزدهار.

كلمة رئي�سة اجلمعية

كارول اآ�ساف

�سباب  »جمعية  رئي�سة  حتدثت  كلمتها،  يف 

اآ�ساف  ك��ارول  ال�سيدة  الوطنية«  نحو  لبنان 

اجلمعية  بها  قامت  التي  املكثفة  اجلهود  عن 

عودة  �سبيل  يف  املا�سي  العام  ن�ساأتها  منذ 

من  به،  ثقتهم  وتقوية  وطنهم،  اإىل  ال�سباب 

ب�سمت  تعمل  تفرق،  ول  جتمع  موؤ�س�سة  خالل 

اأو  متييز  دون  م��ن  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  مل�سلح�ة 

اختالف.

العماد  اجلي�ش  قائد  الإطار  هذا  يف  و�سكرت 

الكبري  الوطني  القرار  لتخاذه  قهوجي،  جان 

املواطنني  بني  الأوا����رص  تقوية  اإىل  ال��ه��ادف 

موؤ�س�سة  وب��ني  ال�سباب،  ا  وخ�سو�سً

اجل��ي�����ش ال��ب��ع��ي��دة ع���ن ال��ت��ج��اذب��ات 

ال�سيا�سية والطائفية ال�سيقة، م�سرية 

املوؤ�س�سة  مع  تعمل  اجلمعية  اأن  اإىل 

اللبناين  ال�سباب  جمع  على  الع�سكرية 

للتفاعل  الجت����اه����ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 

بع�سهم مع البع�ش اأولً والتوا�سل مع 

خالل  من  ثانًيا،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

ن�ساطات خمتلفة مبا فيها الن�ساطات 

والريا�سية  والع�سكرية  امليدانية 

اجلي�ش  م��ع  بالتن�سيق  مّت���ت  ال��ت��ي 

�سمنها  وم��ن  ومب�ساركته،  اللبناين 

ثكنات  اإىل  اجلامعات  لطالب  زي��ارات 

عمل  ماهية  تعريفهم  بهدف  ع�سكرية 

هذه  اأهمية  اإىل  واأ���س��ارت  ال��وح��دات، 

الزيارات يف حتويل هاج�ش »الثكنة اللغز« اإىل 

»الثكنة املنزل« لكل مواطن.

ا  اآ�ساف موؤ�س�سة اجلي�ش، وخ�سو�سً و�سكرت 

اأي��وب،  ح�سن  ال��رك��ن  العميد  التوجيه  مدير 

اأجمل  م�سابقة  تنظيم  يف  اجلمعية  مع  للتعاون 

والتي  اجلي�ش،  عيد  منا�سبة  وح��ي  من  لوحة 

من  جم�ّس�دين  ال��ط��الب  مئ�ات  فيها  ���س��ارك 

ت�سحي�ات  جتاه  م�ساعره�م  ر�سومات�ه�م،  خالل 

اجلي��ش.

تطلعات  اإىل  اآ�ساف  اأ�سارت  اأخ��رى  جهة  من 

اللبناين،  ال�سباب  �سمل  مل  اإع��ادة  يف  اجلمعية 

مبا  واأخالقًيا  وطنًيا  ال�ساعد  اجليل  وتن�سئة 

اأن  موؤكدة  وم�ستقبله،  لبنان  م�سلحة  يخدم 

الأعلى  املثال  هي  اللبناين  اجلي�ش  موؤ�س�سة 

ثوابته  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  ل��ب��ن��ان  خ��دم��ة  ل��ن��ا يف 

جان  العماد  الإط��ار  هذا  يف  و�سكرت  الوطنية. 

ق�سايا  وال��داع��م  وال��ق��ائ��د،  »الأب  قهوجي 

مع �شباط  �لوطن  تر�ب  يحمي  و�لذي  �ل�شباب 

املوؤ�س�سة الع�سكرية وجنودها الأبطال، ب�سياج 

وبالدم  والأمان،  والثقة  والفداء  الت�سحية  من 

وال�سهادة عندما تدعو احلاجة«.

اآ�ساف  ال�سيدة  قدمت  اخلت��ام،  يف 

ق��ائ��د  مل��م��ث��ل  اجل��م��ع�����ي��ة  درع 

وتقدير  �سكر  عربون  اجلي���ش 

الع�سكرية. للموؤ�س�سة 
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ومزارع  العرقوب  اأبناء  هيئة  اأقامت 

�شبعا  م��زارع  بوابة  اأم��ام  اإحتفاالً  �شبعا 

خالله  م��ت 
ّ
ك��ر االأزرق،  اخل��ط  مب��ح��اذاة 

يف  �شقطوا  ال��ذي��ن  اجل��ي�����ش  ���ش��ه��داء 

معركة العدي�شة البطولية، وزرعت 15 

بلدة  اإىل  ترمز  اأرزة 

�شبعا ومزارعها االأربع 

االإحتفال  ح�رض  ع�رضة. 

اأب��و  اأن��ط��وان  العميد 

زخم م�شاعد قائد لواء 

ممثالً  التا�شع  امل�شاة 

العماد  اجلي�ش  قائد 

اآمر ف�شيلة حا�شبيا يف قوى االأمن الداخلي النقيب حممد  جان قهوجي، 

غريب  جوزيف  االأيوبي،  منذر  العميد  اجلنوب  منطقة  قائد  ممثالً  زاكي 

ممثالً النائب اأنور اخلليل، احلاج ايهاب حناوي ممثالً النائب علي فيا�ش، 

اإ�شافة اإىل ممثلني عن املجال�ش البلدية، وخماتري املنطقة وفاعلياتها.

األقى  �شبعا،  مل��زارع  التذكاري  الن�شب  فوق  اللبناين  العلم  رفع  بعد 

خاللها  طالب  كلمة  العرقوب  اأبناء  رابطة  رئي�ش  حمدان  حممد  الدكتور 

ملتابعة  اخلا�شة  اللجنة  ت�شكيل  يف  »االإ���رضاع  ب�رضورة  ورئي�شها  احلكومة 

اأدراج  ق�شية مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا كي ال تبقى هذه الق�شية يف 

الن�شيان، فبالرغم من ال�شعادة التي تغمرنا اليوم بوجود اجلي�ش الوطني 

على اأر�ش اجلنوب مبواجهة العدو االإ�رضائيلي، نعّب اأن اال�شتقالل مل يزل 

��ا م��ا دام��ت  م��ن��ق��و���شً

خ��ارج  �شبعا  م����زارع 

اأح�شان الوطن«.

البطولة  معاين  العدي�شة  معركة  يف  بدمائه  �شّطر  اجلي�ش  »اإن  وق��ال: 

بالتحية  متوجًها  والعنفوان«،  الكرامة  مذابح  على  للبنان  ف��داًء  واالإب��اء 

لالإ�شتقالل،  ال�68  العيد  مبنا�شبة  اجلي�ش  قيادة  اإىل  والتهنئة 

ا من اأمام بوابة �شبعا »دماء �شهدائنا وبطوالت املقاومة 
ً
م�شتذكر

حيث مت اختطاف اجلنود االإ�رضائيليني الثالثة«.

واأ�شاف قائالً: »اإننا ن�شكر با�شم اأهايل اجلنوب واأهايل العرقوب 

على  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  وق��وات  اجلي�ش  قيادة 

االإيجابي  الدور  الأبناء املنطقة، موؤكدين  التي تقدمها  اخلدمات 

الذي تقوم به هذه القوات«.

ويف نهاية االإحتفال قّدم 

اأب��و  العميد  اإىل  ح��م��دان 

با�شم  تذكارية  درًعا  زخم 

ل�شهداء  تكرمًيا  الهيئة 

�شقطوا يف  الذين  اجلي�ش 

معركة العدي�شة.

العميد  ���ش��ارك  ك��ذل��ك، 

اأرزة  زرع 15  زخم يف  اأب��و 

�شبعا  ب���ل���دة  اإىل  ت���رم���ز 

لتبقى  ال����14  وم��زارع��ه��ا 

ع���ن���واًن���ا ح���ي���وًي���ا ل��ه��ذه 

للبنانية  الق�شية وتاأكيًدا 

مزارع �شبعا.
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اإعداد:

الرقيب �سامر حميدو

مت �شهداء اجلي�ش يف عيد االإ�شتقالل
ّ
هيئة ابناء العرقوب كر

15 اأرزة رمًزا لهوية �سبعا ومزارعها

قيادة قطاع جنوب الليطاين تومل لقوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف ذكرى اال�ستقالل

اأقامت قيادة قطاع جنوب الليطاين حفل غداء على �رضف قيادة قوات االأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان، ملنا�شبة ذكرى االإ�شتقالل، يف مطعم ا�شرتاحة �شور ال�شياحية.

لالإدارة ممثالً  العام  املدير  �شحيتلي  الرحمن  عبد  الركن  العميد  االإحتفال  ح�رض 

الدكتورة  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  نائب  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

الليطاين  جنوب  قطاع  قائد  لبنان،  يف  وجودها  �شودف  التي  ميغريو  روز  اآ�شا 

ا�شارتا،  األبريتو  اللواء  املتحدة  االأمم  قوات  قائد  طلي�ش،  �شادق  الركن  العميد 

قادة الألوية املنت�رشة يف القطاع، بالإ�ضافة اإىل عدد من �ضباط القطاع وفاعليات 

وروؤ�شاء بلديات.



موؤ�ّش�شة املقّدم ال�شهيد العاقوري تفتتح حديقًة للأطفال

اللبناين,  الوطني  الن�شيد  بعد 

الإحتفال  عريفة  من  ترحيب  كلمة 

ياغي  اأب���ي  دارك  ج��ان  الإع��ام��ي��ة 

هو  العمل  اأّن »هذا  اأو�شحت  التي 

تقوم  م�شاريع  �شل�شلة  من  واح��د 

البت�شامة  لتبقى  املوؤ�ش�شة  بها 

الأولد  وج�����وه  ع��ل��ى  م��ر���ش��وم��ة 

يكن  »مل  واأ�شافت:  والأط��ف��ال«. 

ت�شافر  لول  ليتحّقق  امل�رشوع  هذا 

نادي  بذلك  عنيُت  اجلميع,  جهود 

ال��ق��ل��ع��ة - اخل���ارب���ة ال����ذي ق���ّدم 

الأر�ض, وموؤ�ش�شة ال�شهيد �شبحي 

املكان«.  جّهَزت  التي  العاقوري 

كما �شكرت كل من �شاهم يف اإجناح 

وجتهيزها,  احلديقة  بناء  م�����رشوع 

وعلى راأ�شهم قيادة اجلي�ض. 

العميد  اجل��ي�����ض  ق��ائ��د  مم��ّث��ل 

بال�شكر  توّجه  �رشمي  ج��ورج  الركن 

بتحّملها  م�شيًدا  املوؤ�ّش�شة  اإىل 

اأطفال  جتاه  »العالية  امل�شوؤولية 

لبنان رجال الغد الذين �شيتابعون 

ال��وط��ن  ع��ن  ال��دف��اع  �شعلة  ح��م��ل 

الإن�شانية  ر�شالته  على  واحلفاظ 

اخلالدة«.

امل�شيَّد  العمل  لهذا  »اإنَّ  وق��ال: 

مًعا,  وال�����ش��اع��د  وال��ق��ل��ب  بالفكر 

وبالقيم قبل احلجر, معاٍن ودللت 

وترتفع  الزهور  تنمو  كثرية. فغًدا 

الأحوا�ض  وت�شع  الأ�شجار  هامات 

والأم��ل  الفرح  باألوان  وامل�شاكب 

وي���ف���وح ع��ب��ريه��ا يف ك���ل اجت����اه, 

والعابرون  القا�شدون  في�شتن�شق 

ن�شائم احلرية والكرامة, وغًدا ياأتي 

احلديقة  ه��ذه  اإىل  لبنان  اأط��ف��ال 

الآب��اء  م��اآث��ر  في�شتذكرون  الغّناء 

ال�����ش��ه��داء, ال��ذي��ن ارت�����ش��وا مبلء 

احلياة  ه��ذه  عن  الرحيل  اإرادت��ه��م 

الدنيا, ليعرف الأبناء والأحفاد من 

بعدهم طعم الطماأنينة وال�شتقرار 

وال�����ش��ام, وغ����ًدا ك��ذل��ك, ي��درك 

اجلميع اأّن طوق الأغ�شان البا�شقة 

حّب  ب��داف��ع  الأر�����ض  تظلِّل  ال��ت��ي 

يظلِّل  علم  الأب��ّوة  وعاطفة  العطاء 

كل  ي�شتحّق  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  جميع 

تكرمي وتهون يف �شبيله الت�شحية 

باملهج والأرواح...«.

اجلي�ض  ق��ائ��د  »ب��ا���ش��م  وخ��ت��م: 

العماد جان قهوجي, اأتوّجه بخال�ض 

موؤ�ش�شة  اإىل  والم��ت��ن��ان  ال�شكر 

العاقوري  ال�شهيد �شبحي  املقّدم 

واإىل نادي القلعة رئي�ًشا واأع�شاء, 

وكل من اأ�شهم يف افتتاح احلديقة, 

يف  اهلل  وّفقكم  احلفل.  هذا  واإقامة 

اأخ��وة  ودم��ت��م  املمّيزة  م�شاعيكم 

خمل�شني للجي�ض والوطن«.

تخّللته  الإحتفال  اأن  اإىل  اإ�شارة 

القلعة  ن��ادي  لرئي�ض  كلمة  اأي�ًشا 

الريا�شي ال�شيد جورج حبيب الذي 

القّيمني على هذه املبادرة,  �شكر 

ة 
ّ

اخل��ري اللفتات  ت��ُع��ّم  اأن  يف  اآم���ًا 

ة  واخلا�شّ الر�شمّية  املوؤ�ش�شات 

– القلعة  ن���ادي  م��ًع��ا. وق��د ق���ّدم 

اخلاربة درعني تكرميّيني لكّل من 

الركن  العميد  اجلي�ض  قائد  ممّثل 

جورج �رشمي واآخر لرئي�شة موؤ�ش�شة 

العاقوري.

كانون الأول

وقفة وفاء
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ليال �شقر

لً بالعميد الركن جورج �رشمي، افتتحت موؤ�ّش�شة  برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثَّ

املقّدم املغوار ال�شهيد �شبحي العاقوري، وبالتعاون مع نادي القلعة - اخلاربة ق�شاء جبيل، 

حديقة عامة للأطفال يف منطقة اخلاربة. 

اإىل جانب النائب �ضيمون اأبي رميا ح�رض احتفال تد�ضني احلديقة عدٌد من �ضباط اجلي�ش، 

رئي�ش نادي القلعة - اخلاربة ال�ضيد جورج حبيب، خمتار البلدة ال�ضيد ب�ضام حبيب، بالإ�ضافة 

اإىل فاعليات دينّية واجتماعّية وح�ضد من اأبناء اخلاربة.



األقى  اإفتتاًحا,  اللبناين  الوطني  الن�شيد  بعد 

كلمة  هدير  بو  ماجد  الإعامي  الإحتفال  يف 
ّ
عر

اإ�رشاقة  ومع  يوم,  كل  �شبيحة  »يف  فيها:  قال 

كل �شم�ض تلت يوم الثامن من اأيلول 2007, 

اأ�شبح لهذا  اآخر,   
ً
الإ�رشاقات معنى اأ�شبح لهذه 

العام  من  اليوم  هذا  يف  اأخ��رى.  رمزية  التاريخ 

2007, مل يكن الدم بارًدا ولكنه ان�شكب يف نهر روى اأر�ض الوطن التي اأنبتت اأرزات جديدة... 

رت اأن تعي�ض ر�شالًة يف 
ّ
وتناول يف كلمته زوجة ال�شهيد ورئي�شة موؤ�ش�شة العاقوري بالقول: »قر

قلب جمتمِعها, بدايًة عائلِتها ال�شغرية املوؤلفة من جوي�ض, جو, كلووي, وكري�شتي؛ واإخوة لهم 

اأياٍد  جامُعهم امل�شرتك اأن اآباءهم يف �شماء واحدة . ومن ثم عائلِتها الكبرية املوؤلفة من اأ�شحاب 

بي�شاء...«.

ًة 
ّ
ثم األقت الإعامية جان دارك اأبي ياغي كلمة موؤ�ش�شة العاقوري م�شتهّلة اإياها بكلمة حمبة: »مر

جديدة نلتقي, جتمعنا املحبة التي تكنونها ملوؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد �شبحي العاقوري, 

كم, وكرم اأخاقكم, وجود عواطفكم«. التي بدورها, تبادلكم الوفاء على �شخاء كفِّ

واأ�شافت: »طموحات هذه املوؤ�ش�شة ل حتدُّها حدود, واأحامها تهرب من 

واقعها لتتحّقق بف�شلكم, ولي�ض اآخرها رحلة �شياحية لأولد الع�شكريني 

ال�شهداء اإىل فرن�شا, تكللت بالنجاح بف�شل �شخائكم الاحمدود«.

و�رشحت يف موقع اآخر ملاذا �شميت املجلة با�شم »لقاء« لأّنها: »لقاء يف 

جاهًزا  جديًدا  دًما  �رشايينها  يف  ن�شخ  والوفاء  والت�شحية  ال�رشف  ميادين 

على الدوام ليهرَق زكًيا على مذابح لبنان الطاهرة.

نكفكف  الأب���رار,  اأبنائهم  خ��ال  من  البا�شل  جي�شنا  �شهداء  مع  لقاء 

دمَعهم, نوا�شي عواطفهم, ننري عقولهم, نقوِّي اإميانهم بلبنان, بعد اهلل, 

وطًنا هلل ومنارًة للح�شارة«.

»الويب  ت�شميم  مّت  كيف  كوروميليان  هرني  ال�شيد  �رشح  ذلك,  بعد 

اأولً  املوؤ�ش�شة  اأخبار  متابعة  يف  اأهميته  ومدى  باملجلة  اخلا�ض  �شايت« 

باأول, ودعم ن�شاطاتها.  

يف اخلتام , قّدمت رئي�شة املوؤ�ش�شة ال�شيدة ليا العاقوري درًعا ملمثل 

قائد اجلي�ض لرعايته الحتفال, كما لرئي�شة حترير املجلة الإعامية جان 

دارك اأبي ياغي ومدير العاقات العامة فيها ال�شيد هرني كوروميليان 

ا جلهودهما.
ً
تقدير
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اإطالق العدد الأول من »لقاء«

وتكرمي اأ�ضحاب الأيادي البي�ضاء

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

ممثلً مبدير التوجيه العميد الركن ح�شن 

مت موؤ�ض�ضة املقدم ال�ضهيد 
ّ
اأيوب، كر

�ضبحي العاقوري اأ�ضحاب الأيادي البي�ضاء، 

املمدودة واملفتوحة دائًما لحت�ضان 

اأولد الع�ضكريني ال�ضهداء. اأقيم الإحتفال 

يف النادي الع�ضكري املركزي - بريوت، 

وح�رضه عدد من ال�ضباط والفاعليات 

واأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات التي تقف دائًما اإىل 

جانب املوؤ�ض�ضة.

تخلل الإحتفال اإطالق العدد الأول 

ملجلة املوؤ�ش�شة )�شنوية( »لقاء« وموقعها 

الر�ضمي على الإنرتنت 

.)www.sobhiakoury.org(

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي



الإفتتاح

قائد  العماد  ممثل  و���ص��ول  م��ع 

افتتاح  مّت  وامل��دع��ّوي��ن،  اجلي�ش 

متحف »�صهداء نهر البارد«، الذي 

واأ�صلحًة  وث��ي��اًب��ا  ��ا  اأغ��را���صً ي�صّم 

ن�ِصئ 
ُ
اأ وقد  الفوج،  �صهداء  تخ�ّش 

ر بثمن. تخليًدا لذكراهم ووفاًء لت�صحياتهم التي ال ُتقَدّ

َزت  ُجِهّ التي  املحا�رضات  قاعة  افتتاح  اإىل  بعدها  من  املدعّوون  انتقل 

ف احلا�رضون 
ّ
باأحدث التقنيات، وهي تت�َصع ل�250 �صخ�ًصا. يف القاعة تعر

تاريخه،  عن  مقتطفات  تناول  وثائقي  فيلم  خالل  من  الفوج  اإىل  اأك��ر 

اأجنبّية،  فرق  مع  ذ  ُتنَفّ التي  وتلك  اخلا�صة  التدريبّية  دورات��ه  اإجنازاته، 

ن�صاطاته العديدة مع املدنيني والع�صكريني واأهايل ال�صهداء، باالإ�صافة 

اإىل من�صاآته.

بعد الفيلم الذي نال اإعجاب احل�صور، األقى العميد الركن �صامل روكز 

قائد الفوج كلمًة رّحب فيها باحل�صور، وقال: »ا�صتكماالً للحديقة التي 

زرعنا فيها �صجرة زيتون على ا�صم كل �صهيد يف الفوج، جاء اإن�صاء متحف 

يف  �صقطوا  الذين  اللبناين  اجلي�ش  ل�صهداء  وف��اًء  البارد«،  نهر  »�صهداء 

معركة نهر البارد«.

واأو�صح اأن املتحف »يهدف اإىل اإحياء تاريخ فوج املغاوير منذ تاأ�صي�صه 

الفوج،  تاريخ  مو�صوع:  منها  لكل  خمتلفة  زوايا  ويت�صّمن  اليوم،  وحتى 

 1966 العام  منذ  الفوج  �صهداء  �صادرها،  اأو  ا�صتعملها  قدمية  اأ�صلحة 

)تاريخ تاأ�صي�صه(، معركة نهر البارد، والتذكارات التي ُقّدَمت للفوج على 

 ال�صنني منذ تاأ�صي�صه«.
ّ
مر

وحتدث العميد الركن روكز عن قاعة املحا�رضات التي هي »مل�صتقبل 

الفوج، جمّهزة باأحدث الو�صائل. فاإىل جانب امل�صاحة املخ�ّص�صة للتن�صئة 

خمترَبي  الفوج  اأن�صاأ  املقاتل،  وجولة  والع�صكرية  البدنية 

لغات )فرن�صية واإنكليزية(، وا�صتكملهما بقاعة املحا�رضات 

هذه، لتطوير القدرات الفكرية ل�سباط الفوج وع�سكرييه...«.

كما تناول قائد الفوج الكتاب الذي »يعر�ش تاريخ الفوج، 

تاأ�صي�صه، هيكلّيته، مهماته، تدريباته، ن�صاطاته مع املدنيني 

ال�صهداء  ع��ائ��الت  م��ع  ون�صاطاته  وزي����ارات،  �صباقات  م��ن 

وع�صكريي اخلدمة الفعلية، اإىل الق�صم االأهم منه الذي يت�صّمن �صوًرا لكل 

�سهيد من الفوج، يف مراحل خمتلفة من حياته، مع تاريخ ا�ست�سهاده...«. 

هذا الكتاب الأول من نوعه اعتربه العميد روكز »بالغ الأهمية يف تاأريخ 

نداء  لتلبية  اال�صتعداد  اأهبة  على  دائًما  يبقى  ال��ذي  الفوج  هذا  م�صرية 

الواجب«. وختم كلمته موّجًها ال�سكر لكل من �ساهم يف حتقيق كل هذه 

الدائمة  جلهودهم  ا 
ً
تقدير باالأ�صماء  اإياهم  ا 

ً
ذاك��ر الفوج،  يف  التحديثات 

والداعمة.

كلمة القائد

كلمة قائد اجلي�ش األقاها ممثله العميد الركن بول�ش مطر الذي ا�صتهّلها 

يعرف  الذين  ال�صهداء  متحف  ل��روؤي��ة  م�صاعر  من  خاجله  عّما  ب��االإع��راب 

اأكرّيتهم. وقال: »بعد جهوٍد حثيثة ومتابعة م�صتمرة، ي�صعدنا اأن نحتفل 

بال�صورة  ي��وؤّرخ  املغاوير،  لفوج  ومتحف  حما�رضات  قاعة  بافتتاح  اليوم 

قاعة حما�رضات 

ومتحف لل�شهداء 

وتوقيع كتاب

كانون الأول

منا�سبات
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اإعداد:

ندين البلعة

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

ممثالً بالعميد الركن بول�ش مطر نائب رئي�ش 

الأركان للتخطيط، افتتح فوج املغاوير قاعة 

حما�رضات ومتحف »�شهداء نهر البارد«، يف 

احتفال تخّلله توقيع كتاب عن الفوج، يف 

ثكنة غ�شان رمان يف روميه. ح�رض الحتفال 

رئي�ش رابطة قدماء القوى امل�شلحة اللبنانية العماد املتقاعد 

اإبراهيم طنو�ش، واللواء الركن املتقاعد حممود طي اأبو �رضغم، 

العميد جهاد �شاهني )قائد �شابق للفوج(، بالإ�شافة اإىل 

كبار �ضباط القيادة, وعدد من ال�ضباط قادة الأفواج والألوية 

والوحدات الع�شكرية. كما ح�رض اإىل جانب قائد الفوج و�شباطه 

وع�شكرييه، مدنيون دعموا الفوج واأ�شهموا يف حتقيق القاعة 

واملتحف والكتاب.

فوج املغاوير احتفل بثالث منا�صبات



 ال يتجزاأ 
ٍ
والكلمة واالأثر، بع�ًصا من م�صرية هذا الفوج منذ تاأ�صي�صه، كجزء

ف يف الدفاع عن لبنان، و�صون 
ّ
من م�صرية جي�صنا النا�صعة، وتاريخه امل�رض

وحدته و�صيادته وا�صتقالله«.

ودالالت  معاين  طياته  يف  يحمل  امل�رضق،  االإجن��از  هذا  »اإن  قائالً:  وتابع 

كثرية، فهو من جهة اوىل، يثبت مرة جديدة اأن اإرادة قيادة اجلي�ش يف دفع 

عملية النهو�ش والتطوير باملوؤ�ص�صة قدًما اإىل االأمام، تبقى االأقوى على 

الرغم من �سيق ذات اليد وامل�ساعب املادية التي يعرفها اجلميع، ومن 

جهة ثانية يوؤكد الإرتباط احلتمي بني عنا�رص اللتزام والقّوة واملعرفة، التي 

اأن تت�صافر  بّد من  ال 

م�صار  يف  وتّتحد  مًعا 

و�صوالً  ال��واج��ب  اأداء 

الصصنصص�صصرص  حتصصقصصيصصق  اإىل 

وال��ن��ج��اح. وم���ن جهة 

ث���ال���ث���ة، ي���ع���رّب ه��ذا 

املوؤ�ص�صة  وف����اء  ع��ن  االإجن�����از 

االأب���رار،  ل�صهدائها  الع�صكرية 

اإرث��ه��م،  �صون  على  وحر�صها 

وتر�صيع  ب��ط��والت��ه��م،  واإب�����راز 

اأ�صمائهم الن�رضة يف �صجّل املجد 

واخللود«.

عال  مهما  الزمن  من  حمطة  عند  يتوقف  ال  التاريخ  اأن  »كما  واأ���ص��اف: 

�صاأنها، كذلك فاإن م�صرية االأوطان، ال ترتاجع اأمام حدث من هنا اأو هناك، 

مهما ارتفعت فيه �صيحات التناق�صات و�صو�صاء ال�رضاعات. وانطالًقا من 

هذه احلقائق ومن اميانه العميق يتمّيز لبنان عن �سواه من �سائر البلدان، 

موقًعا ودوًرا ور�صالًة، ويواظب اجلي�ش من خالل �صهر قيادته وت�صحيات 

جنوده، على تر�سيخ الأمن وال�ستقرار يف ربوع الوطن، وزرع الطماأنينة يف 

االإ�رضائيلي  العدو  ملواجهة  والعمالين  املعنوي  واال�صتعداد  اأهله،  نفو�ش 

املواطن  وحرية  االأهلي  ال�صلم  العابثني مب�صرية  جانبهم  واإىل  واالإره��اب 

رجاله  �صواعد  �صبك  اجلي�ش حلظًة عن  يتاأخر  ال  وكرامته. ومب��وازاة ذلك، 

مع �سواعد اللبنانيني يف �سبيل حتقيق امل�سلحة العامة، اأكان عرب املجال 

االإمنائي واالإن�صاين اأم عرب املجاالت الثقافية واالجتماعية والفكرية، التي 

ت�صّكل بدورها حاجًة �رضورية اإىل احلفاظ على متا�صك جمتمعنا، ومناعته 

و�سموده يف مواجهة الأخطار والتحديات.

ف�وج  اإل�ى  بالتهنئ�ة  اأت��وّج��ه  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد  با�صم 

ف�ي  اأ�صهم�وا  الذي�ن  البي�ص�اء  االأي�ادي  اأ�صح�اب  اإىل  وبال�صك�ر  املغاوي�ر، 

اإجناز هذا العم�ل النوع�ي، �صائ�الً اهلل للجمي�ع دوام الرفعة والتقدم يف خدمة 

املوؤ�ص�صة والوطن«.

التوقيع

»فوج  كتاب  من  ن�صخة  بتوقيع  مطر  الركن  العميد  ق��ام  اخل��ت��ام،  يف 

املغاوير... دائًما يف الطليعة«، با�صم قائد اجلي�ش، ليتّم �صّمه اإىل متحف 

الفوج، وقّدم العميد الركن روكز هدية تذكارية من الفوج للعماد قهوجي 

بعدها  وانتقل من  احل�صور،  الكتاب على  توزيع  مّت  كما  ت�صّلمها ممّثله، 

اجلميع اإىل الغداء يف نادي �سباط الفوج.
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كانون الأول

منا�سبات

�شكر خا�ش
ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن 

قائد  روك����ز  ���ص��ام��ل 

فوج املغاوير، �صكر يف كلمته كل امل�صاهمني 

املدنيني اأ�صدقاء املوؤ�ص�صة الع�صكرية والفوج 

دعمهم  لتقدمي  دوًم��ا  امل�صتعّدين  حت��دي��ًدا، 

املادي واملعنوي.

بلدية  حبي�ش،  ج���وان  ال�صيخ  املتحف:   •
اأن��ط��وان  ال�صّيد  رئي�صها  ب�صخ�ش  ال��دك��وان��ة 

�صختورة، املهند�صة رنا جّبور، ال�صّيد جورج حّوا 

طوين  ال�صيد  الكفور  بلدية  ورئي�ش  )اإ�صاءة(، 

اأبي �صعب )تدفئة وتربيد وتاأليل(.

اأب��و  ج��ان  املهند�ش  املحا�رضات:  قاعة   •
جودة، �رضكة Sukleen، بن جنار، ال�صيد طوين 

عرمان )اإ�صاءة(، املهند�صة كارال منذر )م�رضح 

ال�صيد  الغينة  بلدية  رئي�ش  ا�صتقبال(،  وقاعة 

روجيه  ال�صّيد  خارجي(،  )تلبي�ش  نا�رض  جهاد 

مو�سّلي  نقول  ال�سّيد  خارجي(،  )بصصاط  عصصازار 

)�صا�صات(،  لطيف  غابي  وال�صّيد  )باركيه(، 

ال�صادة روالن �صمعون، جورجي عري�صة و�صليم 

جنم.

البلعة،  ن��دي��ن  االآن�����ص��ة  اإع����داد  الكتاب:   •
وطباعة  كليمنتني،  �رضكة  ومتابعة  ت�صميم 

Papermoon )ال�صّيد غابي اأبي �صعب(.
• الفيلم الوثائقي: االآن�صة اإليان بول�ش.





التوجيه

الإرتـبـاط  �ضابـط  حّنا،  اليا�س  الركن  العقيد 

اط 
ّ
�ضبـ دّربـــوا  الذين  الأمريكيني  اخلــراء  مع 

الــذي   MIST فريَقني:  عــن  ــّدث  حت التوجيه، 

قام بجولـة يف خمتلـف اأق�ضـام مديرّيـة التـوجيه 

و بتفا�ضيلـهـا،  التدريبّيـة  الــــدورة  وتــابـــــع 

الذي   ARCENT

توّل عملية التدريب.

ت الدورة مّدة خم�ضة اأيام وتابعها 22 
ّ
ا�ضتمر

الع�ضكرية،  القطع  خمتلف  من  توجيه  �ضابط 

والأركــان. وقد  للقيادة  فــوؤاد �ضهاب  يف كلية 

طريقة  تطوير  منها،  الأ�ضا�ضي  الهدف  كــان 

احلديثة  التكنولوجيا  على  ــــاع  والإّط العمل 

الر�ضد  ومــركــز  النف�ضّية  احلــرب  خ�ّس  مــا  يف 

الإعامي والطباعة، ل �ضّيما اأّن مديرية التوجيه 

النف�ضّية  اأق�ضامها ق�ضم احلرب  ال  اأ�ضيف  قد 

وتعمل على تفعيله.

يف اليوم الأول، قّدم العقيد الركن حّنا ملّخ�ًضا 

ف اأق�ضام مديرية التوجيه ومهّماتها ومن ثم 
ّ
عر

الندوات  الأمــريكــي  التدريب  فريق  با�رش 

النف�ضية  احلــرب  العامة،  العاقات  حــول 

اليوم  ويف  ال�ضرتاتيجّية.  والتــ�ــضــالت 

الثاين تناول املدّربون العاقة بني اجلي�س 

اأّما  النف�ضّية.  احلرب  عمليات  وتنظيم  والإعام 

للفريَقني  جولة  كانت  فقد  الثالث  اليوم  يف 

التوجيه،  مديرّية  اأق�ضام  بع�س  يف  الأمريكَيَني 

يف  الع�ضكرية  املطبعة  يف  جولة  اإل  بالإ�ضافة 

اأعقبتها حما�رشات  ال�ضوؤون اجلغرافية،  مديرية 

واجلمهور  واملوا�ضيع  الأهـــداف  حتديد  حــول 

وتقنيات حتليل املعلومات.

الإنتاج  بتقومي  الفريق  قام  الرابع  اليوم  يف 

على  املــتــدّربــون  وتـــوّزع  الع�ضكري،  الإعــامــي 

تطبيقية  ونـــّفـــذوا متــاريــن  ثـــاث جمــمــوعــات 

اأهمية  ذات  موا�ضيع  اإعامًيا  عاجلوا من خالها 

ا�ضتيعاب  البارد،  نهر  خميم  اللبناين:  للجي�س 

ونزع  لبنان،  �ضمال  اإل  ال�ضوريني  النازحني 

خّلفها  الــتــي  العنقودية  والــقــنــابــل  الألــغــام 

التدريب  فريقا   
ّ

عــر وقــد  الإ�رشائيلي.  العدو 

99

اجلي�ش - العدد رقم 318

كانون الأول

تدريب

تبادل اخلرات يعّزز القدرات ويتيح مواكبة التكنولوجيا احلديثة

دورات تدريبّية يف التوجيه وقتال الوحدات اخلا�صة

حتت عنوان تطوير الإمكانات امل�صرتكة بني اجلي�صني اللبناين والأمريكي، ويف اإطار 

برنامج تدريب �صنوي حمّدد بني قيادة اجلي�ش ومكتب تن�صيق الدفاع الأمريكي، تابع 

�سباط التوجيه يف اجلي�ش اللبناين دورة تدريبّية، بينما تابع الع�سكريون يف الوحدات 

امل�صرتك  القا�صم  اأخرى.  دورات  عدة  ومكافحة(  بحر، جموقل  مغاوير  )مغاوير،  اخلا�صة 

ا يف ما يتعّلق  يف عمليات التدريب هذه كان تبادل اخلربات وتعزيز القدرات خ�صو�صً

بالتعامل مع التقنيات املتقّدمة.

اإعداد:

ندين البلعة



اأجنزه  الذي  بالعمل  اإعجابهما  عن  الأمريكيني 

املتدّربون.

يف اليوم الأخري مّت ت�ضليم ال�ضهادات وتبادل 

الدروع يف ح�ضور م�ضرّي اأعمال مديرية التوجيه 

اأنطوان جنيم. وقد قّدم فريق التقييم  العميد 

الأداء،  لتح�ضني  واقرتاحاته  ماحظاته   MIST
مبدًيا رغبته يف امل�ضاعدة لتطوير قدرات عنا�رش 

التوجيه، وذلك يف اجتماع تقييمي نهائي ح�رشه 

�ضباط التوجيه، بعد اختتام الدورة.

املغاوير

 بالوحدات اخلا�ضة 
َ
فريق التدريب الذي ُعِني

كان الفريق الأمريكي CNT. يف فوج املغاوير، 

بع�س  مع  واخلام�ضة  الأول  ال�رشّيتان  تابَعت 

دورة  الفوج،  من  وامل�ضعفني  القنا�ضني 

الدورة  CNT46W. مدير  الفريق  باإ�رشاف 

على   %90 بن�ضبة  ارتــكــزت  اأّنــهــا  اأو�ــضــح 

رمايات  وت�ضّمنت:  احلية  بالذخرية  الرمايات 

 ،SAW ، MAGر�ضا�ضات  ،M4 بــنــدقــيــة 

قواعد  اإل  بالإ�ضافة  قنا�ضات...  متفجرات، 

الآهلة،  الأماكن  يف  القتال  القريب،  الإ�ضتباك 

الإ�ضعافات الأولية والقتال الليلي.

ت�ضاعد  املــكــّثــفــة  ــات  ــاي ــرم ال اأن  واأ�ـــضـــاف 

الع�ضكري على التاآلف مع ال�ضاح وتك�ضبه ثقة 

والت�ضديد،  والرماية  القتال  يف  ودّقة  بالنف�س 

الـــرمـــي يف خمتلف  ــه عــلــى  ــب تــدري مـــن خـــال 

وا�ضتخدام  الأ�ضلحة،  وت�ضفري  الو�ضعيات، 

والرمايات،  الدوريات  خال  الليلّية  املناظري 

التي  املتطّورة  القن�س  اأجهزة  على  والتدرب 

ميلكها المريكيون.

م�ضتويات التدريب تدّرجت من القتال الفردي 

فالف�ضيلة...  فاحل�ضرية  الــرهــط،  قتال  اإل 

وختام الدورة مناورة بالذخرية احلّية. 

التخطيط  على  الـــدورة  هــذه  يف  الرتكيز  مّت 

والتح�ضري الكامل ملهمة خا�ضة من خال اتخاذ 

بذلك  اجلند، فتكون  لقيادة  الازمة  الإجــراءات 

العملية  اإمتــام  على  قــادرة  املنّفذة  املجموعة 

باأكملها.

تكمن اأهمية هذه الدورة يف كونها تتيح تبادل 

القتالية  والأ�ضاليب  الطرق  ودمــج  اخلــرات، 

باملهمات  الفوج  خــرة  اإل  ا�ضتناًدا  اخلا�ضة 

الأمريكيني يف مهّماتهم خارج  اخلا�ضة، وخرة 

بادهم.

املجوقل

رئي�س الفرع الثالث يف الفوج املجوقل، كان 

مدير الدورة التي تابعتها ثاث �رشايا من الفوج 

مع الفريق الأمريكي CNT47W، وقد ت�ضّمنت 

الدهم،  عمليات  اأبــرزهــا:  تدريبّية  مــواد  عــّدة 

كانون الأول

تدريب
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ــة، قــتــال الــوحــدات  ــل ــن الآه ــاك الــقــتــال يف الأم

ال�ضغرى، الرمايات ومبادئ الإنقاذ يف امليدان.

الـــدورة  هــذه  يف  الــفــوج  ع�ضكريو  ا�ضتفاد 

ا ال كميات الذخرية 
ً
بالأخ�ّس من الرمايات نظر

ل  للتدريب.  فهم 
ّ
بت�رش و�ضعت  التي  الهائلة 

�ضعوبات يف متابعة هذه الدورة وفق ما يفيدنا 

امل�ضتوى  من  الأمريكيون  تفاجاأ  وقد  مديرها، 

التدريبي والقتايل لدى الع�ضكريني، ومن �رشعة 

ا�ضتيعابهم.

اأن  اأو�ــضــح  الــفــريــق،  قــائــد   Chris النقيب 

ة 
ّ
الهدف من هذا التعاون هو بناء عاقة م�ضتمر

بني اجلي�ضني من خال تطوير قدرات اجلي�س 

وتابع  اليها.  يحتاج  التي  امليادين  يف  اللبناين 

بكفاءة  يرمي  اللبناين  الع�ضكري  »اإن  قائاً: 

ال�ضباب  القادة  تطوير  على  نرّكز  ونحن  عالية. 

ال�ضحيحة  الــقــرارات  لتخاذ  قدراتهم  ــادة  وزي

اخلا�ضة،  املهارات  اإل  بالن�ضبة  اأّمــا  م�ضتقباً. 

امليدانيني  امل�ضعفني  مب�ضتوى  اأده�ضنا  فقد 

وعتادهم  تقنياتهم  حتديث  على  نعمل  ونحن 

لاإنتقال اإل م�ضتويات متقدمة. ولكننا بدورنا 

نتعّلم ون�ضتفيد من خراتهم املح�ّضلة وبخا�ضة 

بالثقة   Chris واأ�ضاد  البارد«.  نهر  معركة  من 

املتبادلة بني اجلي�َضني م�ضرًيا اإل وجه الت�ضابه 

بينهما من حيث املهارات والإلتزام والنظام.

املكافحة

مكافحة  فــــرع   - املـــخـــابـــرات  ــة  ــري مــدي يف 

الإرهاب والتج�ّض�س، كانت الدورة التي تابعها 

 CNT48W الأمريكي  الفريق  مع  الع�ضكريون 

ما  وفـــق  ت�ضّمنت  وهـــي  نــوعــهــا،  مــن  الأول 

اأفادنا رئي�س ق�ضم املكافحة يف الفرع، الدهم، 

الإ�ضعافات الأولية، القن�س والقتال يف الأماكن 

ق�ضَمي  ع�ضكرّيو  تابعها  وقـــد  الآهـــلـــة. 

التدّخل واملكافحة يف عّدة اأماكن تدريبّية.

مبعظمها  التطبيقّية  الدورة  هذه  اأهمية 

تــكــمــن يف تــطــويــر الــتــدريــب، مــن خــال 

الإّطاع على منط تدريبي جديد جلي�س متطّور، 

والتعرف اإل تقنيات جديدة وتطوير املهارات.

يقول مدير الدورة اإن هذا النوع من التدريبات 

املـــواد  يف  فالتنويع  املــكــافــحــة،  فـــرع  يفيد 

املهمات  يف  التنويع  مع  يتنا�ضب  التدريبّية 

ة 
ّ
املوكلة اإليه. ويو�ضح اأن التدريبات امل�ضتمر

التي يتابعها ع�ضكريو املكافحة ل تختلف عن 

تلك التي يقّدمها الفريق الأمريكي اإلّ من حيث 

التقنيات الأكرث تطوًرا.

مغاوير البحر

قام  الذي  الأمريكي  الفريق  هو   CNT49W
مغاوير  فوج  من  ع�ضكري  مئة  حــوال  بتدريب 

بالتوازي،  افُتتحت  دورات  عــّدة  �ضمن  البحر 

باإدارة رئي�س الفرع الثاين يف الفوج.
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ــت كــمــا يــلــي:  ــان ــــــدورات ك ــاويــن ال عــن

، معاجلة  اأولية )دورة متقّدمة(  اإ�ضعافات 

اإخــاء  ال�ضغط(،  )غرفة  الغط�س  ــوادث  ح

�ضحي، اخرتاق منازل ومباٍن، قن�س وقتال 

يف الأماكن الآهلة )دورة متقدمة(. هذه الدورات 

الذي   
ّ
امل�ضتمر التدريب  لرنامج  مكّملًة  تاأتي 

التدريب  من  نوع  وهي  الفوج،  عنا�رش  يتابعه 

حديثة  بتقنيات  الإ�ضتعانة  خال  من  املتقّدم 

لزيادة مهارات الع�ضكريني.

تقدير  اأبدى   Jeff الأمريكيني  املدّربني  اأحد 

وبخا�ضة  القتالية  الع�ضكريني  خلــرة  فريقه 

يرتكز  الــتــدريــب  اأن  مو�ضًحا  الإرهــــاب،  �ضّد 

اإ�ضعاف  ومهارات  متقدمة  قتال  تقنيات  على 

واإنقاذ. واأ�ضاف: »لقد قمنا بتدريب الكثري من 

يبقى  اللبناين  اجلي�س  ولكن  العربية،  اجليو�س 

الأف�ضل من حيث الإندفاع واخلرات واملهارات 

اهتماًما  يبدون  اإذ  الع�ضكريون،  ميتلكها  التي 

ورغبًة يف التقّدم والتطّور «. وحّث مغاوير البحر 

على متابعة تدريباتهم، فنوعية التدريب حتدد 

نوعية القتال.

يف  اخلا�ضـة  الوحـدات  تتطّلع  اخلا�ضة،  يف 

الــتــعــاون،  مــن  املــزيـــــد  اإل  اللبناين  اجلي�س 

وتو�ضيـع الـدورات وتنويعهـا �ضعًيا اإل تطوير 

وهذا  يتنا�ضـب  عتاد  وتاأميـن  التدريـب  نوعية 

عتـاد  اإل  احلاجـة  من  الرغم  وعلى  التطوير. 

متطّور، يبقى جي�ضنـا متمّيًزا يدهـ�س اجليـو�س 

الأجنبية التي تتعاون معـه فـي برامـج تدريبّية.

كانون الأول

تدريب
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بدعوة من نادي روتاري _ ك�رسو�ن �ألقى 

�رسكي�س  ج���وزف  �ل��ب��ح��ري  �ل��رك��ن  �لعقيد 

للعمليات  �لبحرّية  �ل��ق��ّو�ت  قائد  معاون 

حما�رسة بعنو�ن »�حلدود �لبحرية �للبنانية« 

و�ل�سياحة  لل�سيار�ت  �للبناين  �لنادي  يف 

 .)ATCL(

 خاللها 
َ
يف �لبد�ية وّجه �ملحا�رس كلمة �سكر

�ل�سيد فوؤ�د بو�ري رئي�س �لنادي و�أع�ساءه 

حما�رسته  ��ستهّل  ثّم  ��ست�سافتهم،  على 

�ملتاخمة  �لإقليمية  �مل��ي��اه  ماهية  ب�رسح 

�ملتعّلقة  �لبحار  قو�نني  مع  �ساحلية  دولة  لأّي 

�لو�سط  �لبحرية ومنهجّية خط  برت�سيم �حلدود 

نقاط  اختيار  عملية  اإىل  اإ���ض��اف��ة  للرت�ضيم، 

�لأ�سا�س. 

ث���م ق����ّدم �ل��ع��ق��ي��د �ل���رك���ن ���رسك��ي�����س ���رسًح��ا 

�لبحرية،  �حل��دود  تر�سيم  ملرتكز�ت  مف�ّسالً 

فتناول  و�لتقنية،  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل�سيا�سية 

�تفاقيات  لعقد  و�ملرتقبة  �ملر�فقة  �ملفاعيل 

�لإقت�سادية  حدودية بني دولتني و�لإعتبار�ت 

�ل��دول  �ن�سمام  وو�ق���ع  و�جليو�سرت�تيجية، 

املتحدة  الأمم  اإتفاقية  اإىل  للبنان  امل��ج��اورة 

كانون   10 يف  وّقعت  �لتى  �لبحار  قانون  حول 

�لأول 1982 يف مونتيغو باي يف جامايكا. كما 

�لقانوين  و�لإط��ار  �لتاريخية  �لإعتبار�ت  تناول 

�أ�ساء على  �لتقني  �ل�سّق  �للبناين. ويف  �لوطني 

�أ�س�س حتديد نقطة �لإنطالق �ل�ساطئية للحدود 

�لكبري  �لنهر  م�سب  و�سط  يف  �ل�سمالية  �لربّية 

�لربّية  للحدود  �ل�ساطئية  و�لنقطة  �جلنوبي، 

الواجب  البحرّية  اخلرائط  اإىل  اإ�ضافة  اجلنوبية، 

�عتمادها تطبيًقا للخ�سائ�س �لتقنية لالتفاقية 

�ملذكورة.

للحدود  �حل��ايل  �لو�سع  �ملحا�رس  عر�س  ث��م 

�ل��ب��ح��ري��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة وو�ق���ع 

�لإتفاقيات �حلدودية �لبحرّية 

�ملتو�سط  ���رسق��ي  ح��و���س  يف 

على  �جلغر�فية  و�ل��ت��اأث��ري�ت 

بينها،  ما  يف  �ملعنية  �ل��دول 

�لقرب�سي  �لإتفاق  �سيما  ول 

و�ع���رت�����س  �لإ����رس�ئ���ي���ل���ي   -

�مل��ت��ح��دة  �لأمم  ل���دى  ل��ب��ن��ان 

للعدو  �ل�سمالّية  �لبحرّية  �حلدود  تر�سيم  على 

�لإ�رس�ئيلي و�لتي تقع �سمن �ملياه �للبنانية.

الدولية  النظرة  اإىل  ق 
ّ
التطر مّت  اخلتام  ويف 

اللبنانية  البحرّية  احلدود  تر�ضيم  اإىل  بالن�ضبة 

�لعالية  �ملهنية  تقدير  ح��ول  مت��ح��ورت  �لتي 

�لت�رسيعات  �إ�سد�ر  و�سفافية �لعمل �ملنجز، مع 

�لبحرّية،  �حل��دود  تر�سيم  مبو��سيع  �ملتعّلقة 

على  و�ملحافظة  �لطبيعّية  �مل��و�رد  و��ستخر�ج 

�لتلّوث  ملنع  �سو�بط  وو�سع  �لبحرّية  �لبيئة 

النفطي وان�ضمام لبنان اإىل الإتفاقّيات الدولّية 

�لإ�ستخر�جّية  �لبحرّية  بالأن�سطة  �ملتعّلقة 

و�لبيئية ومنع �لتلّوث.
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�إعد�د:

با�سكال معّو�ض بومارون

»النادي اللبناين لل�سيارات وال�سياحة« 

ي�ست�سيف حما�رضة عن احلدود البحرّية اللبنانية





يف  حديث  مو�ضوع  الدولية  امل�ضوؤولية 

التطورات  فر�ضته  القانونية  ال��درا���ض��ات 

ما  وهو  الدويل،  املجتمع  عرفها  التي  ال�رسيعة 

زال يثري نقا�ًضا وا�ضًعا يف الفقه والعمل الدوليني. 

والتي  املتحدة  للأمم  التابعة  الدويل  القانون  فلجنة 

�رسعت بالعمل منذ العام 1961 مل ت�ضل بعد اإىل و�ضع 

ن�ص قرار دويل حول امل�ضوؤولية الدولية.

الدول�ي  القان�ون  ف�ي  الدولي�ة  امل�ضوؤولية  اأهمية  وتكمن 

ففعالي�ة  قانوين،  نظ�ام  كل  من  اأ�ضا�ضًيا  جزًءا  باعتبارها  الع�ام 

ومنوها  امل�ضوؤولية  قواعد  ن�ضج  مدى  على  تتوقف  النظ�ام  هذا 

مبا  تطور  اأداة  باعتباره�ا 

�ضد  �ضمانات  م��ن  تكفله 

البع�ص  اإن  بل  التع�ضف، 

ي��ع��ت��ر »ق���واع���د 

مفتاًحا  امل�ضوؤولية 

ل���ك�����������ل ن��ظ��������ام 

قانون��ي«.

الإ���ض��ارة  ه��ذا مع 

القدرة  عامل  هو  الدولية  امل�ضوؤولية  تطور  يعيق  ما  اإن  اإىل 

والقوة يف العلقات الدولية، وخري مثال على ذلك ما ن�ضهده من 

غزوات وحروب �ضواء يف فل�ضطني اأو يف العراق اأو اأفغان�ضتان. 

ف�ي م��ا يل��ي نلق��ي ال�ض��وء عل��ى ه��ذا املو�ض��وع، م��ن خ��لل 

معتمدي��ن  واأحكامه�ا،  واآثارها  الدولي�ة  امل�ضوؤولية  تعري�ف 

م�����ض��وؤول��ي��������ة اإ���رسائ��ي�����ل 

لبن�ان  يف  جرائمه�ا  ع��ن 

ا.
ً
منوذج�

تعريف امل�ضوؤولية الدولية

التي  التعريفات  ت��ع��ددت 

ق��ي��ل ب��ه��ا ح����ل امل�����س���ؤول��ي��ة 

قا�سم  بينها  ويجمع  الدولية، 

م�سرتك ه� اأنها »خرق اللتزام 

ما  دول������ة،  ق��ب��ل  م���ن  دويل 

الناحية  من  م�ساءلتها  ي�جب 

القان�نية جتاه الدولة املعتدى عليها اأو املت�رضرة من العدوان«.

وللم�س�ؤولية الدولية معطيات تتمثل مبا يلي:

• تقع هذه امل�س�ؤولية على عاتق دولة، وهي وحدها ملزمة اإ�سالح ال�رضر 
على  امل�س�ؤولية  ترتتب  اأن  مينع  وال  امل�رضوع،  غري  فها 

ّ
ت�رض �سببه  الذي 

منظمة دولية.

مبداأ  اإىل  ا�ستناًدا  دول��ة  مل�سلحة  اإال  تتقرر  ال  الدولية  امل�س�ؤولية   •
مراقبتها حل�سن تطبيق القان�ن الدويل وم�اجهة كل تق�سري قد ي�قعه 

تطبيق القان�ن حيالها.

• تق�م الدولة املت�رضرة من فعل خمالف لهذا القان�ن باأعمال ق�اعد 
امل�س�ؤولية الدولية. 

عنا�رس امل�ضوؤولية الدولية

تندرج عنا�رض امل�س�ؤولية يف ثالثة اأق�سام على النح� االآتي:

• اأولً: الفعل غري امل�رسوع اأو اخلطاأ ال�ضادر عن دولة اأخرى:
من الثابت قان�ًنا وفقًها اأن امل�س�ؤولية الدولية ال تق�م من دون عمل 

غري م�رضوع ميثل اإخالالً بالتزام دويل مفرو�ض على الدولة، وثابت ونافذ 

قاعدة  اأم  اتفاقية  اأو  عرفية  قاعدة  م�سدره  كان  �س�اء  وذلك  حقها،  يف 

 من املبادئ العامة 
ً
متثل مبداأ

والتي  العام،  الدويل  للقان�ن 

يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأق��رت��ه��ا 

ن�ض  التزاًما  كان  اأو  ميثاقها، 

التي  القرارات  من  قرار  عليه 

�سادرة  عامة  ق���اع��د  ت�سكل 

عن املنظمات الدولية واأهمها 

على االإطالق قرارات جمل�ض االأمن واجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

وي�ست�ي اأن يك�ن االإخالل بااللتزام عمالً غري م�رضوع، اأي اإخالالً اإيجابًيا اأو 

مبا�رضاً بااللتزام الدويل املفرو�ض على الدولة )اخلطاأ( اأم �سلبًيا كاالمتناع 

عن القيام بعمل يرتتب عليه تطبيق التزام دويل. 

اإذا كان جمرد  اأثارت خالًفا فقهًيا ح�ل ما  النقطة بالتحديد  لكن هذه 

االإخالل بااللتزام الدويل يثري بذاته م�س�ؤولية الطرف الذي اقرتف االإخالل. 

وهي:  امل�رضوع،  غري  العمل  اأو  الفعل  اأ�سا�ض  حتدد  ثالث  نظريات  وثمة 

نظرية اخلطاأ والنظرية امل��س�عية ونظرية املخاطر.

• نظرية اخلطاأ:
اأنه ال يكفي لن�س�ء امل�س�ؤولية الدولية وج�د  تق�م هذه النظرية على 

اأو  اأ�سا�ض هذا االإخالل اخلطاأ  اأن يك�ن  اإخالل بالتزام دويل، بل ال بد من 

الفعل اخلاطئ، وي�ست�ي يف ذلك اأن يك�ن اخلطاأ متعمًدا )اأي ت�افرت فيه 

اإرادة ارتكاب الفعل( اأو اأن يك�ن غري متعمد )ناجت عن اإهمال اأو تق�سري(.

• النظرية املو�ضوعية:
به  اأخ��ذت  ال��ذي  اخلطاأ  اأ�سا�ض  عن  البحث  عناء  النظرية  ه��ذه  جتنبت 

النظرية ال�سابقة يف و�سع اأ�سا�ض امل�س�ؤولية الدولية.

جمرد  على  فقط  امل��س�عية(  النظرية  )وفق  امل�س�ؤولية  هذه  وتق�م 
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اإعداد:

املقدم املتقاعد اأحمد �ضيف الدين

تعترب مفتاًحا لكل نظام قان�ين

امل�ضوؤولية الدولية:

ماهيتها واآثارها واأحكامها

امل�ضوؤولية الدولية
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العنا�رض  من  ت�افر جمم�عة 

امل���ادي���ة وامل������س���ع��ي��ة، 

امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ق��ي��ام ال��دول��ة 

غري  ال��ع��م��ل  اأو  ب��ال��ف��ع��ل 

اإخالالً  ميثل  الذي  امل�رضوع، 

دون  م���ن  دويل  ب��ال��ت��زام 

البحث عما اإذا كان هذا الفعل اخلاطئ عمًدا اأو غري عمدي )كما ل� نتج عن 

اإهمال اأو تق�سري ج�سيم(.

• نظرية املخاطر:
بني  خ��الف  م��س�ع  وه���  ن�سبًيا  حديث  باجتاه  النظرية  ه��ذه  تتمثل 

اأي  املخاطر،  اأ�سا�ض  الدولية على  امل�س�ؤولية  تاأ�سي�ض  ومفاده  الفقهاء، 

اأن كل فعل �سار حتى ول� كان م�رضوًعا ي�ستتبع قيام امل�س�ؤولية الدولية 

)مثل التجارب الن�وية، االأبحاث الف�سائية وغريها...(، فالفعل ه� العن�رض 

االأ�سا�سي لقيام امل�س�ؤولية الدولية.

• ثانًيا: عن�رس ال�رسر:
يتمثل هذا العن�رض باأنه يجب النعقاد امل�س�ؤولية الدولية اأن يرتتب على 

من  ل�سخ�ض  بالتزام دويل، �رضر  اإخالالً  والذي ميثل  امل�رضوع،  العمل غري 

الدولة قد مت  حًقا من حق�ق  اأن  يقال  الدويل، بحيث  القان�ن  اأ�سخا�ض 

امل�ض به اأو اأن م�سلحة م�رضوعة لها تعر�ست لالنتهاك.

ثالًثا: ن�ضبة الفعل غري امل�رسوع اإىل �ضخ�ص القانون الدويل   •
)رابطة ال�ضببية(:

غري  الفعل  وقوع  عدم  الدولية  امل�سوؤولية  لقيام  العن�رص  هذا  ي�سرتط 

ما.  دولة  اإىل  الفعل  هذا  ين�سب  اأن  بل  فح�سب  لل�رضر  امل�سبب  امل�رضوع 

ويالحظ اأن هذا العن�رض مرتبط مببداأ �سيادة الدولة داخلًيا وخارجًيا. وي�سار 

باالأجانب  الالحقة  االأ�رضار  عن  معق�لة  حدود  �سمن  الدولة  م�س�ؤولية  اإىل 

املقيمني على اإقليمها.

وباخت�سار امل�س�ؤولية الدولية هي التزام الدولة مرتكبة الفعل ال�سار 

غري امل�رضوع باإ�سالح ما ترتب على فعلها من اأ�رضار.

اآثار امل�ضوؤولية الدولية واأنواعها

منظمة(  اأو  )دول��ة  القان�ين  ال��دويل  ال�سخ�ض  جتاه  امل�س�ؤولية  تنعقد 

متى ارتكب عمالً غري م�رضوع ترتب عليه �رضر ل�سخ�ض دويل قان�ين اآخر اأو 

الأحد رعاياه، وكانت الق�انني واالأدلة كلها جمتمعة على ن�سبة هذا العمل 

امل�سبب لل�رضر لذلك ال�سخ�ض الدويل القان�ين.

فما هي اآثار امل�س�ؤولية الدولية وما هي اأن�اعها؟

• اآثار امل�ضوؤولية الدولية:
اإذا حملت امل�س�ؤولية الدولية الأحد اأ�سخا�ض القان�ن الدويل، ين�ساأ عنها 

التزام يقع على عاتقه باإ�سالح كل ما يرتتب على فعله من اأ�رضار.

وقد اأكد العرف والفقه والق�ساء الدويل وقرارات املحافل الدولية وما 

ن�ست عليه اتفاقيات دولية عديدة تتعلق بامل�س�ؤولية الدولية والعرف 

الدويل، التزام الدولة امل�س�ؤولة اإ�سالح ال�رضر بطريقة كافية. 

• مفهوم اإ�ضلح ال�رسر وطبيعة اللتزام حياله:
 ميكن تعريف اإ�سالح ال�رضر باأنه جمم�عة التدابري التي تق�م بها الدولة 

املعتدية )املدعى عليها( بغية اإ�سالح ال�رضر.

وعلى العم�م فاإن اإ�سالح ال�رضر ه� جمم�عة االإجراءات ال�اجب اتخاذها 

من قبل الدولة التي اقرتفت اخلطاأ بغية اإ�سالح جميع ما ترتب على فعلها 

اأف�سل   )Réparation( ال�رضر  اإ�سالح  وم�سطلح  اأ���رضار.  من  اخلاطئ 

كل  االأول  ل�سم�ل  وذلك   )Compensation( التع�ي�ض  م�سطلح  من 

بالتع�ي�ض  بداية من وق�عه مروًرا  الفعل غري امل�رضوع،  اآثار  به  يزال  ما 

و�س�الً اإىل االعتذار عنه ومعاقبة مقرتفيه وغري ذلك من اأ�سكال الرت�سية. 

يدفعه  املال  من  اخل�سارة مببلغ  تق�مي  على  يقت�رض  فاإنه  التع�ي�ض  اأما 

املعتدي للمت�رضر تع�ي�ًسا عما اأحلقه به.

الإ�سالح  القان�نية  الطبيعة  ح���ل  الفقهاء  بني  اخل��الف  ث��ار  وق��د  ه��ذا 

ال�رضر وما اإذا كان يحمل طابع العق�بة اأم اأنه يقت�رض على تع�ي�ض ال�رضر، 

وانق�سم الفقهاء اإىل فريقني:

االآث��ار  ويح�رض  للتع�ي�ض  العقابية  ال�سفة  ينكر  ال��ذي  االأول  الفريق 

غري  العمل  عن  امل�س�ؤولية  ف��اإن  ثم  وم��ن  امل��دين،  اجلانب  يف  املرتتبة 

امل�رضوع تنح�رض فقط يف اإ�سالح ال�رضر باإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل 

العيني  التع�ي�ض  يعادل  املال  من  مبلغ  بدفع  اأو  ال�سار،  الفعل  وق�ع 

امل�رضوع  غري  العمل  مرتكبة  الدولة  تقدمها  التي  املنا�سبة  الرت�سية  مع 

املدر�سة  اأن�سار  هم  ال��راأي  بهذا  والقائل�ن  عليه.  املعتدى  الدولة  اإىل 

هي  بل  طبيعًيا  �سخ�ًسا  لي�ست  الدولة  اأن  يعتربون  الذين  التقليدية 

�سخ�ض معن�ي ولي�ض باإمكان ال�سخ�ض املعن�ي اأن يك�ن جمرًما، الأن العلم 

واالإرادة حم�س�ران باالأ�سخا�ض الطبيعيني، اإ�سافة اإىل عدم وج�د �سلطة 

�سدرت  وقد  املعتدية.  الدولة  على  العقاب  تفر�ض  اأن  ت�ستطيع  عامة 

للم�س�ؤولية  عقابية  �سفة  ال  اأن  اعتربت  اأحكام  عدة  الدويل  الق�ساء  عن 

الدولية، واأن الطبيعة القان�نية للتع�ي�ض تقت�رض على اإ�سالح ال�رضر. 

الدولة ملزمة يف مطالبتها للدولة  اأن  اإىل نتيجة هامة هي  وهذا ي�ؤدي 

املعتدية �سل�ك �سبيل الطرق ال�دية ال ال��سائل غري ال�دية. يف املقابل 

وي�ستند  املعتدية،  للدولة  عق�بة  ال�رضر  اإ�سالح  يف  الثاين  الفريق  يرى 

م�ؤيدو هذا الراأي اإىل منهج اال�ستخال�ض، ويق�ل�ن اإن جميع اأحكام حماكم 

التحكيم ل� حللت لتبني اأنها حتمل طابع العق�بة.

عن  الدولية  امل�س�ؤولية  انعقاد  على  املرتتب  االأث��ر  ان  الق�ل  وميكن 

طريق العمل غري امل�رضوع ه� التزام اإ�سالح ال�رضر �س�اء عن طريق اإعادة 

احلال اإىل ما كانت عليه قبل وق�ع الفعل ال�سار اأو عن طريق التع�ي�ض 

اأو الرت�سية املنا�سبة.

وهناك التزام جديد فر�سته املحاكم اجلزائية والق�ساء الدويل اجلزائي 

الفقهاء  اآراء  اأن  غري  ال�سار،  للفعل  املرتكبني  االأف��راد  مبحاكمة  ومتيز 

وينادي  االأكرثية  ميثل  فريق  فثمة  النقطة.  هذه  حيال  اأي�ًسا  انق�سمت 

الدولية  امل�س�ؤولية  اأن  يرى  االأقلية  ميثل  وفريق  االأف��راد،  مب�س�ؤولية 

امل�ضوؤولية الدولية
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اجلزائية  الدولية  امل�س�ؤولية  اأن  اآخر  فريق  يرى  بينما  الدولة،  تتحملها 

تتحملها الدولة كما يتحملها االأفراد وذلك الأن الدولة تتمتع بال�سخ�سية 

القان�نية �ساأنها �ساأن االأفراد الطبيعيني. وي�ستند هذا الفريق اإىل املادة 

اأن  على  ن�ست  والتي   1907 للعام  الرابعة  الهاي  اتفاقية  من  الثالثة 

وهي  االأمر  لزم  اإذا  التع�ي�ض  تلزم  االتفاقية  باأحكام  تخل  التي  الدولة 

تك�ن م�س�ؤولة عن كل االأفعال التي تقع من اأي فرد من اأفرادها. 

• اأنواع امل�ضوؤولية الدولية:
امل�س�ؤولية  تن�ساأ  وتق�سريية.  تعاقدية  ن�عان:  الدولية  امل�س�ؤولية 

االأخ��رى،  ال��دول  مع  التعاقدية  بالتزاماتها  الدولة  اإخ��الل  عن  التعاقدية 

تلتزم  اإخالل  يح�سل  وعندما  التجارية.  اأو  املالية  باالتفاقات  تخل  كاأن 

الدولة املخلة التع�ي�ض عن االأ�رضار التي نتجت ول� مل ين�ض على ذلك يف 

االلتزام الذي اأخلت به.

ق الفقه بني 
ّ
وح�ل اإخالل الدولة بتعهداتها حيال رعايا دولة اأجنبية يفر

حالتني: حالة الدولة ك�سخ�ض معن�ي عادي، وحالة الدولة ك�سلطة عامة. 

من  اأ�سيب  ومن  مبا�رضة،  م�س�ؤولية  الدولة  تتحمل  ال  االأوىل  احلالة  ففي 

الرعايا االأجانب ب�رضر ما، فما عليه اإال اأن يراجع الق�ساء املخت�ض.

واأما يف احلالة الثانية فاإن االأم�ر تبدو اأكرث تعقيًدا الأن التزامات الدولة 

يلجاأ  اأن  واحلل  الق�ساء.  مراجعة  يقبل  ال  حق  وه�  ال�سيادة  بحق  تتعلق 

االأجنبي املت�رضر اإىل حك�مة بالده لت�سعى ب��سائلها اخلا�سة اإىل حت�سيل 

حق�قه.

م 
ّ
كما تتحمل الدولة امل�س�ؤولية الدولية عن ان�سمامها اإىل معاهدة حتر

اإذ تعترب  اأو تخرج على ق�اعد احلرب،  احلرب، ثم تق�م بحرب عدوانية، 

هذه االأعمال اإخالالً من قبل الدولة بالتزام تعاقدي ي�ست�جب امل�س�ؤولية 

الدولية.

التي  التق�سريية  الدولية ه� امل�س�ؤولية  الثاين من امل�س�ؤولية  والن�ع 

تن�ساأ عن اأفعال اأو ت�رضفات �سادرة عن اإحدى �سلطات الدولة اأو هيئاتها 

العامة، وت�سكل اإخالالً بق�اعد القان�ن الدويل، ول� كانت هذه االأفعال ال 

تتعار�ض مع اأحكام القان�ن املدين.

ويف حاالت اأخرى تتحمل الدولة امل�س�ؤولية الدولية عن اأعمال �سلطاتها 

الثالث التنفيذية والت�رضيعية والق�سائية.

م�ضوؤولية اإ�رسائيل عن اأ�رسار حروبها على لبنان

تعني امل�س�ؤولية يف عرف القان�ن الدويل قيام الدولة بعمل غري م�رضوع 

ما  اإ�سالح  مرتكبه  ويلزم  بالغري،  االإ���رضار  �ساأنه  من  عمل  عن  االمتناع  اأو 

�رضار باإحدى و�سائل االإ�سالح.
َ
يرتتب عليه من اأ

ركن  هي:  اأ�سا�سية  اأركان  اأو  عنا�رض  االإ�سارة  �سبقت  كما  وللم�س�ؤولية 

اجلرمية،  والنتيجة  قان�ناً،  امل�رضوع  غري  العمل  يج�سده  وال��ذي  اخلطاأ 

والرابطة ال�سببية.

حروب  من  لبنان  بحق  اقرتفته  وما  اإ�رضائيل  على  تقدم  ما  تطبيق  اإن 

يحّملها  منه،  باملزيد  تهدد  زالت  وما   ،1948 العام  منذ  ودمار  وجمازر 

امل�������س����ؤول���ي���ة ال���دول���ي���ة 

الكاملة.

���س��دي��د ميكن  وب��اإي��ج��از 

ال����ق�����ل ب�������اأن اجل����رائ����م 

ال  لبنان  بحق  االإ�رضائيلية 

ميكن اأن يرتكب اأب�سع منها 

بحق وطن و�سعب وبحق االإن�سانية يف ما يرتكب من اإجرام دويل.

اأي قان�ن  اأو  اأو ميثاق دويل  اأو وثيقة  اإىل ذلك ال ي�جد عرف  واإ�سافة 

الدولية بحقها. وال  اإ�رضائيل، مما يحتم قيام امل�س�ؤولية  دويل مل تخرقه 

ميكن يف هذه العجالة من البحث، تعداد اأن�اع اجلرائم التي اقرتفت بحق 

لبنان كما اأنه ال ميكن �رضح االآليات الدولية الالزمة ملالحقة اإ�رضائيل عن 

جرائمها بدًءا من الق�ساء ال�طني وو�س�الً اإىل الق�ساء الدويل اجلزائي.
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ال�صني يف اجليوبوليتيك

العامل  يف  �سكاًنا  الأكثثر  الدولة  هي  ال�سني 

يف  تقع  ن�سمة(.  مليار   1.338 مثثن  )اأكثثثر 

مليون   9.6 م�ساحة  فوق  وتنت�رش  اآ�سيا،  �رشق 

اأو رابع اأكرب دولة  كيلومرت مربع، وهي ثالث 

من حيث امل�ساحة الإجمالية، وثاين اأكربها من 

حيث م�ساحة الرب.

مقاطعة   22 من  اأكثثر  من  ال�سني  تتاألف 

بلديات  واأربثثع  احلكم  ذاتية  مناطق  وخم�س 

و�سانغهاي  وتياجنني  )بكني  مبا�رشة  تثثدار 

كونغ  هثثونثثغ  لها  وتتبع  وت�سونغت�سينغ(، 

وماكاو؛ عا�سمة البالد هي مدينة بكني. 

بني  ال�سني  يف  الطبيعي  امل�سهد  يتنوع 

غابات و�سهوب و�سحارى )جوبي وتكالمكان( 

يف ال�سمال اجلاف بالقرب من منغوليا و�سيبرييا 

ال�ثثسثثتثثوائثثيثثة يف  �سبه  والثثغثثابثثات  رو�ثثسثثيثثا،  يف 

الرطب قرب فييتنام ولو�س وبورما.  اجلنوب 

ارتفاعات  وذات  وعرة  الغرب  يف  الت�ساري�س 

�ساهقة حيث تقع جبال الهيماليا وجبال تيان 

لل�سني  الطبيعية  احلدود  ت�سكل  وهذه  �سان، 

املقابل  يف  الو�سطى.  اآ�سيا  ودول  الهند  مع 

فاإن ال�ساحل ال�رشقي من الرب ال�سيني منخف�س 

وذو �ساحل طويل )14،500 كيلومرت(، يحده 

ال�سني اجلنوبي ومن  ال�رشقي بحر  من اجلنوب 

خارجه  تقع  الذي  ال�رشقي،  ال�سني  بحر  ال�رشق 
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اإعداد: د.اأحمد علو

عميد متقاعد

ت�صهد قوة ال�صني ع�صكرًيا واقت�صادًيا 

و�صيا�صًيا حتوالً ا�صرتاتيجًيا. وينظر 

الكثري من اخلرباء اإىل ال�صني اليوم 

كقوة عظمى حمتملة، اأو على اأنها يف 

طريقها اإىل احتالل موقع القوة االأعظم 

ا مع ظهور  خالل القرن احلايل، خ�صو�صً

االأزمات يف اقت�صادات الدول الغربية 

وانكفاء �صعود االإقت�صاد االأمريكي.

يف ما يلي اأ�صواء على العمالق االأ�صفر 

والتحوالت التي 

�صهدها بلد املليار 

ون�صف مليار اإن�صان، 

واآفاق عالقته بالقوة 

العظمى والقوى 

االإقليمية االآخذة يف 

ال�صعود.

ال�صني
توا�سل �سعودها

»ال�سني مارد نائم اذا ا�ستيقظ هَزّ العامل«

نابوليون بونابارت



مع  ال�سني  وحثثدود  واليابان،  وكوريا  تايوان 

الدول املجاورة هي الأطول بني دول العامل.

التاريخ ال�صيا�صي لل�صني

اإحثثدى  القدمية  ال�سينية  احلثث�ثثسثثارة  تعترب 

يف  ازدهثثرت  وقد  العامل،  يف  احل�سارات  اأقثثدم 

حو�س النهر الأ�سفر اخل�سب الذي يتدفق عرب 

�سهل �سمال ال�سني.

قام النظام ال�سيا�سي يف ال�سني على الأنظمة 

با�سم  اأيثث�ثثسثثاً  )املثثعثثروفثثة  الثثوراثثثيثثة  امللكية 

�سيا  ال�ساللت  هثثذه  اأوىل  كانت  الثث�ثثسثثاللت(. 

)2000 ق.م(، لكن اأ�رشة ت�سني الالحقة كانت 

وانتهت  ق.م.   221 العام  البالد  وحّد  من  اأول 

العام  ت�سينغ(  )�ساللة  احلاكمة  ال�ساللت  اآخر 

ال�سني من قبل  تاأ�سي�س جمهورية  1911 مع 

الكومينتانغ واحلزب القومي ال�سيني.  

�سهد الن�سف الأول من القرن الع�رشين �سقوط 

الأهلية  واحلثثروب  التفكك  من  فرتة  يف  البالد 

�سيا�سيني  مع�سكرين  اإىل  البالد  ق�سمت  التي 

رئي�سني هما: الكومينتانغ وال�سيوعيون. 

 1949 العام  الكربى  العنف  اأعمال  انتهت 

عندما ح�سم ال�سيوعيون احلرب الأهلية بقيادة 

ال�سني  جمهورية  واأ�س�سوا  تونغ،  ت�سي  مثثاو 

حزب  ولكن  الرئي�س،  ال�سني  بر  يف  ال�سعبية 

الكومينتانغ املعار�س نقل عا�سمة جمهوريته 

تقت�رش  حيث  تثثايثثوان  جثثزيثثرة  يف  تايبيه  اإىل 

�سيادته حالًيا على تايوان وكنمن مات�سو وعدة 

جزر نائية. ومنذ ذلك الوقت، دخلت 

يف  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 

مع  �سيا�سية  نزاعات 

ال�سني  جمهورية 

حثثثثثثثول قثث�ثثسثثايثثا 

والو�سع  ال�سيادة 

لتايوان  ال�سيا�سي 

وما زالت حتى اليوم.

مثثثثثنثثثثثذ اإدخثثثثثثثثثثثثال 

اقت�سادية  اإ�ثثسثثالحثثات 

قثثائثثمثثة عثثلثثى نثثظثثام الثث�ثثسثثوق 

اأ�رشع  ال�سني  اأ�سبحت   ،1978 العام 

اأكرب دولة  اأ�سبحت  اإذ  اقت�سادات العامل منًوا، 

م�سدرة يف العامل وثاين اأكرب م�ستورد للب�سائع. 

اقت�ساد  اأكرب  ثاين  ال�سيني  القت�ساد  ويعد 

الإجمايل  املحلي  الناجت  حيث  من  الثثعثثامل،  يف 

وال�سني  ال�رشائية.  القوة  مع  وتعادله  ال�سمي 

اليوم ع�سو دائم يف جمل�س الأمن التابع لالأمم 

متعددة  منظمات  يف  ع�سو  اأنها  كما  املتحدة، 

العاملية  التجارة  منظمة  ذلك  يف  مبا  الأطثثراف 

للتعاون،  �سانغهاي  ومنظمة  وبريك  والبيك 

وجمموعة الع�رشين.

بها  معرتف  نووية  تر�سانة  ال�سني  متتلك 

العدد  حيث  من  العامل  يف  الأكثثرب  هو  وجي�سها 

الثثعثثامثثل يف اخلثثدمثثة )2،5مثثلثثيثثون جثثنثثدي( مع 

على  تعمل  وهثثي  دفثثثاع،  ميزانية  اأكثثثرب  ثثثاين 

الع�رش  متطلبات  مثثع  ليتالءم  نوعًيا  تطويره 

�سعودها  وحلثثمثثايثثة  وفثثنثثًيثثا  تثثقثثنثثًيثثا  احلثثديثثث 

و�سمان  وال�سيا�سي  والتجاري  القت�سادي 

امنها وم�ساحلها عرب العامل.

واملحللني  الأكثثادميثثيثثني  مثثن  عثثثدد  يعترب 

وال�سيا�سيني  والقت�ساديني  الع�سكريني 

اأنها يف  اأو  ال�سني اليوم كقوة عظمى حمتملة، 

طريقها رمبا لت�سبح القوة الأعظم خالل القرن 

احلايل بخا�سة مع ظهور الزمات يف اقت�سادات 

القت�ساد  يف  ال�سعود  وانكفاء  الغربية  الدول 

المريكي. 

املتغريات اجليو�صرتاتيجية يف 

ال�صني واجلوار

ال�سني  يف  الإ�سرتاتيجية  البيئة  �سهدت 

نتيجة  ال�سبعينيات  اأواخثثر  منذ  هائلة  تغريات 

متعددة  ومثثعثثطثثيثثات  اأطثثثثثراف  بثثني  الثثتثثفثثاعثثل 

الأمنية  البيئة  معطيات  وبنتيجة  ومثثعثثقثثدة. 

تهديًدا  املتحدة  الثثوليثثات  ت�سكل  املتغرية 

اأ�سا�سية  �ثثسثثوق  ولثثكثثنثثهثثا  لثثلثث�ثثسثثني،   
ً
حمثثتثثمثثال

لل�سادرات ال�سينية، واليابان قوة اقت�سادية 

بثثالثثوليثثات  ارتثثبثثاًطثثا  واأقثثثل  ا�ستقاللية  اأكثثثر 

مع  وا�ستثمارية  جتارية  �سالت  ولها  املتحدة، 

ع�سكرية  نه�سة  الهند  حتقق  بينما  ال�سني، 

واقثثتثث�ثثسثثاديثثة، وتثثبثثنثثي الثثثثدول الآ�ثثسثثيثثويثثة - 

 - و�رشقها  الثثقثثارة  �ثثرشق  جثثنثثوب  يف  ا  خ�سو�سً

اأ�سواًقا واعدة.

يف  حا�سًما  تاأثرًيا  املتحدة  الوليات  متار�س 

وتتطلب  لل�سني،  امل�ستقبلية  الأمنية  البيئة 

تكون  اأن  الأمريكية  اجليوبوليتكية  امل�سالح 

ال�سني �سعيفة ن�سبًيا ومنق�سمة على نف�سها، 

اإن  ال�سيا�سة العامة يف ال�سني  ويقول وا�سعو 

ظهور  ملنع  جهدها  ق�سارى  �ستبذل  وا�سنطن 

بكني كقوة اقت�سادية وع�سكرية كربى، ولكن 

املتحدة  الوليات  اإىل  نف�سه  الوقت  يف  ينظر 

وذلك  ال�سني،  لتطوير  عنها  غنى  ل  كدولة 
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لكونها �سوًقا جتارية كربى لها، وم�سدًرا مهًما 

للتقنية واملعرفة، و�رشًحا علمًيا لتخريج الآلف 

من املهند�سني والعلماء ال�سينيني. 

وينظر اخلرباء والإ�سرتاتيجيون وامل�سوؤولون 

اخل�سم  باعتبارها  طوكيو  اإىل  ال�سينيون 

وقد  لبكني،  املحتمل  الول  اجليوبوليتيكي 

املدى  يف  اإقليمًيا  اقت�سادًيا  مناف�ًسا  تكون 

قوتها  اليابان  ترتجم  اأن  ويخ�سون  البعيد، 

القت�سادية الهائلة يف اآ�سيا اإىل نفوذ �سيا�سي 

اإىل  ينظر  اأخثثثرى  ناحية  ومثثن  ع�سكري.  ورمبثثا 

القت�سادية  للم�ساعدة  مهم  كم�سدر  اليابان 

والتقنية، كذلك فاإن اإقامة عالقات طيبة معها 

يزيد من النفوذ ال�سيا�سي لل�سني يف تعاملها 

مع وا�سنطن.

وبخا�سة  لل�سني،  اآخثثر  حتدًيا  الهند  ومتثل 

ان  بعد  الهندي،  املحيط  يف  البحري  ن�ساطها 

قدراتها  على  ومهمة  كبرية  حت�سينات  اأدخلت 

هذه  وتثثطثثرح  واجلثثويثثة،  البحرية  الع�سكرية 

الهندي  التناف�س  ازدياد  احتمالت  التطورات 

اقت�ساد  نحو  الهندي  فالتوجه  ال�سيني،   -

القت�سادي  للتناف�س  الأ�سا�س  ي�سع  ال�سوق 

مع ال�سني.

متخّلفة  الع�سكرية  ال�سني  قدرات  تبدو  قد 

يعد  مل  اإذ  املثثثتثثثحثثثدة،  بثثثالثثثوليثثثات  مثثقثثارنثثة 

موثوقة  مكانة  ال�سعبية  احلثثرب  لإ�سرتاتيجية 

احلرب  بعد  ما  حقبة  يف  ال�سني  عن  الدفاع  يف 

الباردة.

على  يثثقثثوم  املنطقة  يف  اجلثثديثثد  فثثالثثتثثوازن 

مثلث اإ�سرتاتيجي اأمريكي - �سيني - ياباين، 

اجلنوبية  وك��وري��ا  الهند  م��ن  ب��اأط��راف  حم��اط 

الإ�سرتاتيجية  وتثثقثثوم  اآ�ثثسثثيثثا.  �ثثرشق  وجثثنثثوب 

عثثالقثثات  اإقثثامثثة  اإىل  ال�سعي  عثثلثثى  ال�سينية 

دبلوما�سية اأوثق مع املناف�سني القت�ساديني 

املتحدة،  للوليات  املحتملني  وال�سيا�سيني 

مثل اليابان والهند واأملانيا، ورو�سيا، وتطوير 

الثالث  العامل  م�سالح م�سرتكة مع معظم دول 

املكانة  لتعزيز  والأفريقية  الآ�سيوية  وبخا�سة 

ال�سينية، وزيادة قدرة ال�سني على امل�ساومة 

والثثيثثابثثان،  الأمثثريكثثيثثة  املتحدة  الثثوليثثات  مثثع 

ال�سيا�سية  والت�سالت  احلثثوارات  وا�ستئناف 

وحلفائها،  وا�سنطن  مع  الر�سمية  والع�سكرية 

اآ�سيا  دول  مع  اإيجابية  عالقات  على  واحلفاظ 

من  وكذلك  واإيران،  الو�سط  وال�رشق  الو�سطى 

خالل منظمة �سنغهاي للتعاون.

التحول االإ�صرتاتيجي يف قوة ال�صني 

الع�صكرية

لقد حتولت العقيدة الع�سكرية ال�سينية اإىل 

دولة  ظثثروف  مع  تتفق  جديدة  قتالية  مبادئ 

للحدود  املو�سع  التعريف  مثل  حديثة،  عظمى 

الإ�سرتاتيجية، والردع الإ�سرتاتيجي، واأخذ زمام 

اإىل  ي�ساف  الأوىل.  ال�رشبة  بتوجيه  املثثبثثادرة 

ال�سينية  القيادة  اأعلنتها  التي  املبادئ  ذلك 

يف  �ستحتاج  ال�سينية  الثثقثثوات  اأن  وتفرت�س 

النهاية اإىل اكت�ساب قدرة اأكرب على ا�ستخدام 

قوتها خارج حدودها، واإىل قدرات اأخرى تكفي 

حلماية مواردها وطرق النقل وخطوط النابيب 

كان  �سواء  وغثثاز،  نفط  من  للطاقة  املو�سلة 

هنا  من  البحرية.  اأم  الربية  املمرات  عرب  ذلك 

مبادرتها اإىل ت�سنيع حامالت للطائرات حلماية 

من  الع�سكرية  تر�سانتها  وتطوير  اأ�ساطيلها 

ال�سفن  اطالق  اإىل  اإ�سافة  و�سواريخ،  طائرات 

الف�ساء. لغزو  ال�سناعية  والقمار  الف�سائية 

مكانتها  تعزيز  اإىل  ت�سعى  ال�سني  باخت�سار 

وطموحاتها يف اأن ت�سبح دولة عظمى.

ال�سيني  الدفاعي  الإنفاق  اإجمايل  ارتفع  لقد 

 ،1990 الثثعثثام  منذ  �سنوًيا   %10 مثثن  بثثاأكثثر 

تعزيز  على  الع�سكرية  التح�سينات  وركثثزت 

بينها  ومثثن  الع�سكرية،  والثثقثثدرات  التقنيات 

من  بعيًدا  معقدة  عمليات  اأداء  على  الثثقثثدرة 
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املثال  �سبيل  وعلى  طويلة.  ولفرتات  ال�ساحل 

ومثثنثثاورات  عمليات  ال�سينية  البحرية  اأجثثرت 

�ساركت فيها ال�سفن والغوا�سات والطائرات، 

وخرقه  البحري  احل�سار  فر�س  �سملت  وقثثد 

وحتديد  الأنابيب  خطوط  على  الهجمات  و�سن 

مواقع األغام العدو وتدمريها.

ال�صيا�صات الدفاعية

تنتهج  ال�سني  فثثاإن  امل�سادر،  بع�س  وفثثق 

�سيا�سات دفاعية قائمة على مرتكزات حمددة 

اأبرزها:

• تعزيز املكانة العاملية والإقليمية لل�سني، 
واحل�سول على اأ�سلحة متطورة تقنًيا.

الع�سكرية  املواقف  مع  مبرونة  التعامل   •
املتحدة  لثثلثثوليثثات  الغام�سة  امل�ستقبلية 

الأمريكية واليابان والهند.

اجلدي  التهديد  على  بالقدرة  الحتفاظ   •
تتزايد  التي  تثثايثثوان  �سد  الثثقثثوة  با�ستخدام 

نزعتها النف�سالية وقوتها القت�سادية.

والدبلوما�سي  الع�سكري  النفوذ  تعزيز   •
املجاورة  الإ�سرتاتيجية  الأرا�سي  يف  ال�سيني 

على  القدرة  وتعزيز  بكني،  بها  تطالب  التي 

اجلنوبي،  ال�سني  بحر  ومنها  اإليها،  الو�سول 

مع الدفاع عن حق ا�ستخدام خطوط املوا�سالت 

احليوية يف املحيطات. 

مع  التعامل  على  ال�سني  قثثثدرة  تعزيز   •
وحثثالت  املحلية  الجتماعية  ال�ثثسثثطثثرابثثات 

عثثدم ال�ثثسثثتثثقثثرار احلثثدوديثثة لأ�ثثسثثبثثاب عرقية 

)�سينكيانغ والتيبت(.

النه�صة االقت�صادية يف ال�صني

»ل يهم لون القطة طاملا ت�سطاد الفئران«

دجن �صياوبنج

)باين نه�سة ال�سني احلديثة(

لقد حقق القت�ساد 

ال�سيني منًوا مبعدل 

منذ  �ثثسثثنثثوًيثثا   %10

العام 1980، ويقوم 

بثثيثثنثثه وبثثثثني الثثعثثامل 

اخلثثثثارجثثثثي اعثثتثثمثثاد 

بثثداأت  وقثثد  متبادل، 

الثث�ثثسثثني مثثنثثذ الثثعثثام 

بثثثرنثثثاجًمثثثا   1979

اقت�سادًيا قائًما على 

القت�سادي  النفتاح 

وا�ثثثثثسثثثثثتثثثثثقثثثثثطثثثثثاب 

املثثث�ثثثسثثثتثثثثثثثمثثثريثثثن، 

اإىل  وحتثثثثثثثثثولثثثثثثثثثت 

ور�ثثثثثثثثس ومثثث�ثثثسثثثانثثثع 

كونغ  هونغ  ل�رشكات 

وتثثايثثوان والثثوليثثات 

املثثتثثحثثدة الأمثثريكثثيثثة 

و�ثثثثثسثثثثثنثثثثثغثثثثثافثثثثثورة 

واليابان. 

مثثثع حثثثلثثثول الثثعثثام 

هونغ  من  القادمة  ال�ستثمارات  بلغت   2000

دولر  مليار   175 حثثواىل  ال�سني  اإىل  كونغ 

فمدينة  ا�ستثماري.  م�رشوع  األثثف   190 تغطي 

مليون  الربع  ذات  ال�سغرية  الزراعية  زن  �سن 

لهونغ  املقابل  ال�ساحل  على  تقع  التي  ن�سمة 

اإىل مدينة  الزمن  كونغ، حتولت يف عقدين من 

تناف�س هونغ كونغ، ويعي�س فيها اليوم اأربعة 

فيها  الفرد  دخل  معدل  ويبلغ  ن�سمة،  ماليني 

مثثطثثارات  فيها  اأن�سئت  وقثثد  دولر،   4000

احلركة  ت�ستوعب  �سحاب  وناطحات  وجامعات 

هونغ  تناف�س  التي  وال�ستثمارية  ال�سناعية 

كونغ.

جزًءا  ال�سني  اإىل  تنقل  تايوان  بثثداأت  كذلك 

بلغت  التي  وا�ستثماراتها  م�سانعها  من  كبرًيا 

العام 2000 اأكر من 26 مليار دولر. وهناك 

األف  تايواين يعملون يف 40  ربع مليون  اليوم 

�رشكة يف ال�سني، وقد حتولت مقاطعة فوجيان 

من  الثثتثثايثثوانثثيثثة،  لال�ستثمارات  املخ�س�سة 

مقاطعة فقرية اإىل واحدة من اأغنى املقاطعات 

اإىل  ال�سينية  املدن  بع�س  وحتّول  ال�ساحلية، 

و�رشكاتهم  بالتايوانيني  تغ�س  تايوانية  مدن 

ومكاتبهم. اأما جمموع ال�ستثمارات الأجنبية يف 

ال�سني فقد بلغ يف العام 2000 حواىل 308 

مليارات دولر.

اأكرب قوة اقت�سادية يف  اليوم  تعترب ال�سني 

�رشق اآ�سيا وجنوب �رشقها، وتتفوق على اليابان 

القومي،  والثثنثثاجت  والت�سدير  ال�ثثسثثتثثرياد  يف 

الهند  نثثاجت  �سعف  املحلي  ناجتها  وي�ساوي 

اجلارية  املعدلت  وفق  ويتوقع  مًعا،  ورو�سيا 

الوليات  على  تتفوق  اأن  القت�سادي  للنمو 

املتوقع  من  اإذ   ،2015 العام  بحلول  املتحدة 

 12 اإىل  ال�سيني  املحلي  الثثنثثاجت  ي�سل  اأن 

للوليات  تريليوًنا   11 مقابل  دولر  تريليون 

املتحدة.

ال�صني واآفاق العام 2020

بطائرة  �سينية  مقاتلة  طثثائثثرة  ا�سطدمت 

جت�س�س اأمريكية مطلع ني�سان 2001، وهبطت 

ال�سيني،  هينان  مطار  يف  الأمريكية  الطائرة 

البع�س  لها  توقع  دبلوما�سية  اأزمثثة  وحدثت 

�ساخنة بني  ورمبا  باردة  بداية حرب  تكون  اأن 

الوليات املتحدة وال�سني.

»بو�س  الأمثثريكثثي  الرئي�س  فثثاإن  الثثواقثثع،  يف 

ال�سلطة  اإىل  بعيد جميئه  اأعلن  قد  كان  البن« 
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باتت  الثثتثثي  لثثبثثالده  حتثثدًيثثا  متثل  ال�سني  اأن 

بكني.  قبل  من  مهددة  اآ�سيا  �رشق  يف  مكانتها 

الأمريكي  الوجود  ال�سني  تنتقد  املقابل  يف 

دوره  اأن  وتثثرى  املنطقة،  هثثذه  يف  الع�سكري 

كقوة حلفظ ال�سالم فيها قد تاآكل تاريخًيا. 

حلف  الأمثثريكثثي  الكونغر�س  يف  ت�سكل  وقثثد 

مثثثنثثثاوئ لثثلثث�ثثسثثني يثثحثثظثثى بثثتثثاأيثثيثثد احلثثزبثثني 

الثثدميثثقثثراطثثي واجلثثمثثهثثوري عثثلثثى حثثد �ثثسثثواء، 

تقليم  يريدون  الذين  الإ�سرتاتيجيني  وي�سمل 

والنقابيني  تطورها،  من  واحلثثد  بكني  اأظافر 

الذين يريدون حماية اأماكن العمل يف الوليات 

تدفق  من  احلد  طريق  عن  الأمريكية  املتحدة 

امليزان  خلل  وتعديل  ال�سني،  من  الثثواردات 

دولر  مثثلثثيثثار   84( الثثبثثلثثديثثن  بثثني  الثثتثثجثثاري 

مل�سلحة ال�سني(.

كما اأن منا�رشي الدميقراطية وحقوق الإن�سان 

يريدون اأن يحّولوا ال�سني اإىل بلد دميقراطي، 

وقد جعلوا من الطلبة الذين جتمعوا يف ميدان 

متثال  من  اآخثثر  منوذًجا   1989 العام  ال�سالم 

اأن هوؤلء يحقدون على  احلرية، على الرغم من 

وا�سنطن واإن كانوا يتطلعون اإىل منط العي�س 

على الطريقة الأمريكية.

من جهتها تريد بكني ب�سط نفوذها على بحر 

ال�سني اجلنوبي الذي يعترب اأحد اأهم املمرات 

ا  ا خا�سً
ً
املالحية البحرية يف العامل واعتباره بحر

ب�رشاحة  يعلن  بو�س  كثثان  املقابل  ويف  بها، 

املتحدة  والثثوليثثات  ال�سني  بني  العالقة  اأن 

والتناف�س  الإ�سرتاتيجية  باملناف�سة  �ستتقرر 

يف اآ�سيا.

يعني  جديدة  عظمى  قثثوة  ظهور  كثثان  فثثاإذا 

فهل  التاريخ،  احثثداث  تثثدل  كما  حثثرب  انثثدلع 

حرب  حتى  اأو  جثثديثثدة،  بثثثاردة  حثثرب  �ستقوم 

�ساخنة ب�سبب تايوان مثاًل؟

يف الواقع هناك من الأ�سباب ما يدعو البلدين 

اإىل التعاون وتن�سيق عالقاتهما.

تدعم  وا�سنطن  اإىل  ال�سينية  فال�سادرات 

الأمريكي ول ت�ستنزفه كال�سادرات  القت�ساد 

عاملة  اأيثثدي  تتطلب  منتجات  وهي  اليابانية، 

الأمريكية ت�ستفيد  كثيفة )�سناعة احلوا�سيب 

ويعتمد  ال�سني(.  ت�سنعها  التي  القطع  من 

�سادراته  يف  كثرًيا  الأمريكي  الزراعي  القطاع 

 - الأمريكية  فالعالقة  ال�سينية،  ال�سوق  على 

ال�سينية تتميز باملناف�سة وال�رشاكة يف اآن مًعا، 

مبوجبه  تتبواأ  تفاهم  اإىل  البلدان  يحتاج  وقد 

مقابل  بثثهثثا،  يليق  القمة  يف  مثثكثثاًنثثا  ال�سني 

اعرتافها بدور وا�سنطن يف املحيط الهادئ.

ال�صلوك ال�صيا�صي لل�صيني

يف موؤمتر التقييم الإ�سرتاتيجي الذي عقدته 

الثثعثثام 1995،  الأمثثريكثثي  اجلثثو  �سالح  قثثيثثادة 

ملناف�سة  ومر�سحة  �ساعدة  قوة  بكني  اعتربت 

وا�ثثسثثنثثطثثن، ووفثثثق تثثقثثديثثرات ذلثثثك املثثوؤمتثثر 

اقت�سادية  قوة  العام 2015  ال�سني  �ستكون 

وقثثثادرة  املثثتثثحثثدة،  الثثثوليثثثات  عثثلثثى  متفوقة 

ومهياأة ملناف�سة وا�سنطن يف النفوذ ال�سيا�سي 

والأهمية الإ�سرتاتيجية اأي�ًسا.

نحو  واجتثثاهثثهثثا  �سلوكها  يف  ال�سني  تثثبثثدو 

واملثثحثثافثثظثثة،  احلثثثثذر  يف  مثثبثثالثثغثثة  امل�ستقبل 

�سيانة  على  وعزمها  ال�سلمية  نواياها  وتوؤكد 

الع�سكرية  التدخالت  من  ونفورها  ا�ستقاللها، 

موقًفا  الق�سايا  بع�س  جتاه  وتبدي  اخلارجية، 

را�سًخا غري قابل للتغيري، كما يظهر على الأقل 

العامل  احثثداث  خالل  ظهر  كما  او  تايوان،  مثل 

وحتى  ليبيا  اإىل  ال�سودان  من  الخرية،  العربي 

بكني  �سلوك  كينيدي  بثثول  ويف�رش  �ثثسثثوريثثا. 

ال�سيا�سي باأنه يعود اإىل ثقافة �سينية وتاأثري 

الأبي�س  العرق  هيمنة  من  الفطرية  ال�سكوك 

�سك  مو�سع  هثثذا  يجعلها  ورمبثثا  الثثعثثامل،  على 

الدول والأمم وريبتها.

فاإنهثا  الع�رشيثن  الثثقثثرن  مثثن  بكني  بثثخثثروج 

ال�سنني  مثثئثثات  ا�ستمرت  مرحلة  مثثن  خثثرجثثت 

لتدخل يف مرحلة حديثة لعلهثا اإجابثة عن �سوؤال 

ا�ستمر اأكثثر من مائة �سنة، وبالتايل فاإن حتول 

ال�سني اإلثى قثوة عظمثى م�ساألثة وقثت فح�سثب.

املراجع:

• www.siyassa.org
• www.aljazeera.net
• www.wikipedia.org
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الثقافة ال�صينية العاملية

ع�رش  التا�سع  القرن  اأواخر  منذ  بداأت 

تتبلور ثقافة �سينية عاملية تتنازعها 

احلداثة  وتثثيثثارات  الكونفو�سيو�سية 

الغربية العلمانية والليربالية، وميكن 

اليوم:  �سينيتني  ثقافتني  مالحظة 

اإحثثداهثثمثثا تثثقثثودهثثا »جثثمثثاعثثة تثثايثثوان 

النموذج  على  قائمة  كثثونثثغ«  وهثثونثثغ 

الأمريكي والغربي، ولها جمهور وا�سع 

املو�سيقى  يف  وبخا�سة  ال�سني  يف 

الثثثثثاين تقوده  والأفثثثثالم. والثثنثثمثثوذج 

قائم  وهو  وبكني«  �سنغهاي  »جماعة 

على كونفو�سيو�سية حمدثة، وما تزال 

لها  مكان  اإيجاد  حتثثاول  ال�سرتاكية 

يبدو  ولكن  لت�ستمر،  اجلماعتني  بني 

انها ل حتقق النجاح املطلوب.

اإ�سارة اإىل اأنه ثمة 40 مليون �سيني 

وي�سيطرون  ال�سني،  خارج  يعي�سون 

عثثلثثى قثثطثثاع وا�ثثثسثثثع من 

جثثنثثوب  يف  القثثثتثثث�ثثثسثثثاد 

ويف  وتايلند  اآ�سيا  �ثثرشق 

الثثثثثوليثثثثثات املثثثتثثثحثثثدة، 

وجتثثثمثثثعثثثهثثثم �ثثسثثبثثكثثات 

اقت�سادية عاملية للعمل 

امل�سرتك مما ي�سهثم فثي 

  دعم النت�سار ال�سيني

             عرب العامل.





اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية

اإنها بيت  »اإنها لي�شت كاب�ل... 

الذي  العن�ان  ه�  هذا  �شيمي�ش« 

يف  روت���ام  مت��ار  الكاتبة  اخ��ت��ارت��ه 

فيه  للتعبري  ه��اآرت�����ش،  �شحيفة 

املت�شحات  ال��ن�����ش��اء  ظ��اه��رة  ع��ن 

روؤو���ش��ه��ن وحتى  م��ن  ب��ال�����ش���اد 

يعيد  مظهر  يف  اأقدامهن،  اأخم�ش 

اإىل االأذهان �ش�رة ن�شاء الطالبان 

الظاهرة  وه��ذه  اأفغان�شتان.  يف 

�شيمي�ش  ب��ي��ت  ع��ل��ى  تقت�رس  ال 

اأي�ًشا  تتكرر  اإنها  بل  فح�شب، 

و���ش��ف��د  ب��ي��ت��ارع��ي��ل��ي��ت  يف 

وطربيا وحتى يف بع�ش اأحياء 

القد�ش.

بثته  تلفزي�ين  تقرير  ويف 

تبني  االإ�رسائيلية،  الثانية  القناة 

ينتمني  اإم���راأة   360 من  اك��ر  اأن 

اإىل هذه املجم�عة امل�شماة »ن�شاء 

القلب  »جم��م���ع��ة  او  ط��ال��ب��ان« 

لقاءات  يعقدن  وه��ن  ال��ط��اه��ر«، 

القد�ش  يف  غئ�ال  حي  يف  م�شرتكة 

حم��ا���رسات  اإىل  ه��ن��اك  وي�شتمعن 

االحت�شام  ح���ل  دي��ن��ي��ة  وع��ظ��ات 

وي�شري  للمراأة.  الالئق  واللبا�ش 

التقرير اأي�شاً اإىل اأن ه�ؤالء الن�ش�ة 

ديني  تيار  من  اأك��ر  اإىل  ينتمني 

اجتماعية  ا���ش���ل  م��ن  وي��ت��ح��درن 

وعرقية خمتلفة.

امللفت اأن هذه الظاهرة لي�شت 

اأح��د  واأ�ش�شها  �شبق  ب��ل  ج��دي��دة 

ك��ري��ات  �شاحية  يف  احل��اخ��ام��ات 

ع�رسين  قبل  ال��ق��د���ش  يف  ي�فيل 

ال���الي��ات  اإىل  هجرته  ل��دى  ع��اًم��ا 

ك��ن��دا.  اإىل  ث���م  وم����ن  امل���ت���ح���دة 

يق�ى  تيار  اإىل  حت�لت  والظاهرة 

رج��االً  ي�شم  وه���  ي���م،  بعد  ي�ًما 

لطق��ش  جميًعا  يخ�شع�ن  ون�شاًء 

ال�شل�ات  ت�شمل  متطرفة  دينية 

بحق  ومتار�ش  والط�يلة،  الغريبة 

مثل  عق�بات  منهم  املخالفني 

�شف�فهم  بني  ويتم  كما  اجللد، 

ت��زوي��ج ال��ق��ا���رسات، و���ش���اه��ا من 

ب�شاأنها  امل��ت��ن��ازع  امل��م��ار���ش��ات 

وال���ت���ي ات��ه��م��ت ب��ه��ا اإم������راأة من 

عليها  حكمت  لت�شي�ن  ري�ش�ن 

ملدة  بال�شجن  ا�رسائيلية  حمكمة 

بناتها  جلد  بتهمة  �شن�ات  اأرب��ع 

واأوالدها، وقد اأطلق عليها االإعالم 

طالبان«  »ماما  ا�شم  اال�رسائيلي 

الأن���ه���ا ك��ان��ت ت���رت���دي اجل��ل��ب��اب 

االأ�ش�د الط�يل.

اأث��ارت  الدينية  املجم�عة  ه��ذه 

اأن  ح��د  اإىل  ا�رسائيل  داخ��ل  لغًطا 

حمكمة ا�رسائيلية تدر�ش االآن مدى 

وبالتايل  وقان�نيتها،  �رسعيتها 

ا 
ً
اأم��ر اليها  االنت�شاب  ك��ان  اإذا  ما 

م�شم�ًحا اأو ممن�ًعا. 

االأك��ر  ال�شيء  االأح����ال،  كل  يف 

بروًزا يف هذه املجم�عة ه� حجاب 

ح���ل  املختلف  ال��ك��ام��ل  ال��ن�����ش��اء 

الدين  وج���ب��ه يف  ع��دم  او  وج���ب��ه 

برونر  ليا  فالدكت�رة  اليه�دي، 

اأ���ش��ت��اذة ال��ت��اري��خ ال��ي��ه���دي يف 

اجل��ام��ع��ة ال��ي��ه���دي��ة ت��ق���ل: »اإن 

االأول  الكال�شيكي  الرباين  االأدب 

له  كان  وامليدرا�ش،  التلم�د  اأي 

ا�شل�ب خمتلف متاًما بالن�شبة اإىل 

غطاء ال�شعر عند الن�شاء. ففي ذلك 

احلني مل يكن غطاء الراأ�ش زًيا اأو 

عادة فح�شب، كما يف االإجنيل، بل 
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الدولة العربية تدعم املتدينني اليه�د

ظاهـرة »طالبان ��رس�ئيل«    وتـد�عـياتهــا



للن�شاء  وكتنظيم  كقاعدة  ح�شم 

نهج  على  ال�شري  ي��ردن  الل�اتي 

ال��دي��ن��ي. و���ش��ار غطاء  االإل���ت���زام 

اليه�ديات  الن�شاء  ل��دى  ال��راأ���ش 

مكمالً  جزًءا  ال��شطى  القرون  منذ 

فاإن  وبالتايل  الدينية،  للطق��ش 

غ��ط��اء ال���راأ����ش ال���ذي ه��� اخل��م��ار 

اجللباب  ه�  ال��ذي  اجل�شد  وغطاء 

يه�دية  ع��ادة  ك��ان  االإ���ش��الم،  يف 

لدى  دينية  فري�شة  اإىل  ثم حت�ل 

)احل��ري��دمي(.  املتدينني  اليه�د 

التلم�دية  امل��ش�عة  يف  جاء  وقد 

ه�  ال��راأ���ش  غطاء  اأو  احل��ج��اب  ان 

ارتداء  كان  و�ش�اء  يه�دية.  عادة 

يف  فري�شة  اأو  ع��ادة  الراأ�ش  غطاء 

الديانة اليه�دية فمن امل�شّلم به 

اأنه كان م�ج�ًدا بل معروًفا ورائًجا 

الدينية  اليه�دية  املجتمعات  يف 

القدمية.

براير  مناحيم  الدكت�ر  ويق�ل 

من جامعة ي�شيفا اأنه كان من عادة 

علًنا  اخل��روج  اليه�ديات  الن�شاء 

اأحياًنا  ك��ان  ال��ذي  ال��راأ���ش  بغطاء 

وي��رتك  ب��ال��ك��ام��ل  ال���ج��ه  يغطي 

اأق���ال  يقتب�ش  وه�  واح��دة.  عيًنا 

لي�ش  مثل:  القدماء  االأحبار  بع�ش 

اخلروج  ا�رسائيل  بنات  �شيمة  من 

الرجل  ول��ع��ن  م��ك�����ش���ف..  ب��راأ���ش 

مرئًيا..  زوجته  �شعر  ي��رتك  ال��ذي 

�شعرها  ت��ع��ر���ش  ال��ت��ي  وامل�����راأة 

الفاقة..  لنف�شها  جتلب  للزينة 

يحرم  اأن��ه  اليه�دية  ال�رسيعة  ويف 

اإم��راأة  ح�ش�ر  يف  ال�شل�ات  ت��الوة 

هذا  الأن  ال��راأ���ش  وحا�رسة  متزوجة 

لت�ا�شعها.  واإهانة  تعرًيا  ي�شكل 

اأن��ه  على  احل��ج��اب  اعترب  وك��ذل��ك 

ومركزها  لنف�شها  امل��راأة  اح��رتام 

ي�شمح  مل  وب��ال��ت��ايل  االج��ت��م��اع��ي، 

اليه�دي  املجتمع  يف  للم�م�شات 

القدمي بتغطية �شعرهن.

امل����راأة  اأن  امل���راج���ع  وت��ف��ي��د   

ع�رس  التا�شع  القرن  يف  اليه�دية 

تعبرًيا  الراأ�ش  غطاء  ترتدي  كانت 

وارت��ف��اع  املحرتمة  مكانتها  ع��ن 

وبالتايل  االج��ت��م��اع��ي،  م�شت�اها 

الطبقات  من  الن�ش�ة  بع�ش  كان 

حتى  احلجاب  يرتدين  �شاأًنا  االأقل 

هن  مما  اأعلى  م�شت�ى  يف  يظهرن 

اأن  على  ن�شت  وال���ت����راة  عليه. 

عق�بة املراأة املتزوجة وامل�شيعة 

الكاهن  بك�شف  ت��ب��داأ  لعفتها، 

ل��راأ���ش��ه��ا وه���ذا ب��ح��د ذات���ه دليل 

كاف و�رسيح على اأن ارتداء املراأة 

مقيا�ًشا  يعد  للحجاب  اليه�دية 

ل�رسفها و�شم� مكانتها، ونزعها له 

دليل  ف�شادها. 

»�شعر  اأن  ال��ت��ل��م���د  يف  وج����اء 

هناك  فاإن  وبالتايل  ع�رة«  املراأة 

امل��راأة  خ��روج  بتحرمي  يفتي  م��ن 

يف  ول�  حا�رسة  املعتربة  اليه�دية 

وذهب  بل  اخلا�ش،  منزلها  فناء 

االإفتاء  حد  اإىل  احلاخامات  بع�ش 

من  ال��ن�����ش��اء  �شعر  ح��ل��ق  ب���ج���ب 

اأ���ش��ا���ش��ه، ورف�����ش امل��ت�����ش��ددون 

رابني  ت�بة  )احل��ري��دمي(  اليه�د 

اآل���ين  �ش�الميت  ال���زي��رة  وت�بة 

اإىل  عمدت  ل�  »حتى  حك�مته  يف 

حلق راأ�شها وتغطيته«.  وكل هذه 

متفرقة  مظاهر  جمرد  هي  االأم���ر 

حل��ق��ي��ق��ة واح�����دة وه����ي ال�������رساع 

املتجذر واخلطري بني العلمانيني 

وامل���ت���دي���ن���ني امل���ت���زم���ت���ني يف 

ث�رة  ب���ادر  جند  اإذ  العدو،  كيان 

ن�شائية ق�شائية �شد من ي�شم�ن 

»ح����را�����ش ال���ط���ه���ارة«. وه������ؤالء 

املتزمتني  ال��ي��ه���د  ال��رج��ال  م��ن 

االإكراه  من  ن�ًعا  يفر�ش�ن  الذين 

الذك�ري جتلى من خالل ما �شمي 

بحرب احلافالت حيث يفر�ش على 

اخللفي  اجل��زء  ا�شتعمال  الن�شاء 

االأم��ام��ي  ال��ب��اب  اأم���ا  منها ف��ق��ط، 

فمخ�ش�شة  االأم��ام��ي��ة  وامل��ق��اع��د 

للرجال فقط. 

اجل���دي���ر ب����ال����ذك����راأن ال��ي��ه���د 

يتكاثرون  ا�رسائيل  يف  املتدينني 

اأعلى  وه��ي  �شن�ًيا   %6،6 بن�شبة 

وهي  العامل  يف  ب�رسي  تكاثر  ن�شبة 

التكاثر  ن�شبة  م��ن  ح��ت��ى  اع��ل��ى 

واجلدير  غ��زة،  قطاع  يف  الطبيعي 

الدولة  تدعمهم  ه�ؤالء  اأن  بالذكر 

لكي ي�شكل�ا بح�شب خمططاتها ما 

الدمي�غرايف  الردع  ميزان  ت�شميه 

يف  للعرب  الطبيعي  النم�  مقابل 

اجلليل واملثلث والنقب. 

ه���ذه  يف  االأه�������م  وال���ق�������ش���ي���ة 

ال�شيطرة  يف  تكمن  املخططات 

اال�رسائيلية  ال�شهي�نية  اليه�دية 

ع���ل م��دي��ن��ة ال��ق��د���ش ال�����رسق��ي��ة 

ال�����ش��ل��ط��ات  اإن  اإذ  امل��ح��ت��ل��ة، 

وبلدية  احلك�مة  اأي  اال�رسائيلية، 

ب�شكل  تعمل  الغربية،  القد�ش 

ي�شمى  ما  على  لل�شيطرة  حثيث 

ب��احل������ش امل��ق��د���ش، وذل���ك من 

خالل عملية تخطيط خطرية للغاية 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ���ش��خ امل��ت��دي��ن��ني 

بي�ت  وه���دم  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  اىل 

رزقهم،  م�شادر  وتدمري  العرب 

�شد  ع��رق��ي  ت��ط��ه��ري  ع��م��ل��ي��ة  يف 

اإال  الفل�شطينيني.  املقد�شيني 

واالجت��اه��ات  الت�جهات  ه��ذه  اأن 

لها �شلبياتها الكبرية على ال�اقع 

االإ�رسائيلي ومن اأبرزها:

املتدينني  ال��ي��ه���د  ت��ك��اث��ر   -

لعلمانية  ت��ه��دي��ًدا  ي�شكل  ب���ات 

ودمي�قراطيتها،  العربية  الدولة 

ينق�شم�ن  ه����ؤالء  واأن  ا  خ�ش��شً

عددهم  وي��ق��در  ف��رق��ة   180 اىل 

ما  اأي  ن�شمة  األ���ف   870 ب���  االآن 

ا�رسائيل،  يه�د  من   %15 يعادل 

وي�جد عدد مماث�ل منه�م اأي�شاً يف 

اخلارج.

االقت�شادية  الفج�ات  تزايد   -

ب��ني ���رسائ��ح امل��ج��ت��م��ع وب��ال��ت��ايل 

ال�شيا�شية  اال�شتقطابات  تزايد 

واحلزبية.

- ت���زاي���د امل���خ���اوف م���ن ج���راء 

والتعليمي�ة  الثقافي�ة  التح�الت 

وا�شتبدالها مب�شامني ومعتق�دات 

الق�انني  اخ�شاع  وبالتايل  دينية، 

ال��شعية لل�رسيعة اليه�دية.

داخ��ل  احل��ي��اة  ن�عية  ت��ده���ر   -

تفاقم  م��ع  اال���رسائ��ي��ل��ي  املجتمع 

هجرة العلمانيني اإىل اخلارج.

- تاأثر ال�شيا�شات اال�شرتاتيجية 

مما  اجل��دي��د  بال�اقع  واالقليمية 

على  ال�ج�دية  املخاطر  من  يزيد 

الدولة.

وانت�شار  ادارة  �ش�ء  ح�ش�ل   -

الف��شى والت�شدعات االجتماعية.

اال�ستقالل  وث��ي��ق��ة  ���س��ق��وط   -

دولة  باأنها  ا�رسائيل  عرفت  التي 

اأ�شا�ش  ق�مية لليه�د قامت على 

دمي�قراطي، وا�شتبدالها بتعريف 

الدولة كدولة يه�دية ذات �شيادة 

دينية ق�امها ال�رسيعة.
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تعمل �ل�ضلطات �ال�رس�ئيلية لل�ضيطرة 

على �حلو�س �ملقد�س من خالل �ضخ 

�ملتدينني �إىل هذه �ملناطق وهدم 

بيوت �لعرب وتدمري م�ضادر رزقهم

ظاهـرة »طالبان ��رس�ئيل«    وتـد�عـياتهــا





يعترب نظام عقد الـ B.O.T من الأنظمة احلديثة التي تعتمدها الدول لتنفيذ م�ضاريع �ضخمة يف البنية التحتية وغريها، 

اإ�رشاك القطاع  اأن  الأوتو�ضرتادات والطرقات واجل�ضور واملطارات والت�ضالت واملرافىء واملاء والكهرباء... فقد تبني  مثل 

اخلا�ص يف هذه امل�ضاريع يوؤمن نوعية اأف�ضل ويوفر يف الوقت والكلفة. ويعترب هذا العقد �ضكالً من اأ�ضكال حتقيق امل�ضاريع 

�ضة امتياًزا لت�ضميم م�رشوع معني وتنفيذه وت�ضغيله بعد اأن تكون الدولة قد قررت  ومتويلها؛ اإذ متنح �رشكة متخ�ضِّ

خطوطه العري�ضة واأهدافه. وتتوىل ال�رشكة القيام بجميع خطوات امل�رشوع من اإن�ضائه اىل ت�ضغيله وا�ضتثماره حل�ضابها 

دة من ال�ضنوات، ويف نهاية مدة المتياز تقوم ال�رشكة باإعادة اأ�ضول امل�رشوع اىل الدولة يف حالة جيدة  اخلا�ص ملدة حمدَّ

لال�ضتمرار يف ت�ضغيله وا�ضتثماره، بدون مقابل اأو مبقابل متفق عليه.

تعريف عقد الـ B.O.T واأهميته وانت�ضاره

بناء  ه��ي:  كلمات  لثالث  اخت�صار   B.O.T ال��� 

)Build( – ت�صغيل )Operate( – نقل امللكية 

باأنه  العقد  هذا  تعريف  وميكن   .)Transfer(

اإتفاق بني الدولة و�رشكة متخ�ّص�صة من �رشكات 

القطاع اخلا�ص، توكل مبوجبه الدولة اىل ال�رشكة 

مهمة القيام باأعمال تدخل يف ن�صاطات القطاع 

العام، عن طريق منح هذه ال�رشكة امتياًزا وفق 

�صخم  م�رشوع  ان�صاء  اأجل  من  القانونية  الأ�صول 

هذا  متويل  ال�رشكة  وتتوىل  وت�صغيله.  وتنفيذه 

امل�رشوع، من دون اإرهاق املوازنة العامة للدولة 

ما  باإ�صتعادة  لها  ي�صمح  اأن  على  نفقات،  ب��اأي 

اأرباحها  اىل  اإ�صافة  امل�رشوع  هذا  على  اأنفقته 

من  معينة  ر�صوم  ا�صتيفاء  عرب  فيه  املتوخاة 

امل�صتفيدين من خدماته مبا�رشة. ويتم كل ذلك 

الإداري��ة  واأجهزتها  الدولة  ورقابة  اإ���رشاف  حتت 

التي حتّدد مقدار الر�صوم وكيفية اإ�صتيفائها، 

متفق  فنية  و�صوابط  قانونية  ق��واع��د  �صمن 

عليها م�صبقاً. وتقوم ال�رشكة با�صتثمار امل�رشوع 

يف  تقوم  ثم  الزمن،  من  مدة  اخلا�ص  حل�صابها 

اإىل  به  يتعلَّق  ما  وك��ل  ملكيته  بنقل  نهايتها 

الدولة اأو اإحدى الدارات اأو املوؤ�ص�صات العامة.

ال�صتثمار،  B.O.T من عقود  ال�  ويعترب عقد 

القانونية  للقواعد  ال�صفة  بهذه  يخ�صع  وه��و 

عاملًيا  نظاًما  اأ�صبح  وقد  لال�صتثمار.  املنظمة 

تلجاأ  القت�صادية،  وامل�صاريع  اخلطط  لتحقيق 

موازناتها  ع��ج��ًزا يف  ت��ع��اين  ال��ت��ي  ال���دول  ال��ي��ه 

ال�صالح  خطط  حتقيق  من  مينعها  العمومية 

�صعوبها.  اإحتياجات  وتلبية  القت�صادي  والنمو 

فاخليارات التقليدية التي تلجاأ اليها احلكومات 

تلبيتها  ع��دم  اإم��ا  ه��ي:  الحتياجات  تلك  اأم��ام 

زيادة  واإم��ا  الالزمة،  الأم��وال  توافر  عدم  ب�صبب 

وكال  لها،  املنا�صب  التمويل  لتاأمني  ال�رشائب 

اإقت�صادًيا  �صيئة  نتائج  اىل  ي��وؤدي  اخليارين 

 B.O.T ال���  عقد  نظام  اعتمد  واجتماعًيا.وقد 

اخلا�ص  بالقطاع  ال�صتعانة  عرب  ثالث  كخيار 

البنى  لن�صاء  وخرباته  ا�صتثماراته  وا�صتخدام 

التحتية املطلوبة مقابل ال�صتفادة من عائدات 

وفق  الزمن،  من  حم��دَّدة  لفرتة  العام  املرفق 

�رشوط وقواعد خا�صة. 

ولعلَّ م�صاريع الوتو�صرتادات الكربى يف معظم 

دول العامل، التي ي�صلكها املارة لقاء بدل معني 

على �صكل ر�صم يدفعه املنتفع عند البدء بولوج 

ال�  عقد  نظام  على  مثال  الوتو�صرتاد، هو خري 

B.O.T، حيث يقوم امل�صتثمر باإ�صتيفاء حقوقه 
املالية من املنتفعني مبا�رشة ل�صرتداد ما دفعه 

الوت��و���ص��رتاد  لن�صاء  ونفقات  م�صاريف  م��ن 

اإ�صافة اىل ربحه املاأمول من تنفيذه وت�صغيله، 

املخاطر  جميع  العتبار  بعني  الأخذ  مع 

من  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  مواجهتها  املمكن 

ال�صتثمارات الطويلة الأمد.

ول يعترب نظام عقد ال� B.O.T نظاًما 

جديًدا من الناحية التنفيذية للم�صاريع 

اإمنا يعترب  والتقنية،  الفنية  الكربى، ول �صيما 

نظاًما جديًدا من الناحية التنظيمية الدارية ومن 

ناحية م�صدر متويل امل�صاريع العامة، فهو �صكل 

اأ�صكال حتقيق امل�صاريع ومتويلها، يعتمد  من 

والبناء  الت�صميم  م�صوؤولية  امل�صتثمر  حتميل 

والت�صييد والتمويل.

وقد انت�رش هذا النظام ب�صكل كبري مع بدايات 

القرن التا�صع ع�رش التي �صهدت انت�صار ال�صكك 

و�صائل  وتطور  للموا�صالت  كو�صيلة  احلديدية 

نظام عقد  قدَّم  التكنولوجية، حيث  الت�صالت 

البنية  م�صاريع  متويل  مل�صكلة  حالً   B.O.T ال� 

ال�صناعية  والأ����ص���واق  واملجمعات  التحتية، 

بكفاءة  ال�صخمة،  الزراعية  وامل�صاريع  الكربى 

اأكرب و كلفة اأقل وتقنية اأف�صل.

ويعترب متويل امل�صاريع الكربى حجر الزاوية 

يف ا�صرتاتيجية نظام عقد ال� B.O.T، حيث ُيرّكز 

امل�رشوع  اأ�صول  على  واملقر�صون  امل�صتثمرون 

على  تركيزهم  من  اأكرث  عائدات،  من  يدره  وما 

ال�صمانات احلكومية.
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كانون الأول

نحن والقانون

اإعداد:

د. نادر عبدالعزيز �ضايف

          حمام بالإ�ضتئناف

ما هي عقود الـ

وملاذا يتم اعتمادها؟



ملاذا يتم اعتمادها؟

BO و
T
لـ
د ا

قو
ع
ي 
ه
ها؟ ما 

عقود الـBOT وملاذا يتم اعتماد
هي 

ما 

ا؟ 
ه
د
ما
ت
ع
م ا
ت
ي
ذا 
ملا

الـBOT و
قود 

ما هي ع

كانون الأول

نحن والقانون
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متييز عقد الـ B.O.T عن اخل�ضخ�ضة

اإّن عقد اخل�صخ�صة هو عقد اإداري يتم اإبرامه 

بيع  مو�صوعه  اخل��ا���ص،  والقطاع  ال��دول��ة  بني 

م�رشوع متلكه الدولة ونقل ملكيته كلًيا اأو جزئًيا 

فتنقطع  اخل��ا���ص،  القطاع  اأ�صخا�ص  اأح��د  اإىل 

عالقة الدولة نهائًيا بامل�رشوع. وعلى الرغم من 

B.O.T من  ال�  ت�صابه عقد اخل�صخ�صة مع عقد 

ناحية تناولهما اأموالً عامة متلكها الدولة ونقل 

ملكيتها اإىل القطاع اخلا�ص، اإل اأنهما يختلفان 

من عدة نواٍح، اأهمها: 

مرفق  ان�صاء  هو   B.O.T ال�  عقد  مو�صوع  اإن   

يف  عليها  متفق  حم���دَّدة  مل��دة  وت�صغيله  ع��ام 

عليه  ال�صيطرة  بحق  الدولة  احتفاظ  مع  العقد، 

باإن�صائه  تتعلق  وقواعد  �رشوط  و�صع  خالل  من 

وت�صغيله اإ�صافة اإىل حق ال�رشاف والرقابة على 

امل�رشوع حتى اإعادة ملكيته اإىل الدولة يف نهاية 

املدة املتفق عليها. 

 اأما يف عقد اخل�صخ�صة، فتنتقل ملكية امل�رشوع 

نهائًيا اإىل القطاع اخلا�ص وتنقطع عالقة الدولة 

اأو  رقابته  اأو  اإدارت��ه  يف  التدخل  عن  ومتتنع  به 

ال�رشاف عليه. 

 B.O.T ال�  نظام عقد  يعترب  ذلك،  وبناء على 

متويل  وبني  اخل�صخ�صة  نظام  بني  و�صًطا  حالً 

من  للدول  التقليدية  الو�صائل  عرب  امل�صاريع 

خالل فر�ص ال�رشائب اأو احل�صول على القرو�ص 

يف  اإع��ت��م��ادات  ر�صد  اأو  اخلارجية  اأو  الداخلية 

املوازنات العامة.

B.O.T اإيجابيات عقد الـ

لعقد ال�B.O.T عدة اإيجابيات اأهمها الآتي:

ان�ضاء امل�ضاريع العامة من دون زيادة   •
الأعباء على املوازنة العامة للدولة:

اإتاحة فر�ص  اىل   B.O.T ال�  عقد  نظام  يوؤدي 

ال��ع��ام��ة وحت�صينها  امل�����ص��اري��ع  لإن�����ص��اء  ك��ربى 

وتطويرها ومتويلها عن طريق القطاع اخلا�ص 

مع جتنيب املوازنة العامة للدولة زيادة النفاق 

اأن تقوم الدولة بتاأخري تنفيذ  العام. فبدلً من 

تاأمني  ح��ني  اىل  ال�صخمة  احليوية  امل�صاريع 

نظام  اىل  تلجاأ  امل�صاريع،  لتلك  الالزم  التمويل 

دون  من  تنفيذها  يف  للمبا�رشة   B.O.T ال�  عقد 

ل امللتزم  حتّمل اأعباء مالية اإ�صافية. حيث يتحمَّ

وحده مهمة تاأمني التمويل الالزم لدفع تكاليف 

ان�صاء املرفق العام وم�صاريف اإدارته و�صيانته 

طوال مدة العقد.

• اإدخال ا�ضتثمارات جديدة:
عندما   B.O.T ال���  عقد  نظام  اأهمية  تظهر 

تكون ال�رشكات التي تتوىل اإن�صاء املرفق العام 

الأجنبية  اأو  العاملية  ال�رشكات  م��ن  وت�صغيله 

ال�صخمة، حيث تقوم باإدخال ا�صتثمارات جديدة، 

امل��دف��وع��ات  م��ي��زان  حت�صني  اىل  ي����وؤدي  مم��ا 

للدولة  العامة  امل��وازن��ات  يف  العجز  وتخفي�ص 

اخلارجي  اأو  الداخلي  القرتا�ص  وال�صتغناء عن 

العام  ال��دي��ن  خ��دم��ة  اأع��ب��اء  م��ن  يتبعهما  وم���ا 

اىل  يوؤدي  كما  واملالية.  ال�صيا�صية  وال�صغوط 

وجذبه  واخل��ارج��ي  املحلي  امل��ال  راأ���ص  حتريك 

وتطوير  واإن�����ص��اء  النقدية،  ال�صيولة  وت��وف��ري 

وماء  طرقات  من  التحتية  والبنى  املوا�صالت 

وجود  منطقة  يف  وغريها  واإت�صالت  وكهرباء 

امل�رشوع مو�صوع هذا العقد.

• اإيجاد فر�ص عمل جديدة:
يوؤدي نظام عقد ال� B.O.T اىل اإن�صاء م�صاريع 

جديدة اأو تو�صيع امل�صاريع القائمة وتطويرها، 

ا  مما يوؤدي اىل خلق فر�ص عمل جديدة، وخ�صو�صً

لالأيدي العاملة املتخ�ّص�صة. اإل اأنه على الدولة 

اأن تتنبه اىل �رشورة حماية اليد العاملة املحلية 

من مناف�صة اليد العاملة الأجنبية، فتفر�ص على 

ال�رشكة املتعاقدة ا�صتخدام احلد الأعلى من اليد 

اإدارة امل�رشوع املتفق عليه  العاملة الوطنية يف 

وتنفيذه، مما ي�صاعد على تخفيف حدة البطالة 

يف  متقدمة  خربات  الوطنيني  العمال  واإك�صاب 

يف  العاملية  التكنولوجيا  ونقل  التطور  مواكبة 

املجالت كافة.

• تطوير القطاع العام وحت�ضينه:
يف  الإدارة  اأداء  �صوء  من  ال��دول  غالبية  تعاين 

و�صعف  البريوقراطية  ب�صبب  ال��ع��ام  القطاع 

التطور  مواكبة  وعدم  املوظفني  لدى  اخلربات 

العلمي والعملي يف معظم املجالت. لذلك ي�صمح 

نظام عقد ال� B.O.T بتطوير اأداء املرافق العامة 

و�رشعة تلبية حاجات امل�صتهلكني واملتعاملني 

مع هذه املرافق. هذا بالإ�صافة اىل امل�صاهمة يف 

تر�صيد الطاقة يف املرافق العامة اىل درجة عالية 

ال�رشكات  حتر�ص  حيث  والكمال،  اجل���ودة  من 

ا�صتعمال  يف  الهدر  تقلي�ص  على  �صة  املتخ�صِّ

وعدم  والهاتفية،  واملائية  الكهربائية  الطاقة 

ة اليها وبالقدر  ا�صتعمالها اإل عند احلاجة امللحَّ

ما تقدم املحافظة  اإىل  الالزم حلاجتها. ي�صاف 

نقل  ال�رشكة  تلتزم  حيث  امل�رشوع،  ملكية  على 

املتفق  امل��دة  انتهاء  عند  الدولة  اىل  ملكيته 

.B.O.T �عليها يف عقد ال

• امل�ضاهمة يف نقل التكنولوجيا وتدريب 
العاملني عليها:

نقل  يف   B.O.T ال�����  ع��ق��د  ن��ظ��ام  ي�����ص��اه��م 

اإن�صاء  يف  املتطورة  التكنولوجية  املعلومات 

املرافق العامة وت�صغيلها اىل الدولة املتعاقدة، 

نقل  مبوجب  املتعاقدة  ال�رشكات  تلتزم  حيث 

 Know( املعرفة  بحق  املعروف  التكنولوجيا 

How(، وتدريب العاملني عليها لكي ت�صتطيع 
الدولة متابعة اإدارة املرفق العام وت�صغيله بعد 

ال�  عقد  مدة  انتهاء  عند  اليها  ملكيته  انتقال 

من  التكنولوجيا  نقل  موجب  ويعترب   .B.O.T
اأهم اللتزامات التي تفر�صها الدولة على عاتق 

ال�رشكة املتعاقدة اأو �رشكة امل�رشوع.

B.O.T ضلبيات عقد الـ�

ثمة  عنها  حتدثنا  التي  الإي��ج��اب��ي��ات  مقابل 

�صلبيات لهذا العقد، واأهمها ما يلي:

• �ضعف الئتمان لدى ال�رشكة املتعاقدة:
قد تكون ال�رشكة التي تتعاقد مع الدولة وفق 

ذمتها  يف  �صعًفا  تعاين   B.O.T ال�  عقد  نظام 

الئتمانية، فتلجاأ اىل ال�صوق املحلية لالقرتا�ص 

الالزم للم�رشوع  التمويل  اأجل احل�صول على  من 

ول�صترياد املعدات والأجهزة الالزمة من اخلارج، 

الأموال من اخلارج ل�صتثمارها  بدلً من حتويل 

يف ال�صوق املحلية، مما يوؤدي اىل زيادة الطلب 
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كانون الأول

نحن والقانون
العملة  قيمة  واإنخفا�ص  الأجنبية  العمالت  على 

ال�رشكة  ق��درة  ع��دم  ذل��ك  اإىل  ي�صاف  الوطنية. 

ي��وؤدي  مما  التزاماتها  تنفيذ  على  املتعاقدة 

ة  اىل ف�صل امل�رشوع، مع ما يتبعه من م�صاكل جمَّ

على ال�صعد القت�صادية والجتماعية والعمالية 

وغريها...

الكبري  احل��ر���ص  ال��دول��ة  م��ن  ي�صتدعي  وه��ذا 

على  املتعاقدة  ال�رشكة  ق���درة  م��ن  والتحّقق 

املالية  قدراتها  من  والتاأّكد  تعهداتها  التزام 

جمال  يف  وخربتها  �صمعتها  وم��ن  والئتمانية 

ال�رشكة  جل��وء  اأن  كما  العقد.  مو�صوع  امل�رشوع 

املتعاقدة للتمويل من امل�صارف واملوؤ�ص�صات 

هذه  اإ�صتفادة  على  ي�صاعد  قد  املحلية  املالية 

القرو�ص  فوائد  من  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف 

اىل  الفوائد  ه��ذه  تذهب  اأن  ب��دل  واإيجابياتها 

�رشط  اخلارجية،  املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف 

من  للتاأكد  الكافية  املالية  ال�صمانات  تاأمني 

قدرة ال�رشكة املتعاقدة على القيام بالتزاماتها 

بع�ض  ي�صرتط  وقد  واملالية.  والتقنية  الفنية 

نظام  يف  معها  املتعاقدة  ال�رشكات  على  الدول 

من  كبري  ج��زء  متويل  يتم  اأن   B.O.T ال���  عقد 

وتوفري  لل�رشكة  ال��ذات��ي  التمويل  من  امل�����رشوع 

ال�صمانات امل�رشفية الكافية لتغطية القرو�ص 

وفوائدها.

• حتويل الأرباح اىل اخلارج:
ال�  عقد  يف  املتعاقدة  ال�����رشك��ات  غالبية  ان 

مما  عاملية،  اأو  اأجنبية  �رشكات  تكون   B.O.T
الناجتة عن امل�صاريع  الأرباح  يوؤدي اىل حتويل 

تفر�ص  ق��ي��ود  م��ن دون  اخل���ارج  اىل  ��ذة  امل��ن��فَّ

الأرب��اح  هذه  من  جزء  اإ�صتثمار  امل�صتثمر  على 

اختالل  اىل  ي��وؤدي  ما  املتعاقدة،  الدولة  داخ��ل 

ال�صيولة  على حجم  والتاأثري  املدفوعات  ميزان 

الدولة  على  يفر�ص  وه��ذا  املحلية.  ال�صوق  يف 

احلر�ص على معاجلة هذه الناحية من خالل و�صع 

�صوابط قانونية ومالية للحد من �صيئات حتويل 

اأرباح ال�رشكات اىل اخلارج.

• ارتفاع اأ�ضعار العقارات يف منطقة تنفيذ 
امل�رشوع وم�ضاعفة اأرباح ال�رشكات:

اىل  م�رشوع يف منطقة معينة  اأي  تنفيذ  ي��وؤدي 

الطرقات  �صق  ع��رب  التحتية،  البنى  حت�صني 

الأوتو�صرتادات  ا  وخ�صو�صً املتطورة  اجلديدة 

ال�رشيعة وتاأمني اخلدمات ال�رشورية من كهرباء 

ارتفاًعا  ينعك�ص  واإت�صالت وغريها، مما  ومياه 

ب�صبب  املنطقة  تلك  يف  العقارات  اأ�صعار  يف 

انتعا�صها اإقت�صادًيا. فتكون ال�رشكة املتعاقدة 

التي قامت ب�رشاء م�صاحات �صا�صعة من الأرا�صي 

على جوانب هذه الطرقات قد �صاهمت يف اإرتفاع 

اأرباحها الناجتة عن اإرتفاع اأ�صعار تلك العقارات 

بن�صبة قد تفوق اأحياًنا قيمة اأرباح امل�رشوع نف�صه 

 .B.O.T �بالنظر اىل طول مدة عقد ال

ال�  عقد  نظام  اىل  تلجاأ  التي  ال���دول  اأن  اإل 

B.O.T تعمل ب�صكل جدي على تخفيف م�صاوئ 
منوذجية  عقود  تنظيم  خ��الل  من  العقد،  ه��ذا 

من  كل  حقوق  ووا�صح  دقيق  ب�صكل  تت�صمن 

ب�صكل  والتزاماتهما  املتعاقدة  وال�رشكة  الدولة 

فكرة  واإت�����ص��اع  العاملي  التطور  م��ع  يتنا�صب 

�صاهمت  التي  املعلومات  وتكنولوجيا  العوملة 

عاملية  واإحتكارات  وتكتالت  �رشكات  اإن�صاء  يف 

ه�ذه  اأن  كما  معين�ة.  م�صاريع  يف  �صة  متخ�صِّ

ال�دول تقوم ب�صن ت�رشيع�ات جدي�دة من �صاأنها 

اأن تواكب التطور العامل�ي احلا�ص�ل يف املجالت 

العلمي�ة والتقنية كاف�ة، وت�صكي�ل جلان خا�صة 

�صة للمراقبة وال�رشاف على ح�ص�ن �صري  ومتخ�صِّ

اإىل  بتنفيذها و�صولً  البدء  منذ  امل�صاريع  عمل 

ي�ص�اف  ملكيتها.  ونقل  وت�صغيلها  اإدارت��ه��ا 

ل�صمان  التاأمي�ن  �رشك�ات  دور  تفعيل  ذلك  اىل 

والدول�ة  ال�رشكات  م��ن  لكل  اخل�صارة  خماط�ر 

املحافظة  مع  وت�صغيلها،  امل�صاريع  تنفي�ذ  يف 

القت�صادي  ال�صتقرار  من  الأدن��ى  احل�د  على 

وال�صيا�صي.

واقع عقد الـ B.O.T يف لبنان

اإن اإعتماد لبنان النظام القت�صادي احلر وعدم 

وجود العديد من العقبات املالية التي تعرت�ص 

ت�صاعد  عوامل  ت�صكل  ال�صتثمارية؛  امل�صاريع 

.B.O.T �على اعتماد نظام عقد ال

 B.O.T �ومن امل�صاريع التي نّفذت وفق نظام ال

ال�صياحي  جعيتا  م��غ��ارة  مرفق  جتهيز  م�����رشوع 

وا�صتثماره الذي مّت مبوجب قرار وزير ال�صياحة 

حيث  1993/11/18؛  ت��اري��خ   186 ال��رق��م 

ا�صتثمار  حق  الملانية  »مابا�ص«  �رشكة  عطيت 
ُ
اأ

من  امل��ك��وَّن  ال�صياحي  جعيتا  م��غ��ارة  م��رف��ق 

مغارتني وتلفريك وخط �صكة حديدية وا�صرتاحة 

وم��ط��اع��م وم��واق��ف ل��ل�����ص��ي��ارات، وغ��ريه��ا من 

املعدات والتجيزات املتعلقة بهذا املرفق ملدة 

18 �صنة لقاء بدلت �صنوية حمدَّدة. وقد ت�صّمن 

تتعلق  امل��ذك��ورة  ال�رشكة  على  موجبات  العقد 

بو�صع الدرا�صات والت�صاميم واخلرائط التقنية 

واإع���ادة  وامل��ال��ي��ة  والقت�صادية  والهند�صية 

والرتميم  الت�صليحات  واإج���راء  املرفق  تاأهيل 

والتجهيز وال�صيانة واحلرا�صة والتنظيف، مقابل 

مغارة  دخ��ول  ر���ص��وم  اإ�صتيفاء  يف  ال�رشكة  ح��ق 

جعيتا بعد احل�صول على موافقة وزارة ال�صياحة 

على قيمتها، وعلى اأن يكون لهذه الوزارة حق 

العمل،  و�صري  الإدارة  على  وال����رشاف  املراقبة 

والتجهيزات  املن�صاآت  جميع  تت�صّلم  اأن  اإىل 

واملعدات عند انتهاء مدة ال�صتثمار ومن دون 

�صدر  ذلك  بعد  تعوي�ص.  ب��اأي  ال�رشكة  مطالبة 

ال��رق��م 6  ال��ق��رار  اللبناين  ال����وزراء  ع��ن جمل�ص 

)بتاريخ 1995/6/15( القا�صي بتمديد مدة 

ال�صتثمار.

اإتفقت   ،1994/6/28 وبتاريخ  ذل��ك  اإىل 

اللبنانية  وال���ربق  وال��ربي��د  الت�����ص��الت  وزارة 

على  »و�صيلي�ص«،  �صل«  »ليبان  �رشكتي  م��ع 

اأ�صا�ص  الهاتف اخللوي على  بنية  اإعادة جتهيز 

بني  الت��ف��اق  مت  كما   .B.O.T ال���  عقد  ن��ظ��ام 

و�رشكة  والال�صلكية  ال�صلكية  الت�صالت  وزارة 

بتاريخ  تعديله  ج��رى  ال��ذي  بو�صت«  »ليبان 

باخلدمات  القيام  اأ�صا�ص  على   1998/7/22

الربيدية.

مرجع:

املهند�ص داود خلف، عقود تنفيذ وت�صغيل 

ونقل امللكية، عمان، 2003.







يف قاعة حما�رضات مدر�سة ال�سحة الع�سكرية 

يف الطبابة الع�سكرية األقى الدكتور ال�سوي�رضي 

الفرن�سية  باللغة  حمضضا�ضضرضة  بيتولو  �سرييل 

املنطقة  يف  بضضاملضض�ضضسضضاب  »الضضعضضنضضايضضة  بضضعضضنضضوان 

باتي�ست  جضضان  النقيب  بح�سور  التكتية«، 

عن  وممثل  الفرن�سية،  ال�سفارة  من  ترو�ش 

مدر�سة  وقضضائضضد  الضضلضضبضضنضضاين،  الأحضضمضضر  ال�سليب 

وعدد  حمية،  ع�سام  العميد  الع�سكرية  ال�سحة 

كبري من اأطباء املدر�سة و�سباطها.

اآمضر  الأ�سطضا  اأدميتضا  املضضازم  قّدمت  بدايضة 

وهو  املحا�سضر  املضضدر�ضضسضضة  يف  التعليم  وحضضدة 

وطب  اإنضضعضضا�ضضش  واخت�سا�سي  تخدير  طبيب 

بيتولو  الضضدكضضتضضور  بضضعضضدهضضا  ا�ضضسضضتضضهضضّل  طضضضضوارئ. 

فضي  الضضظضضاهضضضضضر  الإخضضضتضضضاف  بتبيضان  حمضضا�ضضرضتضضه 

اأر�ضضضش  عضضلضضى  املضض�ضضسضضاب  مضضع  الضضتضضعضضامضضل  كيفيضة 

الطبّية  املمار�سة  الفرق بني  مو�سحاً  املعركة 

اأ�سباب  و�ضضرضح  املدنية؛  والأخضضضرى  الع�سكرية 

الضضوفضضاة املضضمضضكضضن تضضفضضاديضضهضضا عضضنضضد الإ�ضضسضضابضضة يف 

ال�سدري  والإ�سرتواح  كالنزيف  القتال  اأثناء 

ومنها  ال�سوائل  وفضضقضضدان  بالرئة(  )الإ�ضضسضضابضضة 

اأدوات  با�ستعمال  وذلضضك  كبري،  ب�سكل  الضضدم 

ة. طبّية خا�سّ

املنطقة  الطبية يف  العناية  اأّن  اإىل  اأ�سار  كما 

التكتية تتطّلب ثاث مراحل للتمّكن من اإخاء 

العناية  اأّولضضهضضا  املعركة،  اأر�ضضش  من  امل�ساب 

�ضضرضورة  على  �سّدد  حيث  النريان  مرمى  حتت 

عند   )Tourniquet( امل�سغط  ا�ستعمال 

احلاجة و�سحب امل�سابني، ثم العناية التكتية 

ي�سار  حيث  اآمنة،  �سبه  منطقة  يف  بامل�سابني 

اإىل �سحبهم لإجراء املعاجلة الأّولية ونقلهم اإىل 

منطقة اآمنة. وتالًيا العناية الطبّية النهائية يف 

الآمنة حيث يتم ا�ستكمال العاج من  املنطقة 

تركيب م�سل وحترير املجاري حول التنف�سّية 

اإىل  لحًقا  ي�سار  اأن  على  الك�سور،  وتثبيت 

نقلهم بالأف�سلية وبح�سب خطورة الإ�سابة.

الإخضضاء  طضضرق  بيتولو  الدكتور  عر�ش  اأخضضرًيا 

املجّهزة  وغضضري  املضضجضضّهضضزة  الطبّية  بالو�سائل 

ا وهي: واملعروفة عاملًيّ

مبعدات  جمّهز  ميداين  اإخضضاء   :Medevac
وو�سائل نقل طبّية.

بهذه  جمّهز  غري  ميداين  اإخضضاء   :Casevac
املعّدات والو�سائل.

طوافة  بوا�سطة  ميداين  اإخضضاء   :Tasevac
ا. غري جمّهزة طبًيّ

التي  الأ�سئلة  عن  املحا�رض  اأجضضاب  اخلتام  يف 

طرحت، و�سكر قائد مدر�سة ال�سحة الع�سكرية 

قّدمها  التي  املعلومات  على  بيتولو  الدكتور 

وعلى تبادل اخلربات واملعارف.

كانون الأول

حما�رضات
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اإعداد:

طبيب �سوي�رضي يحا�رض يف مدر�سة با�سكال معّو�ض بو مارون

ال�سحة الع�سكرية حول مبادئ »العناية 

بامل�ساب يف املنطقة التكتية«
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كانون الأول

حما�رضات

بضضضضدعضضضضوة مضضضضن خمضضضضتضضضضربات اأ�ضضضسضضضرتازيضضضنضضضيضضضكضضضا 

حداد  وجدي  الطبيب  املقّدم  األقى  الأوروبية، 

الإخت�سا�سي يف اأمرا�ش القلب وال�رضايني )من 

بعنوان  طبّية  حما�رضة  الع�سكري(  امل�ست�سفى 

ارتفاع  اأمضضرا�ضضش  معاجلة  يف  احلديثة  »الطرق 

�سن   - مرتوبوليتان  فندق  يف  الضضدم«،  �سغط 

امل�ست�سفى  رئي�ش  م�ساعد  ح�سور  يف  الفيل، 

و�ش وعدد 
ّ
مر ناجي  الطبيب  العقيد  الع�سكري 

من الأطباء الع�سكريني واملدنيني.

بضضضداأت املضضحضضا�ضضرضة بضضاإحضض�ضضسضضاءات عضضن اأمضضرا�ضضش 

عاملًيا  اأنها  حضضداد  الدكتور  اأّكضضد  التي  القلب 

حيث  لضضلضضوفضضيضضات  الأول  الضض�ضضسضضبضضب 

الأمرا�ش  من  باملئة   30 ت�سّكل 

املوؤدّية للوفاة. 

ثضضم �ضضضرضح الضضعضضوامضضل 

املضض�ضضسضضّبضضبضضة لأمضضضرا�ضضضش 

تعترب  والتي  القلب 

خضضضضطضضضضرة جضضضضضضضًدا عضضلضضى 

كالتدخني،  ال�سّحة، 

وارتضضضضضضفضضضضضضاع نضض�ضضسضضبضضة 

الضضضكضضضولضضضيضضض�ضضضسضضضتضضضريول 

والضضعضضامضضل  الضضضضضدم،  يف 

الضضوراثضضي، والضضبضضدانضضة، 

ال�سن،  يف  والضضتضضقضضّدم 

وارتفاع �سغط الدم وهو العامل الأكرث تاأثرًيا.

ن�سمة  مليار  حضضواىل  الضضعضضامل  يف  اأن  واأو�ضضسضضح 

وهي  الضضضدم  �سغط  ارتضضفضضاع  م�سكلة  يضضعضضانضضون 

 60 لت�سيب  تتفاقم  اأن  املتوّقع  من  م�سكلة 

باملئة من �سكان العامل مع حلول العام 2025.

وب�سكل  تباًعا  تطّور  عاجية  قواعد  وتناول 

اأدويضضة  اإيجاد  البلدان  حتضضاول  حيث  تناف�سي، 

لأن  ممكنة  كلفة  باأقل  فاعلية  اأكرث  وعاجات 

عاج هذه الآفة يكّلف احلكومات اأموالً طائلة.

عن  باحلديث  حما�رضته  حداد  الدكتور  وختم 

الضضدم  ل�سغط  املعاجلة  الأدويضضضة  مضضن  جمموعة 

واأنواعها ومدى فاعلية كل منها وم�ساعفاتها، 

الكال�سيوم  التي حتجز قنوات  الأدوية  واأهّمها 

ثم   ،)Calcium Channel Blockers(

اأجرى مقارنة عامة بني الأدوية كافة. 

املحا�رض،  على  اأ�سئلة  احل�سور  طرح  بعدها 

ثم توّجه اجلميع اإىل ماأدبة الع�ساء التي اأقيمت 

للمنا�سبة.

...وحما�رضة يف 

املرتوبوليتان حول 

العالجات احلديثة 

الرتفاع �سغط الدم







كانون الأول

حتقيق ع�سكري

اإعداد:

ليال �صقر
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م�صتو�صــــف حلبـــا الع�صكـــري يعمــل باملمكــن        والأمل اأّل يكون الأف�صـل م�صتحيـالً

معلوم اأّن عكار كانت وما تزال اخلّزان الب�رشي الأهم بالن�صبة اإىل اجلي�ش، من بلداتها 

وقراها يتدفق اآلف ال�صباب الراغبني يف التطوع وخدمة الوطن من خالل جي�صه.

هذا الواقع يقابله واقع اآخر على �صعيد اخلدمات ال�صحية التي تقّدمها املوؤ�ص�صة 

لع�صكرييها وعائالتهم.

فعدد امل�صتفيدين يف عكار يفوق عددهم يف اأي منطقة اأخرى، لذلك، ي�صهد 

م�صتو�صف حلبا الع�صكري ن�صاًطا ملفًتا بحيث يتخّطى عدد املعاينات فيه يومًيا الـ 

400. الواقع الذي يعي�صه امل�صتو�صف واخلدمات التي يقّدمها يف ما يلي.

من �صاحل عكار اإىل جروده

يقدم م�ستو�سف حلبا الع�سكري خدمات طبية 

وعائالتهم  الع�سكريون  منها  ي�ستفيد  متنوعة 

يحاول  ج��رده.  اإىل  �ساحله  من  عكار  ق�ساء  يف 

خدماته  من  امل�ستفيدين  راح��ة  تاأمني  املركز 

الرغم  اإن�سانًيا وطبًيا، على  بالعناية  واإحاطتهم 

املعاينات  عدد  يرّتبه  الذي  ال�سغط  حجم  من 
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م�صتو�صــــف حلبـــا الع�صكـــري يعمــل باملمكــن        والأمل اأّل يكون الأف�صـل م�صتحيـالً

املرتفع ن�سبًة اإىل اإمكانات امل�ستو�سف.

يف هذا الإطار، يو�سح النقيب الطبيب ح�سن 

الع�سكري  حلبا  م�ستو�سف  رئي�س  مظلوم 

ال��ت��ي  اخل���دم���ات  اأن 

امل�ستو�سف  يقّدمها 

الإخت�سا�سات  ت�سمل 

الآت�����������ي ذك�����ره�����ا: 

عظام،  ع��ام��ة،  �سحة 

اأط����ف����ال، اأ����س���ن���ان، 

اأن��ف،  بولية،  م�سالك 

قلب  ح��ن��ج��رة،  اأذن، 

وع��ي��ون. اأم��ا احل��الت 

ال����ت����ي ت�����س��ت��وج��ب 

اأخ��رى  اخت�سا�سات 

ك��ال��ط��ب ال��ن�����س��ائ��ي، 

ال���غ���دد وال�����س��ك��ري، 

النف�سي  ال��ت��ح��ل��ي��ل 

الفيزيائي  وال��ع��الج 

ف���ي���ت���م حت���وي���ل���ه���ا 

منطقة  ط��ب��اب��ة  اإىل 

ال�سمال.

جهود جّبارة

ي������ق������رن وج�������ود 

�ساملة  �سحية  رعاية 

ب��وج��ود ط��اق��م طبي 

وي�سري  متخ�س�س، 

امل�ستو�سف  رئي�س 

يف هذا ال�سياق اإىل اأّن 

الطاقم املتوافر لديه 

ي��ب��ذل ج��ه��وًدا ج��ّب��ارة 

النق�س  اإىل  ا 
ً
ن���ظ���ر

اأّن  الذي ي�سكو منه. فالواقع كما �سبق وذكرنا 

ال�  اأحياًنا  يناهز  للمعاينات  الو�سطي  املعّدل 

بالن�سبة  هائل  رقم  وهو  يومًيا،  معاينة   415

طبيب  يعاين  وقد  الأطباء.  من  قليل  عدٍد  اإىل 

ما  يومًيا،  مري�س  مئَتي  وح��ده  العامة  ال�سحة 

يخلق م�سكلة يف املّدة الزمنّية التي يخ�ّس�سها 

اجل�سدي  الإرهاق  عن  ف�سالً  الواحدة،  للمعاينة 

ال�سحة  ق�سم  ال�سغط.  نتيجة  يعانيه  ال��ذي 

 %42 نحو  ي�ستقطب  ال��ذي  الق�سم  هو  العامة 

من املعاينات وفق ما يفيدنا النقيب الطبيب 

الأق�سام،  باقي  يف  اأق��ّل  ال�سغط  بينما  مظلوم 

اتخاذ  ي�ستوجب  مّما  ن�سبيًّا،  مرتفًعا  يظّل  لكّنه 

ليت�سّنى  الأطباء  عدد  وزي��ادة  �رسيعة  خطوات 

من  امل�ستفيدين  حاجات  تلبية  للم�ستو�سف 

خدماته.

وي�سّدد رئي�س امل�ستو�سف على وجوب زيادة 

ال�سمع  جمال  )يف  والتقنّيني  �سني 
ّ
املمر عدد 

ال�سيدلية  املخترب،  الأ�سنان،  الأ�سعة،  والنظر، 

اأن عديد ع�سكرّيي اخت�سا�س  والتغذية(، علًما 

التمري�س يف امل�ستو�سف ل يتجاوز ال� 11 )6 

ف�سئيل  التقنّيني  عديد  اأما  اإن��اث(،  و5  ذكور 

�سني بينهم ل يتجاوز عدد اأ�سابع 
ّ
وعدد املتمر

النقيب  الرغم من ذلك يوؤكد  اليد. ولكن على 

بذل  على  يثابر  الطبي  ال��ف��ري��ق  اأّن  مظلوم 

الأق�سام  يف  الطبي  العمل  لإجن��اح  جّبارة  جهود 

كلها. ويجيب النقيب مظلوم لدى ال�سوؤال عن 

جتهيزات امل�ستو�سف اإىل اأّن نوعّية التجهيزات 

وي�سّدد يف هذا  لكنها غري كافية،  اإجمالً  جّيدة 

ال�سياق على وجوب توفري معدات طبّية جتاري 

اأنه  اإىل  ي�سري  كما  ومتطلباته.  العلمي  التطّور 

من ال�رسوري ا�ستحداث اأق�سام جديدة لتو�سيع 

على  ي��وّف��ر  مم��ا  امل�ستو�سف،  خ��دم��ات  نطاق 

امل�ستفيدين عناء الإنتقال اإىل منطقة اأخرى.

ويو�سح النقيب مظلوم يف هذا الإطار اأّن حالة 

بع�س  اإج��راء  ويكفي  جّيدة  امل�ستو�سف  مبنى 

اأخ��رى  ل�ستحداث  الأق�����س��ام  على  التعديالت 

جديدة.

خدمات  الع�سكري  حلبا  م�ستو�سف  ي��ق��دم 

وطموح  املنطقة،  اأبناء  من  كبرية  لأع��داد  جّلى 

ما  كل  توفري  اإىل  يتو�سل  اأن  عليه  القّيمني 

 اإىل 
ّ
يحتاجون اإليه من عناية �سحّية، فال ي�سطر

حتويل ق�سم كبري منهم اإىل وجهة اأخرى.

اأخرًيا يخربنا النقيب ح�سن مظلوم اأنَّ م�رسوًعا 

منذ  ال��ق��ي��ادة  اإىل  رف��ع  امل�ستو�سف  لتطوير 

الإمكانات  ت�سمح  اأن  يف  والأم��ل  وجيزة.  ف��رة 

بتحقيق ما يلزم ومعاجلة النق�س املوجود على 

�سني 
ّ
واملمر والإخت�سا�سيني  الأطباء  �سعيد 

والتقنيني اإ�سافة اإىل التجهيزات من خمتربات 

واأدوات ومعّدات.

كانون الأول

حتقيق ع�سكري
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كانون الأول

جي�شنا والوطن

اإعداد:

نينا عقل خليل

مدر�سة ملكارت

احت�شد  م�شرية  »ملكارت«،  مدر�شة  نظمت 

وغ�ّشت  الأعالم،  يحملون  الذين  التالمذة  فيها 

بهم الطرقات بني املدر�شة ومبنى وزارة الدفاع 

للمدر�شة  العامة  املديرة  األقت  وقد  الوطني. 

ال�شيدة اجنيل م�شّلم كلمة يف املنا�شبة.

مدر�سة الإليزيه

ا�شت�شافت مدر�شة الإليزيه - احلازمية خالل 

وقدم  الإ�شتقالل  مبنا�شبة  اأقامته  الذي  احلفل 

ا واأغاين وطنية ورق�شات  خالله التالمذة عرو�شً

ا  البحر قدمت عرو�شً - وحدة من فوج مغاوير 

ع�شكرية اأمام الأ�شاتذة والطالب.

كرم�س لعائالت ال�سهداء يف البقاع

للدرا�شات  اللبنانية  اجلمعية  نظمت 

راأ�س  )مرجة  بعلبك  والتدريب يف مدينة 

لأب��ن��اء  الإ���ش��ت��ق��الل«  »كرم�س  ال��ع��ني(، 

���ش��ه��داء اجل��ي�����س يف ال��ب��ق��اع، وذل���ك يف 

ح�شور الأهايل واملحتفى بهم.

رئي�س اجلمعية الدكتور رامي اللقي�س 

يظهر  الإحتفال  هذا  »اأن  كلمته  يف  اأكد 

و�شحى  اأع��ط��ى  م��ن  ولكل  للوطن  حبنا 

�شهداء  اأبناء  اإ�شعاد  اأردن��ا  لذلك  لأجله، 

عن  التعبري  يف  مق�رصون  ونحن  اجلي�س، 

مدى الإمتنان للذين اأعطوا لبنان اأغلى ما 

ميلكون دفاًعا عن �شيادته وا�شتقالله«.

ترفيهية  األ���ع���اب  ال��ك��رم�����س  ت��خ��ل��ل 

ال�شبابية  ال�شبكة  قدمتها  وريا�شية 

وم�رصحي  مو�شيقي  وعر�س  اللبنانية، 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة لدعم  اجل��م��ع��ي��ة  ق��دم��ت��ه��م��ا 

الطالب، وقدمت اجلمعية املنظمة هدايا 

لكل اأبناء ال�شهداء.

ا�ستعرا�س 

ترفيهي

دع������������ت ������رصك�����ة 

 F A N T A S T I C «

 »W O R L D
 18 وب����ت����اري����خ����ي 

 2011 /11 /19 و

ع���ائ���الت ع�����ش��ك��ري��ي 

اجل���ي�������س، حل�����ش��ور 

العاملي  ال�شتعرا�س 

ل���ف���ري���ق الأط����ف����ال 

الأوك�����������راين، ال����ذي 

جم��م��ع  يف  ت��ع��ر���ش��ه 

مي�شال املر الريا�شي 

�سارك القطاع الرتبوي يف 

اإحياء الذكرى 68 لالإ�ستقالل، 

واأقيمت يف خمتلف املناطق 

احتفالت ون�ساطات... 

احتفالت ون�ساطات اأحيت ذكرى الإ�ستقالل



كانون الأول

جي�شنا والوطن
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يف البو�رصية. 

الإ�شتعرا�س  ح�رص 

اجلي�س  ق��ائ��د  مم��ث��ل 

خمتلف  من  وعائالت 

الع�شكرية  ال��وح��دات 

ومن جميع املناطق.

ع�ساء خريي

برعاية قائد اجلي�س 

قهوجي  ج��ان  العماد 

هادي  بالعقيد  ممثالً 

ومبنا�شبة  اأو����ش���ي، 

عيد الإ�شتقالل اأحيت 

اجل��م��ع��ي��ة اخل���ريي���ة 

امل�����ش��اب��ات  للن�شاء 

ب�����ع�����اه�����ات، ح��ف��ل 

ع�����ش��ائ��ه��ا ال�����ش��ن��وي 

ريجن�شي  اأوت��ي��ل  يف 

ب�����ال������س، ب��ح�����ش��ور 

ونخبة  القائمقامني 
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كانون الأول

جي�شنا والوطن
ال�ضباط  وكبار  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من 

ورجال مال واقت�شاد واأعمال وروؤ�شاء بلديات 

من جميع املناطق اللبنانية.

وقد األقى الإعالمي جان مزهر كلمة الإفتتاح 

العماد قهوجي قائد اجلي�س  اجنازات  معدًدا 

كلمة  ث��م  اأو���ش��ي،  العقيد  مبمثله  وم��رح��ًب��ا 

اأربعون  تاأ�شي�شها  على  م�شى  التي  اجلمعية 

عاًما للدكتور ابراهيم يو�شف الأ�شقر.

القيادة  كلمة  اأو�شي  العقيد  األقى  كذلك، 

ا فيها اجلمعية والقيمني على �شوؤونها، 
ً
�شاكر

منوًها بتعاطفهم مع اجلي�س اللبناين وقائده.

طوين  الكبري  الفنان  احلفلة  برنامج  اأحيا 

حنا واملطربة فاديا جنم مع فرقة املو�شيقي 

الفنانني.  من  عدد  اإىل  الغايل  الدين  حميي 

تكرميية  دروع  ت�شليم  ال�شهرة  خالل  وج��رى 

اأو�شي  هادي  والعقيد  اجلي�س  قائد  للعماد 

و�شيدات  البلديات  روؤ���ش��اء  م��ن  وال��ع��دي��د 

املجتمع ورجال الأعمال.

�سباق الإ�ستقالل ال�سنوي يف را�سيا

الرك�ن  بالعميد  ممث�الً  قهوج�ي،  جان  العم�اد  اجلي��س  قائ�د  برعاي�ة 

مارات�ون،  را�شي�ا  جمعي�ة  نّظم�ت  املغاوي�ر،  ف�وج  قائ�د  روك��ز  �شامل 

عل�ى  »ادع��������س  �شع�ار  حت�ت  العا�ش�ر،  ال�شن�وي  الإ�شتقالل  �شب�اق 

وام�س«. احل�شي��س 

اللبنانية،  املناطق  خمتلف  من  وعداءة  عداء   900 ال�شباق  يف  �شارك 

ا ع�شكرًيا. وقّدمت يف ختامه جمموعة من ع�شكريي فوج املغاوير عر�شً

دورة يف مدر�سة ي�سوع ومرمي

الرب�وة،   - ومري�م  ي�ش�وع  مدر�ش�ة  ف�ي 

املدر�شة  اإدارة  نظمت  العلم،  عيد  وملنا�شب�ة 

املر�شو�س  النظام  على  لتالمذتها  دورة 

والهبوط على احلبال اعتباًرا من 2011/11/8 

ولغاية 17 منه.

من  وبواق  الثالث  التدخل  فوج  من  ع�شكريون  الدورة  على  اأ�رصف 

مو�شيقى اجلي�س.

�سباق الإ�ستقالل الأول يف املدر�سة املركزية يف جونية

املدر�شة  نظمت  الهد،  جورج  بالعقيد  ممثالً  اجلي�س  قائد  برعاية 

الإ�شتقالل  �شباق  اللبناين،  اجلي�س  ومب�شاركة  جونية   - املركزية 



كانون الأول

جي�شنا والوطن

134

اجلي�ش - العدد رقم 318

1000م  مل�����ش��اف��ات  الأول 

و2000م و3000م.

ح�������رص ال�������ش���ب���اق رئ��ي�����س 

ال�شقّيم  وديع  الأب  املدر�شة 

والأم��������ني ال����ع����ام ل���الإحت���اد 

املحامي  ال�شلة  لكرة  اللبناين 

غ�شان فار�س. وقد وّزعت يف ختامه ميداليات على الفائزين والفائزات كما مت 

تبادل الدروع التذكارية.

»ا�ستقالل لبنان: الن�سال وال�سمانة«

يف ق�رص العلوم

م��ن م��در���ش��ة ق�رص ال��ع��ل��وم احل��دي��ث��ة يف ال���دورة، 

ق��دم��اء  ل��راب��ط��ة  التنفيذية  الهيئة  ع�شو  األ��ق��ى 

اليا�س  العميد املتقاعد  اللبنانية  القوات امل�شلحة 

الن�شال  لبنان:  »ا�شتقالل  بعنوان  حما�رصة  يون�س، 

وال�شمانة«، وذلك تلبية لدعوة اإدارة املدر�شة.

املدر�شة  مدير  ح�رصها  التي  املحا�رصة  تناولت 

والإداري  التعليمي  الطاقم  ال�شيد طارق كرباج مع 

والطالب، الن�شال من اأجل ا�شتقالل لبنان وبطولت 

رجالته، ودور اجلي�س اللبناين حتى التاريخ املعا�رص. 

مدر�سة بنت حبيل الر�سمية

بالعقيد  ممثالً  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

الر�شمية،  جبيل  بنت  مدر�شة  نظمت  حمدان،  جميل  الركن 

املهنية  مدير  من  األقى كل  وقد   ال�شتقالل.  بعيد  احتفالً 

ال�شيد غ�شان بزي ورئي�س البلدية ال�شيد عفيف بزي كلمتني 

ركزا فيهما على معاين ال�شتقالل.

معهد احلكمة الفني العايل

وعني  الأ�رصفية  فرعي  يف  العايل  الفني  احلكمة   معهد  احتفل 

جان  الأب  املعهد  رئي�س  اأم�شى  ال�شتقالل، حيث  بعيد  الرمانة 

يف  وذل��ك  الأرز،  يف  اجلي�س  ثكنة  يف  يوًما  والتالمذة  غزالة  بول 

ح�شور العميد الركن حممد خري الذي زرع والأب اأبو غزالة اأرزة يف 

حرم الثكنة واأخرى يف غابة الأرز.



احتفال يف جامعة اجلنان

برعاية قائد اجلي�س ممثالً بالعقيد الركن نعيم من�شور، اأقامت جمعية 

رئي�شة  ح�رصته  طرابل�س،  يف  الرئي�س  اجلامعة  مبنى  يف  احتفالً  اجلنان 

املحامي  طرابل�س  بلدية  رئي�س  نائب  ح��داد،  منى  الدكتورة  اجلامعة 

جورج جالّد وعدد من ممثلي مدار�س املنطقة وطالبها.

غادة �شبيح  الدكتورة  الإعالم  كلية  لعميدة  كلمات  الإحتفال،  تخللت 

ونائب رئي�س البلدية جورج جالد.

قدمها  وطنية  اأغ��اين  اإىل  الإ�شتقالل  معاين  ح��ول  م�رصحية  وعر�شت 

املغاوير  فوج  من  ع�شكريون  قدم  اخلتام،  ويف  اجلنان.  براعم  ك��ورال 

ع�شكرًيا. ا  عر�شً
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مهرجان ال�ستقالل الـ68

يف �سور 

الثقايف«  الأ�شد  با�شل  اأقيم يف قاعًة »مركز 

ال�شمان  مركز  رئي�س  من  وب��دع��وة  �شور  يف 

عكنان،  ح�شن  ال�شيد  املنطقة  يف  الجتماعي 

قائد  برعاية  ال����68«  ال�شتقالل  »مهرجان 

اجلي�س العماد جان قهوجي، ممثالً بقائد قطاع 

جنوب الليطاين العميد الركن �شادق طلي�س.

وعبد  خري�س  علي  النائبان  الحتفال،  ح�رص 

نبيل  اهلل  �شكر  وامل��ط��ران��ان  �شالح،  املجيد 

ال�شيخ  واملفتيان  بقعوين،  وج���ورج  احل���اج 

ح�شن عبد اهلل وال�شيخ مدرار اجلبال، قائد لواء 

امل�شاة اخلام�س العميد الركن �رصبل اأبو خليل 

رئي�س البلدية ال�شيد ح�شن دبوق، وح�شد كبري 

من الفعاليات الجتماعية والأهلية.

عزفته  ال��ذي  اللبناين  الوطني  الن�شيد  بعد 

األقى ع�شو جمل�س  ثلة من مو�شيقى اجلي�س، 

بلدية �شور جورج غنيمة كلمة ترحيبية تناول 

فيها معاين ال�شتقالل.

ث��م حت���دث امل��ح��ام��ي خ�����رص ح�����ش��ن عكنان 

املوؤ�ش�شة  اإىل  والمتنان  بال�شكر  توجه  الذي 

ج��ان  ال��ع��م��اد  ق��ائ��ده��ا  ب�شخ�س  الع�شكرية 

قهوجي. كما جدّد رئي�س البلدية ال�شيد دبوق 

احلقيقي  احل��ام��ي  اللبناين  للجي�س  البيعة 

للوطن واأبنائه.

قدمتها  وطنية  م��ع��زوف��ات  احلفل  وتخلل 

مو�شيقى اجلي�س.  
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حفل مو�سيقي يف مدر�سة العائلة املقد�سة الفرن�سية

اإدارة  مع  وبالتن�شيق  الوطنية  نحو  لبنان  �شباب  جمعية  نظمت 

م���در����ش���ة ال��ع��ائ��ل��ة امل��ق��د���ش��ة 

الفنار،   - الفرن�شية 

حفالً مو�شيقًيا داخل حرم املدر�شة. �شاركت يف اإحياء احلفل مو�شيقى 

عن  ممثلون  وح�رصه  �شكر،  اأبولو  املو�شيقي  الرائد  ب��اإدارة  اجلي�س 

التعليمي  وال��ط��اق��م  اجلمعية 

وتالمذة املدر�شة.

 الرببارة يف زحلة
ّ
تد�سني �ساحة للجي�س يف حي

تد�شني  خالله  مّت  ال�شتقالل  مبنا�شبة  احتفالً  اللبناين«،  »الك�شاف  يف  الرابع  زحلة  فوج  اأقام 

 الرببارة - زحلة، ح�رصه ممثل للعماد قائد 
ّ
»�شاحة اجلي�س اللبناين« يف حملة عني الذوق يف حي

اجلي�س وح�شد من الأهايل واجلمعيات والأندية وفاعليات املنطقة.

وقد األقى ممثل قائد اجلي�س كلمة �شكر فيها فوج زحلة وبلديتها على اإطالق اإ�شم »اجلي�س« 

على هذه ال�شاحة اجلديدة يف املحلة. كما حتدث قائد الفوج يف املنا�شبة �رصبل خزاقة. و�شارك يف الحتفال وتقدمي العر�س والتحية بال�شالح 

ع�شكريون من فوج التدخل الثاين.
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اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

با�ضكال معو�ض بو مارون

جان د�رك �أبي ياغي
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و�ئل كفوري 

ونان�ضي عجرم

وجمموعة من 

�لفنانني

ن�ضجو� 

�أجو�ء �لفرح 

يف حفالت 

�لإ�ضتقالل

تاألق و�ئل كفوري يف 

�لبيال، و�أطلق �لعنان 

ل�ضوته �جلميل يف حتية 

�إىل �لوطن عرب جي�ضه، 

ومثله فعلت نان�ضي عجرم 

�لتي �أحدثت موجة من 

�لفرح نقلت �جلمهور من 

�ملدرج �إىل �مل�رسح...

ويف �لنو�دي �لع�ضكرية 

�أي�ًضا كانت �ل�ضهر�ت 

عامرة بالفرح مع جمموعة 

من �لفنانني �لذين �أهدى 

كل منهم �جلي�ض �أغنياته، 

ممهورة بكّم من �حلب 

و�لتقدير...

و�ئل

يف »ق�ضة بطل«

مطرًبا  الفن  يعرفه 

حم����رًف����ا ي��ت��ه��اف��ت 

واملعجبات  املعجبون 

اأو  ت��وق��ي��ع��ه  لأخ������ذ 

الل��ت��ق��اط ���ص��ورة له، 

وي����ع����رف����ه اجل��ي�����ش 

جم����ّن����ًدا م��ن�����ض��ب��ًط��ا 

ي���ح���رم ال��ن��ظ��ام 

وال����رات����ب����ي����ة، 

ي��ع��اَم��ل  اأن  وي���اأب���ى 

معاملة خا�ضة. مل يبخل 

على  بل  وطنه،  على  يوًما 

العك�س، فقد خدم العلم وهو 

يف عز عطائه الفّني، واتخذ من 

هذه اخلدمة زاًدا اإ�ضافًيا يف حب 

الوطن وجي�ضه.

وائل كفوري الفنان الذي اخترب 

عامل »ال�رشف، الت�ضحية والوفاء« ما 

ا »لرفاق ال�صالح« يتذكرهم  زال وفًيّ

ب�����ص��ك��ل خ���ا����س يف امل��ن��ا���ص��ب��ات 

فيعايدهم  ال��وط��ن��ي��ة،  والأع����ي����اد 

بحفالت غنائية ت�صهد تقديره للجي�س والوطن.

كانت  اال�صتقالل  عيد  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  حفلة 

احتفل  ح��ي��ث  ب�����روت،  يف  ال��ب��ي��ال  جم��م��ع  يف 

ال�صباط  من  �صخ�س   1500 مع  كفوري  وائ��ل 

وعائالتهم يف �صهرة عامرة باالأغاين التي لطاملا 

اأحبها اجلمهور.

الركن  العميد  اجلي�س  قائد  مع و�صول ممثل 

�صمر ن�صّور عزفت الفرقة املو�صيقية الن�صيد 

اعتلت  بعدها  عيده،  يف  للوطن  حتية  الوطني 

امل�رصح االإعالمية �صنا ن�رص مقدمة وائل كفوري، 

اإ�صمه  وحفرت  م�صرته  طبعت  اأغان  م�صتذكرة 

ج��م��ه��وره  ق���ل���وب  يف 

العري�ش.

اإفتتح وائل و�ضلته 

ال��غ��ن��ائ��ي��ة ب��رائ��ع��ت��ه 

اجل�����دي�����دة »ق�����ص��ة 

بطل« التي ا�صتقبلها 

بالت�صفيق  احل�صور 

وال��ت��ه��ل��ي��ل. ب��ع��ده��ا 

ت �صبحة االأغاين الوطنية 
ّ
كر

حاكت  التي  والعاطفية 

بالبهجة  م��ف��ع��ًم��ا  ج����ًوا 

وال��ط��رب ع��ل��ى اأن��غ��ام 

املو�صيقية  ال��ف��رق��ة 

املاي�صرتو  ب��ق��ي��ادة 

جاك با�ضيل.

ومع اأغنية »لبنان 

ي���ا ق��ط��ع��ة ���ص��م��ا« 

اأخذ  ال�صايف  لوديع 

ال��ت��ف��اع��ل اجل��م��اه��ري 

مداه، لي�صلطن مع ال�صوت الرائع 

الأ�ضيل يف حتية لوطن الرز الأخ�رش.

امل�رصح  كوالي�س  يف  اإلتقت  »اجلي�س«  جملة 

ذكريات  معه  وا�ضتعادت  كفوري  وائل  الفنان 

الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  ح�صن  يف  اخلوايل  االأي��ام 

اجمل  باأنها  فو�صفها  العلم  خدمة  كان يف  يوم 

ايام عمره الأنها �صقلته رجالً واأثرت فيه اإيجاًبا 

لي�صبح ما هو عليه اليوم.

خالل  �صوره  ال��ذي  الكليب  عن  �صوؤاله  وعند 

معركة نهر البارد )اأغنية اإيلي �صويري الرائعة(، 

اأت��ردد حلظة يف حلق �صعري  اأج��اب وائ��ل: »مل 

الطويل واإزالته بالكامل مل�صلحة اإي�صال ر�صالة 

وطنية معّبة كهذه، فاأنا اأردت اأن اأعي�س الق�صة 

الع�صكرية  البزة  لب�صت  واإنني  ا  خ�صو�صً كاملة 

واأعلم قيمتها املعنوية الكبرة، لذا اأردت اإهداء 
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جزًءا �ضغرًيا  ولبنان  اجلي�ش 

مما قّدماه ويقدمانه الأبناء 

الوطن«.

وا�ضاف وائل كفوري 

هذه  »اأ�ضتغل  قائالً: 

الوطنية  املنا�ضبة 

ال��ك��ب��رة مل��ع��اي��دة 

وط����ن����ي و���ص��ع��ب��ه 

جي�صنا  ا  وخ�صو�صً

العزيز االأبي متمنًيا 

له �ضباًطا ورتباَء واأفراًدا 

وال��ت��ق��دم،  وال��ق��وة  اخل��ر  دوام 

اأح��راًرا  فنظل  املنيع  ح�صننا  هو  ليبقى 

م�صتقلني.

 

نان�ضي و�جلمهور من حولها

غّنت اجلي�س وهي بعد طفلة، فكبت وكب يف 

قلبها حب الوطن وجي�ضه، وظّلت حمافظة على 

وفائها لهما، فاإذا بها، ويف كل منا�صبة وطنية، 

ت�صع �صوتها الرخيم يف خدمة الوطن من خالل 

م 
ّ
للبّزة اخل�رصاء، تكر اإكراًما  حفل غنائي حتييه 

من خاللها الوطن باأ�رشه.

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  عايدت  عجرم،  نان�صي 

»البيال«  يف  غنائية  بحفلة  االإ�صتقالل  عيد  يف 

وعائالتهم،  الع�صكريني  من  كبر  ح�صد  ح�رصها 

قائد  ممثاًل  �صبعلي  يو�صف  العميد  يتقّدمهم 

جان  العماد  اجلي�س 

قهوجي.

اإف��ت��ت��ح��ت احل��ف��ل��ة 

ب��ال��ن�����ض��ي��د ال��وط��ن��ي 

ال��ل��ب��ن��اين، ث��م اأط��ّل��ت 

ال��ن��ج��م��ة امل��ح��ب��وب��ة 

بوجهها  امل�رصح  على 

واإ�رصاقتها  املالئكي 

امل���������ع���������ت���������ادة، 

ف��ا���ص��ت��ق��ب��ل��ه��ا 

احل���������������ص�������ور 

ب���ال���ت�������ص���ف���ي���ق احل�����اد 

الت�صجيع،  و���رصخ��ات 

وب���ادل���ت���ه ال��رح��ي��ب 

ب��ت��ح��ّي��ة م��ن ال��ق��ل��ب اىل 

امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

»�ضباًطا ورتباء واأف��راًدا وعلى 

راأ�صهم العماد قائد اجلي�س«.

والبهجة  ال��ف��رح  اأج����واء  وو���ض��ط 

قّدمت نان�صي باقة من اأجمل اأغانيها 

ومن بينها اأغنية للجي�س بعنوان »خّليك 

بوج الغ�صب« األهبت م�صاعر احلا�رصين 

واأث���������������ارت 

ح��م��ا���ص��ه��م. 

ت 
ّ
ك�������������������ر

�ضبحة  بعدها 

تفاعل  و�صط  االأغ��اين 

اجل���م���ه���ور، وك��ان��ت 

امل��ت��ح��م�����ص��ني  اأول 

تتمايل  قامت  طفلة 

فدعتها  وحواليك«،  حّدي  »ما�صي  نغمات  على 

بال�صالة  واإذ  امل�رصح،  اىل  ال�صعود  اىل  الفنانة 

تعّج بالراق�صات والراق�صني من احل�صور الذين 

جتّمعوا حول الفنانة مل�صاركتها فرحة وجودها 

بينهم.

تاين  »ق��ول  اأغنية  مع 

كده« اإختتمت نان�صي 

ال�����ص��ه��رة امل��م��ّي��زة، 

وك�����ان ���ص��ك��ر من 

عب  القائد  ممثل 

ت��ق��دمي��ه ب��اق��ة 

ل��ل��ف��ن��ان��ة  ورد 

حمبة  ع���رب���ون 

وت���ق���دي���ر م��ن 

قيادة اجلي�ش.

ع����ل����ى ه���ام�������ش 

احل����ف����ل����ة ك�������ان مل��ج��ل��ة 

عجرم  نان�صي  م��ع  لقاء  »اجل��ي�����س« 

الوثيق  ارتباطها  ���رش  ع��ن  خالله  �ضاألناها 

تقديرها  اأن  ف��اأك��دت  الع�صكرية،  باملوؤ�ص�صة 

للجي�س نابع من حمبتها للبنان ووفائها جلي�صه. 

واجب  اأق��ل  هو  للجي�ش  اأقّدمه  »ما  واأ�ضافت: 

التي  الت�صحيات  الويف جتاه  املواطن  به  يقوم 

يبذلها الع�صكريون ل�صون اأر�صنا وكرامتنا، فما 
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من  بعطاء  يقا�س  اأن  ميكن  ال  ك��اأف��راد  نعطيه 

نان�صي  واأو�صحت  �صبيلنا«.  يف  حياتهم  وهبوا 

اليهما  تنقل  اأنها  لطفلتني،  اأم  اليوم  وه��ي 

وتعّلمهما  الوطنية  واملبادىء  بالقيم  اإميانها 

امل�صتقبل  يف  تكونا  اأن  راجية  للوطن،  الوفاء 

ف.
ّ
مثااًل يف املواطنية ال�صاحلة وح�صن الت�رص

حتمل  ال��ت��ي  الفنانة  نان�صي  اىل  وبالن�صبة 

�صوتها اىل خمتلف اأرجاء العامل، فقد اأكدت اأن 

مرجعها »دائًما لبنان، الوطن االأحلى«، مو�صحة 

اإن  االإعتدال،  هو  لبنان  اىل  ي�صّدها  ما  اأكرث  اأن 

مبناخه اجلميل اأو مبجتمعه املنفتح على خمتلف 

ومبادئه  قيمه  يفقد  اأن  دون  من  احل�صارات 

االإن�صانية واالإجتماعية، واأ�صافت: »اأكرث ما ميّيز 

لبنان هو روح االإرادة وال�صمود التي يتحّلى بها 

اأبناوؤه، وقوة التالحم بني ال�صعب وجي�صه«.

لها  يكنها  التي  »الفائ�صة«  املحّبة  �رص  وعن 

اأن  نان�صي  اأك���دت  وال��ك��ب��ار،  �صغاًرا  اجلمهور 

»العطاء الذي ينطلق من القلب ال بد واأن يلم�س 

قلوب االآخرين في�صعرون مبا يختلج يف داخلي 

نحوهم ويبادلونني باملثل«.

ويف اخلتام اأكدت الفنانة املحبوبة اأن »التحّية 

االأكب يف عيد االإ�صتقالل هي دائًما للجي�س حامي 

االإ�صتقالل وال�صاهر دوًما على اأمن اللبنانيني«.

 زين �لعمر

يف مزيج من �لأغاين �لبلدية

املطرب  اأحيا  جونية،   - الع�صكري  املجّمع  يف 

زين العمر وفرقته املو�صيقية بقيادة املاي�صرتو 

جاك حداد �صهرة االإ�صتقالل اأمام ح�صد كبر من 

ال�صّباط وعائالتهم �صاقت بهم رحابة املكان، 

فغّنى واأطرب ال�صاهرين.

بداية مع االأغاين الوطنية ومنها اأغنية للجي�س 

مب�صاعر  االأج���واء  اأ�صعلت  للقائد  خا�صة  حتيًة 

الإعتزاز والفخر والإباء، فارتفعت الأيادي مهللة 

�ضّداحة  والأ����ض���وات 

الفنان  النجم  ت�ضارك 

اأغانيه.

 غ���ّن���ى »ال����زي����ن« 

م���زي���ًج���ا رائ����ًع����ا من 

االأغ���������اين ال��ب��ل��دي��ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. وت��داع��ى 

اإىل  ال���������ص����اه����رون 

اأن��غ��ام  على  ال��رق�����س 

االأغاين العاطفية.

العمر  زي���ن  اإخ��ت��ت��م 

و����ص���ل���ت���ه ب��اأغ��ن��ي��ة 

ملحم  امل��و���ص��ي��ق��ار 

�صمتي  »ي���ا  ب��رك��ات 

ي���ا م��ع��ذب��ن��ي« ال��ت��ي 

كبر  باإح�صا�س  اأداه��ا 

وم���وؤّث���ر ت��ف��اع��ل معه 

احل�صور ب�صكل الفت 

من  عا�ضفة  اأث���ار  م��ا 

الت�صفيق.

حّيا  »اجلي�س«  جملة  مع  خا�صة  درد�صة  ويف 

ذكرى  يف  ال�صامد  »لبنان  العمر  زين  املطرب 

وقائدها  الع�صكرية  واملوؤ�ص�صة  ا�صتقالله 

والعني  االإ�صتقالل  حماة  واأف��راده��ا  و�صباطها 

ال�صاهرة على الوطن«، واأ�صاف: »اأنا اأفتخر اأميا 

ا  وخ�صو�صً اجلي�س  وه��ذا  الوطن  بهذا  افتخار 

�صهدائه االأبرار«.

افتتحت  ق��د  غ��زال  ���ص��وزان  الفنانة  وك��ان��ت 

والطربية  ال�صعبية  االأغ��اين  من  بباقة  ال�صهرة 
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ال�صاهرون  الفرح، حيث رق�س  اأجواء من  و�صط 

ودبكوا على اأنغام الفرقة املو�صيقية وال�صوت 

اجلميل.

 

»هيد� �لع�ضكر جايي«

يف نادي ال�ضباط - جونيه

ال�صباط  ك��ان  جونية   - ال�صباط  ن���ادي  يف 

بداأت  وعائالتهم على موعد مع �صهرة مميزة، 

منّوعاتها مع املطرب �صاحب ال�صوت 

ال��ذي  ج��ل��خ،  جيلبر  اجل��م��ي��ل 

باأغنيته  العيد  ا�صتقبل 

ال��وط��ن��ي��ة »ه��ي��دا 

ال��ع�����ص��ك��ر ج��اي��ي 

برّج ال�صاحات، حامل 

من  عرفتو  وجايي  بكرا 

الدع�صات«.

واأك����م����ل و���ص��ل��ت��ه ب����اأغ����اٍن 

موّجًها  بركات،  ملحم  للمو�صيقار 

قائًدا  اجلي�س  اإىل  القلب  من  حتّيًة 

و�صّباًطا وعنا�رص متمّنًيا لهم »اأن يظّلوا 

ح�صن الوطن املنيع«. 

الفنان �صادي قرقماز �صارك يف اإحياء ال�صهرة 

اأحلانها  على  ال�صاهرون  رق�س  �صعبية  باأغاٍن 

الدبكة اللبنانية، ليخلوا ال�صاحة بعدها للراق�صة 

املو�صيقى  اأن��غ��ام  ع��ل��ى  ال��ت��ي مت��اي��ل��ت  ل��ي��زا 

بالبزة  غ��دي  النجم  و�صول  حني  اإىل  الطربية، 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

م��������ع ف����رق����ت����ه 

امل���و����ص���ي���ق���ي���ة، ف���اأخ���ذ 

باأغنية  التفاعل اجلماهري مداه 

االأغ��اين  من  وباقة  لبناين«  اإن��ك  »قّللن 

الوطنية.

وك�����ان�����ت دع���وت���ه 

لت�صفيق حاد »الأقوى 

م��وؤ���ص�����ص��ة جت��م��ع وال 

ق، ول��ق��ائ��ده��ا 
ّ
ت����ف����ر

ورتيب  �صابط  ولكل 

العاطفية  باأغانيه  غ��دي  واأط���رب  وع�صكري«، 

فروز  باأغنية  فيختم  ليعود  ال�صاهر  اجلمهور 

»بيقولوا زغّر بلدي« وبتحيًة للجي�س اللبناين.

اأما اخلتام، فكان مع جنم �صتار اأكادميي مي�صال 

قّزي الذي غّنى املواويل الوطنية، م�صيًفا على 

ال�صهرة اأجواًء عامرة بالفرح والرق�س، ثم رفع 

كاأ�صه عالًيا داعًيا ال�صاهرين اإىل تناول نخب 

اجلي�س وال�صعب يف هذا العيد الوطني الكبر. 

�أجو�ء �ضاحرة

يف �لنادي �لع�ضكري �ملركزي

نحو  ا�صتمتع  املركزي  الع�صكري  النادي  يف 

باالأجواء  وعائالتهم  ال�صباط  من  �صخ�س   400

االت��ات  ن���ادر  ال��ف��ن��ان  ن�صجها  ال��ت��ي  ال�صاهرة 

وفرقته املو�صيقية.
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ابراهيم  غنى  الفنانة  م�صاركة  اأ�صافت  وقد 

مزيًدا من الرونق وال�صحر على �صهرة االإ�صتقالل 

التي ا�صتمرت اإىل ما بعد منت�صف الليل.

 

نادي �لرتباء �ملركزي

يف �لفيا�ضية

يف نادي الرتباء املركزي قّدم الفنانون �ضوزان 

غزال، رامي احل�صني ورامي بدر حفالً ملوؤه الفرح 

والبهجة.

 400 م�����ن  اأك�������رث 

ال��رت��ب��اء  م��ن  �صخ�س 

وع����ائ����الت����ه����م 

ا���ص��ت��م��ت��ع��وا 

ب������الأج������واء 

اجل��م��ي��ل��ة 

ومت����ن����وا ل����و ت��ط��ول 

علًما  اأك���رث،  ال�صهرة 

اأنها طالت...

 

نادي �لرتباء 

�ملركزي

يف �ل�ضمال

اأج������������واء ال����ف����رح 

واحل��م��ا���ص��ة يف ن��ادي 

ال���رت���ب���اء امل���رك���زي 

تكن  مل  ال�����ص��م��ال  يف 

ب���اأك���م���ل مم���ا ك��ان��ت 

ال���ن���وادي  يف  ع��ل��ي��ه 

من  جمموعة  االأخ��رى. 

وفنهم  بحبهم  اجلي�ش  واكبوا  الذين  الفنانني 

من  �صخ�س   500 نحو  م��ع  موعد  على  ك��ان��وا 

الرتباء وعائالتهم. يف �صهرة »من العمر«، كما 

اعتبها كل من �صارك فيها.

الذي  خويري  رفيق  الفنان  ال�صهرة  اأحيا 

اأ���ص��ع��ل ���ص��وت��ه اجل��م��ي��ل امل��ك��ان 

ط�����رًب�����ا. و����ص���ارك���ت���ه 

ال��ف��ن��ان��ة اأن��ط��وان��ي��ت 

�صعيب والرقيب ربيع 

الفنان جان  اأما  دبو�ضي. 

خ�صر فقدم احلفل كما يف 

من  الكثر  م�صفًيا  عام  كل 

البهجة بخفة ظله.







بقلم: حممد �سلمان

ك��م م��ن ���س��و�د، �أطيافه   •
بيا�ض  م��ن  وك���م  ب��ي�����س��اء، 

�أطيافه �سود�ء يف �لنّيات.

وكم من كالم ال �سلة له بني 

عقل قائله ول�سانه.

وك���م م��ن م��ظ��اه��ر خ��ادع��ة 

من  وك��م  �ختفاءها،  حتمل 

منابر تعلو بخطبائها، و�أخرى 

تنوء بهم، وتئن منهم.

تتجاور  ب��ي��وت  م��ن  وك���م 

وكم  قالًعا،  فت�سبح  بالقلوب 

باالأحقاد  تتجاور  بيوت  من 

فت�سبح �أطالالً.

�أ�سو�ر  ال  �أ����ر�ر  من  وك��م 

�أ�����ر�ر  ل��ه��ا، و�أ�����س����و�ر ال 

حتميها.

ثوًبا  ال�شتاء  ليل  ي��رت��دي   •
اأب���ي�������ض م���ن ال��ث��ل��ج ال���داف���ئ 

يف ���ش��واع��د ال�����ش��اه��ري��ن ق��رب 

يغزلون  وه��م  احل��ط��ب،  م��واق��د 

ب��ح��ك��اي��ات��ه��م خ���ي���وط ال��ف��ج��ر 

�ضيعتنا  �ضهول  فوق  ال�ضاطع 

و���ض��ط��وح��ه��ا. ففي  ورواب��ي��ه��ا 

وتتواىل  ال�ضهر،  يطول  ال�ضتاء 

احلكايات عن هجرة الطيور اإىل 

خبايا الأكواخ هرًبا من ال�ضقيع، 

وعن الربيع القادم مع اخ�رضاره.

���س��ع��رك  ج����د�ئ����ل  يف   •
�أعر��ض  �أ�سعارك،  و�ن�سياب 

رب������ات ج����م����ال، ت��ت��زّي��ن 

وت�سّلي  �جلد�ئل،  بخ�سيالت 

يف حمر�ب �لق�سائد.

• يف �ل�سعر مو�سيقى �لنرث، 
ويف �لنرث منطق �ل�سعر، ويف 

�لكتابة ت�سدح �الأقالم بوحي 

فالتكّلف  و�لنرث.  �ل�سعر  من 

على  �ع��ت��د�ء  �ل��ك��ت��اب��ة  يف 

�ل�سطر،  يف  وجفاف  �حلرف، 

وهدر للحرب، ونفي للمعاين.

املب�ادئ  تك�ون  اأن  جمي�ل   •
ف�ي خدمة احلقائق، ل اأن تكون 

املبادئ يف خدمة املاآدب.

انت�ضار  الأوىل  احل��ال��ة  ففي 

للعدل، ويف احلالة الثانية مزاد 

على العدل.

اخل��ط��وط  ا�ستقامة  يف   •
ه��ن��د���س��ة �مل����ب����اين، ويف 

هند�سة  �الأف��ك��ار  ��ستقامة 

�ملعاين.

ف��ف��ي اع���وج���اج اخل��ط��وط 

�سقوط املباين، ويف اعوجاج 

الأفكار �سقوط للمبادئ.

ال�����ض��ي��ع��ة:  ���ض��ب��اح��ات  يف   •
الرعاة،  وناي  الفالحني،  حمراث 

واأ��������رضاب ال�����ض��ن��ون��و، وع��ن��اق 

وفرح  لل�ضواقي،  ال�ضف�ضاف 

مع  ال��واع��دة  باملوا�ضم  الأر���ض 

واأعرا�ض  الآتي،  الربيع  زغردات 

الزهور يف ال�ضهول والروابي.

اإن���ه���ا ال�����ض��ي��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

اأجل  من  عطاءاتها  يف  العريقة 

بع�ضامية  وال�ضاخمة  لبنانها، 

اأجيالها.
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ع��ّواد.  موري�س  �صي�صبح  اأّن��ه  يعرف  يكن  مل 

ولكن ال موري�س عّواد �صواه.

�شباط   20 قار�س يف  �شتاء  ولد يف  الذي  هو 

والعا�شفة.  ال���راب  �شقفه  بيت  يف   1934

الذي  العنيف  ال�شاعر  منه  جعل  ما  هذا  ا  وربمّ

ترى على وجهه ق�شمات الربد واملطر والدفء 

كان  ما   1954 العام  اأن��ا  يقول:  ال�شائع. 

الرهبنة  اإىل  )االنت�ساب  اإجت��زوت  قدري 

اجلزويتية(، كان كل �سي فّيي عم ينده 

للمغامرا، وفّليت من الدير.

الغزمّار«  »وادي  م�رسحية  كتب   1964 العام 

�شت  تقممّ عامني  بعد  الدين.  بيت  ملهرجان 

للأخوين  الهوا«  »دواليب  واأ�شبحت  امل�رسحية 

وك��ت��ب   1967 ال���ع���ام  اأك���م���ل  ث���م  رح���ب���اين. 

وكذلك  اللبنانية«،  »الليايل  بعلبك  ملهرجان 

العام 1968 لبعلبك يف »القلعة«.

اأتى اإىل ال�ِشعر يف ديوانه االول »اأغنار« العام 

اأنا  يقول:  جديد.  �شعري  ار  بتيمّ مب�رساً   1963

باأّولتي تاأ�ّست مبي�سال طراد و»جمدلّية« 

التوب  �سار  الطريق  وَع  عقل،  �سعيد 

موري�س  ولب�ست  �سلحتو  علّيي،  ي�سيق 

عّواد، وبعدين ما�سي فّيي.

�ِشعر،  وت��ن��ومّع��ت. دواوي���ن  االع��م��ال  ت 
مّ
وك���ر

اأن  يريد  ه  وكاأنمّ روايات...  ات،  م�رسحيمّ ترجمات، 

باللغة  �شيء  كل  كتابة  على  ق��ادر  اأن��ه  يوؤكد 

فر�س  اإىل  اأو�شله  ما  وهذا  املحكية،  اللبنانية 

نف�شه ال�شاعر الذي ُترجم من اللغة املحكية اإىل 

�شتمّ لغات اخرى، ابرزها الفرن�شية والبولونية 

م م�رسحية »اأماري�س« على م�رسح  وااليطالية. قدمّ

احلرب.  واوقفتها   1989 العام  لبنان  كازينو 

غري اأنه مل ي�شت�شلم، هو النا�شك يف دير احلرب، 

�شة:  املقدمّ ال�����ش��لة  ترت�شم  �شفتيه  وع��ل��ى 

اللغا  وطني  اأن��ا  لبننت،  ما  اإزا  ويلي  يا 

اللبنانيي...

ي��ق��ول يف دي���وان���ه »���ش��ن��ني م��احل��ا« ال��ع��ام 

 :1987
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كانون الأول

�شعراوؤنا

اإعداد:

اجلندي اأمري هلّيل

موري�س عّواد 

ما زال ي�سيء قناديل ال�سفر

ليكمل ما بداأه �سبًيا
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هو يف »كفرغربي«، �سيعته احلالية كما ي�سّميها.

ما زال »ميور�س« على الرغم من العمر 

الطويل )77�سنة(، والفقر والقهر 

والغربة القاتلة يف وادي الدموع.

عليه اأن يكتب كل يوم، اأو 

ميوت، اإذ لي�س باخلبز وحده 

يحيا االن�سان. وال�ِسعر، تلك 

املائدة االلهية، يجل�س 

اإليها كما طفل بني األعابه.

ماذا يتذّكر ال�ساعر 

موري�س عّواد عن حياته 

املرتّنحة بني ال�ِسعر 

وال�ِسعر؟!



و�ساعر بن�ّس املجد واقف ون�سَكب

�ِسعرو لبكرا، اللي مرق حّدو

جايي وما بّدو من الدين غري القبب

وغري الوتر م�سدود ما بّدو.

بالواقع  اإعرافه  مع  فوق،  اإىل  التطلُّع  دائم 

احللول  ع��ن  يفتمّ�س  جتعله  واقعيته  امل��ري��ر. 

تخلو  ال  التفتي�س  مغامرة  ان  غري  النهائية. 

الهائل.  الفراغ  يف  الوقوع  وخطر  ال�شوك  من 

ا�شابعه  ي�شد  ري�شة  يف  ال�ِشعر،  يف  خل�شه 

عليها، اإنها اداة النجاة.

الكبري  عنك  يقول  موري�س،  ا�شتاذ  ون�شاأله: 

اد.   �شعيد عقل: اأنا �شايفَلك اأكربُن موري�س عومّ

هل اأنت اأكربُن؟

اأنا تعّزبت كتري َت ك�ّس �سنم �سعيد عقل 

بّل�سلي.  باإّنو  علّيي  َف�سلو  بنُكر  ما  جّواتي. 

ب�س كان الزم اإتخّل�س من تاأ�سريو علّيي، 

وهيدي �سارت مع كتري �ُسعرا باأوروبا.

روحّيي.  بنّوي  يف  ورامبو  كلوديل  بني 

واآلها  اإنبيا  ال�سعرا  ك��ل  بلبنان  وه��ون 

اأنا بعدين عم كّمل موري�س عّواد  وملوك. 

اللي بّل�ستو اأنا و�سبي.

1973 عن كتاب;  كتبت جريدة اللواء العام 

بح�سمّ  ع  يتمتمّ  ، ف��ذمّ �شاعر  �شكل«:  غري  »حكي 

يقول:  لبكي  ع��ب��دو  وك��ت��ب  م��ذه��ل،  ت��اري��خ��ي 

ري�شتو  بيم�شح  اللي  ال�شاعر  اد  ع��ومّ موري�س 

هذا  نقراأ  عندما  ت�شعر  ماذا  امللوك.  ب�شالح 

الكلم اأمامك؟

اإّنو امل�سايف اللي قطعتا اأنا وعم  بح�ّس 

بعمل موري�س عّواد ِم�س قليلي.

ب�سرتجي  وال  بعد،  و�سلت  ما  انا  �سحيح 

»و�سيل  مب�سي  عم  بعدين  بح�ّس  اأو���س��ل. 

�ِسعر«.

تنظم  اأال  ج��دي��دة.  ه���ذه  ��ع��ر«؟  ���شِ »ت�شيل 

وتكتب ال�ِشعر كبقية ال�شعراء؟

كلمة بيكتبو قليلي َع ال�ِسعر، بدنا نقول 

بي�سيلو �ِسعر، متل َم بي�سيلو نبيد وعرق. 

النبيد بيعاين تخمريو وتطييبو بال�سكوت 

بين�سال  ال�ِسعر،  وهيك  احلنوين.  والَنطرا 

نقطة ونقطة َع الورق.

موري���س  �ِشع�ر  يف  كبرياً  حيزاً  امل��راأة  تاأخذ 

ورواي�ة  ديوان  من  اأكرث  لها  �س  ويخ�شمّ اد،  ع�ومّ

تلتي«  بو�شتني  »بو�شي  ه�ي:  اأج��زاء  بثلثة 

 ،2000 العام  النكتار«  »زهرة   ،1972 العام 

العامان  ج��زءي��ن،  يف  وامل���را«  اخلبز  و»طعمة 

ع�ن  االول  امل��داف��������ع  ه�و  و2009.   2004

ولي��س  ب�رسي،  ف معه�ا ك�شخ��س 
مّ
بالت��رس ه�ا  حقمّ

يق�ول  البي�ت.  اأغرا��س  م�ن  غ�ر�س  اأو  ك�شلع��ة 

يف »زهرة النكتار«:

ك حا�سن�ي
َ
دخيل�

ببو�ساَتك، وغمرين

باأكرت من اإيديك

وغطيني بعينيك. 

ا�شتاذ موري�س، من هي املراأة ؟

املرا اإّمي التاين. اإّمي االويل جابتني ع 

احلياة واإمي التاين هيي بتقعد بحرجي، 

كل  ي��اه.  عطتني  يّلي  م��ن  �سي  وب���رداّل 

وهج  ع  نعملت  بالتاريخ  املهّمي  التحف 

املرا، هيي الوحي الكبري.

اد يف ال��ن��رث وت��ف��رح معه  ت��ق��راأ م��وري�����س ع���ومّ

ال�شطور  بني  ل  يتنقمّ عالية.  اإيقاعية  بده�شة 

طرافته  ك��ب��رية.  ب�شل�شة  احل��ال��ة  ل��ك  وينقل 

باأن  املتهم  هو  ال�شحك،  على  منحوت  جتعلك 

نرثه اأجمل من �شعره، ويعلمّق قائلً:

ال�ِسعر؟  النرث هّوي حمّك  اإّنو  بيعرفو  ما 

نرث  بيكتبو  حلو  ن 
ُ
�ِسعر اللي  ال�سعرا  كل 

العنقود  هّيي  الق�سيدي  كانت  واإذا  حلو. 

ب�س  ذات��و  العنقود  ه��ّوي  النرث  الكامل، 

حّباتو مفرفطني...

توحي  يديه  حركة  اد.  ع���ومّ موري�س  ي��ه��داأ  ال 

تكفيانه.  ال  �شفتاه  كله،  بج�شمه  يتكلمّم  ه  وكاأنمّ

ما  الغريبة.  اللحظات  اإىل  �َشفر  معه  واحلديث 

زال ي�شحو كل يوم قبل الفجر ويبداأ بالكتابة: 

حّلق  وبّدي  علّيي،  ياُخد  عم  ِم�س  النوم 

خّل�س. عندي خمطوطات كتري.

الوا�شعة.  الوقت، يرك�س يف �شهوله  ي�شابق 

اأوراق��ه  ف��وق  هو  وه��ا  �شجرة،  ظ��لمّ  عن  يبحث 

باحلرب،  ميتزج  ويكُتب...حتمّى  يكُتب  ة،  ال�رسيمّ

هو احلرب واحلرب هو: قدا�شة عمرها من عمره.

عيد  موري�س.  ي�س  القدمّ عيد  اأي��ل��ول   22 يف 

موت ال�شاعر كما يقول:

اأنا بعّيد عيد موتي باأيلول. �ست حامل 

هلكني  ما�سي.  وبعدين  كتايف  ع  �سنة   77

موري�س عّواد، وبعدو ِم�س عم يظبط معي. 

ولو تركت حلدا غريي يعملو، قولك كيف 

كان طلع معو؟!

يخرج  اد.  ع��ومّ موري�س  يركنا  ال�شوؤال  بهذا 

كاأنها  بها  يهتم  املتنوعة،  مزروعاته  ليتفقد 

الناعمة،  اأوراق���ه���ا  يغنمّج  ال�����ش��غ��ار.  اأط��ف��ال��ه 

�شوته  اأنغام  على  لتكرب  لها  يغنمّي  وتتخايله 

احلنون. األي�س احلنان اي�شاً من ين�شج االن�شان 

والنبات واال�شياء الرائعة؟!

»اجلي�س«  جملمّة  اء 
مّ
قر ختاماً،  موري�س  ا�شتاذ 

ينتظرون منك اإلتفاتة خا�شة، فهل لنا بها؟

للجي�س  كتبتا  اللي  الغنية  بتزكرُلن 

ن�سيت �سو بتقول كالّ، ب�س  بال�سبعينيات. 

بتبّل�س هيك:

من �سهَلك من فق�س مواَجك

َل دروَبك لل�سهل االخ�س

كان هبوب الريح �سياَجك

ا الريح تاأّخر
ّ
وْن �سي مر

ال تخافو بيهّب الع�سكر.

حمطات يف حياة

ال�ساعر موري�س عّواد

ان  بعد  غزير  ة  ي�شوعيمّ دير  غادر   :1954  •
ق�شى فيه اربع �شنوات من طفولته.

ال��غ��زمّار«  »وادي  م�رسحية  كتب   :1964  •
ملهرجان بيت الدين.

• 1967: كتب »الليايل اللبنانية« ملهرجان 
بعلبك.

ملهرجان  »القلعة«  م�رسحية  كتب   :1968  •
بعلبك.

• 1969: اقام له ال�شاعر خليل حاوي ام�شية 
عن  ق�����ش��ائ��دك  يف  ب��ع��ده��ا:  ل��ه  ق���ال  �شعرية 

ال�ِشعر  اليوم  من  ط��راد،  مي�شال  تخطيت  اهلل 

اللبناين لك.

ملهرجان  »الوهم«  م�رسحية  كتب   :1970  •
جبيل.

من  باللبناين«  »احل��ك��ي  افتتح   :1975  •

كانون الأول

�شعراوؤنا
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موري�س  »ه��ون  بربنامج  لبنان  �شوت  اذاع��ة 

عّواد«.

وله  عبداهلل،  اأب��ي  جن��اة  من  ج  ت��زومّ  :1979  •
ولدان: ملكار واأدون.

بي�شاء  �شفحاته  »كتاب  ا�شدر   :1984  •
للذين ال يقراأون«.

مو�شيقية  ا�شطوانة  له  �شدرت   :2008  •
بعنوان »�شوناتا احلب«.

واالنا�سيد  االغ���اين  م��ن  العديد  كتب 

اللبنانية، نذكر منها:

اأنا زهرة« حلنها وليد غلمية وان�شدها  • »لو 
جوزف عازار.

• »عر�شك مرمر« حلنها وليد غلمية وان�شدها 
جوزف عازار.

غلمية  وليد  حلنها  قلي«  اعمل  بدي  »�شو   •
وان�شدتها �شباح.

الرحباين  اليا�س  حلنها  بالقناطر«  »�شفتو   •
وان�شدتها �شباح.

وهبي  فيليمون  حلنها  التفاحة«  »�شلحلي   •
وان�شدتها �شباح.
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كانون الأول

�شعراوؤنا

• اأغنار 1963.
ال�����ش��ف��ر  ق��ن��دي��ل   •
اإىل  )ت���رج���م   1970

االيطالية(.                

�شكل  غ���ري  ح��ك��ي   •
اإىل  )ت���رج���م   1973

الفرن�صية(. 

• اآخ  1974.
ال��ري��ح  ب���وج  • رج����ال 

.1976

• مقدمة مبارح كنا والد 
.1983

لل�ِشعر  اللبنانيي  االنطولوجيا   •
.1983

• مبارح كنا والد 1984.
• �شنني ماحلا 1987.

ان 1988.  • فق�س الرممّ
• اأماري�س 1988.

• وكان عمري �شبعتع�س 1993.
• زهرة النكتار 2000.

2001، وثانية  • االجنيل طبعة اوىل العام 
العام 2003، وثالثة العام 2006.

 2004 ج��زءي��ن،  يف  وامل���را  اخلبز  طعمة   •
و2009.

• انا رايح 2005.
• فتافيت حب 2011.

و�شدر عنه كتاب:

Maurice Awwad
 Traduction et interprétation
dirigé par
Arkadiusz Plonka
2010

موؤلفات ال�ساعر موري�س عّواد
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كانون الأول

اأ�سماء لمعة

اإعداد:

تريز من�صور
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وجه من الوجوه العربية الرائدة يف املهجر يف 

عاملي ال�صحافة والأدب. �صحايف وكاتب ق�ص�صي، 

و�صع ق�ص�صه يف قالب تاريخي، هادًفا اإىل خلق 

»اأ�صاطري اإيجابية«. اأعماله م�رسحها ح�صارات 

ال�رسق والبحر املتو�صط، التي يتمتع بقدر 

كم�صاحة  اإليها  وينظر  معرفتها  من  كبري 

رمزية للتعاي�ش والت�صامح. 

اإنه الأديب اأمني معلوف اأحد اأكرث 

لأعماق  �صرًبا  املعا�رسين  الكّتاب 

وال��ذي  امل��ت��و���ص��ط،  ح��و���ش  ثقافة 

ُترجمت اأعماله اإىل عدة لغات وح�صلت 

على عدة جوائز عاملية.

رّحالة

ف
لو
ع
م
ني 

م
اأ

اأرق الهوية 

ا 
ً
بات ج�رس

ثقافًيا

بني �صّفتني

من بريوت اإىل باري�ش

العام  معلوف  اأمني  الكاتب  ولد 

1949 يف ب��روت، وال��ده الكاتب 

درسس  معلوف.  ر�سدي  وال�سحايف 

يف  االجتماعية  والعلوم  االقت�ساد 

مدرسسة االآداب العليا يف بروت. 

ع��م��ل ب��ع��د ت��خ��رج��ه يف ج��ري��دة 

احتكاك  على  جعله  مما  »النهار«، 

م�����س��ت��م��ر ب���احل���ي���اة ال�����س��ي��اس��س��ي��ة 

وخ��ارج��ًي��ا. حملًيا  واالق��ت�����س��ادي��ة 
 

مع بداية احلرب يف لبنان، هاجر اإىل 

مقيًما  يزل  ومل   ،)1976( فرن�سا 

فيها حتى اليوم.

عدة  يف  ال�سحافة  مهنة  مارسس 

و�سغل  فرن�سية،  وجم��ات  �سحف 

رئ��ي�����س حت���ري���ر جملة  م��ن�����س��ب 

العديد  وغّطى  الفتاة«  »اأفريقيا 

ال��ك��رى مثل حرب  االأح����داث  م��ن 

ية
�ص
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ل
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ل
 ا
ته
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ال�سحف  كتبت  الت�سعينيات،  منت�سف  يف 

ال��ف��رن�����س��ي��ة ال��ك��ث��ر ع��ن االأدي�����ب وال���روائ���ي 

والعربي  االأ�سل،  اللبناين  اجلن�سية  الفرن�سي 

قيل:  ومما  به.  واحتفت  معلوف  اأمني  الهوية، 

املوت  اإىل  طريقه  يف  ك��ان  الفرن�سي  »االأدب 

معلوف«،  واأم��ني  ميرتان  فران�سوا  اإثنان:  لوال 

وهذه العبارة مبا فيها من مبالغة اأدبية، تك�سف 

عن حجم الدور الذي ا�سطلع به الرجل يف حياة 

الفرنكوفونيني يف العقدين املا�سيني.



فييتنام والثورة االإيرانية...

ال�سحافة  يف  عمله  م����وازاة  يف 

الكتابة،  اإىل  معلوف  اأمني  ان�رصف 

ورواي��ات��ه  كتبه  سسبحة  ف��ت��وال��ت 

واأعماله االأدبية، والتي متّحور عدد 

مثل  تاريخية  اأح���داث  ح��ول  منها 

ال�سليبية  االأوىل »احلروب  روايته 

ك��م��ا راآه�����ا ال����ع����رب«، و»ل���ي���ون 

وروائع  و»اإيكونوميا«  االأفريقي« 

بياتري�س«  ب��ع��د  االأول  »ال��ق��رن 

و»م���وان���ئ امل�������رصق«، و»���س��خ��رة 

ط��ان��ي��وس��س« )ال��ك��ت��اب ال���ذي حاز 

العام  الفرن�سية  »غونكور«  جائزة 

»���س��خ��رة  ك����ان  وق����د   .)1993

جمبولة  �رصخة  مبثابة  طانيوسس« 

الكاتب  فيها  تلّم�س  بالتّهكم 

اأسسر  يزال  ال  الذي  ال�سعب  اأوجاع 

واجلديدة،  القدمية  االإقطاعيات 

والقلق من امل�ستقبل والقلق على 

عائلته وبلده.

معلوف:  كتابات  سسحر  تواىل  ثم 

»م����اين« امل��اح��ق م��ن ق��ب��ل اأّم��ت��ه 

كتابه  يف  واالإره��اب��ي��ة  املتطرفة 

يحلم  فارسس  نبي  النور«،  »حدائق 

ويطمح  ال��ب�����رص،  ب��ني  ب��امل�����س��اواة 

واحل��رب  خ��ال من احلقد  ع��امل  اإىل 

والبغضساء، ويدعو اإىل نبذ ال�سلطة 

عامل  يف  واالنغماسس  اأ�سكالها  بكل 

اأتباعه على الت�سامح  الفن، ويحّث 

عر اآالت املوسسيقى.

 م���ن خ����ال »ح�����س��ان ال�����وزان« 

ي��ه��داأ يف كتابه  ال��ذي ال  ال��رّح��ال��ة 

ق�سة  ن��ق��راأ  االأف��ري��ق��ي«،  ليون   «

منفى معلوف الذي ال يزال يبحث 

كما  لرحلته.  االأخ���ر  امل��رف��اأ  ع��ن 

�سخ�سية  الكتاب  ه��ذا  يف  نلتقي 

اأسسطورية، لرجل مثايل حامل بعامل 

تتدفق  احلرب،  عن  بعيٍد  اأفضسل، 

الب�رص  فيه  ويتبادل  املعرفة،  فيه 

اخلرات، اإنه جت�سيد للت�سامح. 

ي�رصع  اأن  وق��ب��ل   ،1989 ال��ع��ام 

الباحثون يف حتليل اأسسباب التخّلف 

ال�رصق، كتب معلوف  واالإره��اب يف 

املده�س،  خياله  �سلب  من  رواي��ة 

ق�����ص��ة ال��ب��ح��ث ع���ن امل��خ��ط��وط 

االأ���س��ل��ي ل��رب��اع��ي��ات اخل��ي��ام يف 

»س��س��م��رق��ن��د« )ع��ن��وان ال��ك��ت��اب(، 

ال��ت��خ��ّل��ف،  س��س��م��رق��ن��د غ���ارق���ة يف 

ال�ساه  م��ن حم���اوالت  ال��رغ��م  على  

فيها  يرتع  التي  مملكته  تطوير 

واغتيال  واملتاآمرون،  الفاسسدون 

خ��ب��ر االق��ت�����س��اد ال����ذي ي��ح��اول 

ت�سحيح االأمور، يعيد االإمراطورية 

اجلاهلية  ع�رص  اإىل  ال�ساهن�ساهية 

عن  »احل��ب  م�رصحيته  والظلمات. 

اأوب��را  ع��رو���س  اإىل  حت��ّول��ت  بعد« 

واإيطاليا  واأمل��ان��ي��ا  فرن�سا  يف 

وفنلندا، وهي تتحدث عن غرام 

من  ح�سناء  باأمرة  اإيطايل  نبيل 

طرابل�س، قبل اأن يراها.

متوافرة  معلوف  اأم��ني  كتب 

اللبنانية  امل��ك��ت��ب��ات  ك���ل  يف 

اإىل  ترجمت  وق��د  وال��ع��امل��ي��ة، 

واالأملانية  واالإنكليزية  العربية 

والفنلندية  وال�سويدية  والرتكية 

اأنها  كما  اأخ���رى،  لغات  ع��دة  واإىل 

م���درج���ة ع��ل��ى م��وق��ع »اأم������ازون« 

بالكتب  املتخ�ّس�س  االإل��ك��رتوين 

وباالأبحاث. 

جوائز عاملية

ح�سل الكاتب اأمني معلوف على 

خال  القّيمة  اجلوائز  من  العديد 

م�سواره االأدبي.

ف���ب���ع���د ج����ائ����زة »ال�������س���داق���ة 

 )1986( ال��ع��رب��ي��ة«  الفرن�سية 

ع��ن رواي��ت��ه »ل��ي��ون االأف��ري��ق��ي«، 

الفرن�سية  »غ��ون��ك��ور«  وج���ائ���زة 

»�سخرة  رواي��ت��ه  ع��ن   )1993(

 )2010( ف�����از  ط���ان���ي���وس���س«، 

ب��ج��ائ��زة »االأم�����ر اأس��س��ت��وري��اس��س« 

اأ�سهر  ت��ع��ّد م��ن  ل����اآداب، وال��ت��ي 

ال���ع���امل، وذل���ك على  اجل���وائ���ز يف 

املتمّيز  والفكري  االأدب��ي  عطائه 

 يف جم���ال ال��ك��ت��اب��ة وال�����س��ح��اف��ة. 

منحته  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 

ب��ي��ان��ه��ا  اع����ت����رت يف  اجل����ائ����زة 

ترجم  ال��ذي  »نتاجه  ب��اأن  اخلتامي 

يجعله  لغة  ع�رصين  م��ن  اأك��ر  اإىل 

الذين  املعا�رصين  ال��ك��ت��اب  اأح���د 

العمق  م��ن  ق��در  ب��اأك��ر  يتمتعون 

كم�ساحة  املتوسسطية  الثقافة  يف 

وال��ت�����س��ام��ح«.   للتعاي�س   رم��زي��ة 

اأيام قليلة من فوزه باجلائزة  بعد 

اإنضسّم اأمني معلوف اإىل االأكادميية 

الفرن�سية، تلك املوؤسس�سة العريقة 

لي�سغل  الفرن�سية،  الثقافة  يف 

بوفاة  �سغر  ال��ذي  املقعد  بذلك 

الفرن�سي  االأجناسس  وعامل  املفكر 

ت�رصين  يف  �سرتاوسس  ليفي  كلود 

االأول من العام 2009.

هذا  ت�سّلمه  عقب  ق��ال  معلوف 

املن�سب اإنها »حلظة مهمة جًدا يف 

الأنني  مميًزا  معنى  وحتمل  حياتي 

لعب  يخّولني  م��ا  وع��رب��ي،  لبناين 

دور اجل�رص بني عاملني«.
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ج�رس وقنطرة بني اأوروبا 

والعامل العربي

ي��زل،  ومّل���ا  معلوف  اأم���ني  ك��ان 

والعامل  اأوروب��ا  بني  وقنطرة  ا 
ً
ج�رص

اإ�سكالية  من  الرغم  على  العربي، 

ت�سادم  ونظريات  الثقايف  ال�رصاع 

حدود  عن  واحل��دي��ث  احلضسارات. 

االنتماء  ومامح  ومعاملها  الهوية 

وطرائقه، ظّل من القضسايا املوؤرقة 

العربي  االأ�سل،  اللبناين  للكاتب 

الهوية، والفرن�سي باالنتماء. 

القاتلة«  »ال��ه��وي��ات  كتابه  يف 

الهوية ال تعطى  اأن  يوؤكد معلوف 

بل  االأب��د  واإىل  واح��دة  م��رة  للفرد 

تتبدل  انتماءات،  تت�سّكل من عدة 

طوال  عنا�رصها،  تراتب  ويختلف 

الهوية  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل،  ح��ي��ات��ه. 

ح�سب  وال��ت��ب��ّدل  للتغير  قابلة 

اأسساسسي  ب�سكل  االآخ��ري��ن  ت��اأث��ر 

ع��ل��ى ع��ن��ا���رصه��ا. وه����و ي����رى اأن 

التعريف  اإىل  بطبعه  مييل  الفرد 

خال  من  انتمائه  وحتديد  بهويته 

عر�سة  الهوية  ه��ذه  عنا�رص  اأك��ر 

اأو  وال�سخرية  االإهانة  خطر  للخطر، 

التهمي�س اأو القمع... اإلخ.

للعامل  ب����اأن  م��ع��ل��وف  وي��ع��رتف 

ال���غ���رب���ي مم��ارس��س��ات��ه ال��ك��ي��دي��ة 

تكون  م��ا  غالًبا  وال��ت��ي  امل��زع��ج��ة، 

ا  خ�سو�سً و���س��وح،  بكل  عرقية 

االأوروب��ي��ة، �سد العمال  ال��دول  يف 

العرقية  واالأق��ل��ي��ات  املهاجرين 

العقلية  ومل��واج��ه��ة  وال��دي��ن��ي��ة. 

معلوف  ي��رى  ال��ك��ون��ي��ة،  القبلية 

اأن نتوّحد لبناء مفهوم  »اأنه علينا 

مبكونات   ال�سعور  فرد  لكل  يتيح 

انتمائه، لكن اأيضسا بقوميته ولغته 

اأن يكون  ومعتقداته ومن دون 

ملزًما على االختيار«.

م�ساألة  »اأن  معلوف  يعتر 

االنتماء هي م�ساألة ح�ساسسة، واإن 

ا  خ�سو�سً منها  الهروب  حاولنا 

اإًذا  علينا  واأوروب����ا،  فرن�سا  يف 

القيم  مكونات  ب��ني  من��ّي��ز  اأن 

يجب  التي  للمجتمعات  االأسساسسية 

ظهرت  واإن  م�سرتكة،  تكون  اأن 

للتقدم  القابل  والعامل  خمتلفة. 

كل  ي�ستطيع  ال����ذي  ال��ع��امل  ه��و 

اآرائ��ه وعن  اأن يعر عن  فرد فيه، 

باللغة  اإليه  ينتمي  الذي  املعتقد 

ب��اأي  ي�سعر  واأال  ي��خ��ت��اره��ا،  ال��ت��ي 

نق�س يف انتمائه، وعلى ال�سلطات 

مقياسساً  ذلك  جتعل  اأال  وال�سعوب 

املرء  ي�ستطيع  ال  فحني  للتمييز، 

اأن يعّر بلغته عما ي�سعر به، وعن 

اأن  يعني  فذلك  بحرية،  معتقداته 

العامل ي�سر اإىل الوراء«.

تقّبل الآخر !

مقياسس  اأن  معلوف  اأم��ني  يوؤكد 

احل��ض��س��ارات ال��ي��وم ه��و ق��ب��ل كل 

ا الذين  �سيء تقّبل االآخر، خ�سو�سً

ينتمون  م��ه��اج��ري��ن  ي�ستقبلون 

اأال  يجب  اإذ  اأخ���رى،  حضسارات  اإىل 

يكون هذا االنتماء مو�سع جمابهة، 

القيم  تتحّدد  املعركة  ه��ذه  ويف 

الغرب  اسستطاع  ف��اإن  احلضسارية، 

واالن�سجام  املعركة  ه��ذه  ك�سب 

التي  القيم  م��ع  حقيقي  ب�سكل 

حضسارية،  قيم  وهي  بها،  يطالب 

التغلب  مبقدوره  سسيكون  عندئذ 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����س��ك��ات ال��ت��ي 

تعرت�سه مع املهاجرين. 

اأن  علينا  باأنه  معلوف  ويو�سي 

دور  اأداء  على  املهاجرين  ن�سجع 

اأسساسسي ذي اجتاه حضساري، ي�سر 

التي  احلضسارات  م�سلكني:  على 

التي  واحلضسارات  اإليها،  ينتمون 

اللغوي  العامل  ولكن  ت�ستقبلهم. 

فاملهاجر  الع�وامل،  اأه��م  من  هو 

االأ�سلي  بلده  لغة  ين�سى  اأال  يج�ب 

م�ن  الأوالده  ينقل�ها  اأن  وعلي�ه 

بعده.

بالعامل  اأوروب��ا  عاقة  اإ�سكالية   

معلوف،  اأم���ني  ف��ك��ر  يف  ال��ع��رب��ي 

اأوروب��ا  كون  يف  اخت�سارها  ميكن 

قريبة وبعيدة يف اآن. والذي سساهم 

اأن  هو  بينهما،  ال�رصخ  اإح���داث  يف 

نهضستها  انفجرت  عندما  »اأوروب��ا 

وث��ورت��ه��ا يف ال��ق��رن��ني اخل��ام�����س 

العامل  ك��ان  ع�رص،  وال�سادسس  ع�رص 

العربي اأول من تلّقى الضرصبة منها 

عليه  تعذر  وق��د  مبا�رصة،  ب�سورة 

بعدها النهو�س على قدميه، فبعد 

الضرصبة اأتى االسستعمار. ويف الوقت 

الراهن ما زالت الهوة عميقة بني 

العاملني، ومن مظاهرها اأن مدينة 

ملدينة  حماذية  اإسسبانيا  جنوب  يف 

يف�سل  ال  امل���غ���رب،  ���س��م��ال  يف 

هي  ب�سيط،  مضسيق  سسوى  بينهما 

هذه  اإىل  منها  ليتوانيا  اإىل  اأق��رب 

املدينة املغربية«.

اه��ت��م��ام اأم����ني م��ع��ل��وف ب��ح��وار 

احلضسارات، جاء ب�سكل تلقائي من 

والفكرية،  الثقافية  خلفيته  خال 

بلد حواري بطبيعته  اإىل  وانت�سابه 

»ه��ذه  يضسيف،  وه��و  ي��ق��ول.  كما 

اخللفية جعلت مني �سئت اأم اأبيت 

ويف  ذك����رت«.  مل��ا  متنّبًها  ك��ات��ًب��ا 

مرحلة الحقة اطلعت على نظريات 

اأعتر  و�رصت  املو�سوع  هذا  حول 

بني  ج�سور  اإق��ام��ة  ه��و  دوري  اأن 

اأقوم  بّت  النهاية  ويف  الضسّفتني، 

من  انطاًقا  تلقائي،  ب�سكل  بذلك 

لذلك،  تهيئ  داخ��ل��ي  يف  لبنانية 

ب مناخه 
ّ
فمن يولد يف لبنان، ويت�رص

الثقايف الذي هو مزيج من ثقافات 

بد  ال  خمتلفة،  وعوامل  وم��وؤث��رات 

ب�سورة  املهمة  بهذه  يضّسطلع  اأن 

عفوية«.

»لذلك  معلوف:  اأم��ني  ويضسيف 

عندما يلتقي اأحدنا �سخ�ًسا اأجنبًيا، 

ال بد اأن يقول له يف البداية، اإن ثمة 

اأ�سياء تتعلق بنا ال بد اأن تكون قد 

ب�سكل  فهمتها  اأو  اإليك  و�سلت 

تتكّون  اأن  ب��ّد  ال  كما  سسليم،  غر 

ما  ح��ًد  اإىل  مغلوطة  �سورة  لديك 

عن بادنا، اأو عن تاريخنا، فاسسمح 

من  اأراه  م��ا  عليك  اأع��ر���س  اأن  يل 

�سورة م�سّححة عن بادنا«.

امل�صادر: 

- مواقع اإلكرتونية.

- ���س��ح��ف: ال��ن��ه��ار، ال�����س��ف��ر، 

االأخبار، امل�ستقبل.  
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كانون الأول

اأوراق قدمية

بقلم:

�لعميد �ملتقاعد �أ�سعد خمول

هنا
اإذاعة لبنان من بريوت...

يرتبط ذكر حمطة �لإذ�عة 

�للبنانية يف وجد�ننا بزمن جميل: 

زمن �جتمعت فيه مو�هب كبرية 

يف �لغناء و�ملو�سيقى و�ل�سعر. 

وكانت نه�سة فنية وثقافية 

�أ�سهمت فيها �لإذ�عة. 

دور �إذ�عة لبنان مل يقت�رص على 

بث �لرب�مج و�ملو�د �ملو�سيقية 

و�لثقافية. فهي �أ�سدرت �أي�ًسا 

جملة �سهرية.

�لبد�يات

عرفت حمّطة الإذاعة اللبنانية يف البداية با�سم 

اإ�رشاف  اآنذاك حتت  »راديو ال�رشق«، وقد عملت 

خا�سًعا  لبنان  ك��ان  اإذ  الفرن�سية،  ال�سلطات 

براجمها  م�سامني  توّزعت  الفرن�سي.  لالنتداب 

مّما  الأوروبية،  والثقافة  العربية  الثقافة  بني 

اأغنى معارف م�ستمعيها، والنفتاح الثقايف هو 

كّل  يف  اللبناين  املجتمع  �سمات  من  ح��ال  ب��اأّي 

ع�رش.

اأ����س���درت امل��ح��ّط��ة جم��ّل��ة ���س��ه��رّي��ة، راف��ق��ت 

م�سريتها ملدة طويلة، ت�سّمنت بع�ض املقالت 

جانب  اإىل  للمو�سيقى،  واحد  بينها  الثقافية 

العربية  باللغتني  للربامج  مف�ّسل  عر�ض 

العربي:  الربنامج  من  )لكّل  والفرن�سية 

الفرن�سي:  وال��ربن��ام��ج  ال�����رشق،  رادي���و 

راديو مونديال(، وعر�ض لربامج حمّطة 

الإذاعة  وبرامج حمّطة  امل�رشّية،  الإذاعة 

ذلك  اإىل  اأ�سافت  ولحقاً  الفل�سطينية، 

وبرامج  لندن،  يف  العربية  الإذاع���ة  برامج 

حمّطة الإذاعة يف روما، وحمّطة اإذاعة تون�ض. 

اأيلول   12 يف  املجلة  من  الأول  العدد  �سدر 

خليل  لل�ساعر  ���س��ورة  غ��الف��ه  وح��م��ل   ،1938

خالل  امليكروفون  اأم���ام  يجل�ض  وه��و  م��ط��ران 

حلظات الفتتاح، واإىل جانبه رئي�ض اجلمهورية 

لالإذاعة  الأول  املدير  اأّن  اإىل  )ن�سري  اإّده  اإميل 

الأول فيها  واملذيع  اأدي��ب،  األبري  الأدي��ب  كان 

كان ال�ساعر �سعيد عقل(.

املن�سدين  ببع�ض  تعريًفا  العدد  وت�سّمن 

اأعمالهم  اأذيعت  الذين  واملطربني  واملغّنني 

خالل الفرتة الأوىل للبث، ومن هوؤلء:

وديع  الأ�ستاذ  تلميذة  العرب:  بلبل  كوثر   •
الذي  اللبناين(،  الوطني  الن�سيد  )ملّحن  �سربا 

دّربها على البيانو يف البداية، ثم تابع الإ�رشاف 

ال�رشقي  املو�سيقي  املعهد  يف  درا�ستها  على 

وكميل  ال�سوا  �سامي  بفّنها  اأعجب  ب��ريوت.  يف  ؟
عة
ذ�

�لإ
لة 

جم
ن 

كرو
هل تذ
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ال�سوت  ب��ع��ذوب��ة  لها  �سهدا  ال��ل��ذان  �سمبري 

ال�ّسفر  عليها  واق��رتح��ا  الإل��ق��اء،  يف  والتفوق 

هناك  فت 
ّ
تعر حيث  م��راًرا  ف�سافرت  م�رش،  اإىل 

قطر  وعبده  �سبح  وحممود  ح�سني  داوود  اإىل 

الإذاع���ة يف  وع��ّزت ���س��الح... عملت يف حمّطات 

م�رش وفل�سطني، وغّنت على امل�سارح امل�رشية، 

و�سل  التي  الأوىل  املطربة  لحًقا  واأ�سبحت 

�سوتها اإىل امل�ستمعني عرب حمّطة راديو ال�رشق. 

امل�رشحي  بالغناء  اه��ت��ّم  ق��ران��وح:  داوود   •
التي  اأغانيه  من  )مونولوج�ست(،  ال�ستعرا�سي 

يعقوب  �سغري،  ي��ا  تعبي  ن�سيت  ا�ستهرت 

هامل�رشوب، يا مال ال�سام يا عوجا...

يف  ت���دّرب  لبناين  ف��ن��اّن  ح�سني:  يو�سف   •
البداية يف م�رش مع فرقة جورج اأبي�ض )1923-

1925(، ثم التحق بفرقة فاطمة ر�سدي. عمل 

لحًقا  والتقى  وفل�سطني،  م�رش  حم��ّط��ات  يف 

حمّطة  اإىل  وانتقل  اللبابيدي،  يحيى  بامللّحن 

راديو ال�رشق يف بريوت.

• يو�سف فا�سل: ولد ون�ساأ يف بريوت، در�ض 
الفّني  امل��و���س��ي��ق��ي  امل��ع��ه��د  يف  امل��و���س��ي��ق��ى 

بدم�سق حيث اأتقن العزف على العود تاأّثر منذ 

دروي�ض. عمل يف حمطات  �سّيد  باأحلان  البداية 

م�رشح  على  واأن�سد  وال��ع��راق،  وفل�سطني  م�رش 

لل�ساعرين  قطعتني  م�رش  يف  امللكية  الأوب���را 

اخلوري.  وب�سارة  الدين   
ّ
تقي اأمني  اللبنانيني 

التحق مبحطة راديو ال�رشق.

اإىل  م���ال  ب����ريوت،  يف  ن�����س��اأ  بي�سا:  اإي��ل��ي��ا   •
املو�سيقى والغناء، وقد �سار به اإىل ذلك جمال 

�سوته. العام 1925 �سجل اأ�سطوانات يف �رشكة 

بي�سافون )ق�سيدة عّذبيني فمهجتي يف يديك، 

ومّوال قوامك الغ�سن... ( والعام 1929 �سّجل 

اأغنية يا ريتني طري. �سافر اإىل م�رش حيث �سّجل 

دكا�ض:  لور  اللبنانية  املطربة  مع  اأ�سطوانات 

حماورة ويل حايل يا ويلي... 1931، وعمل يف 

فل�سطني،  حمّطة  ويف  امل�رشية،  الإذاع��ة  حمّطة 

 يف حمّطة راديو ال�رشق.
ّ
اإىل اأن ا�ستقر

ما يطلبه �مل�ستمعون !

تعريفات  املجلة  من  الثاين  العدد  ت�سّمن 

الدين  حميي  )كمان(،  جماع�ض  اإدم��ون  اأخ��رى: 

م�رش(،  من  )قانون،  عو�ض  عبده  )ع��ود(،  �سالم 

عادل الطرابل�سي )طبلة(، خليل مكنّية )كمان، 

وهو خال توفيق البا�سا(، قا�سم مّيوت )غناء(...

اأما يف ما يتعّلق باملقالت الّتي تناولت ال�ساأن 

مقال  الأول  العدد  ت�سّمن  فقد  املو�سيقي، 

املو�سيقى  يف  الدينية  املو�سيقى  ح�ّسة  عن 

عن  م��ق��الً  ال��ث��اين  ال��ع��دد  وت�سّمن  ال��غ��رب��ي��ة، 

لطفي  �سعيد  ملحّمد  ع��ام  ب�سكل  املو�سيقى 

العدد  وت�سّمن  العام.  امل�رشية  الإذاع��ة  مدير 

لإ�سكندر  العربية  املو�سيقى  عن  مقالً  الثالث 

املقالت  من  النوع  ه��ذا  وت��واىل  ال�سلفون... 

اأخ����رى ت��ت��ن��اول ب��رام��ج  اإ���س��اف��ة اإىل م��ق��الت 

الربنامج  ا  خ�سو�سً والتقومي،  بالّنقد  الإذاع��ة 

راديو  حفالت  على  فّنان  )مالحظات  الغنائي. 

لإذاع��ة  اأياًما  تخ�ّس�ض  املحّطة  كانت  ال�رشق(. 

مع  امل�ستمعون،  يطلبها  التي  الأ���س��ط��وان��ات 

وكان  الختيار.  يح�سنوا  باأن  ه��وؤلء  من  الطلب 

مدير  ح�رشة  للمرا�سلة:  معتمد  اأمن��وذج  هناك 

العليا  املفو�سّية   - املحرتم  العربية  الإذاع��ة 

بريوت - ما يطلبه امل�ستمعون... )مالحظة: كل 

كتاب غري م�ستوٍف اأجرة الربيد، يهمل(. وكانت 

هناك اأيام خم�ّس�سة للغناء املبا�رش الذي ت�سبقه 

جدول  وف��ق  الإذاع���ة،  مبنى  قاعات  يف  متارين 

زمني حمّدد. وكان احلّد الأق�سى حل�ّسة الفّنان 

الواحد ن�سف �ساعة، والفرقة املو�سيقية كانت 

ة باملحّطة. تلك اخلا�سّ

ت ���س��ب��ح��ة ت��ل��ك امل����ق����الت، ب��ال��ع��رب��ي��ة 
ّ
ك����ر

اأغاين  الغربية،  واملو�سيقى  م�رش  والفرن�سية: 

احلرب... وكان�ت هناك كتابات لل�س�اعر اإليا�ض 

يف  مذيًع�ا  الآخ�����ر  ه��و  عمل  ال���ذي  �سبك�ة  اأب���و 

املحّط�ة.

وق���د ج�����اء يف ت��ع��ري��ف امل��ج��ل�����ة، والإ����س���ارة 

مبحّطة  خا�سة  »جم��ّل��ة  ال��ث��ق��ايف:  دوره���ا  اإىل 

رجال  كفاية  يف  باإخال�ض  تنظر  ال�رشق،  رادي��و 

العربية.  والأق��ط��ار  و���س��وري��ة  لبنان  يف  ال��ف��ّن 

و�ستتعدى هذه الدائرة فتهتّم ب�سوؤون ال�سينما 

والفنون،  والريا�سة  وامل��اله��ي  واملو�سيقى 

ق�سدها  وكل  الأدبية،  الناحية  تهمل  لن  وهي 

النهو�ض بالفّن الغنائي والفّن الأدبي، ليقينها 

اأن الفّنني ن�سيبان«.

ملواكبة  دائم  �سعي  يف  املجّلة  م�سمون  كان 

املو�سيقى  خدمة  حيث  من  الإذاع���ة  م�سمون 

وثقافتها، لكّن الإذاعة هي الأ�سا�ض بالتاأكيد، 

والغناء  املو�سيقى  ب��ّث  على  لقدرتها  وذل��ك 

يتلّقى  اأن  نفع  م��ا  اإذ  اإل��ي��ه��ا،  وم��ا  وال��ربام��ج 

دون  من  والّتحليل  ال�رشح  م�سمون  امل�ستمع 

ا يف  الفنّية، خ�سو�سً املاّدة  �سمع  اأن يكون قد 

الفرتات املا�سية، اإذ كان العتماد يف ذلك على 

الإذاعة، ومل تكن و�سائل الت�سجيل متوافرة.

وق���د ع��رف��ت ت��ل��ك احل��ال��ة ذروت��ه��ا يف ف��رتة 

ال�ستينيات، يف ظّل ا�ستقرار �سيا�سي واجتماعي، 

واأّن  ا  خ�سو�سً وثقافية،  اقت�سادية  وبحبوحة 

ويف  اجلميع  مق�سد  كان  لبنان  يف  ال�سطياف 

مقّدمهم الفناّنون الذين كانوا يلجاأون اأي�ًسا اإىل 

ت�سجيل اأحلانهم يف اأ�ستوديو الإذاعة، ويقّدمون 

واملناق�سات.  احلوارات  ويوا�سلون  الأحاديث، 

ونحن نقتفي اأثر ذلك على �سفحات املجلة التي 

ت�سّمنت اأحاديث لعبد الوهاب وفريد الأطر�ض 

احللو  و�سليم  غ�سن  وف��ري��د  ال��روم��ي  وحليم 

واأخباًرا عن  البا�سا...  والأخوين رحباين وتوفيق 

زكريا اأحمد وال�سنباطي والق�سبجي  واأم كلثوم 

و�سعاد  نا�سيف  وزكي  ال�سايف  ووديع  وفريوز 

حمّمد وجناح �سالم و�سباح... وق�سائد لل�سعراء 

جميًعا، اإ�سافة اإىل متابعات مفيدة ملهرجانات 

الغربية يف بريوت  بعلبك، وحفالت املو�سيقى 

التدوينات  من  يخلو  الأم��ر  يكن  ومل  وجوارها، 

املو�سيقّية وال�رشوحات العلمّية.

اإىل جانب  اإذاعة بريوت يف ذلك كّله  ووقفت 

و�ساق  قدم  على  القاهرة  واإذاعة  دم�سق  اإذاعة 

امل�ستمعني  وعدد  الفّني،  امل�ستوى  حيث  من 

 النجاح 
ّ
اإليهم. ا�ستمر الذين تي�رّش و�سول البّث 

لبنان  �رشبت  حني  ال�سبعينيات  اأوا���س��ط  حتى 

واأ�سابت  طويالً،  دامت  التي  الداخلّية  احلرب 

كما  متاًما  واملو�سيقى،  الثقافة  اأ�سابت  ما  يف 

اأ�سابت الب�رش واملوؤ�ّس�سات...

كانون الأول

اأوراق قدمية
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كانون الأول

جي�ش العلم والثقافة

دكتوراه يف التاريخ للعقيد 

الركن علي ح�سني حممد عمر

بكالوريو�س يف اإدارة 

الأعمال للرائد حيدر �سكينة

اإجازة يف التاريخ 

للمعاون الأول

جون خمائيل مرتي

اإجازة يف التاريخ 

للمعاون الأول

زهري يو�سف داغر

اإجازة تعليمية يف 

اللغة العربية للمعاون 

املجّند حممد غازي

�سهادة معلوماتية 

اإدارية للرقيب

الأول بالل يو�سف

حاز العقيد الركن علي ح�سني حممد 

من  التاريخ  يف  الدكتوراة  درج��ة  عمر، 

كلية الآداب يف جامعة بريوت العربية، 

يف مو�سوع »دور الإنك�سارية يف �سيا�سة 

 »1826-1333 العثمانية  ال��دول��ة 

بتقدير مرتبة ال�رشف الثانية.

كتيبة  من  �سكينة  حيدر  الرائد  نال 

ال��دع��م يف ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري، 

�سهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 

من اجلامعة العربية املفتوحة.
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من  �سحادة  غ�سان  راين  الأول  امل��ازم  حاز 

فوج املدفعية الثاين، اإجازة يف اإدارة الأعمال 

من  اإداري��ة،  معلوماتية  اخت�سا�س   -

واإدارة  الإقت�سادية  العلوم  كلية 

الأعمال يف اجلامعة اللبنانية.

جون  الأول  امل��ع��اون  ح��از 

خم��ائ��ي��ل م����ري، اإج������ازة يف 

كلية  م��ن  ال��ت��اري��خ 

وال��ع��ل��وم  الآداب 

الإن�سانية يف اجلامعة 

اللبنانية.

زهري  الأول  امل��ع��اون  ن��ال 

ي���و����س���ف داغ������ر م����ن ف���وج 

التاريخ  يف  اإج��ازة  املغاوير، 

والعلوم  الآداب  كلية  م��ن 

اجل��ام��ع��ة  يف  الإن�������س���ان���ي���ة 

اللبنانية.

ن�����ال امل����ع����اون امل��ج��ّن��د 

املمّددة خدماته حممد غازي 

غازي من لواء امل�ساة الثامن، 

اللغة  يف  تعليمية  اإج�����ازة 

الآداب  كلية  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 

والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة 

اللبنانية.

بال  الأول  الرقيب  حاز 

حم��م��د ي��و���س��ف م��ن ل��واء 

�سهادة  ال��ث��ام��ن  امل�����س��اة 

اخت�سا�س  اإمتياز فني يف 

من  الإداري��ة  املعلوماتية 

للتعليم  العامة  املديرية 

املهني والتقني.





وّقع فوؤاد اأبو ر�سالن كتابه اجلديد »ب�ستان احلكم 

والأقوال« خالل حفل دعت اإليه حركة لبنان ال�سباب 

وبلدية بتخنيه يف اخللية الإجتماعية للبلدة.

قائد  ممثالً  الدميا�سي  حممد  العقيد  احلفل  ح�رض 

�سيا  وليد  امل��ق��دم  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

�سلمان،  وليد  الركن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�ش  ممثالً 

قوى  عام  مدير  ممثالً  ابراهيم  اأب��و  في�سل  النقيب 

اأ�رضف ريفي، رئي�ش الأركان ال�سابق اللواء �سوقي امل�رضي الذي  الأمن الداخلي اللواء 

قدم للكتاب، رئي�ش احلركة الأ�ستاذ وديع حنا واأع�ساوؤها، وعدد من روؤ�ساء البلديات 

واملخاتري وروؤ�ساء اجلمعيات و�سخ�سيات اجتماعية وتربوية و�سيا�سية.

بعد الن�سيد الوطني اللبناين، األقى الأ�ستاذ جنيب من�سور كلمة حركة لبنان ال�سباب 

متوجًها اإىل فوؤاد اأبو ر�سالن بالقول: »...امتطى الأبجدية ح�ساًنا  متنقاًل يف ال�سحارى ما 

بني النهرين ودم�سق وبغداد وال�رضق والغرب جوالً يف كل الع�سور الأدبية والعوا�سم 

)اجلي�ش  اإليه  املهدى  ر�سالن  اأبو  اختيار  ح�سن  اإىل  من�سور  لفت  وقد  الثقافية...«. 

اللبناين( واملقدمة الرائعة التي اخت�رض فيها »اللواء الأديب �سوقي امل�رضي علوم املعاين والبيان والبديع يف �سطور، 

فكان كالمه ل�سان حاله وحالنا على حد �سواء«.

بعدها، كانت كلمة املجل�ش البلدي يف بتخنيه بل�سان الأ�ستاذ زياد اأبو احل�سن الذي نّوه باأعمال اأبو ر�سالن وهناأه 

على كتابه اجلديد معترًبا اأّن اأغنى الب�ساتني هو »ب�ستان احلكمة والأقوال«.

كلمة ال�سفري فوؤاد الرتك األقاها ممثله الدكتور مروان �سمعون، اأعقبها كلمة الدكتور �سالح الدنف، ويف الكلمتني 

تنويه باأ�سالة العمل الذي قّدمه اأبو ر�سالن.

اأما املوؤلف فقد توّجه بال�سكر اإىل كل من �ساهم يف اإعداد هذا الكتاب وقال: »وجدتني اأبادر اإىل جمع احلكم والأقوال 

�ساركت  التي  احلديثة«  »املنار  مدر�ستي  يف  الأ�سبوع«  »حكمة  عنوان  حتت  اأ�سبوعًيا  باإعدادها  اأقوم  كنت  التي 

ا لها لأكرث من ربع قرن، فو�سعت تلك املجموعة املختارة من حكم الأئمة 
ً
اأزال مدير يف تاأ�سي�سها وكنت ل 

والفال�سفة واملثقفني يف كتاب قد ي�سلح د�ستوًرا اأو مرجًعا يف ال�سلوك العام يهتدي مب�سمونه كل راغب 

يف اأخذ العرب من التجارب الطويلة«.

ويف اخلتام، وّقع اأبو ر�سالن كتابه »ب�ستان احلكم والأقوال« وانتقل مع احل�سور لالحتفال بقطع 

قالب احللوى وتبادل الأنخاب.

ت�سوير: الرقيب جو طويل
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كانون الأول

كتاب

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة
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نحو العاملية

امل�����س��رية ن��ح��و ال��ع��امل��ي��ة ب���داأت 

حني اأختريت اإحدى لوحاته لتدخل 

مو�سكو  يف  الرم���ي���ت���اج  م��ت��ح��ف 

�سنتني  وب��ع��د  ث����ّم    ،)2003(

لوحة  الكويت  اإىل متحف  اأ�سيفت 

من اأعماله، واليوم، تن�سّم لوحتان 

زيتيتان حتمالن توقيع نزار �ساهر 

 )NAMOC( اإىل املتحف ال�سيني

من  وتقدير  تنويه  مع  بيجينغ  يف 

هو  لفنان  ال�سينيني  امل�سوؤولني 

العربي،  والعامل  لبنان  من  الأول 

ليكون  العظيم«  »ال�سور  تخّطى 

ب��ني ك��ب��ار ف��ن��اين ال��ع��امل، ال��ذي��ن 

املليار  بلد  يف  لوحاتهم  ُتعر�ش 

وال�500 مليون ن�سمة.

اأث��ن��اء  يف  مّت  اللوحتني  اإخ��ت��ي��ار 

اإقامة �ساهر معر�سه الفردي الأول 

ال�سني  يف  »نينجيا«  مقاطعة  يف 

ال�سعبية، )متوز 2011 ( مب�ساركة 

اثنتي ع�رضة دولة عربية· وقد لقت 

اأعماله اهتماما بالغاً لدى اجلمهور 

ول  املقاطعة،  وم�سوؤويل  ال�سيني 

فان  للمتحف  العام  املدير  �سيما 

Fan Di An الذي حتّدث  دي ان 

واألوانها  اللوحات  تلك  اأهمية  عن 

التي  العالية  والتقنية  ال�ساحرة 

متتاز بها، ومنح الفنان �سهادتني 

تقديريتني.

امل��ت��ح��ف ال���وط���ن���ي ال�����س��ي��ن��ي 

�ش 
ّ
مكر   )NAMOC( للفنون 

ل���الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة 

وامل��ع��ا���رضة يف ال�����س��ني، وه��و 

ي�سّم اأكرث من مئة األف لوحة 

م���ن جم���م���وع���ات خم��ت��ل��ف��ة، 

ح��ول  اإب����داع����ات  معظمها 

اجلديدة·  ال�سني  اإن�����س��اء 

قطعة   177 ي�سم  كما 

من الأعمال الأجنبية، مبا 

فيها اأربع لوحات زيتية 

بها  ت��رّبع  بيكا�سو  ل��� 

التحف  ج��ام��ع��ي  اأح���د 

الفنية.

لقاء ال�شوء 

والظل

اأع�����������م�����������ال 

ن�������زار ���س��اه��ر 

امل�������س���ت���ب���ق���اة 

جمالية  اإ�سافة  متثل  املتحف  يف 

معرّبة وهي لي�ست بعيدة عن تلك 

امل�ساحات يف ال�سني حيث يلتقي 

ال�سوء بالظل.

اللوحة  ح�سور  اأن  اعترب  �ساهر 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف م��ت��اح��ف رو���س��ي��ا 

وال�سني وغريها اأمر بالغ الأهمية، 

وان التوا�سل مع الفن الت�سكيلي 

ال�����س��ي��ن��ي مي��ث��ل جت��رب��ة مم��ت��ازة 

الت�سكيلي  للفن 

اأن  �سيما  ول  ال��ل��ب��ن��اين، 

الثقافة  ال�����س��ني  ع��ل��ى  ف 
ّ
ال��ت��ع��ر

يف  واملوغلة  القدمية  واحل�سارة 

نحو  مهًما  دفًعا  ميثل  اجلماليات، 

الأمام«. 

�سفري  م��ن��ح  اآخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى 

ال�����س��ني يف ل��ب��ن��ان ال��ف��ن��ان ن��زار 

على عطائه  تقدير  �سهادة  �ساهر 

ال��ف��ن��ي امل��ت��م��ّي��ز، وذل��ك 

الأوني�سكو  يف  اأقيم  احتفال  خالل 

ملنا�سبة ذكرى الأربعني لل�سداقة 

ق��ّدم  ك��م��ا  ال�سينية،  اللبنانية 

لوحة  ال�سفارة  اإىل  ب��دوره  الفنان 

زي��ت��ي��ة مت��ث��ل ط��ب��ي��ع��ة ال�����س��ني 

وجمالياتها.   
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معار�ش

اإعداد:

تريز من�شور

لوحتان من اأعمال نزار �شاهر 

يف املتحف الوطني ال�شيني

الوطنية  املتاحف  اللبنانيني  الت�شكيليني  الفنانني  اأحد  لوحات  تدخل  الأوىل،  للمرة 

ثم  ومن  الكويتي  الوطني  املتحف  اإىل  مو�شكو،  يف  الرميتاج  متحف  فمن  العاملية. 

املتحف ال�شيني، م�شاحة فنية هامة زّينتها ري�شة الفنان الت�شكيلي الدكتور نزار �شاهر، 

الذي ينجح يف التقاط الكثري من اأ�رسار الطبيعة ومتّثالت التحّوالت املرئية بتقنية 

جذابة اأنيقة يف لوحة وثيقة مبرجعها الواقعي.

)NAMOC(



كانون الأول

�سينما
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عدة جوائز

والإقبال الكثيف 

م�شتمر يف ال�شالت

من مهرجان تورنتو ال�شينمائي اىل 

مهرجان الدوحة ومن بعدها اأو�شلو – 

الرنوج، رحلة جناح للفيلم اللبناين »وهالأ 

لوين« للمخرجة نادين لبكي ح�شد خاللها 

ثالث جوائز، اإ�شافة اىل »جائزة فرن�شوا 

�شاليه 2011« التي نالها يف مهرجان 

»كان« عن فئة »اأف�شل فيلم روائي 

طويل«، و»تنويه« من جلنة حتكيم جائزة 

اأوكومينيك. كما مّت تر�سح الفيلم ر�سمًيا 

ليمثل لبنان العام املقبل يف م�شابقة 

الأو�شكار الأو�شكار الأمريكية جائزة اأف�شل 

فيلم بلغة اأجنبية.

من ال�شالم... اىل احلرب

لبكي  نادين  فيه  تلعب  الذي  الفيلم،  يحكي 

دور البطولة، عن قرية لبنانية نائية يعي�ش فيها 

امل�سيحيون وامل�سلمون ب�سالم يف ما بينهم، اىل 

اأخبار احلرب الطائفية يف البالد ب�سحن  اأن تبداأ 

باإلغاء  مهّددة  البع�ش،  بع�سهم  �سد  الرجال 

التعاي�ش واإحالل العنف الطائفي مكانه.

و�سعهّن  يف  ما  بكل  القرية  يف  الن�ساء  تقوم 

لثني الرجال عن حمل ال�سالح والتقاتل، فتخفي 

اإحدى الأمهات جثة اإبنها الذي قتل خالل اأعمال 

على  النار  وتطلق  القرية،  خ��ارج  طائفية  عنف 

النتقام. كذلك  من  رجله ملنعه  الآخ��ر يف  اإبنها 

من  الن�ساء  ت�ستفيد 

تنقل  حافلة  تعّطل 

اأوكرانيات  راق�سات 

ل����س���ت�������س���اف���ت���ه���ن 

واإل���ه���اء  ال��ق��ري��ة  يف 

ال��رج��ال ع��ن احل���رب. 

تعتنق  النهاية،  ويف 

ك���ل ن�����س��اء ال��ق��ري��ة 

ال��دي��ن  امل�سيحيات 

 .1974 بعبدات  مواليد  من  لبنانية،  وممثلة  خمرجة  هي  لبكي  نادين 

متزوجة من املوؤلف املو�سيقي خالد مزنر. بداأت حياتها العملية باإخراج 

الفيديو كليب لعدد كبري من الفنانني اللبنانيني.

ا 
ً
اأول فيلم �سينمائي طويل لها كان »�سكر بنات« الذي حّقق جناًحا باهر

اجلوائز  من  الكثري  ح�سد  فقد  اللبنانية،  ال�سينما  يف  مثيل  له  ي�سبق  مل 

و�سارك يف مهرجان »كاّن« الفرن�سي ال�سخم العام 2007 قبل اأن ُيَوَزّع 

على ع�رضات الدول الأوروبية.

وفاز فيلمها الثاين »وهالأ لوين« بعدة جوائز هي: 

لبكي  و�ساركت  الرنويج.  يف  اأو�سلو«  »مهرجان  يف  اجلمهور  جائزة   -

ب�سفتها �سيفة �سمن فئة »اأفالم من اجلنوب«.

- جائزة اختيار اجلمهور يف مهرجان تورونتو ال�سينمائي الدويل.

- جائزة اختيار اجلمهور يف مهرجان الدوحة ال�سينمائي.

بلجيكا  يف  ال�سينمائي  نامور  مهرجان  ختام  يف  نالت  قد  لبكي  وكانت 

فيلم،  لأف�سل  الذهبي  البيارد  ه��ي:  لوين«  »وه��الأ  فيلمها  عن  جوائز 

البيارد الذهبي ملمثالت الفيلم، جائزة جلنة التحكيم.

وقت  يف  »ك��ان«  مهرجان  يف  الأوىل  للمرة  عر�ش  الذي  الفيلم  اأن  كما 

فيلم  اأف�سل  جلائزة  لبنان  عن  الر�سمي  املر�سح  هو  العام،  هذا  �سابق 

اأجنبي يف جوائز الأكادميية الأمريكية للعام املقبل.

يذكر اأن الفيلم ل يزال يحقق اإقباًل كبرياً يف �سالت ال�سينما اللبنانية، 

ويح�سد تعليقات اإيجابية من قبل النقاد.
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اإعداد:

رميا �شليم �شوميط



تتحول  فيما  احل���ج���اب،  ويلب�سن  ال���س��الم��ي 

امل�سلمات اىل الدين امل�سيحي وينزعن حجابهن، 

فيواجهن بهذه الطريقة رف�ش رجالهن »لالآخر« 

من خالل اإجبارهم على قبوله داخل العائلة مما 

ي�سَهل عملية قبوله يف املجتمع.

الفيلم:  ع��ن��وان  يطرحه  ال��ذي  ال�����س��وؤال  ي��ربز 

دفن  القرية  �سكان  يحاول  حني  لوين«  »وه��الأ 

فتى قتل بر�سا�سة قنا�ش فيحتارون يف اختيار 

مكان دفنه: مقربة اإ�سالمية اأم م�سيحية؟

وي��ل��ّخ�����ش ال�������س���وؤال 

احل�����رية ال���ت���ي ت��ن��ت��اب 

اللبنانيني حني يفكرون 

ب��ل��ده��م  م�����س��ت��ق��ب��ل  يف 

والأج��ي��ال  وجمتمعهم 

اجل���دي���دة ال��ت��ي ت��ول��د، 

جمتمع  يف  نف�سها  لتجد 

م��ب��ن��ي ع��ل��ى ت���وازن���ات 

طائفية دقيقة، وعر�سة 

اي  انهيار  مع  لالنهيار 

ال��ب��ن��ي��ان  »ط���وب���ة« يف 

الجتماعي.

اإنقاذ لبنان احللم

فيلم »وهالأ لوين« هو 

»لبنان  لإن��ق��اذ  حماولة 

»ال��ف��ك��رة«  او  احل��ل��م« 

الذي يبتعد اكرث فاأكرث 

عن لبنان الواقع. هذا ما 

اأكدته املخرجة اللبنانية 

نادين لبكي يف اأحاديث 

�سحافية عقب ت�سّلمها جائزة ت�سويت اجلمهور 

ت�ستمر  اأنها  اإىل  م�سرية  تورنتو،  مهرجان  يف 

بديلة  طريقة  هناك  ب��اأن  »ب�سذاجة«  بالإميان 

للعي�ش من دون عبثية احلروب وكراهية الآخر...

قال�ت  بر�ش«،  فران�ش  ل�»وكالة  حديث  ويف 

وه�ذا  خرافية،  بق�سة  اأ�سبه  »العمل  اإن  لبكي 

امر متعمد. كاأنني اخب�ر طف�الً ع�ن قري�ة مثالي�ة 

متكنت من احلفاظ على ال�سالم بني اهلها على 

الرغم من كل العنف الذي يحيط بها«.

من املراأة... اىل احلرب

م�ا بي�ن فيلمه�ا الأول »�سك�ر بن�ات« وفيل�م 

عال�م  م��ن  لبك�ي  تنتق�ل  ل��وي�����ن؟«،  »وه�����الأ 

حكاية  اىل  تواجههن  التي  والتحديات  الن�س�اء 

يجمع  والأدي����ان،  وال��ط��وائ��ف  وال�سلم  احل��رب 

وف�ي  ال��دائ��رة  مركز  يف  امل��راأة  وج��ود  بينهم�ا 

الفع�ل.  مرك�ز 

»�سكر  الول  فيلمها  اإخ��راج��ه��ا  �سبب  ع��ن 

يواجهن  ن�ساء  اربع  يتطرق حلياة  الذي  بنات« 

املجتمعية،  و»التابوهات«  حياتهن  �سعوبات 

يف  لبكي  ق��ال��ت  ل��وي��ن«،  »وه����الأ  فيلم  ق��ب��ل 

ال�ذي  الول  فيلمه�ا  اأن  �سحافية  اأح��ادي��ث 

�سط��ع بف�سله جنمها عاملًيا، كتبته »يف فرتة 

وراءن����ا...  ا�سبحت  احل���رب  اأن  فيها  �سعرنا 

يدخل  ان  املمكن  غري  من  اأنه  حينها  اعتقدت 

ف�ي  نعي��ش  واأن�����ن��ا  ج��دي�����دة  ح�����رب  يف  لبنان 

من  ب�سيء  رمب��ا  بالن�ساء،  اأفكر  كنت  �س�الم. 

ت�سوير  من  النتهاء  من  ا�سبوع  وبعد  الأنانية. 

الفيلم، بداأت حرب 2006 يف لبن�ان، ف�سع�رت 

يف  وال�رضاع  احل��رب  �سورة  اإب��راز  اإىل  باحلاج�ة 

لبنان«.

»�سك�ر  فيل�م  من  انتهيت  اأن  »بعد  وتوؤكد: 

اأخ��������رى،  م�����رة  احل�����رب  ا�ستعل�ت  ب��ن�����ات«، 

و�سع��رت اإىل ح�د م�ا بال�سطحي�ة عن�د احلدي�ث 

وف�ي  احل��رب.  خ�س�م  يف  ونح�ن  الن�س���اء  ع�ن 

ف�ي  اأ�سبحن���ا  عامي�ن،  وبع��د   2008 اأي�����ار 

ح�رب جمدًدا...«.

اأك�����ون  اأن  »اأف�����س�����ل  بقوله�ا:  واأ���س��اف�����ت 

على  م�ا  �سيئ�اً  اأغي�ر  اأن  واأح����اول  �ساذج�ة، 

اإىل  اجلمي�ع  نظ�ر  األف�ت  اأن  اأردت  طريقت�ي. 

تقت�س��ر  ل  والت�ي  ال�رضاع��ات،  ه�ذه  �سخاف�ة 

ب�����ات اخل��������وف �سي�د  ل��ب��ن�����ان وح�������ده.  ع��ل�����ى 

واأردت  الآخر،  م�ن  يتوج��ش  واجلمي�ع  املوق�ف 

باحللم  رغبت  ذلك.  ف�ي  ال�سبب  عن  اأ�ساأل  اأن 

يف  اأ�سل�وب خمتل�ف  وا�ستك�س�اف  اأف�سل  بعامل 

التفكري...«.
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كانون الأول

�سينما

نادين املمثلة

من  لبكي  نادين  تعترب  الإخ���راج  يف  مهارتها  اىل  اإ�سافة 

املمثالت البارعات التي تعرب بعفوية و�سدق اأمام الكامريا. 

من بني الأدوار التي لعبتها نذكر:

- دور »علياء« يف فيلم »البو�سطة« لفيليب عرقنجي.

- دور »ليال« يف فيلمها »�سكر بنات«.

- دور »نهى« يف فيلم »ر�سا�سة طاي�سة« جلورج الها�سم.

- دور »اأمال« يف فيلمها »وهالأ لوين؟«.







اجلمهورية  رئي�ش  برعاية 

ممثالً  �سليمان  مي�سال  العماد 

الدكتور  الثقافة  ل��وزارة  العام  باملدير 

عمر حلبلب، اأقيم املهرجان ال�سنوي الأول للفن 

القاعة  للطائفية« يف  »ل  عنوان  والكلمة حتت 

املقفلة يف املدينة الريا�سية - بريوت.

جهاد  املهند�ش  العقيد  امل��ه��رج��ان  ح�رض 

العجوز ممثالً العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش 

الأمنية،  القوى  ق��ادة  عن  ممثلني  جانب  اإىل 

والدبلوما�سي  الق�سائي  ال�سلك  من  وح�سور 

اإح��ي��اء  يف  ���س��ارك  وال�����س��ي��ا���س��ي.  والقن�سلي 

املهرجان عدد كبري من الفنانني والإعالميني 

املجتمع  ف��ئ��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن  و���س��خ�����س��ي��ات 

املرئية  الإع��الم  و�سائل  من  والعديد  امل��دين 

واملكتوبة. وامل�سموعة 

هيثم  ال�����س��اع��ر  امل��ح��ام��ي 

كانت  املهرجان،  كلمة  األقى  تر�سي�سي 

بعدها لوحة فنية راق�سة فمباراة كرة قدم بني 

الإعالميني  من  واأخ��رى  الفنانني  من  جمموعة 

من  جمموعة  قّدمتها  اأغ���اٍن  اإىل  واملمثلني، 

ح�رضوا  ال��ذي��ن  وال��ع��رب  اللبنانيني  الفنانني 

املهرجان.

اللبناين«  ال���رتاث  »م��رك��ز  نظم 

المريكية  اللبنانية  اجلامعة  يف 

»نتذّكر  ب��ع��ن��وان  تكرميًيا  ل��ق��اء 

لورين الريحاين« من�سئة اأول جملة لالأحداث يف 

ع�سية  وذلك   ،)1955( العربي  والعامل  لبنان 

 .)2012-1912( لولدتها  املئوية  الذكرى 

مبنى  الأعمال يف  اإدارة  كلية  الإحتفال يف  جرى 

اجلامعة – قريطم، وح�رضه مدير عام اجلل�سات 

ممثالً  غنام  ريا�ش  الدكتور  النواب  جمل�ش  يف 

العام  املدير  بري،  نبيه  النواب  جمل�ش  رئي�ش 

لوزارة الإعالم الدكتور ح�سان فلحة ممثال رئي�ش 

جمل�ش الوزراء جنيب ميقاتي، العقيد الطبيب 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  غطيمي  مفيد 

قهوجي وفاعليات. �سارك يف اللقاء اإىل رئي�ش 

اإملي  الأدي��ب��ة  زغ��ي��ب،  ه��رني  ال�ساعر  امل��رك��ز 

مة، 
َّ
ن�رضاهلل التي حتّدثت عن بداياتها مع املكر

ال�ساعر جوزف اأبي �ساهر متحدًثا عن معاي�سته 

مل��ج��ل��ة »دن���ي���ا الح������داث« ال��ت��ي 

الريحاين،  لورين  ت�سدرها  كانت 

الريحاين  األ��ربت  اأم��ني  والدكتور 

الذي اأعادنا اإىل ذكرياته مع اأمه لورين.

اإ�سارة اإىل اأن لورين الريحاين قد اأ�ّس�ست من 

لالأطفال،  جديًدا  اأدًب��ا  الأح���داث«  »دنيا  خالل 

لالأطفال مل يكن موجوًدا يف  اإعالًما  اأ�ّس�ست  بل 

حيوية  جم��الت  يف  و�ساهمت  العربي،  العامل 

ت�سّدرت فيها مركًزا متقدًما يف �سميم الفعل 

والتاأثري. 

كانون الأول

من هنا وهناك
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اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

ندين البلعة

جامعة �سيدة اللويزة

اأطلقت مئوية �سعيد عقل 

 عيًدا له 
ّ
وزير الثقافة اأقر

برعاية وزير الثقافة غابي ليون، اإحتفلت جامعة �سيدة 

اللويزة مبئوية �سعيد عقل يف ق�رض املوؤمترات – �سبيه. 

ار، فعال الت�سفيق لل�ساعر احلامل مئة عام كمئة ق�سيدة مكتوبة يف �سكرة حياة.
ّ
دخل على كر�سي جر

يفة الإحتفال ال�سيدة تاتيانا روحانا بو هدير، 
ّ
بعد الن�سيد الوطني اللبناين، كلمة ترحيب من عر

ثم كلمة الأديب �سهيل مطر نائب رئي�ش اجلامعة الذي قال: »اأرحب بكم متطّلعاً اإىل عيونكم لأرى 

لبنان احلقيقي، لبنان �سعيد عقل: »فلبنان عهد/ لي�ش اأرزا ول جبالً وماء/ وطني احلب، لي�ش يف 

احلب حقد...«. 

ثم حتّدث وزير الثقافة غابي ليون فقال:  »قرن كامل من العطاء الأدبي و�سعيد عقل يحاكي 

ا، حتى اأ�سحت ق�سائده مدر�سة لذوي ال�سعر، هو الهامة املرفوعة التي 
ً
تاريخ لبنان فل�سفة و�سعر

ل حتني �سلطانها.  من هذا املنرب ي�سعدين اأن اأعلن  باأن يوم الأبجدية مبوجب الفكرة التي طرحها 

واملعّلم  للمعّلم قدمو�ش  مزدوج  عيد  واحد.  بيوم  املعّلم  يوم  �سي�سبق  ن�رض  اأبي  اهلل  نعمة  النائب 

�سعيد عقل...«.

»ق�سائد من دفرتها« عنوان الأم�سية، التي ك�ساها اإياد كنعان مبو�سيقاه لتغدو من حنجرة رونزا 

ال�سوبرانو، وحتت اأنامل دول�سي لوون القديرة، اآية حب وغزل، �ساغها  ال�ساعر للمنا�سبة. وقد زّين 

ا عرب الزمن من 
ً
امل�رضح بلوحة جميلة ر�سمها الفنان وجيه نحله، بدا فيها �سعيد عقل متاأمالً، �ساعر

دون اأن تتلطخ خطواته بوحول الدروب.

م لورين الريحاين
ّ
المريكية تكر اللبنانية – 

مهرجان الفّن والكلمة يقول »ل للطائفية«



نّظمت وزارة ال�سحة العامة - برنامج الرت�سد الوبائي - بالتعاون مع خمترب الأبحاث يف كلية 

الطب يف اجلامعة الأمريكية - بريوت، ندوة حول »تق�سي حوادث الت�سّمم الغذائي«، يف قاعة 

املحا�رضات يف م�ست�سفى رفيق احلريري اجلامعي.

العقيد  من  كل  الع�سكرية  الطبابة  من  الندوة  ح�رض 

وال�سالمة  ال�سحة  ق�سم  رئي�ش  العنداري  جان  الطبيب 

الطبي  املعاون  و�ش 
ّ
مر ناجي  الطبيب  العقيد  العامة، 

الأول  املالزم  املركزي،  الع�سكري  امل�ست�سفى  لرئي�ش 

الطبيب و�سام مكي رئي�ش الق�سم التقني يف املختربات 

قي�رض  الطبيب  الأول  وامل���الزم  املركزية،  الع�سكرية 

الرمح من ق�سم الطوارئ، بالإ�سافة اإىل متخ�ّس�سني من 

خمتلف املختربات التابعة مل�ست�سفيات بريوت.

حا�رض يف الندوة كل من الدكتورة ندى غ�سن والآن�سة 

جمد �سالح )من وزارة ال�سحة العامة(، والدكتور غ�سان 

 - الأمريكية  اجلامعة  )من  �سهاب  مروى  والآن�سة  مطر 

بريوت(.

وعوار�سه  الغذائي  بالت�سّمم  التعريف  مّت  البداية  يف 

واأ�سبابه، ومن ثم عر�ش املحا�رضون اخلطوات املّتبعة لتق�ّسي حوادث الت�سّمم الغذائي.
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كانون الأول

من هنا وهناك ندوة حول »تق�سي حوادث الت�سّمم الغذائي«

»كتب وكّتاب« اأنطولوجيا من مي�شال جحا

 )AUST( اإفتتحت اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا

كتاب  ح��ول  بندوة    
ّ
اجلامعي العام  لهذا  ندواتها  �سل�سلة 

وهو  جحا،  مي�سال  الدكتور  والناقد  للباحث  وكّتاب«  »كتب 

اجلامعة.  من�سورات  دائ��رة  �سل�سلة  يف  ع�رض  احل��ادي  الكتاب 

والدكتور  الب�ساط  كالّب  اإلهام  الدكتورة  الندوة  يف  �سارك 

وجيه فانو�ش، يف ح�سور وجوه ثقافية واأدبية واإعالمية.

ر ويف اخلتام ، كانت كلمة �سكر من املوؤّلف.
ق
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اإحتفاء ب�سدور كتابي الأديبة وال�ساعرة �سونيا الأ�سقر علم، »حوار احلرب 

والورق« )نرث( و»�سفحات من البال« )ديوان �سعر(، رعى وزير الثقافة 

كابي لّيون ممثالً بال�ساعر نعيم تلحوق ندوة حولهما اأقيمت يف قاعة م�رضح 

املعهد اللبناين يف بيت �سباب. ح�رض الإحتفال ممثل قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي العقيد الركن مارون مهنا، وعدد من الفاعليات ال�سيا�سية 

واحلزبية والبلدية والفكرية ورجال دين. 

تعاقب على الكالم يف الندوة كل من نقيب ال�سحافة حممد البعلبكي، 

القا�سي غالب غامن، ال�ساعرة جميلة ح�سني، النائب غ�سان خميرب وال�ساعر 

نعيم تلحوق، ومن ثم كانت كلمة املحتفى بها. قّدمت الندوة الزميلة جان 

دارك اأبي ياغي.



�سيفنا و القلــم

حكاية ال�شتقالل�شوية �شعر

دمعة
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العميد املتقاعد

اليا�س اأبو خليل

بالدي

ب����اري����ه����ا مت  ع�������ا  ال�����������س�����ال  ب�����������الدي 

ب��������الدي ال�����ف�����رح ب���ع���ي���ون ال���ع�������س���اف���ري

ب���������الدي امل�����ج�����د وال������ع������ز وال����ت����ق����دي����ر

ب���������الدي ح����ل����م ال����ن���������س����ور مّل��������ا ت��ط��ري

ع���ات���الل���ه���ا ب���ت���وع���ى ال�������س���م�������ش ب���ك���ري

وال�����ق�����م�����ر مل�������ا ي�������ك�������زدر م���������س����اوي����ر

 احل���������رف وال���ت���ن���وي���ر
ّ
ق����دم����و�����ش ب�������ي

ي������ا م����وط����ن����ي م���������ش ه������م ل��������ول زغ����ري

ال���ع���ج���ن���ة ل����و م���ه���م���ا ك������ان ح���ج���م���ا ك��ب��ري

ت�������اج امل�����ل�����ك ان�����ت�����ي و�����س����ي����ف امل����ري

ب���ع���ر����س���ك ب����ي����وم ال����ن���������رض وال���ت���ح���ري���ر

اجلي�س

م����ن جم���دن���ا ي����ا ج��ي�����ش غ�����ار ال��ع��ن��ف��وان

ب��ل��ي��ل ال�����دين ع ط����ول ����س���ه���راين ال��ن��ج��وم

احلرية

مل�����ا ع�����ي�����ون ال����ل����ي����ل ح�����ّن�����ت ل��ل�����س��ف��ق

د ال��ب��ل��ب��ل ع ق��ف�����ش ح��ل��م��و وط����ار
ّ
مت������ر

غزل

مل����ا ن���ه���ي���د اجل�������رح م����ن ق���ل���ب���ي اخ��ت��م��ر

ن����خ ال���ق���م���ر ع�����الأر������ش ي���ع���م���ّل���ك ط��ري��ق

ت���اي���ب���ن���ي���ه���ا ب������ّك������ر  الأزل  ووق�����������ت 

وع�����م�����ر ال���������دين ����س���ف���ح���ة مب���ا����س���ي���ه���ا

ون����������ور ال����ف����ج����ر مل�����ع�����ات م���ا����س���ي���ه���ا

روا�����س����ي����ه����ا ع  ب����ت����و�����س����ل  ب����ل����ك����ي 

رواب�����ي�����ه�����ا ع  خ�����ي�����وط�����ا  ب�����رت������س�����م 

ب�����ي�����ع�����ود ي����غ����ف����ى ب����ق����ل����ب وادي������ه������ا

ح������ّم������ل ب�������ح�������ورو م�������ن �����س����واط����ي����ه����ا

ورم�������������ال ح������ول������ك م�������ع ����س���ح���اري���ه���ا

ه�������ا ف���ي���ه���ا
ّ
ب����ي����ب����ق����ى اخل�������م�������رية ��������رض

وه�������ام�������ت�������ك م���������ا ك������ن������ت حت���ن���ي���ه���ا

ّ
ت���غ���ن���ي ت�����زل�����غ�����ط  ال���������س����ه����ي����د  اأم 

وم�����ن دم����ن����ا غ�����ار الأم���������ان م����ن الأم�������ان

وع�����ا ك��ت��اف��ن��ا ال���ن���ج���وم ن���ام���و م����ن زم����ان

دف���ق ح���ت���ى  اأمل  ي����غ����زل  ال���ق���ل���م  وراح 

ة وال���������س����در ج��ن��ح��و خ��ف��ق 
ّ
وب�����ني امل�����ج�����ر

اأم�����ر وف����ي����ي  ب���غ���رب���ت���ي  ال�����وج�����ع  وزاد 

ت���روح���ي وجت����ي وم��رج��وح��ت��ك ���س��و ال��ق��م��ر

ه������ي������دا ع����ري���������س����ي واأل��������������ف اي���������ه وي����ه����ا

اإىل روح اللواء الركن ال�سهيد

فران�سوا احلاج

يف الذكرى ال�سنوية

ل�ست�سهاده

العقيد غ�شان حمفو�س

قائد الكتيبة 61 

ق�����د ك���ن���ت ط���������وداً ل���ل���م���ع���ارف ����س���اه���ًق���ا

وم������ن������ارة ال����ع����ل����م امل���������س����يء حت���ّج���ب���ت 

ال����ع����دى ك�����ل  راع������ًب������ا  ط���ي���ف���ك  زال  م�����ا 

م���������اذا اأق����������ول ل����ل����زم����ن؟ زم�������ن ال�������ردى

وال�������رع�������ب والإره�����������������اب ب��������ات م���ظ���ل���اًل

اأ�����س����ف����ي ع���ل���ي���ك ي�����ا رئ���ي�������س���ي ول���وع���ت���ي

اأن������ت ال���ب���ط���ل، ك���ن���ت الأم��������ل، ب����ت ال���ف���دا

ف����ادًي����ا ر����س���م���ت���ه  ال��������ذي  ال����ط����ري����ق  اإن 

ي������ا خ�������ال�������داً ق������د ح������ز ف����ي����ن����ا ف����راق����ك

اجل����������وزاء ال����ع����ل����ى  ع��������ٍز يف  ط��������ود  ه������و 

اأن��������������وار ف���������س����ٍل اأط�����ف�����ئ�����ت و�����س����ي����اء

ي����ب����ع����ث الأم��������������ن ل�������ل�������ورى و�����س����ف����اء

اأ������س�����ح�����ى امل������ح������ق ب�������اط�������اًل م�������س���ت���اء

وج��������������زاء ل����������ه  ح����������د  ل  ب��������ال�����������������رضع 

ه��������ي غ�������������ارة ذه�������ب�������ت ب��������ك رع������ن������اء

ع�����م�����الء ي������ح������ت������وي  ل  ق������ام������و�������س������ك 

رغ��������م امل����ع����ا�����س����ي �����س����ال����ك وم���������س����اء

ح������م������راء دم�������ع�������ة  م������ن������ك  ال�������ع�������ني  يف 

رح خ���ربك ي���ا ب��ن��ي ح��ك��اي��ة ع��ن��ف��وان

ح����ك����اي����ة م���������س����ى ع���ل���ي���ه���ا زم����ن

اأح������������������������������������رار م����������������ن ع������ن������ا

وت���������ي�������������������س���������ل م�������وط�������ن�������ا

ع���ا����س���وا ك���ب���ار وق����اوم����وا ال���ع���دوان

ع�������ّم�������دوا ا����س���ت���ق���الل���ن���ا ب����ال����دم

ط������وا ب���ح���ب���ة م�����ن ت����راب����و
ّ
م�����ا ف������ر

زرع���������������وا ال��������ف��������رح ب���ق���ل���وب���ن���ا

ه���������ن���������ي ال���������ف���������خ���������ر اإل���������ن���������ا

اح����ف����ظ����ه����ا ي������ا اب�����ن�����ي وق���ول���ه���ا

ب�����ع�����ر������ش ال������������دين وب����ط����ول����ه����ا

اأب���ط���ال���ه���ا م����ن ه������ون م����ن ل��ب��ن��ان

رغ�����������م امل��������اآ���������س��������ي وامل������ح������ن

��������س�������ح�������وا ب��������اأغ��������ل��������ى ث����م����ن

م���������ات���������وا ت�����ي�����ح�����ي�����ا ال������وط������ن

وح����ب ال���وط���ن ع���ن���دن م���ن الإمي�����ان

و���س��م��ل��ن ب���را����س���ي���ا الأب����ي����ة ال���ت���ّم

ك���ت���اب���وا م�����ن  اإل  ع����ّل����م����وا  وم�������ا 

ر�������س������وا ال������ن������دي ع������ا دروب�����ن�����ا

اأح�������������������������������������رار م���������وط���������ّن���������ا

ع�����������ا م�������������س������م������ع الأزم���������������������ان

غ�����������������ايل ا������������س�����������م ل������ب������ن������ان

ال�شاعر حممد عبد الرحمن دمج

برجا - ال�سوف
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وراق الروزنامة

لبنان الكل

يا جي�س الأرز الغايل
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املقدم توفيق نعيم يزبك

قي�رس اخلوري

كوكبا اجلنوب - مقيم يف الربازيل

ظ����ن����وك ي�����ا ل����ب����ن����ان ب���ن���ي���ان���ك رك���ي���ك

ع��������دوك، �����س����اف����وا ع����د ح����را�����س����ك ق���الل

����س���اف���وا ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة ح���د ال��ك��م��ال

���س��اف��وا ال�����س��ع��ادة وال��ه��ن��ا وم��رب��ى ال���دلل

ل���ب���ن���ان ي����ا اأر��������ش ال��ط��ب��ي��ع��ة واخل���ي���ال

ل����ب����ن����ان ي������ا غ����ل����ة ت���ع���ب���ن���ا ب����احل����الل

ل���ب���ن���ان ق���ب���ل امل���ب���ت���دا وب����ع����د ال�������زوال

ل���ب���ن���ان م�����ا ع�����م�����روا ر�����س����خ ل���الح���ت���الل

م���ا ف��ي��ك ي���ا اب����ن ال���وط���ن ت���رخ���ي احل��م��ال

م�����ا ف���ي���ك جت���ن���ح ل���ل���ي���م���ني ول��ل�����س��م��ال

م�����س��ي ����س���وا ن��ح��م��ي ال�����س��واح��ل واجل���ب���ال

��ي��ت ع���م���رك ع���اي�������ش وح�����ر امل���ج���ال ق�����سّ

ب�����س��ري ال������روزن������ام������ة  وراق  ب���ق���ل���ب 

ب�������س���ّل���ي ل�����رّب�����ي وب���ح�������س���د ع�����س��اف��ري

امل�����س��ري واإن�������ت  احل����ا�����رض  اإن������ت  ي����ا رب 

ال��ق��دي��ر اإن�����ت  الأب������د  اإن�����ت  الأزل  اإن�����ت 

اخل��م��ري اأن�������ت  ال�������س���ف���ا  اهلل  ي����ا  وح�������دك 

ب�����ه�����رب م�����ن ال���������ربد وج�����ن�����ون ال����ري����ح

ب����ح���������ش ب���غ���ب���ا����س���ة ع����اع����ي����ن����ي ب���زي���ح

و������س�����وت ي���ن���ده���ل���ي وم�������ن ال���ت���ج���ري���ح

ب���ع���م���ل م���ل���ي���ح ب��ي��ط��ل��ع ب����وج����ي ال��ق��ب��ي��ح

ك�����س��ي��ح م�����س��ّل��ع  م���رك���ب  ع���م���ري  ي����ا رب 

ي�����ا ري�������ت ب����رج����ع اإب��������ن ����س���ب���ع ���س��ن��ني

الأن�������ني زف����������رات  ك�����ل  اهلل  ي�����ا  خ�������ديل 

وه���������اك ال����ق����ب����و ال������������ربدان ب���ك���وان���ني

ن���������س����اين وح�����ي�����د ب����خ����اط����ر امل�������س���ك���ني

�����رضق����ن����ي ب���ل���ي���ل���ة م���ع���ت���م���ة ب���ت�������رضي���ن

�����س����اب����ق ال����ف����ج����ر واأن�������ط�������ر ال���ع���ت���م���ة

ت�����ع�����ّل�����ي ت���������س����ّب����ح ف���������وق ب���ال���ن���غ���م���ة

ب����ال����رح����م����ة دوم  غ�����م�����رن�����ا  دخ������ل������ك 

ال��ك��ل��م��ة الأول:  م�����ن  ال������ف������دا،  اإن��������ت 

م�����ن�����ك رج��������ان��������ا م��������ّن��������ور وب���������س����م����ة

وح������ر ال�������س���م�������ش ����س���و ال���ق���م���ر ب��ال��ل��ي��ل

ت�����ا �����س����وف ع����م����ري �����س����ار ت������اين م��ي��ل

ه����احل����ن����ج����رة ����س���ع���ف���ت ب����ك����رت ال����وي����ل

دم������وع وع������رق ع���اجل�������س���م ����س���ّف���و ���س��ي��ل

ال���ع���م���ر ي���ر����س���ي ع �����س����ّط ج��ب��ي��ل خ���ل���ي 

ع������ا ����س���ه���ر ه�������اك ال������ت������ل، ع���ال���ب���ي���در

ت�����رك�����ن�����ي ب�������اأح�������الم�������ي وم����������ا اإك�������رب

ت����رك����ن����ي ب���ق���ل���ب���و ده��������ر ت������ا اإ����س���غ���ر

ب������ني ال����ق����ل����م وال�����ق�����اف�����ي�����ة اإ�����س����ه����ر

ب���������دي دوات�������������ي وري�����������س�����ت�����ي وم����ن����رب

واخل�������وف ب��امل�����س��اع��ب مم���ك���ن ي��ع��رتي��ك

ب���ن���ه���ار ف����رق����ة ع�������س���ك���ري���ة ب��ت��ح��ت��وي��ك

بنيك م���ن  وال���ت���ق���دم  ال��ث��ق��اف��ة  ����س���اف���وا 

بت�ستهيك ع���ني  ك���ل  ب��ج��م��ال��ك  ����س���اف���وا 

ن�����س��ي��ك م�����ا  اهلل  ال��������رب  اأرز  ل����ب����ن����ان 

م�����ّن�����ا ف���������رض ي�����ق�����در ع���������دوك ي��ب��ت��غ��ي��ك

ل���ب���ن���ان اإل����ن����ا وم������ا ح������دى م���ع���ن���ا ���رضي��ك

ال�سميك ال��ع��ق��ل  ���س��اح��ب  ي��ف��ه��م  م���ل���زوم 

ك��ل��م��ا م���ن دي�����وك ال���ف���واج���ر ����س���اح دي��ك

م����ا ف���ي���ك ت���ت���اآم���ر ع���ل���ى م���������رضع اأخ���ي���ك

ون�����ق�����ول ي�����ا ل���ب���ن���ان واج�������ب ن��ف��ت��دي��ك

ّ
وال�����ي�����وم ي����ا خ���ي���ي حل����ّت����ى ت��ع��ي�����ش ح���ر

ه���ّن���ي ال���ق�������س���ي���دة ب��ق�����س��ة ال��ت��ك��وي��ن

ف��ي��ك ت���ع���ت���ز  اأرزت�����������ك  اإل  ف���ي���ك  م�����ا 

ب����ل����ب����ن����ان الأرزات  م������ت������ل 

ب�������ت�������اج امل��������������دى وال���������زم���������ان

وجن������������وم������������ك ع������������م ب������ت������اليل

م������ا ب����ت���������رضق ����س���م�������ش الأم����������ان

ب�������ال�������ع�������ز وب�������ال�������ع�������ن�������ف�������وان

ي������������ا �����������س����������الل ال��������ك��������رام��������ة

وج����������������ودك ح�������ام�������ي اأح�������الم�������ي

ج������ن������ودك ي����ل����ل����ي ب�����ف�����رد ق��ل��ب

ب����ح����ب واإل������ف������ي زرع����������وا ال�������درب

وي�����ح�����م�����ي�����ك ي�����خ�����ل�����ي�����ك  اهلل 

امل������ج������د جم������وه������ر ت������اج������و ف���ي���ك

ج����ب����ي����ن����ك ������س�����ام�����خ ب�����ال�����ع�����ايل

ب����ي����ب����ق����ى وه������ج������ك ع�������م ي���ل���م���ع

ال�����غ�����ايل الأرز  ج�����ي�����������ش  ي��������ا 

ل����������������ولك ول����������������ول وج�������������ودك

جم������ب������ول������ني ج������ب������ل ج������ن������ودك

ون������ب������ع ال�������وف�������ا وال���������س����ه����ام����ة

وع������ي������ايل ولدي  وح���������ام���������ي 

م���ت���ل���ه���ن م������ا ب����ي����ت����الق����ى رج������ال

ال�������� ب����ده����ا مت�������س���ي���ه���ا الأج�����ي�����ال

وخ����������ريو وب������رك������ات������وا ي���ه���دي���ك

وم����������ن وه������ج������ك ع������ام������ل ه�����ايل

ال�����غ�����ايل الأرز  ج�����ي�����������ش  ي��������ا 

طوين مراد

ال�����غ�����ايل الأرز  ج�����ي�����������ش  ي��������ا 







ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

فّيا�ش  كايد  فّيا�ش  املتقاعد  الإداري 

الذي تويف بتاريخ 2011/10/14.

اأن�سار،   ،1936/4/5 مواليد  من   -

ق�ساء النبطية.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�سفة تلميذ �سابط 

بتاريخ 1959/1/1.

- رّق�����ي ل��رت��ب��ة م�����الزم اع���ت���ب���اًرا من 

ال��رتق��ي��ة  يف  وت�����دّرج   .1962/9/14

من  اعتباًرا  اإداري  رك��ن  عميد  رتبة  حتى 

.1990/7/1

- حائز:

• و�سام 1961/12/31 التذكاري.
الثالثة  ال��درج��ة  من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •

( بالأقدمية.
ّ
)ف�سي

• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�ش.

• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �سابط.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.

- تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.
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العميد الركن 

االإداري املتقاعد 

فّيا�س كايد فياّ�س

يو�سف الرقيب الأول دانيال يو�شف اأنطون دان��ي��ال  الأول  الرقيب  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

اأنطون الذي تويف بتاريخ 2011/10/21.

- من مواليد 1977/3/13، القبيات، ق�ساء عكار، 

حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1994/8/9.

- من عداد اأركان اجلي�ش للعديد - مديرية الفراد.

- حائز:

• و�سام التقدير الع�سكري.
• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 15 مرة.

تني.
ّ
• تهنئة قائد ال�رضطة مر

• تهنئة قائد اللواء.
- متاأهل وله ولدان.
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اجلندي ح�سني حممد اخلطيب

اجلندي عبد الرحمن علي االأطر�شاجلندي م�سطفى دباح املحمد

اخلطيب  حممد  ح�سني  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

الذي تويف بتاريخ 2011/10/25.

عكار،  ق�ساء  القبيات،   ،1988/8/7 مواليد  من   -

حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2009/2/7.

- من عداد اللواء اللوج�ستي - مديرية امل�ساغل.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي م�سطفى دباح املحمد 

الذي تويف بتاريخ 2011/11/5.

ق�ساء  م�سحة،  بلدة   ،1975/5/3 مواليد  من   -

عكار، حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2008/12/27.

- من عداد فوج التدخل اخلام�ش.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل بدون اأولد.

علي  الرحمن  عبد  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت   

الأطر�ش الذي تويف بتاريخ 2011/11/6.

عر�سال،  بلدة   ،1987/3/25 مواليد  م��ن   -

ق�ساء بعلبك، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2009/3/25.

- من عداد كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

• تهنئة قائد املقر.
• تهنئة قائد املدر�سة.

- عازب.













183

اجلي�ش - العدد رقم 318

كانون الأول

ق�سايا �ساخنة

اإعداد:

يون�س عوده

لبنان
ال تدابري جدية ملعاجلة املششاكل البيئية يف 

�لهو�ء و�ملاء و�لرتبة نحو و�قٍع �أكرث تردًيا

باتت �مل�شكلة �لبيئية يف طليعة �مل�شاكل �لتي يو�جهها لبنان، فالرت�خي يف �تخاذ 

�لتد�بري �ل�رضورية �أدى �إىل تدهور بيئي على خمتلف �مل�شتويات. وعلى �لرغم من �أن 

لبنان �شعى �إىل حماية بيئته منذ �أو�ئل �لت�شعينيات عرب عدة خطو�ت، �إال �أن �لتد�بري 

�جلدية �لتي توقف �لتدهور �لبيئي ما ز�لت بعيدة �ملنال. ومن بني �لتهديد�ت �لبيئية 

يف لبنان: �الحتبا�س �حلر�ري، تغرّي �ملناخ، تلّوث �ملياه، تلّوث �لهو�ء، م�شكلة �لنفايات، 

�جلفاف  �ل�شناعي،  �لتلّوث 

و�لت�شّحر... 

لبنان و�لتغرّي�ت �ملناخية

الرئي�شة  املشش�ؤ�ششرات  ُتظهر 

كبري.  تهديد  وجششش�د  لبنان  يف  املششنششاخ  لتغريرّ 

حرائق  يف  زيشششادة  التغريرّ  هششذا  اآثشششار  وتت�شمن 

د  يهدرّ مما  الزراعي  الناجت  وتناق�ص  الغابات، 

املقبلة،  ال�شن�ات  خالل  كامل  ر  ت�شحرّ بح�ش�ل 

نتيجة  اجلبال  لبع�ص  الثلجي  الغطاء  وفقدان 

رد يف  االحرتار العاملي من جهة، واالرتفاع املطَّ

درجات احلرارة من جهة اأخرى. وتغريرّ املناخ مع 

اإىل  �شي�ؤدي  وجفاف،  ع�ا�شف  من  ُي�شاحبه  ما 

الغابات  وحرائق  واحلشششششرات  االأوبششئششة  يف  زيششادة 

اإىل  عام  بعد  عاًما  م�شتمر  ازديششاد  يف  هي  التي 

تختفي  �ش�ف  لبنان  غششابششات  معظم  اأن  درجششة 

وحتلرّ مكانها اأرا�ٍص عششبية.

�الحتبا�س �حلر�ري

الششغششازات،  انبعاث  اأن  اإىل  الششدرا�شششششات  تششري 

الناجم  الكرب�ن  اأوك�شيد  ثاين  غاز  ا  وخ�ش��شً

والنفط،  والفحم  الطبيعي  الغاز  احششرتاق  عن 

ال�شبب  ه�  االأحششفشش�ري،  بال�ق�د  ى  ي�شمرّ ما  اأي 

الرئي�ص الرتفاع درجة حرارة االأر�ص، وما ينجم 

عن ذلك من ك�ارث طبيعية كاجلفاف واحلرائق 

واندثار  االأر�شية  واالنهيارات  والفي�شانات 

وتششري  البحار.  مياه  م�شت�ى  وارتفاع  الغابات 

التقارير اإىل اأن ح�شة منطقة ح��ص املت��شط 

ات املناخية تتمثَّل يف حدوث م�جات  من التغريرُّ

حرارية �شت�شاهم يف حت�يل مناخ هذه املنطقة 

حل�ل  مع  جششاف  �شحراوي  اإىل 

العام 2025. وتظهر م�ؤ�رات 

ذلك من خالل االإح�شائيات الر�شمية التي تبيرّ 

يف  تدنًيا   1993 العام  منذ  يششهد  لبنان  اأن 

ل املت�شاقطات املائية وارتفاًعا يف درجات  معدرّ

احلرارة وجفاًفا.

اإىل  »الشششفشششاو«  منظمة  تششقششاريششر  تششششششششري  كششمششا 

لبنان  يف  اجل�فية  املششيششاه  م�شت�ى  انخفا�ص 

وجفاف العديد من الينابيع وامل�شاحات الرطبة، 

كما واأن االنهار واأهمها نهر الليطاين قد دخلت 

مرحلة اجلفاف. ويخل�ص التقرير اإىل اأن الزراعة 

مما  املناخية،  ات  التغريرُّ من  ت�رًرا  االأكششر  هي 

اإىل اختفاء معظم الزراعات امل��شمية  �شي�ؤدي 

التي حتتاج اإىل كمية عالية من مياه الريرّ واإىل 
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ذات  املثمرة  االأ�شجار  اأ�شناف  بع�ص  اختفاء 

اإىل  باالإ�شافة  العالية من الربودة،  االحتياجات 

ال�احد  العام  اأجيال احلشرات خالل  ازدياد عدد 

ا م�شتع�شًيا. 
ً
اإىل درجة ت�شبح مكافحتها اأمر

تلّوث �لهو�ء

امل�شدر  لبنان  يف  »الششنششقششل«  قششطششاع  ل  يششكرّ

بششكل  الناجت  ه�ائه  تل�رّث  م�شادر  من  االأول 

ت�شبِّبها  التي  االنبعاثات  عن  اأ�شا�شي 

اإىل  عششددهششا  و�شل  وقششد  ال�شيارات 

خا�شة،  �شيارة  ملي�ن   1.3 حشش�اىل 

ر عدد ال�شكان بنح�  يف حي ُيقدرّ

يعني  مششا  �شخ�ص،  مششاليششي   4

وج�د �شيارة واحدة لكل ثالثة 

ذلك  اإىل  ي�شاف  اأ�شخا�ص. 

حمششطششات تشش�لششيششد الششطششاقششة 

الشششتشششي تشش�شششششتششعششمششل اأ�ششششششش�اأ 

دات  وامل�لِّ ال�ق�د،  اأن�اع 

التي  االأحياء  يف  املنتشرة 

تل�رّث  ن�شبة  مششن  تزيد 

الششششهشششش�اء. اأمشششششا قششطششاع 

فيحتلرُّ  الشش�شششششنششاعششة، 

الثالثة  املرتبة 

يف تل�رّث اله�اء، 

واحلشششششششارقشششششششات 

املششششنششششزلششششيششششة 

املششششششرتششششششبششششششة 

الشششششرابشششششعشششششة، 

وبشششعشششدهشششا 

ور�شششششششششششششص 

والغبار  البناء، 

واملقالع  الك�شارات  عششن  الششنششاجت 

اإ�شافة اإىل احلرائق يف االأحراج والغابات 

واالنبعاثات التي ت�شدر عن مكبَّات النفايات.

وقد اأظهرت الدرا�شات اأخرًيا، اأن تل�رّث اله�اء 

م�شجالً  ال�شن�ية،  املششعششدَّالت  ى  تخطرّ لبنان  يف 

هذا  و�شل  ملح�ًظا  ارتفاًعا   1993 العام  منذ 

التي  املقب�لة  الن�شبة  اأ�شعاف  ثالثة  اإىل  العام 

اأظهرت  كما  العاملية.  ال�شحة  منظمة  حدرّدتها 

ثاين  من  جششًدا  مرتفعة  ن�شب  وجشش�د  الدرا�شات 

التي  اجلزيئية  واملشش�اد  النيرتوجي  اأوك�شيد 

ال�شحة،  على  الكبري  ال�شلبي  بتاأثريها  تعرف 

الرتفاع  االأول  امل�شبب  ال�شري  زحمة  وتعترب 

ن�شبة التل�رّث يف اله�اء.

تر�جع �لغابات و�لزر�عة

من  املئة  يف   7 نح�  اإىل  الغابات  انخف�شت 

�شنة   25 قششبششل  كششانششت  بششعششدمششا  لششبششنششان  م�شاحة 

التنمية  تغطي 20 يف املئة منه، وذلك ب�شبب 

واملقالع.  الغابات  وقطع  واحلرائق  العشش�ائية 

 2007 الششعششامششي  بششي  احلششرائششق  ق�شت  وقشششد 

و2008 فقط على اأكر من خم�شة 

من  اأكر  اأي  �شجرة،  ماليي 

خم�شة 

اأ�شششششششعشششاف مشششا مت حتششريششجششه خششالل 

�شعف  ى  واأدَّ املا�شية.  العشرين  ال�شن�ات 

لتنمية  ا

 ، لريفية ا

واجلششششششفششششششاف 

بشششش�شششششششششبششششب هشششششدر 

نح�  اإهششمششال  اإىل  املششيششاه، 

االأرا�شششششي  40 يف املششئششة مششن 

ال�شاحلة للزراعة،  اللبنانية 

فت  جنر فا
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الرتبة واأ�شبحت 

االأر�ششششششص �شششششحششراء 

ال�اقع  هذا  واأكد  قاحلة. 

ملكافحة  ال�طنية  »اخلطة  تقرير 

الذي �شدر يف حزيران 2003، حي  الت�شحر« 

اأ�شار اإىل اأن 60 يف املئة من االأرا�شي اللبنانية 

ى  ر بدرجة مرتفعة. وقد اأدرّ �شة خلطر الت�شحرُّ
َّ
معر

واملبيدات  لالأ�شمدة  الكثيف  اال�شتخدام 

قي�د  بششال  الكيماوية 

جشششششديشششششة، 

ومبعدل يتخطى �شعفي امل�شت�يات املقب�لة، 

الششتشش�ازن  واخششتششالل  واملششيششاه  الششرتبششة  تل�يث  اإىل 

الطبيعي والت�شبب باأمرا�ص عديدة.

�لنفايات

ينتج لبنان نح� 1.5 ملي�ن طن من النفايات 

يف  منها  املئة  يف   40 ينتهي  �شن�ًيا،  ال�شلبة 

مكبات عشش�ائية، و50 يف املئة يف مطامر، بينما 

اأن  ومششع  املئة.  يف   10 من  اأكششر  تدوير  يتم  ال 

ملم��ًشا  ًرا  تط�رّ �شهدت  النفايات  جمع  خدمات 

ن�شبة  وازدادت  االأخششرية،  العشر  ال�شن�ات  خالل 

التدوير، اإالرّ اأنرّ خيار الطمر ما يزال ه� املعتمد 

بششكل اأ�شا�شي، مع ما ي�شبرّبه ذلك من تل�رُّث يف 

اله�اء والرتبة بششكل وا�شح.

تلّوث �ملياه 

ي�اجه لبنان عدًدا من التهديدات البيئية التي 

بتغريرّ  املرتبطة  واملخاطر  املياه  تل�ث  تششمل 

مت�ز  حرب  خملَّفات  اآثار  اإىل  باالإ�شافة  املناخ 

عمليات  يف  الشروع  احتمال  ومع   .2006 العام 

ر منظمة  ا�شتكششاف النفط والغاز يف البحر، حتذرّ

ال�شاحلية  االأخ�ر« من تعري�ص املياه  »ال�شالم 

ح�ادث  ت�شببها  قد  �شديدة  ملخاطر  اللبنانية 

ت�رب نفط عار�شة.

تلّوث �ل�شاطىء

من  اللبناين  الششاطئ  ُيششعششدرّ 

�شحايا  اأكششششرب 

التل�رّث، فاآالف االأطنان من النفايات واملل�رّثات 

ال�شناعية ُتقذف �شن�ًيا يف مياه البحر. وُتششكل 

املخلَّفات ال�شائلة م�شدًرا اأ�شا�شًيا من م�شادر 

اإذ غالًبا ما ُترمى  تل�رُّث مياه الششاطئ اللبناين، 

وهي  م�شبقة،  معاجلة  اأي  دون  مششن  البحر  يف 

يف  امل�شتعملة  واملياه  املجاري  مياه  تششمل: 

هذه  رمششي  ى  اأدَّ وقششد  االأمششطششار.  ومياه  امل�شانع 

مياه  تل�يث  اإىل  الن�شق،  هذا  على  املخلفات 

البحر وزيادة وا�شحة يف كمية امل�اد الع�ش�ية 

احلية والبكترييا يف املناطق القريبة من خمارج 

ب على ذلك من زيادة يف  املجاري، مع ما يرتتَّ

احلياة  على  ال�شلبي  والتاأثري  االأمرا�ص،  تفششي 

اإىل  باالإ�شافة  البحرية،  واحلي�انية  النباتية 

االإ�رار باملناطق ال�شياحية.

ال�شناعية  املششاريع  حتتلرّ  اأخششرى،  جهة  من 

كيل�مرًتا   56 اخلا�شة  والتجارية  وال�شياحية 

منه.  املئة  يف   23 اأي  اللبناين،  الششاطئ  من 

حيث  املتبقي،  اجلششزء  معظم  النفايات  ومتششالأ 

عرب  منها  طن  األف  نح�  ي�مًيا  البحر  اإىل  ي�شل 

مكبَّات الشش�اطئ اأو االأنهار وال�ش�اقي. وي�شب 

البحر كل ي�م ن�شف ملي�ن مرت مكعب من  يف 

مششاريع  اإنششهششاء  تششاأخششر  بعدما  املبتذلة،  املششيششاه 

على  �شابقة  خالفات  ب�شبب  املعاجلة  حمطات 

اال�شتمالكات.

ال�شاحل  كشششان  ولششطششاملششا 

ملخالفات  عر�شة  اللبناين 

ولل�شيد  املنتشرة،  امل�شانع 

البحري العشش�ائي، غري اأن املششكلة 

ب 
رّ
الكربى متثلت يف النفط املت�ر

ب�شبب عدوان مت�ز 2006، والذي 

اأو  األف طن  ته بنح� 30  قدرّرت كميرّ

بت من م�شت�دعات 
رّ
اأقل بقليل - ت�ر

خششالل  ق�شفت  الششتششي  اجلششيششة  معمل 

ت  غطرّ النفطية  فالبقع  الششعششدوان. 

�شمال  الششاطئ  من  كيل�مرًتا   160

اجلية، اإ�شافة اإىل املادة النفطية التي 
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االإ�رائيلية  الب�ارج  ب�ا�شطة  البحر  اإىل  بت 
رّ
ت�ر

عشرات  م�شاحتها  نفطية  بششحششريات  لت  و�شكرّ

اإىل  كثافتها  وو�شلت  املربعة،  الكيل�مرتات 

اكتششاف كميات  ما يزيد عن 40 �شم. كما مترّ 

هائلة من الفي�ل يف قاع البحر مقابل اجلية.

م�شكلة �ملياه

على الرغم من اأن لبنان يششهد معدالً مرتفًعا 

اأن  ه من املت�قع  اأنرّ اإالرّ  ن�شبًيا لت�شاقط االأمطار، 

بغ�ص   2015 العام  بحل�ل  مائًيا  عجًزا  يعاين 

ب�شبب  وذلششك  املناخية،  التغريات  عن  النظر 

النم� ال�شكاين و�ش�ء االإدارة. ووفق خرباء، فقد 

تقلرّ�ص عدد االأيام املمطرة من 80 - 90 ي�ًما 

 70 اإىل  عاًما   20 قبل  املت��شط  يف  ال�شنة  يف 

ة هط�ل  ي�ًما يف ال�شنة فقط، مقابل ارتفاع �شدرّ

اإىل  منها  اأقششل  ن�شبة  ت�رب  يعني  ما  االأمششطششار 

الرتبة وجريان الن�شبة االأكرب على االأر�ص، وه� 

ما يت�شبَّب يف اجنراف الرتبة وحدوث انهيارات 

الت�شحر  اإىل  باالإ�شافة  وفي�شانات  اأر�شية 

�سقوط  انخفا�ض  و�سي�رض  املطاف.  نهاية  يف 

واالأنهار.  اجل�فية  املياه  تغذية  باإعادة  الثل�ج 

ويعني ذوبان الثل�ج قبل االأوان يف الربيع قلة 

املياه املت�افرة يف ال�شيف والتي يحتاج اإليها 

. املزارع�ن للريرّ

احتياجات  مششن  املششئششة  يف   35 الششثششلشش�ج  ششر  تشش�فِّ

احلرارة،  درجات  ارتفاع  ومع  املياه،  من  لبنان 

واأن  الثل�ج  ت�شاقط  يتقلَّ�ص  اأن  املت�قع  من 

يرتفع خط الثلج الدائم، وفق م�ش�حات املركز 

االإقليمي للمياه والبيئة التابع جلامعة القدي�ص 

ي��شف يف بريوت.

هدر �ملياه

يف حي يعاين اللبناني�ن نق�ًشا 

املياه  كمية  يف 

املشششششتششششش�افشششششرة 

لششال�شششششتششعششمششال 

وتشششدهششش�ًرا يف 

ن�عيتها، ب�شبب �ش�ء اإدارة امل�ارد املائية، يتم 

هدر اأكر من ن�شف الش2600 ملي�ن مرت مكعب 

ميكن  الششتششي  واجلشش�فششيششة  ال�شطحية  املششيششاه  مششن 

العذبة  املياه  تل�يث  من  ناهيك  ا�شتغاللها. 

التي  الت�ريف  واآبششار  املبتذلة،  املياه  مبجاري 

وامل�شتششفيات  وامل�ؤ�ش�شات  البي�ت  حتفرها 

اأي�ًشا، فتختلط مياه املجارير مبياه الشرب. وما 

اعتماد خطة �ريعة للحفاظ على م�ارد  مل يتم 

العام 2025  لبنان  املياه وتط�يرها، �شي�شل 

»نششدرة  بش  املتحدة  االأمم  ت�شنِّفه  ما  حافة  اإىل 

عن  الدفاع  ي�شتطيع  لن  وه�  ة«،  احلششادرّ املياه 

يذهب  معظمها  زال  ما  املائية  ثروته  يف  حقه 

هدًرا يف البحر.









نزل الفريقان اإىل اأر�ض امللعب ويف 

الدقيقة الرابعة من بدء ال�شوط الأول، 

�شجل الالعب علي ال�شعدي اّول هدف للمنتخب 

 ،21 الدقيقة  ويف  ل��ه.  ة 
ّ
ح��ر �رضبة  من  اللبناين 

كوريا  هدف  جزاء  ركلة  من  �شيول  كوجا  �شّجل 

ث��اٍن  بهدف  عطوي  عبا�س  ليلحقه  اجلنوبية، 

الدقيقة  يف  لبنان  ويتقدم  اللبناين،  للمنتخب 

33 من املباراة، فت�شبح النتيجة 2-1 ل�شاحله، 

ولوحظ �شياع كوري على اأر�س امللعب، ا�شتمر 

حتى نهاية ال�شوط الأول.

املنتخب  �شيطر  الثاين،  ال�شوط  انطالق  عند 

الكوري على الأجواء لكن من دون فعالية تذكر.

ويف الدقائق الأخرية من نهاية ال�شوط، �شهدت 

اللبناين،  املرمى  على  ت�شديدة خطرية  املباراة 

النهاية،  من  دقائق   3 قبل  للكوريني  وركنية 

اإنقاذ  من  متّكن  ال�شمد  املرمى  حار�س  اأن  اإل 

املوقف لي�شمد لبنان يف وجه ال�شغط الكوري.

وهكذا انتهت املباراة بفوز املنتخب اللبناين، 

اللبنانية  اجلماهري  وهتفت  امللعب  فا�شتعل 

اأر�س  اإىل  با�شم لبنان. ونزل رئي�س اجلمهورية 

امللعب لتهنئة الالعبني.

اللبناين  الفوز  ه��ذا 

ع����ل����ى »حم�����ارب�����ي 

�شكل  ال���ت���اي���غ���وك« 

ح���دًث���ا ت���اري���خ���ًي���ا يف 

م�����ش��رية ك���رة ال��ق��دم 

اأك��د  وق��د  اللبنانية. 

اأن  الإن��ت�����ش��ار  ه����ذا 

ال���ن���ت���ائ���ج ال��ن��وع��ي��ة 

الأخرية التي حققها منتخب الأرز مل تاأت وليدة 

مدة  يف  دوؤوب  عمل  ثمرة  ج��اءت  بل  ال�شدفة، 

الملاين  امل��درب  ت�شّلم  منذ  وحتديًدا  ق�شرية، 

ثيو بوكري الذي كان له التاأثري الأكرب يف تغيري 

�شكل املنتخب اللبناين الذي بات اليوم يح�شب 

له األف ح�شاب.

اأّما الدور الأكرب فيبقى لالعبني الذين، بف�شل 

الأرب��ع  املباريات  يف  العالية  القتالية  روحهم 

ال�شابقة، حتققت النتائج الرائعة من فوز على 

الإمارات )3-1( وعلى الكويت يف الكويت )1-

ان  بعد   ،)2-2( ب��ريوت  يف  معها  وتعادل   )0

كان املنتخب قد ا�شتهّل الدور الثالث بخ�شارة 

قا�شية )0-6( اأمام كوريا نف�شها.

فور انتهاء املباراة اندفع اآلف امل�شجعني اإىل 

يف  ال�شيارات  لأب��واق  العنان  واأطلقوا  ال�شوارع 

العديد من  اأغلقوا فيه  ي�شبه مهرجاًنا كبرًيا  ما 

ال�شوارع والطرقات يف بريوت.

وتوّجه املنتخب اإىل ال�رضايا احلكومي حيث كان 

الرئي�س ميقاتي  فاألقى  الوزراء،  ينعقد جمل�س 

عن  واأعلن  بالفوز،  املنتخب  فيها  هناأ  كلمة  

ع�رضة  مقدارها  لعب  لكّل  مالية  مكافاأة  �رضف 

ماليني لرية.

لبنان  منتخب  �أ�شعل 

�جلمهور  �ل��ق��دم  لكرة 

خمتلف  يف  �ل��ل��ب��ن��اين 

�جلنوبي  �لكوري  نظريه  على  �لتاريخي  فوزه  �لوطن عقب  �أرجاء 

من  �لأخ��رية  للمرحلة  �ل�تاأهل  من  بقّوة  ليقرتب   ,1/2 بنتيجة 

�لت�شفيات �لآ�شيوية �ملوؤهلة �إىل نهائيات كاأ�س �لعام 2014.

�شّكل هذ� �لإجناز حدًثا وطنًيا بامتياز �أجمع على �لإ�شادة به كّل 

�لزعماء �ل�شيا�شيني.

ال�شوط  �شليمان  مي�شال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  ح�رض  وقد 

الريا�شية  املدينة  ملعب  على  اأقيمت  التي  املباراة  من  الثاين 

يف بريوت.

خمتلف  من  زحفوا  متفرج،  األ��ف  خم�شني  بنحو  ق��درت  احل�شود 

�ملناطق �للبنانية, جتمعهم ر�ية �لعلم �للبناين, هاتفني ملنتخب 

الأرز بالت�شجيع والفوز، وللبنان بدوام التاألق والوحدة.
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

لبنان يهزم كوريا �جلنوبية يف ت�شفيات

اآ�شيا ملونديال 2014

ل
يا

د
ن
و
م
لل

ى 
قب

ع
ل
وا

مربوك



�شارك يف هذه البطولة حواىل 70 ريا�شًيا من 

اأندية خمتلفة، اإىل جانب فرق من اجلي�س وقوى 

الأمن الداخلي. �شمل ال�شباق 400 مرت �شباحة، 

و2500  ه��وائ��ي��ة  دراج����ات  ك��ي��ل��وم��رتات   10

النادي  داخل  ال�شباحة  جرت  حيث  رك�س،  مرت 

على  والرك�س  ال��دراج��ات  و�شباق  الع�شكري، 

النادي  الآتي:  امل�شلك 

ال��ع�����ش��ك��ري امل��رك��زي 

 - فيني�شيا  ف��ن��دق   -

فالعودة  جورج  ال�شان 

اإىل النادي الع�شكري.

ال�شباق  انتهاء  بعد 

ت�شليم  ح��ف��ل  اأق���ي���م 

ال���ك���وؤو����س واجل���وائ���ز 

الن�شيد  ال���ن���ادي.  يف 

ال��وط��ن��ي اف��ت��ت��اًح��ا ثم 

الإحت���اد  رئ��ي�����س  كلمة 

اللبناين للرتياتلون الذي تكلم عن ن�شاأة هذه 

اإحتاد لها يف  اأول  اإن�شاء  اللعبة وقوانينها وعن 

اأّن هذا الن�شاط هو الأول يف  اأو�شح  لبنان. كما 

ا 
ً
�شاكر الإحت��اد،  �شيتابعها  ن�شاطات  روزنامة 

والفّني  اللوج�شتي  الدعم  على  اجلي�س  قيادة 

والداعمني  امل�شاهمني  اأي�ًشا  و�شكر  والأمني. 

وال�������رضك���ات ال��راع��ي��ة، 

ي�شهد  اأن  اآم����الً  وخ��ت��م 

م�شاركة  ال�شباق  ه��ذا 

اأو���ش��ع ال��ع��ام ال��ق��ادم، 

ن�رض  الإحت��اد  يهّم  حيث 

من  ك��ج��زء  اللعبة  ه��ذه 

تبعد  التي  الن�شاطات 

ال�����ش��ب��اب ال��ل��ب��ن��اين عن 

الآفات الإجتماعية.

ال��راب��ح��ون  ت�شّلم  ث��م 

ال����ك����وؤو�����س، وح�����ش��ل 

ك����ل م��ت�����ش��اب��ق ع��ل��ى 

ا 
ً
تقدير رمزّية  ميدالية 

مل�شاركته. 

ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  يف 

الأول  امل��رك��ز  يف  ح���ّل 

ك��ري�����ش��ت��ي��ان الأ���ش��ق��ر 

الداخلي(  الم��ن  )ق��وى 

عن فئة الرجال، وكاتيا را�شد )نادي القدامى( 

عن فئة ال�شيدات، وح�شل كل منهما على لقب 

بطل لبنان للعام 2011.

وجاءت النتائج على ال�شكل الآتي: 

تري�شي  دون:  وما  �شنة   19 ال�شابات  فئة   -

)فينيقيا  �شارة عوايل  القدامى(،  )نادي  خياط 

- �شور(، غيا متريك )نادي القدامى(.

كاتيا  �شنة:  ب���ني34-20  ال�شيدات  فئة   -

)فينيقيا  طفال  �شارة  القدامى(،  )نادي  را�شد 

- �شور(.

35 �شنة: مرينا خياط  ال�شيدات فوق  - فئة 

)اأن���رت  �شاتيال  فرجينيا  ال��ق��دام��ى(،  )ن����ادي 

ليبانون(.

اليا�س  دون:  وم��ا  �شنة   19 ال�شباب  فئة   -

خمول )فينيقيا - �شور(، ح�شني خليفة )نادي 

القدامى(، رالف غزال )نادي القدامى(.

- فئة الرجال بني 20-34 �شنة: كري�شتيان 

فرحات  بو  حنا  الداخلي(،  المن  )قوى  ال�شقر 

الداخلي(، لقمان خ�رض )اجلي�س -  المن  )قوى 

فوج مغاوير البحر(.

يو�شف  ���ش��ن��ة:   35 ف���وق  ال��ق��دام��ى  ف��ئ��ة   -

)نادي  �شامي  �شادي  القدامى(،  )ن��ادي  ه�شي 

القدامى(، خورين اهارونيان )هومنتمن - برج 

حمود(.
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الإحتاد اللبناين للرتياتلون ينّظم �شباقه الأول

الن�شاط�ات الريا�شية تبع�د ال�شب�اب اللبن�اين

        عن �لآف�ات �لإجتماعي�ة
برعاية وزير ال�شباب والريا�شة في�شل 

كرامي ممثالً بالأ�شتاذ يو�شف �شاهني، 

 - للرتياتلون  �للبناين  �لإحت��اد  نّظم 

حممود  �ملتقاعد  �لعميد  ير�أ�شه  �لذي 

ديب - بطولة لبنان �لأوىل يف �لنادي 

يوم  )ب���ريوت(,  �مل��رك��زي  �لع�شكري 

�لأحد 13 ت�رضين الثاين 2011. 

ح�رض ال�شباق رئي�س النادي الع�شكري 

العميد الركن �شالح قي�س ممثالً العماد 

خ�شفة  ح�شني  العقيد  اجلي�س،  قائد 

الداخلي،  الأمن  قوى  عام  مدير  ممثالً 

�أن��ط��و�ن  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  ورئ��ي�����س 

�شارتييه.

اإعداد:

ندين �لبلعة
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اإعداد:

نينا عقل خليل

كاأ�ش العماد قائد اجلي�ش 

للألعاب الع�سكرية

للواء احلر�ش اجلمهوري

ن��ّظ��م امل��رك��ز ال��ع��ايل 

الع�سكرية  للريا�سة 

العماد  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 

للألعاب  اجلي�س  قائد 

ال���ع�������س���ك���ري���ة ل��ل��ع��ام 

�سملت:  والتي   2011

جولة  ال�ساحية،  �سباق 

امل���ق���ات���ل، ال�����س��ب��اح��ة، 

م16،  بالبندقية  رماية 

توجه بالبو�سلة، وقذف 

ال�سلودية.  ال��رم��ان��ات 

وق�����د �����س����ارك ف��ي��ه��ا 

الع����ب����ون م����ن خم��ت��ل��ف 

القطع واالألوية.

ال���ت�������س���ن���ي���ف  ويف 

ال��ن��ه��ائ��ي ل��ل��ف��رق، ح��ّل 

اجلمهوري  احلر�س  لواء 

يليه  االأول،  املركز  يف 

يف  اللوج�ستي  ال��ل��واء 

فوج  ثم  الثاين،  املركز 

مغاوير البحر يف املركز 

الثالث.

وقد جاء الت�سنيف االإفرادي للأوائل يف االألعاب على النحو االآتي:

•  رك�ش مل�سافة 8 كلم:
- اجلندي عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري، االأول.

- الرقيب االأول ح�سني عوا�سة من لواء احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- الرقيب االأول اأحمد الدركو�سي من لواء احلر�س اجلمهوري، الثالث.

• رماية بالبندقية م 16:
مو�سى  االأول  ال��رق��ي��ب   -

�سبحة من فوج مغاوير البحر، االأول.

- املعاون االأول ح�سني �رشيتح من لواء امل�ساة التا�سع، الثاين.

- الرقيب االأول �سليمان غزالة من لواء احلر�س اجلمهوري، الثالث.

• قذف رمانات �سلودية:
- املعاون االأول ح�سني �رشيتح من لواء امل�ساة التا�سع، االأول.

- العريف االأول �سعد ال�سايع من لواء امل�ساة اخلام�س، الثاين.

- املعاون االأول خالد عيا�س من لواء احلر�س اجلمهوري، الثالث.

•  توّجه بالبو�سلة - ال�سباق الطويل:
- الرقيب االأول ب�سام �سديد من لواء احلر�س اجلمهوري، االأول.

- املعاون االأول و�سيم اإبراهيم من اللواء اللوج�ستي، الثاين.

- املعاون حبيب ع�ساف من لواء احلر�س اجلمهوري، الثالث.

•  �سباحة 4×50 مرتًا حرة - بدل:
- حّل فريق لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز االأول، يليه فريق فوج 

املغاوير يف املركز الثاين، ثم فريق فوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

• جولة املقاتل:
الثاين  املركز  وحّل يف  االأول،  باملركز  اللوج�ستي  اللواء  العبو  فاز   -

لواء احلر�س اجلمهوري، ثم يف املركز الثالث فوج التدخل الثاين.

الفيا�سي�ة  يف  املرك�زي  الرتباء  نادي  يف  جرى  املباريات،  ختام  ويف 

حفل تكرميي للفائزين، تراأ�سه العميد الركن يو�سف جرمانو�س قائد 

وح�رشه  قهوج�ي  ج�ان  العم�اد  اجلي��س  قائ�د  ممثلً  لبنان  جبل  منطقة 

بطر�س  جورج  الركن  العميد  الع�سكري�ة  للريا�سة  العايل  املركز  قائد 

البطولة وح�سد من  امل�ساركة يف  والوحدات  القطع  وممثلون عن قادة 

الك�ؤو�س  احلفل،  خالل  �ُسّلمت  وقد  املجّلني.  والع�سكريني  ال�سباط 

ال�سعيد  على  اأوائ��ل  للم�سّنفني  وامليداليات  االأوىل  الثلثة  للفرق 

االإفرادي يف كّل لعبة.



اأحرز فريق اجلي�س بطولة لبنان 

يف لعب��ة امل�س�ارعة للدرجة االأوىل، 

التي نظمها االإحتاد اللبناين للعبة 

يف   ،2011/10/16 ب��ت��اري��خ 

اإميل  العماد  الرئي�س  جممع  قاعة 

حلود الريا�سي الع�سكري.

ق�����اد امل����ب����اري����ات احل��ك��م��ان 

الدوليان الرائد فادي كّبي وحممد 

يو�سف  الرائد  واالإحتاديون:  دّية، 

خليل  كرامي،  �سليمان  امل�رشي، 

و�سارك  ال�سقلوي،  وحممود  دية 

اإل�ى  ينتمون  م�سارعاً   44 فيها 

�سبع�ة ن�واٍد اإحتادي�ة.

ويف النتيجة النهائية، حل فريق 

امل�سارعة  لعبة  يف  اأوالً  اجلي�س 

نقطة،   66 بر�سيد  ال��روم��ان��ي��ة 

لعبة  يف  االأول  امل��رك��ز  حقق  كما 

امل�����س��ارع��ة احل���رة ب��ر���س��ي��د 69 

اأما  البطولة.  كاأ�س  حم��رًزا  نقطة 

النحو  الفنية فكانت على  النتائج 

االآتي:

• م�سارعة رومانية:
• وزن 55 كلغ: 

- اجلندي �سعيد ال�سامي، االأول.

• وزن 60 كلغ: 
�سم�س،  هيثم  االأول  العريف   -

االأول.

• وزن 66 كلغ: 
- املعاون اأحمد اخلالد، االأول.

• وزن 74 كلغ: 
الرفاعي،  اأحمد  االأول  العريف   -

الثاين.

• وزن 84 كلغ: 
- العريف اأحمد قمعية، االأول.

• وزن 96 كلغ:
-  اجلندي وائل جعفر، الثاين.

كانون الأول
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لواء احلر�ش اجلمهوري بطل اجلي�ش يف التوجه بالبو�سلة للعام 2011 

اجلي�س  بطولة  اجلمهوري  احلر�س  لواء  اأحرز 

التي   ،2011 للعام  بالبو�سلة  ال��ت��وج��ه  يف 

الع�سكرية.  للريا�سة  العايل  املركز  نظمها 

يف  5و2011/10/6  بتاريخي  البطولة  جرت 

و�سارك فيها العبان  زغرتا وعندقت  منطقتي 

من كل قطعة اأو لواء.

اجلي�ش يحرز بطولة لبنان يف امل�سارعة



للعبة  العامة  لبنان  بطولة  يف  اجلي�س  فريق  ف��از 

االإحت���اد  نظمها  ال��ت��ي  االأوىل(،  )ال��درج��ة  امل��لك��م��ة 

الريا�سية  �سمعون  كميل  مدينة  يف  للعبة  اللبناين 

ثمانية  اإىل  ينتمون  العبون  فيها  و�سارك  بريوت،   -

نواٍد اإحتاديه.

ال��ن��ه��ائ��ي��ة،  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ويف 

املركز  اجلي�س  ف��ري��ق  حقق 

االأول، كما مّت ترفيع كل من املعاون اأحمد النابو�س، 

االأول حكمت �سعد والعريف خ�رش دكرمنجي  الرقيب 

اإىل الدرجة املمتازة.

ويف ما يلي النتائج التي حققها الع�سكريون:

• وزن 52 كلغ: 
من  غملو�س  حممد  اجل��ن��دي   -

لواء امل�ساة ال�ساد�س، االأول.

• وزن 60 كلغ: 
�سعد  حكمت  االأول  الرقيب   -

من فوج املغاوير، االأول.

• وزن 64 كلغ: 
الهد من  ايلي  - املعاون االول 

لواء امل�ساة الثاين ع�رش، الثاين.

• وزن 69 كلغ: 
من  النابو�س  احمد  املعاون   -

فوج التدخل الثالث، االأول.

• وزن 91 كلغ: 
من  دكرمنجي  خ�رش  العريف   -

مدر�سة القوات اخلا�سة، االأول.

• وزن فوق 91 كلغ: 
ال��ع��ري��ف و���س��ي��م ع��ب��ي��د من   -

قاعدة جونية البحرية، الثالث.
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• وزن 120 كلغ: 
خدماته  املمددة  املجّند   -

الهادي حمية، الثالث.

ة:
ّ
• م�سارعة حر

• وزن 55 كلغ:
عبيد،  ت��ام��ر  ال��ع��ري�����ف    -

االأول.

• وزن 60 كلغ: 
حممد  االأول  ال��رق��ي��ب   -

الغو�س، االأول.

• وزن 66 كلغ: 
ك��م��ال  االأول  ال��رق��ي��ب   -

اخلطيب، االأول.

وزن 74 كلغ:   • 
حممد  االأول  امل���ع���اون   -

خليل، االأول.

• وزن 84 كلغ: 
- العريف اإبراهيم اخلطيب، 

االأول.

• وزن 96 كلغ: 
- العريف علي دمج، االأول.

• وزن 120 كلغ: 
خدماته  املمددة  املجند   -

الهادي حمية، الثاين.

الفردي  ال�سباقني  يف  النتائج  ج��اءت  وق��د 

الق�سري والطويل على النحو االآتي:

• �سباق فردي ق�سري:
• الت�سنيف الإفرادي: 

- املوؤهل اأحمد نا�رش من لواء امل�ساة الثاين، 

االأول.

ل��واء  االأول خم��اي��ل ج��ران م��ن   - امل��ع��اون 

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- الرقيب االأول ب�سام �سديد من لواء احلر�س 

الثالث. اجلمهوري، 

• الت�سنيف الإجمايل:
ل����واء احل���ر����س اجل��م��ه��وري،   -

االأول.

- لواء امل�ساة الثاين، الثاين.

- فوج التدخل االأول، الثالث.

•�سباق فردي طويل:
• الت�سنيف الإفرادي:

- املوؤهل اأحمد نا�رش، االأول.

 ، �سديد  ب�سام  االأول  الرقيب   -

الثاين.

- املعاون االأول و�سيم اإبراهيم 

من اللواء اللوج�ستي، الثالث.

• الت�سنيف الإجمايل:
- لواء احلر�س اجلمهوري، االأول.

- اللواء اللوج�ستي، الثاين.

- فوج مغاوير البحر، الثالث.

• الت�سنيف النهائي للبطولة:
- املركز االأول: لواء احلر�س اجلمهوري.

- املركز الثاين: لواء امل�ساة الثاين.

- املركز الثالث: اللواء اللوج�ستي.

...وبطولة لبنان للملكمة  )الدرجة الأوىل( للعام 2011







ت�سّدر فريق اجلي�س الئحة البطولة املفتوحة 

ف��وزه  بعد  للملكمة،  اللبنانية  للأكادميية 

فيها  �ساركت  التي  البطولة  يف  االأول  باملركز 

قاعة  يف  جرت  التي  املباراة  اأندية.ويف  خم�سة 

االحتاد  اإ���رشاف  حتت  عرب�ساليم  يف  املدر�سة 

النتائج  الع�سكريون  حقق  للعبة،  اللبناين 

االآتية:

• وزن 52 كلغ: 
امل�ساة  ل��واء  من  غملو�س  حممد  اجلندي   -

ال�ساد�س، الثاين.

• وزن 60 كلغ: 
ف��وج  م��ن  �سعد  حكمت  االأول  ال��رق��ي��ب   -

املغاوير، االأول.

• وزن 64 كلغ:
فوج  م��ن  طوبيا  ���س��ادي  االأول  امل��ع��اون    -

التدخل الثالث، االأول.

• وزن 69 كلغ: 
التدخل  فوج  من  النابو�س  احمد  املعاون   -

الثالث، االأول.

• وزن 81 كلغ: 
لواء  من  البتلوين  فريا�س  االأول  الرقيب   -

احلر�س اجلمهوري، االأول.

• وزن 91 كلغ: 
- اجلندي ربيع طراف من اللواء اللوج�ستي، 

الثاين.

���س��ارك ع���داوؤو 

اجل���ي�������س ب��ب��ط��ول��ة 

امل��ارات��ون  ن�سف  ل�سباق  لبنان 

نظمها  ال��ت��ي  ك��ي��ل��وم��ًرا،   21،1

القوى  الأل��ع��اب  اللبناين  االحت���اد 

اإىل   ،2011/10/17 ب��ت��اري��خ 

اأكرث من 200 عداء وعداءة  جانب 

من النوادي االحتادية.

ان��ط��ل��ق امل��ت�����س��اب��ق��ون من 

جم��م��ع ال��رئ��ي�����س ف�����وؤاد ���س��ه��اب 

طريق  نحو  جونية  يف  الريا�سي 

م���روًرا  �سبيه  ف���اإىل  املعاملتني 

اإىل  العودة  ثم  البحرية،  بالطريق 

نقطة االنطلق.

للبطولة،  النهائي  الرتيب  ويف 

اأحرز الرقيب االأول ح�سني عوا�سة 

ال��رج��ال،  فئة  يف  االأوىل  امل��رت��ب��ة 

بينما ت�سدرت ماري العم �سيدات 

البطولة.

الفنية  ال��ن��ت��ائ��ج  ي��ل��ي  م���ا  ويف 

للع�سكريني:

• فئة 20-39 �سنة: 
عوا�سة  ح�سني  االأول  الرقيب   -

ل��واء احلر�س  م��ن 

اجلمهوري، االأول.

لواء  من  عي�سى  عمر  اجلندي   -

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

- الرقيب االأول علي عو�س من 

فوج التدخل الثالث، الثالث.

• فئة 40-44 �سنة:
- الرقيب االأول عمر عبد اللطيف 

من فوج املغاوير، االول.
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البطولة املفتوحة

للأكادميية اللبنانية للملكمة

اجلي�ش يف الطليعة

اجلي�ش يتاألق يف بطولة لبنان ل�سباق ن�سف املاراتون 21,1 كلم
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اأخبار ريا�ضية اجلي�ش ي�سارك يف »ارك�ش بريوت«

اأح����رز اجل��ن��دي ع��ل��ي ���س��وي��دان وه��دى 

ا�سكندر  ول��ي��ا  ح���داد  وج���ورج  العو�سي 

»اأرك�����س  �سباق  األ��ق��اب  ال��غ��ول  واح��م��د 

بريوت« 5 كلم ملختلف الفئات العمرية 

لبنان  يف   »NIKE« وكيلة  نظمته  ال��ذي 

.»United sport of Lebanon«

ع��داء  اآالف  اأرب��ع��ة  ال�سباق  يف  ���س��ارك 

واأ�رشف  اجلي�س  فريق  بينهم  من  وع��داءة 

عليه االحتاد اللبناين الألعاب القوى.

انطلق ال�سباق من واجهة بريوت البحرية 

اجلديدة و�سوالً اإىل اجلامعة االأمريكية، مع 

العودة اإىل نقطة االنطلق، وذلك مبواكبة 

من خّيالة قوى االأمن الداخلي.

الفنية لل�سباق فجاءت على  النتائج  اأما 

النحو االآتي:

• الذكور: 
حتت الـ 17 �سنة:

- جورج حداد )القدامى(، االأول.

- دانيال ب�سو�س )اجلمهور(، الثاين.

- احمد �سور )فينيقيا(، الثالث.

• فوق الـ 17 �سنة:
- اجلندي علي �سويدان، االأول.

- األك�سي راي )عداء ّحر(، الثاين.

- العريف ح�سني ق�سي�س، الثالث.

• الإناث:
حتت الـ 17 �سنة:

- ليا ا�سكندر )اجلمهور(، االأوىل.

- �سارة عوايل )فينيقيا(، الثانية.

- �سارة اخلطيب )اأنرليبانون(، الثالثة.

• فوق الـ 17 �سنة:
- هدى العو�سي )االأن�سار(، االأوىل.

- كارال جّبور ) اأنرليبانون(، الثانية.

- دياال ال�ساب )اأنرليبانون(، الثالثة.

بطولة لبنان للنوادي يف 

ال�سطرجن ال�رسيع

بطولة  لل�سطرجن  اللبناين  االحت��اد  اأق��ام 

بتاريخ  وذل��ك  اللعبة،  يف  للنوادي  لبنان 

 - ال��ف��ن  بيت  م��رك��ز  يف   2011/10/2

امليناء طرابل�س، وقد �سارك فريق اجلي�س 

يف البطولة وحل يف املركز ال�ساد�س بر�سيد 

12 نقطة من اأ�سل 17 نادًيا م�ساركاً.

اجلي�ش ي�سارك يف بطولة لبنان لل�سباحة )املياه املفتوحة(

بطولة  لل�سباحة  اللبناين  االحت���اد  اأق���ام 

بتاريخ  اللعبة،  يف  املفتوحة  للمياه  لبنان 

اأم��ام  م��ن  ان��ط��لًق��ا  وذل���ك   2011/10/2

اإىل نادي  مبنى وحدة االإنقاذ البحري و�سوالً 

يف  اجلي�س  فريق  �سارك  وقد  االأكوامارينا. 

اللبناين  االحت���اد  اأن��دي��ة  ف��رق  م��ع  البطولة 

للعبة.

وهنا النتائج التي حققها الع�سكريون:

• فئة الرجال 18-36 �سنة:

- اجل���ن���دي وائ�����ل زي������ادة م���ن ال�����رشط��ة 

الثاين. الع�سكرية، 

ل��واء  م��ن  جرم�س  ميلد  االأول  الرقيب   -

احلر�س اجلمهوري، الثالث.

• فئة القدامى 37 �سنة وما فوق:
املركز  من  رباحي  رب��اح  االأول  الرقيب   -

العايل للريا�سة الع�سكرية، االأول.

اللواء  م��ن  زي��ع��ور  علي  االأول  امل��وؤه��ل   -

الرابع. اللوج�ستي، 



كانون الأول

اأخبار ريا�ضية
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املدر�سة احلربية تتاألق يف مهرجان الريا�سات ال�ساطئية الثاين

ال�ساطئية  ال��ري��ا���س��ات  م��ه��رج��ان  يف  احل��رب��ي��ة  امل��در���س��ة  ���س��ارك��ت 

للثقافة  االمريكية  اجلامعة  نظمته  الذي  االجمالية(،  )االألعاب  الثاين 

من  اعتباًرا  وذل��ك  ب��ريوت،  يف  البي�ساء  الرملة  �ساطئ  على  والتعليم 

2011/10/20 ولغاية 23 منه.

�سمل املهرجان األعاب: كرة القدم امل�سغرة، ال�سباحة، الكرة الطائرة، 

كرة اليد، الباليت و�سد احلبل.

ويف النتيجة النهائية حققت فرق املدر�سة احلربية ثلث كوؤو�س و19 

ميدالية ذهبية و12 ف�سية وثلًثا برونزية.

ال�سك�ل  على  احلربي�ة  املدر�س�ة  حق�ق�ته��ا  الت�ي  النت��ائج  وج��اءت 

االآت�ي:

كرة  األعاب:  يف  االأول  املركز   •
ال���ق���دم امل�����س��غ��رة، ���س��د احل��ب��ل 

وباليت.

يف  والثالث  االأول  امل��رك��زان   •
الرك�س.

يف  والثالث  الثاين  امل��رك��زان   •
ال�سباحة.

• املركز الثاين يف كرة اليد.



ابنة  كري�ستل  اللبنانية  ال���ع���داءة  ت��ّوج��ت 

الركن غريال �سانع )17 عاًما( جنمة  العقيد 

الق��وى  الألع��اب  اآ�س��يا  غرب  دول  بطولة  يف 

االوىل للنائ�سني والنا�سئات التي ا�ست�سافها 

لبنان يف املدينة الريا�سية يف بريوت.

م��ي��دال��ي��ات ذهبية  ث��������لث  اأح����رزت  ���س��ان��ع 

ه�ذا  اأح��رزت  التي  الوحيدة  وكان��ت  للبنان، 

 300 م��ن  اأك��رث  ب��ني  م��ن  البطولة  يف  ال��ع��دد 

الوثب  بذه�بية  فوزه��ا  فبع��د  والعبة،  العب 

 5.43( البطول��ة  من  االأول  اليوم  يف  الطويل 

ال�سباع��ية  بذهب��يتي  وف���ازت  ع��ادت  م���ًرا( 

املركز  يف  لبنان  و�سعت  وبذل�ك  وال��تت��ابع، 

الثالث يف البطول�ة.

االأل��ع��اب«،  »اأم  معرك  دخولها  منذ 

وكوؤو�ًسا  ميداليات  كري�ستل  اأح��رزت 

�سنة،  ال���18  بعد  تبلغ  مل  وهي  عديدة 

الكبار  ف��ئ��ة  يف  األ��ق��اًب��ا  اأح����رزت  ف��ق��د 

الثلثية  وال��وث��ب��ة  الطويل  ال��وث��ب  يف 

و���س��ب��اق��ات ال���ب���دل، وال�����س��ب��اع��ي��ة يف 

اأرق��اًم��ا  وحتم�ل  املحلية،  امل�سابقات 

ميداليتني  وحققت  عديدة،  قيا�سية 

ال��ب��دل  ويف  ال��ط��وي��ل  ال�وث��ب  يف  ف�سيتني 

يف  الثلثي��ة  ال�وثب��ة  يف  برونزي��ة  ومي�دال��ية 

�سوريا  يف  اأج��ري��ت  التي  اآ�سيا  غ��رب  بطول��ة 

ال��دورة  يف  برونزية  وميدالية  الفائت،  العام 

الفائت،  العام  اأي�ًسا  اأجريت  التي  املدر�سية 

ف�سلً عن تاألقها يف خمتلف امل�سابقات.

لق�ب  �سماح�ة  ���رشب��ل  االأول  امل���لزم  اأح���رز 

برماي�ة  لبنان  بطول�ة  م�ن  الثالث�ة  املرحل�ة 

 25 مل�ساف�ة  مل�م(   6 )�ستاندر  امل�س�د�س 

للرماية  اللبنان�ي  االإحت�اد  نّظمه�ا  الت�ي  مًرا، 

وال�سيد يف نادي »�سليي وبيللو« - الدكوانة. 

منتخب  وم��دّرب  ال��دويل  احلكم  البطولة  اأدار 

رعيدي،  لوي�س  ال�سيد  اجلي�س  وفريق  لبنان 

كرم  ال�سيد  امل�سيف  النادي  ممثل  وح�رشها 

كرم.

االأندية  خمتلف  من  رم��اة  البطولة  يف  �سارك 

وج��اءت  اللبناين.  اجلي�س  وف��ري��ق  االإحت��ادي��ة 

النتائج النهائية كاالآتي:

االأول بر�سيد  االأول �رشبل �سماحة،  - امللزم 

545 نقطة.

- اإي��ل��ي ح���داد )ن����ادي امل��اغ��ن��وم(، ال��ث��اين 

بر�سيد 531 نقطة.

الثالث  خر�س،  اأب��ي  �سبيب  االأول  امل��لزم   -

بر�سيد 531 نقطة.
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كانون الأول

اأخبار ريا�ضية

بطولة لبنان برماية امل�سد�س

امللزم الول

�رسبل �سماحة

بطل املرحلة الثالثة

كري�ستل �سانع تخطف ثلث ذهبيات يف بطولة األعاب القوى لنا�سئي غرب اآ�سيا





احتفل العريف ايلي 

واكيم بزفافه اإىل 

الآن�سة جانيت الدويري.
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احتفل املجّند املمددة خدماته 

مع�ساد عالمة بعقد خطوبته على 

الآن�سة فاتن زيتوين.







اإعداد: فيليب �شّما�س
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لرية لبنانية
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املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  م�شابقة 

ت��ق��دم��ه��ا »اجل��ي�����س« ل��ق��رائ��ه��ا 

جوائز  فيها  للفائزين  وتخ�ش�س 

مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على 

اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري 
مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

وا�شح داخل املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - 
مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
•  اآخر موعد لقبول احللول 15 كانون الأول 2011.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
سا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
ــ
�س

اأفقًيا:

1- عيد وطني كبري، �سياج الوطن، اأحّبه.

2- اأديب ومفّكر لبناين راحل، خيال.

3- عا�سمة اأوروبية، ي�سّورنا.

4- دعم احلائط، عملت، اأح�سن الثناء على، اأحد مكت�سفي البني�سلني.

5- ماركة �سيارات، دواء، األقى الثوب عنه، �سعل، مقيا�س اأر�سي.

6- فيلم الإيف مونتان، يب�س النبات، اأغلظ اأوتار العود، خ�سم، ناأتي بعد، 

لنّي.

7- يخافونها باحرتام، يذهب يف االأر�س، قائد روماين.

ة.
ّ
8- فلكي وريا�سي فرن�سي، جزيرة اإيطالية، الهر

9- هدم، عا�سمة اأوروبية، مرفاأ اإيطايل.

10- جمل �سغري، خفة يف العقل، بحر، عربت.

11- ممثل لبناين، عمر، طرده �سديًدا.

12- جوع �سديد.

13- �ساعر عبا�سي، مو�سيقي لبناين.

ق�سد  ومقدامهم،  القوم  رئي�س  ال�سعر،  اأن��واع  من  انكلرتا،  يف  مرفاأ   -14

املكان.

15- فنانة م�رصية، نّحات لبناين راحل، يتثاقل يف م�سيته.

16- جاع، بيتهم، زوج، اأ�رصعنا يف الكالم.

17- اأحد هدايف كاأ�س العامل، قطعت وف�سلت، 

�ساهدنا، �سالح.

ة،  بنا، مت�سابهان، حزن وم�سّقّ
ّ
اأن�سدنا وطر  -18

للمنادى. جبهة، 

19- فقر، �سيا�سي واأديب ايطايل راحل، اأّنبناه.

كبرية  لبنانية  مطربة  راحل،  اأمريكي  مغن   -20

ولدت ليلة االإ�ستقالل، بحرية يف ال�سودان.

دعم،  باالأجنبية،  مدينة  فرن�سا،  يف  مرفاأ   -21

كّذاب.

عمودياً:

ا، �ساعر عبا�سي.
ً
1- دولة يف اأمريكا اجلنوبية زار نائب رئي�ستها لبنان موؤخر

2- اأجوبتها، راحة اليد، دولة اأوروبية.

راحلة،  فرن�سية  لفيل�سوفة  الثاين  االإ�سم  باملكان،  اقاموا  اأ�سخياء،   -3

تلم�سني.

4- اأح�سن تر�سيف وتهذيب الكالم، يلثمك، ت�سريون يف درب، حرف ن�سب.

�سد  وق��وي،  �سديد  يخ�سني،  االأفاعي،  من  نوع  املقّيد،  م�سية  مت�سي   -5

خ�سن.

6- منتزًعا من االأ�سل، طائر حاّد الب�رص، حرف عطف، �سمري مت�سل، اإ�سطرم.

7- حرف ن�سب، �رضبه بال�سوط، وجار الوح�ش، فنان لبناين.

8- �سقيق، �سيا�سي واأديب اإنكليزي �ساحب »املدينة الفا�سلة«، مرفاأ يف 

ت�سيلي.

9- مت�سابهان، بلدة يف ال�سمال، يقيم باملكان، �رصكة برتولية.

10- فيلم ملحمد عبد الوهاب، متحّب�سون يف املكان.

11- للتعريف، عجوز فانية، عهد، نهر اأوروبي.

بنا فعل، بيوت، نبات �سديد اخل�رصة.
ّ
12- األّح، جر

13- بئر، عملة اآ�سيوية، فازوا، ثور م�سّن.

14- عا�سمة اآ�سيوية وعا�سمة اأوروبية، العبري، من اأع�ساء اجل�سم.

15- رئي�س لبناين راحل، بركة، مدينة هندية.

مدينة  احلنظل،  طعم  ب��ري،  حمام  �سال،   -16

هندية.

اجلنوبية،  اإفريقيا  17- درب �سّيقة، مدينة يف 

اأوجعه بكلمة.

اأكل  �سعيف،  مطر  الطعم،  لذيذ  بلدي،   -18

كثرًيا.

19- مغنية وممثلة اأمريكية، ترتكان وتعر�سان 

عن، اآلة مو�سيقية.

20- اأ�رصع يف �سريه، النخلة اأول ما تنبت، االإ�سم 

الثاين لرئي�س فرن�سي راحل.

الفائزون
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• املعاون الأول علي زريق 
لواء امل�ساة ال�ساد�س.

• العريف اليا�س حداد 
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

• الرقيب الأول ع�شام متى 
معهد التعليم.

• حممد قا�شم �شالح
حي ال�سلم.



بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

اأن�شاأها احللفاء  التي  ال�رشق«  ان�شووا يف »فرقة  اللبنانيني  اأن خرية من  �شحيح 

يف بالدنا العام 1916 كاأحد وجوه الن�شال الوطني، و�رشطهم اأن يدّون على عقود 

تطّوعهم انهم انخرطوا لتحرير لبنان وح�شب.

يف  ربطوا  �رشف  وثيقة   1941 العام  وّقعوا  لبنانياً  �شابطاً  اأربعني  اأن  و�شحيح 

�شلطات  من  قاطع  وعد  على  باحل�شول  الع�شكرية  مهماتهم  ا�شتئناف  م�شمونها 

االنتداب الفرن�شي با�شتقالل وطنهم.

م�ؤقتة  حك�مة  ت�شكيل  مت  اللبنانيني  ال�شباط  من  بدعم  اأن��ه  اأي�شاً  و�شحيح 

احلر�س  ي�شبه  ما  �شّكلت  ال�شباب  من  جمموعة  اليها  ان�شمت 

الوطني.

اإىل  اأدت  تظاهرات  يف  تالحما  وال�شعب  اجلي�س  اأن  و�شحيح 

حتقيق ا�شتقالل لبنان مع دم �شهداء اأهرق.

كل  وجي�شاً  و�شعباً  حك�مة  يحتفل  لبنان  اأن  اأخ��راً،  و�شحيح 

�شنة بعيد اال�شتقالل.

املو�شم  هذا  التعبري،  جاز  اإن  مو�شمه  اأو  االإ�شتقالل،  زمن  يف 

لبنان كله،  االأقل، ينهمك  اأ�شهر على  الذي ميتد �شحابة ثالثة 

ولكن من خالل اجلي�س، بعيد االإ�شتقالل. فهذه �شفارة لبنانية تفتقد الن�شيد الوطني فتجده 

�شاريتها  على  لبناين  علم  برفع  ترغب  ر�شمية  موؤ�ش�شة  وهذه  اجلي�س؛  قيادة  من  بعد طلبه 

امل�شاركة  ت���ّد  بلديات  وتلك  اجلي�ش؛  قيادة  عند  وبحث،  �ش�ؤال  غر  من  طلبها،  فتلقى 

على  فتح�شل  اجلي�س،  باأعالم  مرفقة  لبنان  باأعالم  وبلداتها  قراها  تزيني  عرب  باالإ�شتقالل 

الرتب�ية  امل�ؤ�ش�شات  من  وغرها  ومعاهد  ومدار�ش  جامعات  وه��ذه  اجلي�ش؛  من  تريد  ما 

لروادها،  الإ�شتقالل  معاين  ي�رشح  عّمن  اجلي�ش  عند  تبحث  لبنان  امتداد  على  والثقافية 

فينربي �شباطه للمهمة؛ وهوؤالء فنانون يريدون التغني باالإ�شتقالل فيتطّوع اجلي�س منتجاً 

اأعدها اجلي�س عن  اأن طرقات لبنان يوم االإ�شتقالل تزهو وح�شب مبل�شقات  اأعمالهم. حتى 

االإ�شتقالل.

وغر كل ذلك الكثر الكثر.

احلدود  عن  الدفاع  يف  املقد�س  دوره  عن  اأمنلة،  قيد  اجلي�س،  يحيد  اأن  غري  من  هذا  كل 

مبواجهة العدو اال�رشائيلي، واحلفاظ على االأمن، ومكافحة االرهاب والتج�ّش�س.

ين�شب،  ال  الذي  ال�شهداء  نبع  وحار�شه،  اال�شتقالل  باين  وزمان،  اجلي�س يف كل مكان  نعم 

ومانح املعنى والهيبة واالإكرام ل�رشيح اجلندي املجهول.

الوطن:  امتداد  على  مل�شقاً  عالياً  يرفعه  ال�شاطعة مل يجد غري ق�شمه  واإزاء هذه احلقيقة 

»اأق�شم بالّل�ه العظيم اأن...«.
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