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عنوان املجلة

»جايبلي �سالم«... �سعار رافق الإحتفال 

بعيد الإ�ستقالل الـ69، وقد اأراد اجلي�س من خالله 

على  عازًما  اللبنانيني،  اإىل  مطمئنة  ر�سالة  توجيه 

حماية الوطن من الأخطار اأًيا كان م�سدرها. 

كان حمّطًة  ال�سنة  الإ�ستقالل هذه  بذكرى  الإحتفال 

جديدة جمع فيها حوله اللبنانيني، معلًنا اأّن احلفاظ 

على الإ�ستقالل يحتاج دائًما اإىل اإ�سهامات كل واحد 

منهم وتعاونه وت�سحياته.

اأّكد العماد قهوجي، اأن »اجلي�س يعرف 

متاًما ح�سا�سية الو�سع يف عا�سمة اجلنوب وحميطها«، 

ومن  بالقوة  »�سيقمع  اأنه  على  املقابل  يف  م�سدًدا 

دون تردد اأي حماولة ومن اأي فريق، داخلًيا كان 

اأم خارجًيا لتحويل �سيدا اإىل �ساحة حرب م�ستعلة«.
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ال�سادر   65 الــرقــم  الــيــوم«  »اأمـــر  يف 

اأّكد  وال�ستني،  التا�سعة  ال�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة 

املوؤ�س�سة  اأن  قهوجي  جــان  العماد  اجلي�س  قائد 

الثاين  مــرتــكــزات  كــل  عــن  �ستدافع  الع�سكرية 

والع�رصين من ت�رصين الثاين، التي حددتها وثيقة 

الوفاق الوطني وحتولت اإىل مقدمة للد�ستور...
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نلتزمها،  �أولويات  جمموعة  لأنف�سنا  نحدد  مل 

و�أبرزها و�جب �لبتعاد عن كل قول وعمل، من 

�ساأنه جر لبنان �إىل �لفتنة �لد�خلية، �أو �إىل �أتون 

و�جب  م��و�ز�ة  يف  وذل��ك  �لإقليمية،  �لنز�عات 

مو��سلة �ل�سعي لتعزيز جممل قدر�تنا �لوطنية 

بح�سب  و�لتو�فق،  و�لر�دعة،  �ملقاومة 

م��ا دع��وت �إل��ي��ه، على 

����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة 

للدفاع عن لبنان وحمايته 

�أو  خ��ط��ر  �أي  م��و�ج��ه��ة  يف 

�أو �حتالل، حتافظ  عدو�ن 

ع��ل��ى م�����س��ل��ح��ة �ل��وط��ن 

يف  وم�سوؤوليتها  �ملركزي  �لدولة  دور  وعلى 

ما  وق��ت  يف  ذل��ك،  �مل�سريية؛  �ل�سوؤون  �إد�رة 

قر�ر  تطبيق  �إ�رس�ئيل  لإل��ز�م  فيه  ن�سعى  زلنا 

جمل�س �لأمن �لدويل �لرقم 1701 بكل بنوده، 

�ملتحدة  �لأمم  ق��و�ت  من  م�سكورة  مب�ساعدة 

�لعاملة يف �جلنوب.

�لأرب���ع  �ل�سنو�ت  خ��الل  �ل��دول��ة  �سعت  لقد 

جتاه  �لأول  و�جبها  وهو  و�ل�ستقر�ر،  �لأم��ن  دعائم  لتثبيت  �ملن�رسمة 

�أبنائها، و�رسط �أ�سا�سي من �رسوط �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية، وحمفز 

لت�سجيع �ملغربني على �لعودة، ورجال �لأعمال على �لإقد�م و�ل�ستثمار؛ 

تالفيه  من  متكّنا  مبا  �لهدف،  هذ�  حتقيق  يف  بعيد  حد  �إىل  جنحنا  وقد 

اأيها اللبنانيون

ف��رح  ل���س��ت��ذك��ار  منا�سبة  �ل���س��ت��ق��الل  ع��ي��د 

تبعية  �أو  �سيطرة  ك��ل  م��ن  و�لن��ع��ت��اق  �حل��ري��ة 

�لتي  �ل��ع��ق��ود  م�سرية  ول��ت��ق��ومي  �ح��ت��الل؛  �أو 

ها، باإجناز�تها و�إخفاقاتها؛ 
ّ
م�ست، بحلوها ومر

تطوير  يف  للم�سي  جديد،  عزم  ول�ستنها�س 

وحتديد  �لف�سلى،  �ل�سيا�سية  خيار�تنا  �سيغة 

ميثاقنا  قاعدة  على  و��سحة،  م�ستقبلية  روؤى 

�لوطني، و��ستكمال عملية بناء دولة �ل�ستقالل على �أ�س�س ر��سخة، على 

�لرغم من �مل�ساعب و�لتحديات. عيد �ل�ستقالل منا�سبة قبل كل �سيء، 

و��ستعد�دنا  له،  و�حل�رسي  �ملطلق  وولئنا  للوطن  حبنا  تاأكيد  نعيد  كي 

 ،�
ً
للت�سحية يف �سبيله، وبذل كل غاٍل ونفي�س، كي يبقى على �لدو�م، حر

�سيًد�، ع�سًيا على �لد�سائ�س و�ملوؤ�مر�ت و�لفنت.

ول ي�ستقيم �ل�ستقالل يف هذ� �لظرف �لدقيق من تاريخنا، ول ي�سدق 

�إذ�  و�ل��ر�أي،  و�لفكر  �ل�سيا�سة  �أهل  ويا  �للبنانيون،  �أيها  للوطن،  �حلب 

اأمانة يف 

اأعناقنا...

فلنعمل مًعا لإعالء �صوت 

احلكمة وال�صجاعة والإعتدال

وّجه فخامة رئي�س 

العماد  اجلمهورية 

مي�صال �صليمان من 

ر�صالة  بعبدا،  ق�رص 

الييلييبيينييانييييين  اىل 

وال�صتن  اليتا�صعة  الييذكييرى  ملنا�صبة 

ق�صائية  هيئات  ح�صور  يف  لال�صتقالل، 

ونقابية وجمعيات تعنى بحقوق الن�صان.

يف ما يلي ن�س الر�صالة.
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رئي�س 

�جلمهورية 

يف ر�سالة 

�لإ�ستقالل 

لبنان



م���ن ن���ز�ع���ات د�خ��ل��ي��ة 

م�سلحة،  خ��ارج��ي��ة  �أو 

من  �لبالد  عرفته  ومبا 

م��ع��دلت  يف  �رت����ف����اع 

�لثمانية  قاربت  �لنمو، 

يف �ملئة.

على  �لعام،  هذ�  منت�سف  �لعنف  د�ئرة  �إىل  �لن��زلق  خطر  لح  وعندما 

�سارعنا  �ل�سورية،  �لأر��سي  على  �لد�ئر  �ملفجع  �لدموي  �لنز�ع  خلفية 

�تخذته  ما  مب��و�ز�ة  �لوطني،  �حل��و�ر  هيئة  �أعمال  ��ستئناف  �إىل  للدعوة 

�لقوى �لأمنية و�جلي�س من تد�بري حازمة حلفظ �لأمن. فجاء »�إعالن بعبد�« 

�لذي �أقرته �لهيئة بتاريخ 11 حزير�ن �ملن�رسم، مبا ت�سمنه وبلوره من 

ثو�بت وتوجهات، مبنزلة خريطة طريق فعلية للبنان، من �ساأنها جتنيبه 

�لتد�عيات �ل�سلبية �ملمكنة لالأزمات �لإقليمية وللعنف �لقائم من حولنا، 

وم�ساعدته يف �لعبور �إىل �ساطئ �لأمان، بعيًد� من لعبة �لأمم، وقد وقعنا 

وحري  وبوؤ�ًسا،  وت�رسيًد�  قتاًل  �لباهظة،  �أثمانها  ودفعنا  �رسكها طوياًل،  يف 

بنا �ليوم �أن نكون �أكرب من هذه �للعبة �ملدمرة، ل �أ�سغر منها، �ذ� �أردنا 

�ملحافظة على ذو�تنا و��ستقاللنا وتاليف �لوقوع يف �رسكها من جديد.

دعم  ب�سبكة  �إليه  تو�سلنا  �لذي  �مليثاقي  �لتو�فق  �أحطنا  �أننا  و�لو�قع 

�لدول  مع  �أجريناها  �لتي  �لت�سالت  خالل  من  ودولية،  �إقليمية  و�أم��ان 

�ل�سقيقة و�ل�سديقة �لفاعلة، فكان �أن ترجم هذ� �لتاأييد ببيانات �سادرة 

عن جمل�س �لأمن �لدويل وعن �ملجل�س �لوز�ري لالحتاد �لأوروبي و�لأمانة 

�لعامة جلامعة �لدول �لعربية، ت�سيد كلها مب�سمون »�إعالن بعبد�« ومبا 

ذهب �إليه من دعوة �إىل �لتحييد و�ل�ستقر�ر و�حلو�ر. وهذ� دعم �سيا�سي 

وخريه؟  لبنان  مل�سلحة  منه  ن�ستفيد  ل  فكيف  وم�ستمر،  و��سح  دويل 

من  و�خلارجية  �لد�خلية  �سيا�ستنا  وتنقية  �سيادتنا  تعزيز  على  ونعمل 

�ل�سو�ئب �لتي �عرتها؟

�لبع�س،  ي��ت��ورع  مل  ذل��ك،  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 

�أو �لرتهان، عن  بدو�فع �ستى، منها �لتعاطف 

توريط �أنف�سهم بطرق خمتلفة يف منطق �لعنف 

تعري�س  ومن  �لإقليمية،  و�مل�سالح  �لإقليمي 

لبنان ملخاطر �لنزلق نحو منحدر�ت �لفتنة؛ يف 

وقت عرفت �لأو�ساع �لأمنية �هتز�ز�ت خطرية، 

�إدخال كميات  بد�أت بحو�دث �ل�سمال، مروًر� باأعمال �خلطف، وحماولة 

كبرية من �ملتفجر�ت، و�سوًل �إىل جرمية �غتيال �للو�ء �ل�سهيد و�سام 

�حل�سن؛ فاأ�سبح �لقت�ساد �إىل حد بعيد، ومن �سمنه �حلركة �لتجارية 

�لرغم  على  �ل�سيا�سي،  و�لتوتر  �لأمن  رهينة  و�ل�سناعية،  و�ل�سياحية 

من دينامية �لقت�ساد �للبناين ومقدرته على �لتاأقلم وتخطي �ل�سعاب، 

وخ�سو�سا مع �نفتاح �آفاق ��ستثمار ثرو�تنا من �لنفط و�لغاز.

اأيها اللبنانيون

�إعالء  ��ستقالله، و�لتزمنا  �أعناقنا، وقد جاهدنا لنيل  �أمانة يف  لبنان  �إن 

بنيانه. و�لو�جب يفر�س علينا �ليوم، يف وجه ما يلوح �أمامنا من م�ساعب، 

وما ي�ساور �ملو�طنني من خماوف، تنقية �لقلوب، و�لعمل بعزم وح�سن 

نية و�إخال�س على �إز�لة ما يعر�س م�سريتنا من عقبات، و�إعادة �لثقة �إىل 

�إىل ر�سالته، على نحو ما جتلى بامتياز يف منا�سبة زيارة  لبنان و�لربيق 

قد��سة �لبابا بنديكتو�س �ل�ساد�س ع�رس �لتاريخية للبنان.

لبنان  لتحييد  وروحه،  بعبد�«  »�إعالن  بنود  �لتز�م  خالل  من  ذلك  يبد�أ 

�ل�سالح  لتهريب  منطلًقا  ��ستعماله  ومنع  �لإقليمية،  �ل�رس�عات  عن 

�لدولية  �ل�رسعية  ق��ر�ر�ت  �لتز�م  لو�جب  �لتنكر  دون  من  و�مل�سلحني، 

و�لإجماع �لعربي و�لق�سية �لفل�سطينية �ملحقة، مبا يف ذلك حق �لالجئني 

ومن  توطينهم،  وعدم  وديارهم  �أر�سهم  �إىل  �لعودة  يف  �لفل�سطينيني 

للنازحني  �لالزمة  �لإن�سانية  �لرعاية  تقدمي  لو�جب  كذلك  �لتنكر  دون 

تو�فر  �نتظار  يف  �ل��دويل،  �ملجتمع  من  ���رسوري��ة  مب�ساعدة  �ل�سوريني 

�ل�رسوط �ملنا�سبة لعودتهم �إىل بالدهم. من هنا �إد�نتنا �ل�سديدة للعدو�ن 

�لإ�رس�ئيلي �لوح�سي �ملتكرر على غزة و�أهلها، ومطالبتنا �ملجتمع �لدويل 

بفر�س وقف فوري لهذ� �لعدو�ن.

منطق  �إىل  وظرف،  وقت  كل  يف  �للبنانيون،  �أيها  �لعودة  يجب  كذلك 

�حلو�ر ونهج �لعتد�ل، متكيًنا للت�ساور �لقائم من �إيجاد حلول ومقاربات 

على  �ل�سائدة  و�لقلق  �لتاأزم  حال  من  للخروج  عليها،  ومتو�فق  عملية 

م�ساحة �لوطن منذ �غتيال �للو�ء �ل�سهيد و�سام �حل�سن؛ مبو�ز�ة �ل�سعي 

وعن  �لنكر�ء،  �جلرمية  هذه  عن  �مل�سوؤولني  لك�سف  و�ل��دوؤوب  �حلثيث 

�لأبرياء،  �ملو�طنني  و�إي��ذ�ء  و�ل�ستقر�ر  �لأم��ن  بزعزعة  ت�سبب  من  كل 

و�سوقهم �إىل �لعد�لة.

�لرهانات  عن  �لتخلي  يفر�س  �للبنانيون،  �أيها  �ل�ستقالل  جوهر 

غلبة  �أو  ��ستقو�ء  منطق  �أي  وعن  �خلارجية،  �لأو�ساع  على  �ملتناق�سة 

يتناق�س مع روح �مليثاق �لوطني؛ فالرهان ل يجوز على ح�ساب مقدرتنا 

م�ساحة  فهو  ومنعته،  �لوطن  ح�ساب  على  ول  �لتو�فق،  على  �لذ�تية 

عي�سنا �حلر و�ملنزل �جلامع، و�لتاريخ لن يرحم 

�ملجازفني و�ملخالفني.

وت�ستدعي �ل�رسورة، كما يفر�س �لو�جب على 

�لدقيقة،  �لظروف  �لأفرقاء يف مثل هذه  جميع 

بقلب  �حل���و�ر  على  �لإق����د�م 

م��ن��ف��ت��ح وب�������س���دق، ع��و���س 

و�حلجج  �ل��ذر�ئ��ع  ع��ن  �لبحث 

�أو تقييده  لتعطيل هذ� �حلو�ر 

�لت�سكيك  �أو  م�سبقة،  ب�����رسوط 

باأهلية �ملتحاورين ووطنيتهم.

ي��وّف��ره  م��ا  ح�سنة  �أن  ولنعلم 

م�ساركة  م��ن  �مليثاقي  �ل��ن��ظ��ام 

�أن  �ملجتمع  مكّونات  حتتم على كل مكّون من 

�إذ�  �لفئوية  �لت�سنجات  رفع  يف  بدور  ي�سطلع 

تقريب  على  فئة  كل  تعمل  و�أن  ح�سلت،  ما 

ما  �إذ�  و�أخ��رى،  فئة  بني  و�لتفاهم  �مل�ساحلة  وحتقيق  �لنظر  وجهات 

�لتجاوب مع كل مبادرة  �إىل  نز�ع. لذ� ندعو  وجدتا نف�سيهما على طريف 
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كانون االأول

�سجاعة يف هذ� �ل�سبيل.

باأن ت�سكل  �أن ن�سمح  لنا  �لنيابية �ملقبلة، فكيف يجوز  �لنتخابات  �أما 

�سبًبا لزعزعة �ل�ستقر�ر، وقد د�أبنا على �لعتز�ز بتقاليدنا �لدميوقر�طية 

وكيف  لل�سلطة؟  و�ل�سلمي  �لدوري  �لتد�ول  �سلبها  ويف  �ل�رسق،  هذ�  يف 

�لدول  �سمة  �لنتخابات  باتت  وقت  يف  �إجر�ئها،  عن  ونحجم  لها  نتنكر 

�لعربية �لتي تتلم�س طريقها نحو �لدميوقر�طية؟

وعلى  �لد�ستورية  �ل�ستحقاقات  كل  �حر�م  على  �لعزم  عقدنا  لذلك، 

�إجر�ء �لنتخابات �لنيابية يف مو�عيدها، بعيًد� من �أي ترهيب �أو ترغيب، 

ب�سفتها خياًر� �أرقى من خيار �لتاأجيل و�لإرجاء. وتالًيا، �إذ� ما و�سعنا هذ� 

�لهدف ن�سب �أعيننا، و��ستبعدنا �لتاأجيل يف �أي حال من �لأحو�ل، فال بد 

�أن يقودنا ذلك �إىل �لت�ساور و�لتو�فق على قانون �نتخاب ع�رسي جديد 

�آمل يف �أن ي�سمح بك�رس حدة �ل�سطفاف �لطائفي.

خيارنا �لدميقر�طية، منذ �ل�ستقالل.

�لإ���س��الح  ن��ح��و  ت��دري��ًج��ا  ي��ت��ح��ول  �ل��ع��رب��ي  حميطنا  ب����د�أ  وق���ت  ويف 

ممار�ستنا  لتح�سني  �لنا�سئ،  �لظرف  من  فلن�ستفد  و�لدميوقر�طية، 

�لدميوقر�طية وتر�سيخها على قاعدة �حلد�ثة و�لقيم.

اأيها اللبنانيون

ل ي�ستقيم �ل�ستقالل ول تقوم �لأوطان �إذ� مل ي�ستقم فيها �لعدل.

و�ملحا�سبة  �لرقابة  وهيئات  �مل�ستقل  �لق�سائي  �جل�سم  �لتقاء  وما 

��ستكمال  وبعيد  �ل�ستقالل،  ر�سالة  ملنا�سبة  �ل�رسح،  هذ�  يف  �لعام  هذ� 

�إل لتاأكيد عزم  �ل�سلطات و�لإد�ر�ت،  ر�أ�س هذه  �لو�جبة على  �لتعيينات 

�لدولة على �مل�سي قدًما يف �سعيها لتحقيق �لعد�لة، و�لقت�سا�س من 

مبد�أ �ملحا�سبة و�مل�ساءلة،  و�لتز�م  و�لف�ساد،  �لهدر  �ملجرمني، وحماربة 

و�ملحافظة على حقوق �ملو�طنني.

على  �لظرفية،  �ل�سيا�سية  و�لأزم���ات  �لإقليمية  �لتطور�ت  �أن  ذل��ك 

متابعة  عن  �ل��دول��ة  تثني  �أن  ميكن  ل  �لرهيب،  وحم���اولت  جديتها، 

م�سريتها، �أو �أن تدفع باملوؤ�س�سات �ل�رسعية �إىل �لر�جع �أو �لتخاذل.

دعوتي �ملتجددة �إىل �أهل �ل�سيا�سة و�أ�سحاب �ل�سلطة و�لنفوذ يف عيد 

�أي  �لتدخل يف �سوؤون �لق�ساء، وعدم توفري  �ليوم، هي عدم  �ل�ستقالل 

غطاء لأي جمرم �أو خمالف �أو مرتكب، وذلك كي ي�سعر رجل �لأمن ورجل 

�لقانون بالطماأنينة �إىل �أنه يحظى، كما هو مفر�س، بالغطاء �ل�سيا�سي 

هذ�  مبثل  يحظى  ل  باأنه  جهته،  من  �ملرتكب  ي�سعر  وك��ي  و�لر�سمي، 

�لغطاء، وباأنه لن يكون باإمكانه �لإفالت من يد �لعد�لة.

وعدم  �حل��زم،  هي  و�لرقابية  �لأمنية  �لأجهزة  �إىل  �ملو�زية  ودعوتي 

�لتهاون يف ك�سف ومالحقة �أي خمالفة �أو جرم، �أكان �لأمر يتعلق بتهديد 

�أمن �لدولة، كمحاولت �لتفجري و�لغتيال، �أو با�ستعمال غري جائز لل�سالح 

يف �لد�خل، �أو باأعمال خطف �أو ترهيب، بالقول �أو بالفعل، للمو�طنني �أو 

�أو تعديات  �أو مبخالفات بناء،  �أو بتهريب يف �جلمارك،  للرعايا �لأجانب، 

على �لأمالك �لعامة �لربية منها و�لبحرية، �أو با�ستهتار ب�سالمة �لغذ�ء، �أو 

�أو ر�سوة وف�ساد،  �أو تلويث للبيئة،  �أو ترويج للمخدر�ت،  تزوير للدو�ء، 

�أو باأي �إخالل بحقوق �ملو�طنني.

هذ� ند�ء �لو�جب، وما 

�لأمنية  �ل��ق��وى  ن��ذرت 

ن��ف�����س��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه، 

ب���دع���م م���ن �ل�����س��ل��ط��ة 

ومبو�كبة  �ل�سيا�سية 

�ل��ق�����س��اء. و�ل��ق�����س��اء 

�لرتباط  �إىل عدم  بدوره  مدعو  و�ل�سعب،  �حلكومة  من  مدعوًما  �للبناين، 

ترغيب،  �أو  �سغط  لأي  �خل�سوع  �أو  لها،  �لرتهان  �أو  �سيا�سية  جهة  باأي 

�لقر�ر�ت  �إ���س��د�ر  يف  �لإ����رس�ع  و�إىل  �سفوفه،  تنقية  عن  �لتو�ين  وع��دم 

يف  �لحكام  و�إ���س��د�ر  عليه،  �ملطروحة  �جلز�ئية  �لق�سايا  يف  �لتهامية 

وفق  دوًم��ا  و�حلكم  �لبارد،  نهر  يف  �لع�سكريني  بحق  �ملرتكبة  �جلر�ئم 

�لبحث عن �ملالءمة  بالتاأكيد  له  �لإن�ساف و�لعدل. ول يعود  مقت�سيات 

�ل�سيا�سية يف �أحكامه، لأن هذه �ملالءمة لي�ست من �ساأنه، وهو �لذي يحكم 

با�سم �ل�سعب �للبناين.

�أق�سم �لق�ساة على �إجنازه مهما غلت �لأثمان  هذه ر�سالة �لق�ساء وما 

وعظمت �لت�سحيات.

ب�سكل  و�لق�سائية  �لأمنية  وظيفتيها  يف  �لدولة،  خ�سو�سية  �أن  ذلك 

خا�س، هي يف �أن ت�ستهاب ل �أن تهاب، �أن تردع ل �أن تردع، و�أن تفر�س 

فقدت  و�إل  �ل�رسعية؛  وباأذرعتها  �لقانون  بقوة  و�سيطرتها  �سلطتها 

�رسيعة  وطغت  �لعام،  و�لنتظام  لالأمن  �سامنة  كدولة  وجودها  مربر�ت 

�لغاب، و�نتفى �ل�ستقر�ر، ومعه �رسوط �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية.

اأيها اللبنانيون

هذ� بع�س هموم �لوطن يف �لأمن قبل كل �سيء، ويف �ل�سحة و�لتعليم 

و�سالمة �لغذ�ء و�لدو�ء و�خلدمات �لأ�سا�سية؛ ويف كيفية حت�سني �لأو�ساع 

�ملعي�سية مبو�ز�ة �حلاجة �إىل وعي �ملخاطر �ملحيطة بالقت�ساد �لوطني 

و�رسورة تر�سيد �لإنفاق ورفع معدل �لنتاجية و�لقدرة �لتناف�سية.

وهذ� هو بع�س من �لأهد�ف �لتي جندد �لعهد يف منا�سبة عيد �ل�ستقالل 

على �لعمل من �أجل حتقيقها.

�أما �ل�سيا�سة وما يرعاها من ثو�بت ونظم، فقد حتددت �أطرها �لعامة 

بنودها  تطبيق  يف  قدًما  من�سي  �أن  ح�سبنا  �لوطني.  �لوفاق  وثيقة  يف 

وتو�سيح وتطوير بع�س ما �لتب�س فيها من قو�عد ومفاهيم، من �سمن 

�سو�بط نظامنا �لدميوقر�طي، و�سوًل �إىل �لدولة �ملدنية، دولة �ملو�طنة 

و�لتي  ومثقفوه،  لبنان  �سباب  خا�س  ب�سكل  �إليها  يطمح  �لتي  �حلقة 

ت�سكل حلم ��ستقالل وطني جديد لالأجيال �لطالعة.

باأن  �مل�رسوع،  �ل�سيا�سي  للتناف�س  �للبنانيون،  �أيها  تالًيا،  ت�سمحو�  ل 

كم �ملهاتر�ت 
ّ
يخرج من نطاق �ملمار�سة �لدميوقر�طية �ل�سليمة، و�أن جتر

و�ملغامر�ت بعيًد� من همومكم �لفعلية، �إىل منزلقات ل تخدم م�ساحلكم 

وخريكم وهناء عي�سكم و�مل�سالح �لعليا للوطن. بل فلنعمل مًعا، حفاًظا 

�للبنانيني بع�سهم ببع�س، وتعزيز ثقتهم  على �ل�ستقالل، لإعادة ثقة 

يحيا  كي  و�لعتد�ل،  و�ل�سجاعة  �حلكمة  �سوت  دوًم��ا  وليعلو  بالدولة؛ 

لبنان �لر�سالة و�لكر�مة و�حل�سارة و�ل�سالم.
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ذكرى اال�ستقالل

كانون االأول

وزير �لدفاع �لوطني

يف ذكرى �ل�ستقالل

اجلي�س 

حامي ال�صتقالل 

وواجبنا دعمه 

وت�صهيل مهماته

ملنا�سبة �لعيد �لتا�سع و�ل�ستني لال�ستقالل، توّجه وزير �لدفاع �لوطني 

�لعام  �لعيد هذ�  ي�سكل  �أن  �آماًل يف  �للبنانيني،  �إىل  بالتهنئة  فايز غ�سن 

حمطة لإعادة و�سل ما �نقطع بني �أبناء �لوطن �لو�حد، وفر�سة لإحياء روح 

ا �أننا نعي�س يف مرحلة دقيقة وح�سا�سة، حيث  �لتالقي و�لتحاور، خ�سو�سً

ت�سهد منطقتنا تطور�ت مت�سارعة �أرخت بظاللها على �لد�خل �للبناين.

وقال �لوزير غ�سن، �إن هذ� �لأمر ي�سعنا �أمام حتد كبري يتمثل يف كيفية 

و�لعمل  �لد�خلية،  وحدتنا  حت�سني  خالل  من  و�أمننا  ��ستقر�رنا  حماية 

ت�ستقيم  �أن  ميكن  �لأمور  كل  �أن  موؤكًد�  �لوطنية،  �مل�سلحة  من  �نطالًقا 

حلل  �سبياًل  �حل��و�ر  و�عتمدو�  �لعقل  �سوت  �إىل  �للبنانيون  �أ�سغى  �إذ� 

�لد�خلية  �ل�ساحة  �لذي يجعل  و�بتعدو� عن �خلطاب �ملت�سنج  �لتباينات، 

عر�سة ملزيد من �لتوتر�ت.

�لنق�سام  �أن ي�ستغل  لأي كان  �مل�سموح  �أنه من غري  �أّكد  �لوزير غ�سن 

�ل�سيا�سي �حلا�سل للم�ّس بالإ�ستقر�ر �لد�خلي، م�سدًد� على �أّن �لأمن لي�س 

يفكر  لكل من  باملر�ساد  �سيكون  �للبناين  �جلي�س  و�أّن  �أحد،  بيد  �ألعوبة 

باأمر من هذ� �لقبيل.

�ل�ستقالل  حامي  هو  �للبناين  �جلي�س  �أن  بالتاأكيد  �لدفاع  وزير  وختم 

�جلي�س  هذ�  دعم  و�جب  علينا  يرتب  �لأمر  وهذ�  �ليوم،  به  نحتفل  �لذي 

و�للتفاف حوله و�لت�سامن معه وت�سهيل مهماته، وتركه يقوم بعمله من 

دون �إرباك.







مبنا�صبة  ال�صادر   65 الرقم  اليوم«  »اأميير  يف 

قائد  اأّكد  وال�صتن،  التا�صعة  ال�صتقالل  ذكرى 

اجلي�س العماد جان قهوجي اأن املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

�صتدافع عن كل مرتكزات الثاين والع�رصين من 

الوفاق  وثيقة  حددتها  التي  الثاين،  ت�رصين 

الوطني وحتولت اإىل مقدمة للد�صتور...

يف ما يلي ن�س »اأمر اليوم«.

اأيها الع�صكريون

�إنه �لثاين و�لع�رسون من ت�رسين �لثاين، و�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية هي 

موؤ�س�سة �لثاين و�لع�رسين من ت�رسين �لثاين، �لتي �ستد�فع عن كّل 

�لوطني  �لوفاق  وثيقة  كما حددتها  �ملجيد،  �ليوم  مرتكز�ت هذ� 

وحتّولت �إىل مقدمةٍ للد�ستور. فم�رسوع �جلي�س هو م�رسوع �ملقدمة 

بكّل  �ل�ستقالل  عن  للدفاع  فيه،  لب�س  ل  و��سح  م�رسوع  عينها، 

�ستها 
ّ
كر �لتي  و�لو��سحة  �لثابتة  �ملبادئ  على  و�حلفاظ  �أبعاده 

هذه �ملقدمة:

 م�ستقل، وطن 
ّ
حر لبنان، »وطن �سيد  للدفاع عن  - نحن جي�س 

نهائي جلميع �أبنائه«.

�لدميوقر�طية  �جلمهورية  لبنان  ع��ن  للدفاع  جي�س  نحن   -

�لربملانية.

�ل��ر�أي  حرية  طليعتها  ويف  �حلريات  عن  للدفاع  جي�س  نحن   -

�لثاين  موؤ�س�سة  نحن  و�مل�ساو�ة،  �لعد�لة  عن  و�لدفاع  و�ملعتقد، 

و�لع�رسين من ت�رسين �لثاين.

اأيها الع�صكريون

ت��ك��ر فيها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ن��ة  ه���ذه  �ل���س��ت��ق��الل، ويف  يف ذك����رى 

لم�س  حيث  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  و�خل��الف��ات  و�ل��ت��ج��اذب��ات  �لنق�سامات 

مات �لتي مت�س بالعي�س �مل�سرك، توؤكد �ملوؤ�س�سة 
ّ
بع�سها �ملحر

�ملعروفة  �لوطنية  و�مل�سلّمات  �لثو�بت  �لتز�مها  �لع�سكرية 

�لثاين  تاريخ  �إليه  يرمز  ما  كّل  عن  �ستد�فع  و�أنها  �جلميع،  لدى 

و�لع�رسين من ت�رسين �لثاين، و�ستو�جه بحزم �أي حماولة للنيل من 

�لوطن  على  �سيحافظ  فاجلي�س  �لد�ستور.  �سها 
ّ
كر �لتي  �ملبادئ 

تناق�س  جهة  �أي  �سّد  و�سيكون  �لدميوقر�طية،  وعلى  �لنهائي 

�لعي�س �مل�سرك �لذي �رت�ساه �للبنانيون وتو�فقو� عليه جميًعا، 

�أو �لتوطني، و�سيحمي  �أو �لتجزئة  و�سي�رسب �أي حماولة للتق�سيم 

�لأ�سا�سية،  ومعانيها  مفهومها  يحرمون  �لذين  جميع  حريات 

�ل�سيا�سية  خالفاتهم  يديرون  �لذين  جميع  جانب  �إىل  �سيقف  كما 

حتت �سقف �لد�ستور، ويت�سدى لأي �رس�ع د�خلي يتخّطى �حلدود 

�لدميوقر�طية، وي�سون حّق كّل لبناين يف �إقامة �آمنة كرمية يف ظّل 

�سيادة �لقانون.

اأيها الع�صكريون

�أن��ه  �جلي�س  ي��وؤّك�����د  لال�ستقالل،  و�ل�ستني  �لتا�سع  �لعيد  يف 

مب�ادئ  و�سيحرم  �لثاين،  ت�رسين  من  و�لع�رسين  �لثاين  موؤ�س�سة 

بكّل  �سيعمل  كما  جت�سي�دها،  على  ويعم�ل  كلّها  �ملوؤ�س�سة  هذه 

مقدمة  حددته  ما  وفق  لبنان  ليبقى  وع��زم  ق�وة 

ا 
ً
ووطن� �للبنانيني،  لكّل  و�ح��دًة  �أر�ًسا  �لد�ستور، 

� م�ستق�اًل.
ً
�سي�ًد� ح�ر
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كانون االأول

ذكرى اال�ستقالل

قائد �جلي�س يف »�أمر �ليوم« 

م�رصوعنا وا�صح ل لب�س فيه: 

الدفاع عن ال�صتقالل واملبادئ

�صتها مقدمة الد�صتور
ّ
التي كر











ال�سفري ال�سوداينال�سفري ال�سوري

رئي�س حزب الإحتادرئي�س جلنة الإدارة والعدل
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اإ�ستقباالت الوزير

كانون االأول

وزير الدفاع ي�ستقبل �سفراء دول عربية

ال�سفري امل�رصي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�سن، يف مكتبه يف الوزارة، 

خاللها  بحثا  تعارف،  زي��ارة  يف  حمدي  اأ���رصف  ال�سيد  اجلديد  م�رص  �سفري 

الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بني البلدين.

معه  وعر�س  علي  الكرمي  عبد  علي  ال�سيد  �سوريا  �سفري  التقى  كما 

امل�ستجدات على ال�ساحة ال�سورية والأو�ساع العامة.

البحث  وتناول  حممد،  ح�سن  اأحمد  ال�سيد  ال�سودان  �سفري  وا�ستقبل 

العالقات بني البلدين والأو�ساع يف ال�سودان.

والتقى اأي�ًسا، رئي�س جلنة الإدارة والعدل النائب روبري غامن وبحث معه 

يف امل�ستجدات والتطورات الراهنة.

كما ا�ستقبل رئي�س حزب الحتاد الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد وعر�س 

معه جممل التطورات يف لبنان واملنطقة.
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اإ�ستقباالت القائد

كانون االأول

قائد اجلي�ش 

ي�ستقبل 

�سفري رو�سيا

...ونائبة وزيرة اخلارجية الأمريكية

اخلارجية  وزارة  يف  ال�سيا�سية  ال�س�ؤون  ...ومدير 

الربيطانية

...واملمثلة العليا للأمن وال�سيا�سات اخلارجية

يف الإحتاد الأوروبي 

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

رو�سيا ال�سيد الك�سندر زا�سبيكني يرافقه امللحق الع�سكري اللواء رافيل 

كورما�سوف وعر�ش معه الأو�ساع العامة والعالقات الثنائية بني جي�سي 

البلدين.

ال�رشق  ل�سوؤون  الأمريكية  اخلارجية  وزيرة  نائبة  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

الأدنى ال�سيدة اإليزابيت جونز على راأ�ش وفد مرافق، يف ح�سور ال�سفرية 

العالقات  تطوير  �سبل  البحث  تناول  كونيللي.  مورا  ال�سيدة  الأمريكية 

الدور  ال�سيدة جونز عن تقديرها  واأعربت  البلدين،  الثنائية بني جي�سي 

بالدها تفعيل  والتزام  لبنان،  اجلي�ش يف حماية  به  الذي ي�سطلع  املميز 

برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة له.

اخلارجية  وزارة  يف  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  مدير  قهوجي،  العماد  اإ�ستقبل 

توم  ال�سيد  بريطانيا  �سدفيل يف ح�سور �سفري  مارك  ال�سيد  الربيطانية 

يف  البحث  وج��رى  كو�سنري.  جيم�ش  املقدم  الع�سكري  وامللحق  فليرت 

جمالت تعزيز العالقات الثنائية بني اجلي�سني اللبناين والربيطاين.

يف  اخلارجية  وال�سيا�سات  لالأمن  العليا  املمثلة  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

الإحتاد الأوروبي ال�سيدة كاثرين اأ�ستون، على راأ�ش وفد مرافق. وتناول 

البحث التطورات الأمنية يف لبنان، واملهمة التي ينفذها اجلي�ش ل�سبط 

ال�سوريني. كذلك بحث  الالجئني  واأو�ساع  ال�سورية،  اللبنانية -  احلدود 

امل�سرتك بني  والتن�سيق  اجلنوبية  احلدود  على  الأو�ساع  املجتمعون يف 

اجلي�ش والقوات الدولية لتطبيق القرار 1701.

لبنان  اأمن  على  للحفاظ  اجلي�ش  بجهود  اأ�ستون  ال�سيدة  اأ�سادت  وقد 

وا�ستقراره، موؤكدة عزم الإحتاد الأوروبي على تعزيز قدراته ودعم جهوده 

يف تنفيذ مهماته الوطنية.
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كانون االأول

اإ�ستقباالت القائد
...وقائد 

الق�ات البحرية 

الربازيلية

اإ���س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��اد 

ق�����ائ�����د اجل����ي���������ش، 

مورانيتو  دو  �سواري�ش  جوليو  الأمريال  الربازيلية  البحرية  القوات  قائد 

البحريتني  التعاون بني  البحث  وتناول  مرافق،  راأ�ش وفد ع�سكري  على 

ا يف جمايل التدريب واللوج�ستية. اللبنانية والربازيلية، خ�سو�سً

اإ�ستقبل العماد قهوجي، مدير القوات اخلا�سة الربيطانية اللواء مارك 

جيم�ش  املقدم  الربيطاين  الع�سكري  امللحق  يرافقه  �سميث،  كارلتون 

كا�سنري. وتناول البحث عالقات التعاون بني اجلي�سني يف جمال تدريب 

الوحدات اخلا�سة وجتهيزها بالأعتدة املنا�سبة.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، م�ساعد الأمني العام لالأمم املتحدة ل�سوؤون حفظ 

ال�سالم ال�سيد اإدموند مويل، يف ح�سور قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

على  الأو�ساع  تناولت  اأف��ق  جولة  اللقاء  وتخلل  �سيريا.  باولو  اجل��رال 

احلدود اجلنوبية وتنفيذ مندرجات القرار 1701.

ال�سيد  لالأمم املتحدة  ال�سخ�سي  العماد قائد اجلي�ش، املمثل  اإ�ستقبل 

ديريك بالمبلي، وبحث معه يف التطورات املحلية وعالقات التعاون بني 

اجلي�ش والقوات الدولية.

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  قائد  قهوجي،  العماد  اإ�ستقبل 

اجلرال باولو �سيريا، يرافقه مدير ال�سوؤون ال�سيا�سية واملدنية يف هذه 

القوات ال�سيد ميلو�ش �سرتوغر، حيث متحور النقا�ش حول الأو�ساع على 

احلدود اجلنوبية والإجراءات امل�سرتكة لتعزيز الأمن والإ�ستقرار يف هذه 

املناطق.

...ومدير الق�ات اخلا�سة الربيطانية

...وم�ساعد اأمينها العام

...واملمثل ال�سخ�سي للأمم املتحدة

...وقائد ق�اتها امل�ؤقتة يف لبنان
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اإ�ستقباالت القائد

كانون االأول

الدعم  مدير  يتقدمه  كورًيا  وف��ًدا  قهوجي،  العماد  اإ�ستقبل 

واآخ��ر  دون،  هيون  �سني  العماد  الكوري  اجلي�ش  يف  الع�سكري 

اللواء  برئا�سة  والتخطيط  الدفاعي  التعاون  مكتبي  من  اأمريكًيا 

التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاءين  يف  وج��رى  بيدلر.  ج��ون 

الع�سكري والأمني.

واللقاءات  الإت�سالت  اإطار متابعته  العماد جان قهوجي، ويف  اإ�ستقبل 

امل�سلمني  العلماء  وفًدا من هيئة  ال�ستقرار يف مدينة طرابل�ش،  لتعزيز 

بالل  امل�رشي،  زكريا  الدكتور  الرافعي،  �سامل  الدكتور  امل�سايخ:  �سّم 

بارودي وجالل كل�ش.

وقد عر�ش الزائرون الو�سع يف املدينة وهواج�سهم يف هذا ال�ساأن. من 

جهته �سّدد العماد قهوجي خالل اللقاء على اأن »اجلي�ش لن يرتاجع مطلًقا 

عن قراره يف اإعادة الهدوء اإىل طرابل�ش ب�سكل كامل، والتعامل بحزم مع 

الفرقاء  جميع  مع  ات�سالته  »�سيوا�سل  اأنه  اإىل  مطمئًنا  النار«،  مطلقي 

املعنيني لتبديد هذه الهواج�ش«.

ويف املقابل، اأكد الوفد ثقته بدور اجلي�ش معلًنا رفع الغطاء ال�سيا�سي 

عن اأي خمّل باأمن املدينة وا�ستقرارها.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، اأمني عام املجل�ش الأعلى اللبناين ال�سوري 

 - اللبنانية  احلدود  على  التطورات  معه  وعر�ش  خوري،  ن�رشي  الأ�ستاذ 

ال�سورية.

...ووفدين ك�ري واأمريكي

...واأمني عام املجل�ش الأعلى  اللبناين ال�س�ري

...ووفًدا من هيئة العلماء امل�سلمني

الوفد الأمريكيالوفد الكوري



...والأمني 

العام حلركة 

الت�حيد 

الإ�سلمي

...واملدير العام للأوقاف الإ�سلمية اللبنانية

...ووزراء 

ون�اًبا

ال�سيخ  الإ�سالمي  التوحيد  حلركة  العام  الأم��ني  اجلي�ش،  قائد  اإ�ستقبل 

بالل �سعبان مع وفد من امل�سايخ، عر�سوا معه الو�سع يف مدينة طرابل�ش 

وال�سمال، واأثنوا على اجلهود التي يبذلها اجلي�ش ل�سبط الأمن والإ�ستقرار 

وطماأنة املواطنني.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش ويف اأوقات خمتلفة،

وزراء العدل �سكيب قرطباوي، الإت�سالت نقول �سحناوي،

وال�سوؤون الجتماعية وائل اأبو فاعور.

كما ا�ستقبل النواب ال�سادة:

مي�سال فرعون، قا�سم عبد العزيز، الوليد �سكرية، اآلن عون،

وريا�ش رحال.

وقد عر�ش املجتمعون الأو�ساع العامة والتطورات الراهنة.

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي، املدير العام لالأوقاف الإ�سالمية 

اللبنانية ال�سيخ ه�سام خليفة على راأ�ش وفد من امل�سايخ. وقد اأثنى 

الزائرون على اجلهود التي يبذلها اجلي�ش ل�سبط الأمن والإ�ستقرار.
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كانون االأول

اإ�ستقباالت القائد

وزير العدل

وزير الإت�سالت
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اإ�ستقباالت القائد

كانون االأول

النائب وزير ال�سوؤون الإجتماعية

اآلن عون

النائب 

الوليد �سكرية

النائب مي�سال فرعون

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب

ريا�ش رحال



امللحق 

الع�سكري 

الكويتي

امللحق 

الع�سكري 

امل�رشي

امللحق 

الع�سكري 

الياباين

اإ�ستقبل قائد اجلي�ش، املديرة العامة لوكالة الأونروا ال�سيدة اآن 

دي�سمور، ترافقها ال�سيدة ماري �سبلي. وتناول البحث الأو�ساع 

الإن�سانية لالجئني الفل�سطينيني يف لبنان.

...ومدير عام 

اأمن الدولة

...وملحقني ع�سكريني

...واملديرة العامة ل�كالة الأونروا

اجلي�ش،  ق��ائ��د  اإ�ستقبل 

م��دي��ر ع���ام اأم����ن ال��دول��ة 

وجرى  قرعة،  جورج  اللواء 

البحث يف الأو�ساع الأمنية والتعاون بني املوؤ�س�ستني.

اإ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، كالً من امللحق 

الع�سكري الكويتي العقيد عادل خلف العنزي، وامللحق الع�سكري 

الياباين العقيد مزاهريو كوبايا�سي يف لقاءي تعارف ملنا�سبة توليهما 

مهماتهما اجلديدة. كما التقى، امللحق الع�سكري امل�رشي العقيد اأ�رشف 

حم�سن عبد احلليم كحلة يف زيارة وداعية قدم خاللها خلفه العقيد عالء 

ح�سني قا�سم مهدي.

ال��وزراء  من:  كالً  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل  كذلك، 

ازعور  جهاد  الها�سم،  جوزيف  اخلارن،  وديع  ال�سابقني، 

عّلو�ش،  م�سطفى  ال�سابق  النائب  الق�ّسار،  وع��دن��ان 

عبد  ال�سفري  لبنان  لدى  العربية  ال��دول  جامعة  مندوب 

الرحمن ال�سلح، قا�سي التحقيق الع�سكري الأول ريا�ش 

بو غيدا، رئي�ش جمل�ش اإدارة �رشكة »األفا« ال�ستاذ مروان 

ال�سيد  اللبنانية  الكتائب  ح��زب  رئي�ش  نائب  احلايك، 

الأ�ستاذ  الكتائب  حزب  رئي�ش  م�ست�سار  قزي،  �سجعان 

�سا�سني �سا�سني، وفد من جمعية اأندية الليونز الدولية، 

من  ووفد  مكتف،  ومي�سال  امللك  عبد  �سمري  ال�سيدين 

منتخب اجلي�ش يف لعبة املبارزة.
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كانون االأول

اإ�ستقباالت القائد
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على خطى القائد

كانون االأول

اأن  قه�جي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  اأّكد 

يف  ال��سع  ح�سا�سية  متاًما  يعرف  »اجلي�ش 

عا�سمة اجلن�ب وحميطها«، واأ�سار اإىل اأن »لكل 

منطقة يف لبنان و�سعها اخلا�ش الذي يتعامل 

تهاون«،  دون  من  وحكمة  بروية  اجلي�ش  معه 

بالق�ة  »�سيقمع  اأنه  على  املقابل  يف  م�سدًدا 

فريق،  اأي  ومن  حماولة  اأي  ت��ردد  دون  ومن 

اإىل  �سيدا  لتح�يل  خارجًيا  اأم  كان  داخلًيا 

�ساحة حرب م�ستعلة«.

تفقده  اأث��ن��اء  يف  ج��اء  اجلي�ش  قائد  العماد  ك��الم 

ثكنة حممد زغيب يف �سيدا، حيث زار قيادة منطقة 

اجلنوب ولواء امل�ساة الأول و�رشيتي فوج املغاوير، 

�سهدتها  التي  الأخ���رية  احل���وادث  اأث��ر  على  وذل��ك 

منطقة �سيدا.

ال�سباط  اأم���ام  كلمة  يف  قهوجي  العماد  وح���ّذر 

والع�سكريني من »خطورة الأو�ساع يف لبنان يف �سوء 

تنقل احلوادث الأمنية من منطقة اإىل اأخرى، واإمكان 

املتوترة  الإقليمية  ب��الأو���س��اع  ربًطا  ا�ستمرارها 

باملر�ساد،  �سيكون  »اجلي�ش  اأن  م��وؤك��ًدا  حولنا«، 

كما فعل يف طرابل�ش وبريوت، حيث حاول البع�ش 

القفز فوق اخلطوط احلمر، وامل�ش بال�سلم الأهلي«، 

وقال اإن »اأي حماولة من هذا القبيل �ستقابل ب�سدة 

وبحزم«.

ودعا قائد اجلي�ش الع�سكريني اإىل »التنّبه واحلذر 

التي تن�سب يف عدد من املناطق، من  الأفخاخ  من 

واأه��ل��ه«، وق��ال: »يجب  الإي��ق��اع بني اجلي�ش  اأج��ل 

ال��ت��ي تو�سع  ال���س��ت��ع��داد مل��واج��ه��ة امل��خ��ط��ط��ات 

لإ�سعال الفتنة يف لبنان«.

اإىل  �سيدا  فعاليات  اجلي�ش  قائد  دع��ا  ك��ذل��ك، 

»التحّلي باحلكمة والواقعية من اأجل جتنيب املدينة 

 على البالد 
ّ
واجلنوب التوترات املذهبية التي مل جتر

�سيكون  »اجلي�ش  اأن  على  م�سدًدا  الويالت«،  �سوى 

اأجل  من  والطائفية،  املحلية  العتبارات  كل  فوق 

م�سلحة لبنان العليا«.

لن ن�سمح بتح�يل �سيدا 

اإىل �ساحة حرب

قائد اجلي�ش 

يف اجلنوب







وليد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�ش  اإ�ستقبل 

ال�سوؤون  وزي���ر  ال���ريزة  يف  مكتبه  يف  �سلمان، 

الإجتماعية وائل اأبو فاعور وبحث معه يف �سوؤون 

عامة.

�سعد  اأنطوان  ال�سادة:  النواب  ا�ستقبل  كذلك 

�سكرية،  ال��ول��ي��د  وه��ب��ه،  واأم����ني 

فرحات،  عبدالل�ه  ال�سابق  والنائب 

وعر�ش معهم الأو�ساع العامة.

جنيف  يف  لبنان  قن�سل  والتقى 

ال�����س��ي��د اأح���م���د ع���رف���ة، ورئ��ي�����ش 

الإن�سان  حلقوق  العاملية  املنظمة 

ومديرة  �سعيد،  اأبو  هيثم  ال�سفري 

وكالة الأونروا ال�سيدة اآن دي�سمور 

ترافقها املحامية ماري �سبلي.

برئا�سة  فرن�سًيا  ع�سكرًيا  وف���ًدا  التقى  كما 

العميد فرانك رينييه يرافقه امللحق الع�سكري 

الفرن�سي اأوليفييه لبرو�ش، وقد جرى البحث يف 

الع�سكري بني اجلي�سني  التعاون  �سبل تفعيل 

اللبناين والفرن�سي.

كذلك، التقى قائد البحرية الربازيلية الأمريال 

Julio Soares De Moura Neto  يرافقه 
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النائب ال�سابق عبدالل�ه فرحاتالنائب الوليد �سكرية

وزير ال�سوؤون الإجتماعية

قائد البحرية الربازيليةوفد ع�سكري فرن�سي

رئي�ش جلنة احلوار اللبناين الفل�سطينيالقا�سي ريا�ش اأبو غيدا

ن�اب و�سخ�سيات

يزورون رئي�ش الأركان

كانون االأول

ا�ستقباالت رئي�ش االأركان



ال�»يونيفل« الأمريال   قائد القوات البحرية يف 

التعاون  �سبل  يف  البحث  وجرى   ،ZAMITH
بني البحريتني اللبنانية والربازيلية.

ال�سليب  رئي�ش  الأرك����ان،  رئي�ش  زوار  وم��ن 

الأح���م���ر ال�����دويل ال�����س��ي��د ج���ورج 

الإ�سعاف  مدير  يرافقه  مونتاين 

اللبناين  الأحمر  الأويل يف ال�سليب 

ال�����س��ي��د ج����ورج ك���ت���اين، امل��دي��ر 

ال�سيد  اأنيغما  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 

التحقيق  قا�سي  قهوجي،  ريا�ش 

الع�سكرية  امل��ح��ك��م��ة  يف  الأول 

القا�سي ريا�ش اأبو غيدا، م�ست�سار 

اللبناين  احل��وار  جلنة  ورئي�ش  احلكومة  رئي�ش 

اأو���س��اع  يف  معه  بحث  ال���ذي  الفل�سطيني،   -

املخيمات الفل�سطينية.

موؤ�س�سة  من  وفد  الأرك���ان،  رئي�ش  زار  كذلك، 

بعيد  التهنئة  ل��ه  ق��دم  التوحيدية  ال��ع��رف��ان 

الإ�ستقالل، والفنان غاندي اأبو دياب الذي قدم 

الإدارية  الهيئة  اإىل  بالإ�سافة  زيتية،  لوحة  له 

اجلردي  نبيل  املدير  برئا�سة  الدوحة،  ملدر�سة 

تذكارًيا  درًع���ا  ق��دم��وا  تالمذتها  م��ن  وف��د  م��ع 

اإحتفاء باملنا�سبة.

31

اجلي�ش - العدد رقم 330

ا�ستقباالت رئي�ش االأركان

كانون االأول

رئي�ش املنظمة العاملية حلقوق الإن�سان

النائبان اأنطوان �سعد واأمني وهبه

مديرة وكالة الأونروا

ال�سيد ريا�ش قهوجيرئي�ش ال�سليب الأحمر الدويل

وفد من مدر�سة الدوحةالفنان غاندي اأبو دياب











جايبلي �سالم

كانون الأول

اإعداد:

ندين البلعة

»
م
ال
�س

ي 
بل
ي
جا

«
ن 

نا
لب

ش 
�
ي
ج

من 1943 اإىل 2012

الإحتفال  رافق  �سعار  �سالم«...  »جايبلي 

وقد  وال�ستني،  التا�سع  الإ�ستقالل  بعيد 

اأراد اجلي�ش من خالله توجيه ر�سالة مطمئنة 

على  عزمه  خاللها  من  يوؤّكد  اللبنانيني،  اإىل 

فمن  الأهلي.  ال�سلم  حماية  يف  واجبه  التزام 

ول  ا�ستقالل  ل  اأهلي  و�سلم  ا�ستقرار  دون 

�سيادة ول دولة...

اجلي�ش  ي�ستمر  وال�سعاب،  الأزمات  و�سط 

يف اأداء واجبه املقّد�ش، عازًما على حماية 

م�سدرها.  كان  اأًي��ا  الأخطار  من  الوطن 

هذه  الإ�ستقالل  ب��ذك��رى  والإح��ت��ف��ال 

ال�سنة كان حمّطًة جديدة جمع فيها 

حوله اللبنانيني، معلًنا اأّن احلفاظ 

يحتاج  الإ���س��ت��ق��الل  ع��ل��ى 

كل  اإ�سهامات  اإىل  دائًما 

واحد منهم وتعاونه 

وت�سحياته.
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كانون الأول

جايبلي �سالم
ن�ساطات ممّيزة

قيادة  خالله  من  اأحيت  ال��ذي  الع�سكري  العر�ض 

اجلي�ض ذكرى الإ�ستقالل، رافقته هذا العام ن�ساطات 

من  ال�سينمائّية،  بالتقنية  ر  �ُسوِّ فيلم  اأّولها  ممّيزة 

اإخراج ميالد طوق واإنتاج مديرّية التوجيه، يعّب عن 

معنى الفرح بالعيد، ويتوّل اجلي�ض من خالله رواية 

دقائق(   7( ق�سري  فيلم  لالأطفال.  لبنان  تاريخ 

ينّفذها  دهم  عمليات  يعر�ض  احلركة،  �رسيع 

اخلا�سة،  القوات  من  ع�سكريون 
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جايبلي �سالم

كانون الأول

التالمذة  منها  وي��خ��رج��ون   
ٍ
م��در���س��ة اإل  ي��دخ��ل��ون 

يف  لنكت�سف  م��ا،  خلطٍر  �سون 
ّ
معر اأّن��ه��م  فنعتقد 

اخلتام اأّن اجلي�ض ح�رسّ مفاجاأًة لالأطفال فاأح�رس لهم 

فهم 
ّ
يعر وفيلًما  ال�سريك  واألعاب  النارّية  الألعاب 

لبنان واجلي�ض )عر�ض على �سا�سات جميع  بتاريخ 

املحطات التلفزيونية اللبنانية(. 

اأغاٍن وطنية: »َعلّيي« من  اأعقبت الفيلم جمموعة 

الرحباين،  لالأخوين  ال�سوان«  »جبال  م�رسحية 

العايل  ال��وط��ن��ي  املعهد  ك���ورال  اأن�سدها 

مبرافقة  ال�رسقي  الق�سم   - للمو�سيقى 

فرقة من مو�سيقى اجلي�ض، ومن ثّم اأغاٍن 

من الريبتوار الفّني لفريوز والأخوين 

ل�سباح  اأخ���رى  اإل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��رح��ب��اين، 

ووديع ال�سايف.

كما متّيز الإحتفال مب�ساركة حوال 200 

جامعات  خمتلف  يف  املتفّوقني  من  طالب 

لبنان يف العر�ض الع�سكري، دللًة على دور 

وعلى  بلدهم،  اإ�ستقالل  �سون  يف  ال�سباب 

و�سباب  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني  العالقة  عمق 

الوطن. 
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كانون الأول

جايبلي �سالم
يف  ال��وزان  �سفيق  جادة  يف  اأقيم  الذي  ال���69  الإ�ستقالل  عيد  حفل  تراأ�ض 

وح�رسه  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض  بريوت،  العا�سمة  و�سط 

ووزير  ميقاتي،  جنيب  ال��وزراء  جمل�ض  ورئي�ض  بري،  نبيه  النواب  جمل�ض  رئي�ض  من  كل 

الدفاع فايز غ�سن، وقائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، ورئي�ض الأركان اللواء الركن وليد 

�سلمان، بالإ�سافة اإل وزراء ونواب حالّيني و�سابقني، وممثلي املقامات الروحية والبعثات 

وامل�سموع  املرئي  والإعالم  الق�سائي  اجل�سم  لبنان، وممثلي  املعتمدين يف  الدبلوما�سية 

واملكتوب، وممثلي الهيئات الإقت�سادية والإجتماعية والنقابية والأهلية، وقادة الأجهزة 

الأمنية وكبار ال�سباط واملدعّوين.

وقائع الإحتفال



39

اجلي�ش - العدد رقم 330

جايبلي �سالم

كانون الأول



م��ع اك��ت��م��ال و���س��ول امل��دع��ّوي��ن 

الإح��ت��ف��ال،  ورئي�ض  اجلي�ض،  وعلم 

التعظيم  حل��ن  املو�سيقى  ع��زف��ت 

وال��ن�����س��ي��د ال��وط��ن��ي ال��ل��ب��ن��اين. ثم 

وع�رسين  اإح���دى  املدفعية  اأطلقت 

ط��ل��ق��ة راف��ق��ت��ه��ا اأب�����واق امل��راك��ب 

ومّت  والع�سكرية،  املدنية  والبواخر 

لون  من  والبالونات  احلمام  تطيري 

العلم اللبناين. بعدها و�سع الرئي�ض 

�سليمان يرافقه كل من وزير الدفاع وقائد 

الزهر  من  اإكلياًل  الأرك��ان،  ورئي�ض  اجلي�ض 

حلن  على  لل�سهداء  التذكاري  الن�سب  على 

الوطني  الن�سيد  ولزم���ة  امل��وت��ى  معزوفة 

بعدها  من  لي�سعدوا  ال�سهداء،  ومعزوفة 

مك�سوفَتني  ع�سكرّيَتني  ���س��ي��ارَت��ني  يف 

من  �رسٌب  حّلق  بينما  الوحدات،  ل�ستعرا�ض 

العلم  حملت  التي  الع�سكرية  ال��ط��واف��ات 

اللبناين وعلم اجلي�ض فوق مكان الإحتفال.
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كانون الأول

جايبلي �سالم
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جايبلي �سالم

كانون الأول

ثم ُعر�ض فيلم »جايبلي �سالم« 

و�سعتا  �سخمَتني  �سا�سَتني  على 

��ة احل�����س��ور، وق���ّدم  اأم�����ام م��ن�����سّ

الكورال باإ�رساف الدكتورة لور عب�ض 

الت�سكيل  وحّلق  الوطنية،  الأغ���اين 

الأرزة  �سكل  مّتخًذا  جم���ّدًدا  اجل��ّوي 

اللبنانية.







عر�ش الوحدات

اجلمهورية  رئي�ض  ا���س��ت��اأذن  العر�ض  قائد 

الوحدات  وت��وال��ت  ببدئه.  الأم��ر  اأعطى  ال��ذي 

كالآتي:  موّقعة  بخطى  امل�ساركة  واملجموعات 

مو�سيقى  وال��ب��ي��ارق،  الأع���الم 

اجل��ي�����ض، ال��ك��ل��ي��ة احل��رب��ي��ة، 

م��در���س��ة ال���رت���ب���اء، ال��ق��وات 

ال��ب��ح��ري��ة، ال���ق���وات اجل��وي��ة، 

احلر�ض  ل��واء  التعليم،  معهد 

اجل��م��ه��وري، األ���وي���ة امل�����س��اة 

وال�ساد�ض  واخلام�ض  والثالث  والثاين  الأول 

واحل��ادي  والعا�رس  والتا�سع  والثامن  وال�سابع 

فوجا  اللوج�ستي،  ال��ل��واء  ع�����رس،  وال��ث��اين  ع�رس 

التدخل  ف��وج  وال��ث��اين،  الأول  البية  احل��دود 
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كانون الأول

جايبلي �سالم



مو�سيقى  ال�سغب،  مكافحة  �رسية  اخلام�ض- 

لأمن  العامة  املديرية  الداخلي،  الأم��ن  ق��وى 

مديرية  العام،  لالأمن  العامة  املديرية  الدولة، 

املركز  الع�سكرية،  الطبابة  العامة،  اجلمارك 

التزّلج،  مدر�سة  الع�سكرية،  للريا�سة  العايل 

الإطفاء،  فوج  امل�سلحة،  القوى  قدماء  رابطة 

ومفرزة  نقابني  ف�سيلة  بريوت،  بلدية  حر�ض 

اللجنة  ال��ه��ن��د���س��ة،  ل��ف��وج  ت��اب��ع��ت��ان  ك���الب 

الأوملبية، احتاد ك�ساف لبنان، 

للمر�سدات  اللبناين  الإحت��اد 

وال���دل���ي���الت، جم��م��وع��ة من 

املتفّوقني يف جامعات لبنان، 

املديرية  من  خّيالة  وجمموعة 

العامة لقوى الأمن الداخلي.
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جايبلي �سالم

كانون الأول
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كانون الأول

جايبلي �سالم
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جايبلي �سالم

كانون الأول
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كانون الأول

جايبلي �سالم
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جايبلي �سالم

كانون الأول
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كانون الأول

جايبلي �سالم

تعاقبت  ريا�ضّية  بخطى  العر�ض  يف  �ضاركت  التي  ال��وح��دات 

واخلام�ض،  والرابع  والثالث  والثاين  الأول  التدخل  اأفواج  كالآتي: 

الإرهاب  مكافحة  فرع  املغاوير،  فوج  الداخلي،  الأمن  قوى  فهود 

والتج�ّض�ض، الفوج املجوقل، وفوج مغاوير البحر.
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جايبلي �سالم

كانون الأول
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كانون الأول

جايبلي �سالم

اأّما الوحدات املوؤّللة فكانت بح�ضب ترتيب ال�ضري: لواء الدعم )فوجا 

الع�ضكرية، فوج املغاوير، فوجا  ال�رشطة  الإ�ضارة وامل�ضاد للدروع(، 

املجوقل،  الفوج  ع�رش،  احلادي  امل�ضاة  لواء  والثالث،  الأول  التدخل 

الإطفاء،  فوج  والثاين،  الأول  املدفعية  فوجا  الأول،  املدرعات  فوج 

الدفاع املدين وال�ضليب الأحمر اللبناين.
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جايبلي �سالم

كانون الأول
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كانون الأول

جايبلي �سالم

اختتم الإحتفال مع مغادرة علم اجلي�ض، ثم 

هّناأ وزير الدفاع وقائد اجلي�ض وكبار �ضباط 

القيادة رئي�ض اجلمهورية باملنا�ضبة، قبل اأن 

املهّنئني،  لي�ضتقبل  بعبدا  ق�رش  اإىل  ينتقل 

ومن بينهم قائد اجلي�ض على راأ�ض وفد من 

كبار ال�ضباط. 
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اإعرف جي�شك

كانون الأول

 من الجي�ش اللبناني قيادتها. والعام 
ٌ
• مو�سيقى الجي�ش: تاأ�س�ست مع تاأ�سي�ش جي�ش ال�سرق، في مطلع اال�ستقالل، وتولَّى رتيب

ع تالمذة �سباط لم�سلحتها.
ِّ
1967 ُطو

ال�سعار: عبارة عن قيثارة رومانية رمزًا لمو�سيقى الجي�ش باللون البرونزي. وخلفيته باللون الخمري لون رداء الملوك واالأمراء. وعلى 

طرفيه �سنبلة قمح خ�سراء »زمردية اللون« رمزًا للموهبة والعطاء.

• الكلية الحربية: اأن�سئت المدر�سة الحربية في دم�سق على عهد االنتداب في 1921/5/12، ثم نقلت اإلى حم�ش )1932(. وفي 
اأول اآب 1945 وبعد تاأ�سي�ش الجي�ش اللبناني، التحق التالمذة ال�سباط اللبنانيون بها في مكان تمركزها الجديد في بعبدا بتاريخ 

1946/3/1، وفي 1946/11/14 اإنتقلت اإلى ثكنة �سكري غانم حيث ما تزال اإلى اليوم. وبتاريخ 2011/8/17 اأ�سبح اإ�سمها 

الكلية الحربية.

ال�سعار: يد تقب�ش على كتلة من اللهب، تحيط بها �سنبلتان، وتعلوها كلمتا »معرفة« و»ت�سحية«. تدل اليد التي تقب�ش على النار 

ل الم�سقات والم�ساعب مهما بلغت في �سبيل الح�سول على المعرفة.
ّ
على اإرادة الت�سحية وتحم

• مدر�سة الرتباء: اأن�سئت مدر�سة الرتباء في 1967/3/1، في ثكنة حنا غ�سطين - عرمان في ال�سمال.
ال�سعار: اأرزة خ�سراء ترمز اإلى خلود لبنان، �سم�ش �ساطعة تبث �سعاع المعرفة في االأرجاء كلّها، كتاب يرمز اإلى المعرفة، ري�سة ترمز 

لم والمعرفة و�سيف يرمز اإلى القوة.
ِ
اإلى و�سيلة نقل الع

ز في قاعدة بيروت البحرية العام 1950، ثم اأن�سئت قاعدة جونية البحرية العام  • القوات البحرية: اأن�سئ الدفاع البحري وتركَّ
1971، وفي مطلع العام 1972 اأن�سئت مدر�سة القوات البحرية.

اإلى واجهة لبنان البحرية واإلى الح�سارة  َع ياطر، يرمز 
ِ

اأرزة وعلى محورها ُو�س ال�سعار: �سفينة �سراعية فينيقية يتو�سط �سراعها 

الفينيقية.

• الوحدات واملجموعات امل�ساركة يف العر�ش بخطى موّقعة

لكل قطعة �ساركت يف العر�ش ب�سمتها

ما هي دالالت ال�سارات الع�سكرية

واإالَم ترمز؟

• القوات الجوية: اأن�سئت في 1949/6/10.
اللبنانية،  ال�سعار: جناحا ن�سر يتو�سطهما �سيف، رمز القوة والحق، يحمل في و�سطه ال�سعار الدولي الذي يميز الطائرات الحربية 

يحيط بهما اإكليل من الغار رمز المجد.  اأما الخلفية الزرقاء فهي تدل على ال�سماء مجال عمل الطائرات.

• معهد التعليم: اأن�سئ بتاريخ 1961/8/7  في ثكنة بهجت غانم - طرابل�ش ، واأعيد اإن�ساوؤه كوحدة م�ستقلة في 1967/9/1 
ا(، واألحقت به مدر�سة الرتباء 

ً
في ثكنة حنا غ�سطين - عرمان. وفي 1969/9/1 تم نقله اإلى موقع بعلبك )ثكنة محمد مكي حالي

من مكان تمركزها ال�سابق في ثكنة حنا غ�سطين، وما بين 1973/9/19 و1974/7/3 خ�سع نظامه الداخلي لتعديالت. بين 

1977 ومنت�سف 1999 تمركز في اأدما و�سبية، وفي 1999/7/1 اأعيد اإلى بعلبك )ثكنة محمد مكي(.

ا يعلّم تلميذه اأ�سول الرماية التي هي اأولى الخطوات في الحياة الع�سكرية، تحيط به �سنبلتان 
ً
ال�سعار: كناية عن ر�سم يمثل مدرب

ترمزان اإلى البذل والعطاء، اأما الخلفية الزرقاء، فترمز اإلى الو�سوح التام.
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• لواء الم�ساة االأول: اأن�سئ في 1983/1/1.
واالأعمدة  االأرزة  بين  يجمع  الذي  واحد  الرقم  يت�سدرها  ال�ستة،  بعلبك  باأعمدة  ن�سفيها  اأحد  ا�ستبدل  الخالدة  لبنان  اأرزة  ال�سعار: 

حفاًظا على االأر�ش والتراث وداللة على القوة والعظمة. يحيط بال�سارة �سريط اأحمر يرمز اإلى دماء �سهداء اللواء دفاًعا عن الوطن.

• لواء الم�ساة الثاني: اأن�سئ في 1983/1/18.
ال�سعار: ال�سم�ش والدم يتوزعان م�ساحته، االأولى ترمز اإلى االأمل وال�سيادة والنور واالإ�سعاع، والثاني يرمز اإلى الت�سحية. في قلب 

ال�سم�ش خريطة لبنان مع َعلَِمه ي�سكالن رقم »2« وفي بقعة الدم كتب »اللواء الثاني« باالأحرف مع �سارة اأ�سلحته، مما يعني اأن اللواء 

جاهز للت�سحية في �سبيل لبنان.

• لواء الم�ساة الخام�ش: اأن�سئ في 1983/1/1.
ر خم�سة قروٍن، على خلفية زرقاء �سماوية، حاماًل الرقم »5« )خم�سة( ينبعث من اللهب 

ّ
ال�سعار: طائر الفينيق، وهو طائر اأ�سطوري يعم

وفوقه عبارة »رمادي حياة للبنان«، وهو يرمز اإلى الت�سحية والتجدد الذاتي.

• لواء الم�ساة ال�ساد�ش: اأن�سئ في 1983/2/6.
ال�سعار: لونان، اأزرق من االأعلى واأحمر من اال�سفل، يتو�سطهما راأ�ش كب�ش ذهبي مع ذيل ناري للداللة على اإرادة الهجوم واالقتحام 

بكل عزم وت�سميم.

• لواء الم�ساة ال�سابع: اأن�سئ في ثكنة المدينة الك�سفية - البترون بتاريخ 1983/6/20.
اأرزة خ�سراء رمزًا للخلود، وذلك على خلفية �سوداء رمزًا  النجاح والن�سر، تتو�سطه  اإلى  ال�سعار: ينطلق من الرقم »7« الذي يرمز 

للثبات، يحيط به �سور كرمز لح�سن تاريخي كتبت عليه عبارة »لكل لبنان«.

• لواء الم�ساة الثامن: اأن�سئ في 1983/1/1.
ال�سعار: درع قاعدته ومي�ش البرق، و�سيف قب�سته اأرزة يتو�سطها العدد »8« يمثل رقم اللواء. ويرمز ال�سعار اإلى اأن اللواء الثامن 

هو الدرع الح�سين في الدفاع عن الوطن، و�سيف الحق القاطع في مواجهة العدو، والبرق الخاطف في �سرعة التنفيذ من اأجل خلود 

لبنان واأرزه.

• لواء الم�ساة الثالث: اأن�سئ في 1983/1/18.
ال�سعار: يظهر �سيف الحق والقوة الف�سي المنبثق من تراب الوطن البني وقد اأم�سك به مقاتلو اللواء للذود عن اأر�ش الوطن، وتحيط 

به �سعلة الت�سحية التي تنير �سماءنا الزرقاء ويحرق لهبها االأحمر االأعداء، ليبقى اأرزنا االأخ�سر خالدًا يجمعنا في قلبه، مثلما يظهر 

الرقم »3« و�سط االأرزة، ويحمل ال�سعار عبارة »اأر�سنا لنا«.

 فوج الم�ساد للدروع وفوج الهند�سة والكتيبة 
َّ
• لواء الم�ساة التا�سع: بتاريخ 1983/3/1 اأن�سئ لواء الدعم العام الذي �سم

التا�سع. اللواء  الدعم لت�سبح  لت ت�سمية لواء  801 . وبتاريخ 1983/10/30 عدِّ

دون  من  العطاء  اإلى  ترمزان  دم  ونقطتا  الحق.  ب�سيف  تم�سك  وقب�سة  �سريع  وتنفيذ  دائمة  جهوزية  اإلى  يرمز  البرق  ال�سعار: 

حدود.

• لواء الحر�ش الجمهوري: اأن�سئ بتاريخ 1983/1/1 وارتبط مبا�سرة بقيادة الجي�ش.
ال�سعار: الَعلَم اللبناني على �سكل درع، العلم رمز ال�سرعية والوطن، والدرع رمز الحماية. 

الديمومة  رمز  وال�سنديان  الن�سر  رمز  الغار  �سنديان،  و�سعفة  غار  �سعفة  من  اإكليل 

والعنفوان. �سيفان متقاطعان رمز الحزم وال�سلطة، خلفية ال�سعار لون كحلي ملكي على 

�سكل درع اللون الخا�ش بالحر�ش الجمهوري.
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• لواء الم�ساة العا�سر: اأن�سى في 1984/1/11 تحت اإ�سم اللواء العا�سر المجوقل، 
وفي 1991/10/21 عدِّلت الت�سمية واأ�سبحت لواء الم�ساة العا�سر.

ال�سعار: ن�سر بو�سع االإنق�سا�ش على فري�سته رمزًا لل�سرعة والدقة في تحديد الهدف 

والجانح  الخوف،  تعرف  ال  ببرودتها  التي  ال�سجاعة  اإل��ى  ترمز  وعين  عليه،  والق�ساء 

المنب�سط يدل على الحماية التي تظلل القوات ال�سديقة.

• لواء الم�ساة الحادي ع�سر: اأن�سئ في 1984/8/7 وتمركز في ثكنة حمانا.
ال�سعار: �سماء �سافية تدل على ال�سالم، و�سم�ش ت�سطع على جبل لبنان لتدل على فجر جديد ي�سرق على موقع اللواء عند ن�ساأته، 

وبندقية )مقرونة الحربة( تدل على الجهوزية للدفاع عن الوطن.

• لواء الم�ساة الثاني ع�سر: اأن�سئ في 1984/12/1.
ال�سعار: ح�سان اأبي�ش يقفز فوق الجبال على خلفية باللونين االأ�سود واالأزرق. يرمز الح�سان اإلى الجراأة وال�سجاعة والنبل، والجبال 

اإلى الحواجز وال�سعوبات، ويرمز اللونان االأ�سود واالأزرق اإلى الخروج من الظلمة اإلى النور.

• اللواء اللوج�ستي: اأن�سئ في 1983/1/18.
ال�سعار: �سنبلة قمح و�ساروخ يدالن على التموين، ون�سف اإطار م�سنن يدل على الم�ساعفة، وورقة بي�ساء تدل على العمل االإداري 

لتاأمين الوظائف اللوج�ستية، وطائر بجع يدل على نقل الموؤن.

• فـوج الحـدود البرية االأول: اأن�س��ئ في 2009/5/1.
الوطن  �سعار  الى  ترمز  واأرزة خ�سراء  عنه.  ويدافع  الوطن  ويراقب حدود  ا 

ً
منظار يحمل  ر�ش  االأ ثابت في  مراقبة  عن�سر  ال�سعار: 

وطبيعته وخلوده، واللون البني يرمز اإلى تراب الوطن المقد�ش، و�سريط �سائك من اللون االأحمر يرمز الى حدود الوطن المحمي، 

واللون االأزرق يرمز اإلى �سماء الوطن ال�سافية وبداخله ت�سمية الفوج في اأعلى ال�سعار.

• فــوج الحــدود البرية الثاني: اأن�سئ في 2009/7/1.
ال�سعار: مماثل ل�سعار فوج الحدود البرية االأول.

• الطبابة الع�سكرية: الجهاز الطبي عمره من عمر الجي�ش، وت�سميته بالطبابة الع�سكرية تعود اإلى العام 1998. وقبل ذلك كانت 
ا من العام 1983.

ً
ت�سمى اللواء الطبي بداًل من مديرية ال�سحة اعتبار

ال�سعار: حمامة في االأعلى ترمز اإلى ال�سالم واالأمان، وثعبانان مع اإبرة للداللة على ال�سراع بين الداء والدواء، وغ�سنا غار يرمزان اإلى 

المجد لكل من �ساهم في �سفاء مري�ش.

• المركز العالي للريا�سة الع�سكرية: اأن�سئ في 1968/9/1.
ال�سعار: يتاألف من �سعلة ترمز لل�سعلة االأولمبية العالمية، ومن بندقية و�سيف متقاطعين يميزان الريا�سي الع�سكري بفرو�سيته 

ونبله، وثالث دوائر تج�سد ان�سواء المركز في كل من المجل�ش الدولي واالتحاد العربي للريا�سة الع�سكرية وفي االتحادات الريا�سية 

الوطنية.

ل فريٌق من المتزلِّجين من الجي�ش   �ُسكِّ
َّ
االأرز ومدر�سة التزلج - االأرز في ب�سري العام 1934. ثم اأن�س�ئ موقع  التزلج:  مدر�سة   •

ي العام 1935، ثم انتقلوا اإلى فندق االأرز واأقاموا فيه حتى تم بناء مدر�سة التزلج 
ّ
الفرن�سي والجي�ش اللبناني اأقاموا في بلدة ب�سر

العام 1937.

ال�سعار: زالج للداللة على فن التزلج، وحقيبة على الظهر للم�ساعدة واالإنقاذ لدى وقوع كوارث ثلجية، وبندقية في الكتف للقتال.
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• فوج التدخل االأول: اأن�سئ في 1990/12/24.

• فوج التدخل الثاني: اأن�سئ في 1991/1/1.

• فوج التدخل الثالث: اأن�سئ في 1992/8/1.
• فوج التدخل الرابع: اأن�سئ في 1994/4/1.

• فوج التدخل الخام�ش: اأن�سئ في 1994/11/1.
ال�سعار: يتاألف �سعار االأفواج الخم�سة من �سهم للداللة 

ا اإلى االأمام، بداخله حربة ي�سيئها البرق للداللة على 
ً
على التقدم دوم

االإنق�سا�ش والتدخل ال�سريع.

• الوحدات امل�ساركة يف العر�ش بخطى ريا�سية

• فـــوج مــغــاويــر الــبــحــر: اأن�����س��ئ في 
قتالية  بمهمات  للقيام   1997/6/1

ا.
ً
ا وجو

ً
ا وبحر

ً
خا�سة في الظروف ال�سعبة بر

والعنفوان  ال�سموخ  اإلى  يرمز  ن�سر  ال�سعار: 

اإلى  البحر، طبنجة تدل  اإلى  والقوة، مر�ساة ترمز 

بتراب  والتعلق  الخلود  اإل��ى  ترمز  اأرزة  البرية،  الخا�سة  العمليات 

الوطن، وطير يرمز اإلى اإله البحر.

• فوج المغاوير: اأن�سئ في ت�سرين االأول 1966.
ال�سعار: راأ�ش النمر يرمز اإلى الليونة وال�سرا�سة في 

على  داللة  خنجر  على  قاب�سة  جندي  ويد  واحد  اآن 

قدرة المغوار على تنفيذ العمليات الخا�سة، وخنجر 

الذي  الخطر  القتال  في  ال�سامت  ال�سالح  اإلى  يرمز 

اإلى دماء  اأحمر يرمز  يتقنه عنا�سر فوج المغاوير، ولون 

ال�سهداء.

• الفوج المجوقل: اأن�سئ في 1992/9/29.
الالمتناهية  االآف���اق  اإل��ى  ترمز  ال�سماء  ال�سعار: 

والن�سر  الفوج،  عمل  لنطاق  والالمحدودية  للطموح 

فري�سته  على  منق�ًسا  بجناحيه  خافقًا  االأعالي  من 

ب�سرا�سة ممثاًل اإرادة الفوج بتحقيق هدفه بقوة وعزم 

ا الرعب والنار والدمار باالأعداء.
ً
موقع

العام  اأن�سئ  والتج�س�ش:  االإرهاب  مكافحة  فرع   •
.1972

وحدة  وعنوان  الخلود  رم��ز  خ�سراء  اأرزة  ال�سعار: 

والعدالة  الحق  اإلى  يرمز  و�سيف  وال�سعب،  االأر���ش 

لمكافحة  ال�سري  التحرك  اإل��ى  يرمز  االأ�سود  واللون 

االإرهاب والتج�س�ش.

• الوحدات املوؤللة امل�ساركة يف العر�ش

• لواء الدعم )فوجا االإ�سارة والم�ساد للدروع(: اأن�سئ في 1983/3/1.
�سعاره يجمع �سعارات القطع التابعة له: يتاألف من برج مع لهب النار رمز فوج الهند�سة، �ساروخين رمز فوج الم�ساد للدروع، 

واهليلج االلكترونات رمز فوج االإ�سارة، يتو�سط ال�سعار �سيف يرمز اإلى قيادة اللواء.

ال�سرطة  فوج  ثم  الجي�ش،  �سرطة  فوج  ت 
َ
ي

ِّ
م

ُ
�س ثم  الجي�ش،  �سرطة  فرقة  ا�سم  تحت   1946 العام  اأن�سئت  الع�سكرية:  ال�سرطة   •

ت ال�سرطة الع�سكرية.
َ
ي

ِّ
م

ُ
ا في 1991/11/20 �س

ً
الع�سكرية، ثم كتيبة ال�سرطة الع�سكرية، واأخير

ال�سعار: �سيف وهراوة وكتاب داللة على قوة القانون والعدالة والحق وتطبيق االأنظمة، و�سعلة تدل على وهج المعركة ودرع فوالذي 

يحيط بها يرمز اإلى الوحدات الموؤللة في ال�سرطة الع�سكرية، و�سعفتان رمز الت�سحية والمجد، اأما كتابة عبارة »ال�سرطة الع�سكرية« 

باللون االأحمر فتدل على الدماء الزكية لل�سهداء الذين �سقطوا.

• فوجا المدفعية االأول والثاني: اأن�سئا في 1992/9/1.
ال�سعار: مدفعان متقاطعان باللون االأخ�سر، تتو�سطهما قذيفة حمراء للداللة على �سالح المدفعية، ينبعث من خلفها ومي�ش 

برتقالي يرمز اإلى القوة والفعالية، وفي اأ�سفل ال�سعار اإ�سم الفوج باللون االأبي�ش وخلفيته باللون االأ�سود.

• فوج المدرعات االأول: اأن�سئ في 2005/7/1.
ال�سعار: درع وخوذة يرمزان اإلى ال�سالبة والحماية، ومدفعان متقاطعان يرمزان اإلى القوة وفعالية النيران �سمن دائرة زرقاء للداللة 

على اللون التقليدي ل�سالح الفر�سان، على خلفية بنية اللون ترمز اإلى التراب والتعلق باالأر�ش، وتعلوه الت�سمية.





اإحتفل لبنان الر�سمي 

بالذكرى  وال�سعبي 

وال�ستني  التا�سعة 

لال�ستقالل.

تخلل االحتفاالت تكرمي 

رجاالت اال�ستقالل، 

حيث زار اأ�رضحتهم ممثلو رئي�س 

اجلمهورية ورئي�سي جمل�س النواب 

والوزراء، برفقة �سباط قادة، حاملني 

اأكاليل الزهر.

وقد �ساركت يف مرا�سم التكرمي 

ف�سائل كل منها باإمرة �سابط، واأّدت 

الت�رضيفات مفارز من مو�سيقى اجلي�س.

�سملت االحتفاالت اأ�رضحة كل من 

املغفور لهم:ب�سارة اخلوري، كميل 

�سمعون، فوؤاد �سهاب، ريا�س ال�سلح، 

�سائب �سالم، رفيق احلريري، حبيب اأبو 

�سهال، �سليم تقال، �سربي حماده، جميد 

ار�سالن، حميد فرجنية، بيار اجلميل، عادل 

ع�سريان، عبد احلميد كرامي وعدنان احلكيم.

كذلك جرت احتفاالت يف بيت اال�ستقالل 

يف ب�سامون، وقلعة اال�ستقالل يف را�سيا، ويف 

مكان اغتيال الرئي�س رينيه معو�س، كما 

جرى احتفال اأمام متثال االأمري فخر الدين  

الثاين املعني الكبري على مدخل وزارة 

الدفاع الوطني.
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رجاالت 

اال�ستقالل
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»اأمر اليوم« 

واحتفاالت 

رمزية ع�سية 

اال�ستقالل

وزارة  باحة  يف  اأقيم  لال�ستقالل،  وال�ستني  التا�سعة  الذكرى  مبنا�سبة 

اللواء  الع�سكري  املجل�س  ع�سو  ح�رضه  رم��زي  احتفال  الوطني،  الدفاع 

الركن نقوال مزهر ممثالً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، واأركان القيادة 

حيث  لها،  التابعون  املدنيون  واملوظفون  و�سباطها،  الوحدات  وقادة 

جرت مرا�سم رفع العلم وتالوة »اأمر اليوم« الذي وجهه قائد اجلي�س اإىل 

الع�سكريني باملنا�سبة. كما مت و�سع اإكليل من الزهر با�سم العماد قائد 

اجلي�س على ن�سب ال�سهداء يف الريزة.

ويف االإطار نف�سه، اأقيمت احتفاالت رمزية يف قيادات املناطق الع�سكرية 

والوحدات الكربى والقطع امل�ستقلة، تخللتها تالوة »اأمر اليوم« وو�سع 

اأكاليل من الزهر على الن�سب التذكاري لل�سهداء.

العماد قهوجي

م �سهداء اجلي�ش
ّ
يكر

م قائد اجلي�س العماد جان قهوجي الع�سكريني ال�سهداء ع�سية عيد 
ّ
كر

اال�ستقالل، حيث قام بو�سع اإكليل من الزهر على مدافن �سهداء اجلي�س 

يف ملعب وزارة الدفاع الوطني،  يرافقه رئي�س االأركان اللواء الركن وليد 

�سلمان ونوابه ومديرا املخابرات والتوجيه، وعدد من ال�سباط العامني.







احلايك

اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

احلايك  م���روان  املهند�س  األ��ق��ى 

اللبناين  اجلي�س  خاللها  حيا  كلمة 

جتعلنا،  ال��ت��ي  ت�شحياته  »ع��ل��ى 

ون���ح���ن ع��ل��ى م�����ش��ارف ال���ذك���رى 

لإ�شتقاللنا  وال�شتني  التا�شعة 

الإن��ت��م��اء  ب�����رف  ننعم  ال��وط��ن��ي، 

منا  واحد  »كل  واأ�شاف:  احلبيب«.  لبناننا  اإىل 

اإل   ، يطمئن يف حياته اليومية اإىل �شوت معنينّ

اأن �شوت ال�شتقالل وكرامة ال�شعب هو الذي 

يحمي ويطمئن اجلميع... حتيتنا لكم يا جي�شنا 

ب�شيط  و�شكر  جميل  ع��رف��ان  حتية  العظيم، 

ترتقي  حتية  اللبناين،  املجتمع  يف  كاأفراد  منا 

ال�راكة مع املوؤ�ش�شة  اإىل م�شتوى  الكلمة  فوق 

بطاقة  لكم  نقدم  ال��راح��ة...  لنا  ��ن  ت��وؤمنّ التي 

اأهلكم  مع  اليومي  لتوا�شلكم  ع�شكري«  »خط 

املواطن  بال  راحة  نون  توؤمنّ لأنكم  وحميطكم، 

و»لأن���ك���م الأح���بنّ���ة واإل��ك��ن ال�������ش���دارة«، وك��ل 

ا�شتقالل واأنتم واجلي�س اللبناين باألف خري«.

الع�شكري«  »اخلطنّ  باقة  عن  احلايك  وحتدنّث 

اللنّبناين  اجلي�س  بع�شكريي  ة  اخلا�شنّ ة  احل�رينّ

الفعلية،  اخلدمة  يف  وجنود  ورتباء  �شبنّاط  من 

والتي تطرح ن�شبة تخفي�شات يف اأ�شعار التخابر 

على  الق�شرية  والر�شائل  والإنرتنت  ال�شوتي 

املئة  يف  اإىل80  ت�شل  ابت  الثنّ اخل��ط  فاتورة 

�شهرًيا مقارنة بالأ�شعار احلالية املعتمدة لهذه 

من  ا 
ً
متوافر اجلديد  اخلط  و�شيكون  اخلطوط. 

ال�شهري  ال�شرتاك  دون  ومن  �راء  كلفة  دون 

وي�شتطيع   ،)$25(

ال��رت��ب��اء واجل��ن��ود اأن 

ي��ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى خط 

واح�������د وال�������ش���اب���ط 

مقابل  خ��ط��ني  ع��ل��ى 

يحملها،  التي  الرتبة 

وي��ج��ري ال��ت��ع��اون مع 

لتوطني  امل�����ش��ارف 

الفاتورة والإعفاء من 

تبلغ  ال��ت��ي  العمولة 

دولرات   3 قيمتها 

على كل فاتورة«.

واأ����ش���اف احل��اي��ك: 

الع�شكري  اخل��ط  بطاقة  »حت��م��ل 

من  وجمموعة  تخابر  دقيقة   80

 )SMS( ق�����ش��رية  ر���ش��ال��ة   20

الإنرتنت  عرب  الت�شال  اإمكان  اإىل  بالإ�شافة 

فقط  ���ش��ه��رًي��ا   $7 م��ق��اب��ل  ميغابايت  ب����50 

)ت�شاف اإليها �ريبة ال�TVA(، وقد انخف�شت 

دولرات؛   7 اإىل  دولًرا  ال���36  بطاقة  بذلك 
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اإعداد:

با�سكال معّو�ض بو مارون

يف احتفال ح�ره وزيرا الدفاع والت�شالت

»األفا«

تطلق حتيتها

ـا 
ً
ـا ع�سكري

ً
ا خلوي

ً
اإلـى اجلـي�ض خطـ

الذكرى  مبنا�سبة 

لال�ستقالل  ــــ69  ال

ـــــادرة  ـــــب م ويف 

�سعار  حتت  رائـــدة 

حتيتنا  »لتو�سل 

اإلــــكــــن«، اأقــامــت 

»باقة  اإطالق  حفل  لالت�ساالت  »اأورا�سكوم«  باإدارة  »األفا«  �رشكة 

اخلط الع�سكري« اخلا�سة باجلي�ض اللبناين. اأقيم احلفل يف ثكنة 

ميالد النّداف يف عم�سيت يف ح�سور وزيري الدفاع الوطني فايز 

غ�سن واالإت�ساالت نقوال �سحناوي، والعقيد الركن عبد الكرمي ها�سم 

ممثالً قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، ورئي�ض جمل�ض اإدارة �رشكة 

»األفا« ومديرها العام املهند�ض مروان احلايك، وعدد من �سباط 

اجلي�ض، واإداريون من �رشكة »األفا« و�سخ�سيات اإعالمية واإجتماعية. 



خ��ارج  اإ���ش��ايف  اإ�شتهالك  ك��لنّ  ر  �شي�شعنّ فيما 

املعتمدة  التنّعرفة  وفق  للباقة،  الأق�شى  احلدنّ 

»األفا«  �ركة  وتنفرد  كما  ابتة«.  الثنّ للخطوط 

 )Smart phone( ذكي  خلوي  جهاز  بتوفري 

التنّجارية  األفا  عالمة  يحمل  اللبناين  للجي�س 

 18 تق�شيطه  اإم��ك��ان  م��ع  ن��ق��ًدا   $134 ب�شعر 

ا بكلفة 8.5 دولرات �شهرًيا. 
ً
�شهر

واأع���رب احل��اي��ك يف 

اخل��ت��ام ع��ن اأم��ل��ه يف 

اأن تالقي هذه الباقة 

ع�شكريي  اإ�شتح�شان 

واأن  اللنّبناين  اجلي�س 

خاللها  م��ن  »ن��ك��ون 

قد �شاهمنا يف توفري 

��ة  اخل���دم���ات اخل��ل��وينّ

وط  ال�رنّ باأف�شل  لهم 

املمكنة«.

�سحناوي

وزي����ر الإت�����ش��الت 

األقى  نقول �شحناوي 

كلمة قال فيها: »اإننا 

�شة  للموؤ�شنّ ننتمي 

مدر�شة  ة  الع�شكرينّ

الوطن...  عن  فاع  الدنّ

للجي�س  منا  قدنّ ومهما 

قليل  فهو  اللنّبناين 

بالتنّ�شحيات  مقارنة 

اأفراده  مها  يقدنّ تي  النّ

وجنوده و�شبنّاطه لهذا الوطن...«. واأو�شح »اأننّ 

تي  النّ الكبرية  التنّخفي�شات  ن�شبة  اإىل  الو�شول 

باملئة مل يكن  ال��80  ن�شبة  اأي  الباقة  مها  تقدنّ

ا �شهالً، ولكن بجهود الوزارة و�ركة »األفا« 
ً
اأمر

الوزير  ��اأ  وه��ننّ الأم���ر«.  ه��ذا  حتقيق  ا�شتطعنا 

اإىل  �شحناوي ال�ركة على هذا العر�س، م�شرًيا 

اكة  ه »علينا اأن نفعل ما بو�شعنا لتعزيز ال�رنّ اأننّ

عب  بني اجلي�س وال�شنّ

ولة  الدنّ �شات  موؤ�شنّ يف 

ويف كلنّ القطاعات«. 

غ�سن

�شكر  ج��ه��ت��ه،  م���ن 

فايز  ال���دف���اع  وزي����ر 

غ�������ش���ن امل�����ش��اع��ي 

هذه  اإىل  ت  اأدنّ التي 

امل����ب����ادرة وق����ال يف 

يف  لنا  بد  »ل  كلمته: 

نرحب  اأن  من  البداية 

ب��احل�����ش��ور ال��ك��رمي 

الذي اأراد م�شاركتنا خطوة اإطالق هذه املبادرة 

الكرمية. كما اأننا نتوجه بال�شكر اإىل راعي هذه 

واإىل  �شحناوي  نقول  الوزير  معايل  امل��ب��ادرة 

املبادرة  تفا�شيل  واكبت  التي  اجلي�س  قيادة 

حتى حلظات اإطالقها.

املبادرة  هذه  لأ�شحاب  هو  الكبري  وال�شكر 

علنية  ر�شالة  توجيه  خاللها  من  اأرادوا  الذين 

فاحًتا  يقف  الذي  الوطني،  اجلي�س  اأن  مفادها 

اأبنائه، حامًيا وحم�شًنا كل  ذراعيه، حا�شًنا كل 

الكثري  اأق�شاه، ي�شتحق  اإىل  اأق�شاه  الوطن من 

الكثري.

ب�شدد  نحن  التي  الع�شكري  اخلط  مبادرة  اإن 

�شامًيا،   
ً
معنى اتها  اليوم حتمل يف طينّ اإطالقها 

اللبناين ل يحتاج  اأن اجلي�س  اأن احلق يقال  اإل 

اأبنائ�ه  قلوب  اإىل  للدخول  ع�ش��كري  خ�ط  اإىل 

فهو يحتلنّها وي�شكنها... ول ي�شعنا اإل اأن نتوجه 

مهما  لها  لنقول  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  اإىل 

لأبطال  جميل  ردنّ  عن  عاجزين  ف�شنبقى  فعلنا، 

مل يكن �شعارهم يوًما �شوى ال�رف والت�شحية 

والوفاء.

ال�شديق  الوزير  ملعايل  جمدًدا  �شكري  اأكرر 

ن��ق��ول ���ش��ح��ن��اوي ولأ���ش��ح��اب ه���ذه امل��ب��ادرة 

القينّمة«.

و�شحناوي  غ�شن  ال���وزي���ران  رف���ع  ب��ع��ده��ا 

�شابًقا  ه  لفنّ متنّ  ال��ذي  اللبناين  العلم  واحلايك 

ع��ل��ى �شكل ���ش��ع��ار ���رك��ة »األ���ف���ا«، ث��م ج��رت 

�رحها  احل�شور  اأم��ام  رمزية  تدريبية  عرو�س 

البحر  مغاوير  ف��وج  يف  الثالث  ال��ف��رع  رئي�س 

اجلولة  متارين  ومنها  كفوري،  فادي  املقدم 

احلواجز  لجتياز  املقاتل  توؤهل  التي  الهوائية 

مع  ال�شاطئ«  على  »اإب���رار  وعملية  الهوائية، 

و�شط  العملية  لت�شهيل  املاء  حتت  تفجريات 

اإعجاب احل�شور وت�شفيقهم. 

خالله  ت��ب��ادل  كوكتيل  بحفل  اللقاء  اختتم 

ع���ت  ُوزِّ ث��منّ  وال��وط��ن،  اجلي�س  نخب  احل�شور 

اأغرا�س الأرز على جميع امل�شاركني.
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قّدم �حلفل �لإعالمي طوين خليفة �لذي �ألقى 

كلمة حّيا فيها �جلي�ش و�أرو�ح �شهد�ئه، موؤكًد� 

�لظروف  �أ�شعب  يف  تبقى  �ملوؤ�ش�شة  ه��ذه  �أن 

�لوطن  �أم��ن  و�شمام  للمو�طنني  �أم��ل  �شعلة 

و�لإن�شاين  �لوطني  �لو�جب  و�أن  و��شتقر�ره، 

�ل�شهد�ء،  ع�شكرييها  عائالت  رعاية  يقت�شي 

�لذين هم �أمانة يف �أعناق �جلميع.

ثم �ألقت ع�شو �للجنة �ل�شيدة نينا مفلح كلمة 

جاء  و�لتي  مدلج،  قهوجي  جو�نا  �للجنة  رئي�شة 

فيها:

»ح�رضة قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي

بد�يًة وباإ�شم جميع �أع�شاء جلنة تن�شيق ودعم 

�أرحب  �للبناين،  �جلي�ش  �شهد�ء  �أبناء  ن�شاطات 

بكم �أجمل ترحيب يف هذه �لأم�شية 

جنباتها  من  ت�ّشع  �لتي  �لر�ئعة، 

مع  ت��األ��ًق��ا  وت���زد�د  �لأم���ل،  ب�شائر 

�لأيادي  �أ�شحاب  وجوه ماألوفة من 

باإ�شتمر�ر  و�كبو�  �لذين  �لبي�شاء، 

�ملختلفة،  ون�شاطاتنا  ج��ه��ودن��ا 

ما  كّل  وم�شاندتنا يف  دعمنا  �إلتز�مهم  يوؤكد  ما 

�إلتز�مهم �لعميق  �إليه، وقبل كل �شيء،  ن�شعى 

�لتي  وعائالتهم،  �ل�شهد�ء  �لع�شكريني  ق�شية 

تعترب جزًء� ل يتجز�أ من �إمياننا �ل�شامل بلبنان، 

�لأه��ل  حامية  �لع�شكرية،  للموؤ�ش�شة  ووفائنا 

و�لرت�ب ورمز �ل�شيادة و�حلرية و�لإ�شتقالل.
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يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد 

من الوزراء والنواب و�ضخ�ضيات ر�ضمية واإجتماعية 

وثقافية، اأقامت جلنة تن�ضيق ودعم ن�ضاطات اأبناء 

�ضهداء اجلي�ش اللبناين حفلها ال�ضنوي الرابع يف 

جمّمع البيال - بريوت، الذي يعود ريعه لعائالت 

الع�ضكريني ال�ضهداء.

�لأيادي �لبي�ش 

م�شتمرة يف �لعطاء

التزام ق�ضية 

الع�ضكريني 

ال�ضهداء جزء من 

الإميان بلبنان



اأيها احل�ضور الكرمي

قيادة  �أن  �مل�شبق  �إدر�ك��ن��ا  من  �لرغم  على 

�جلي�ش تويل عائالت �ل�شهد�ء �أق�شى �لإهتمام، 

ورعاية  تكرميهم  �شبيل  يف  ج��ه��ًد�  ت��دّخ��ر  ول 

�خرتنا  فقد  و�لإجتماعية،  �حلياتية  �أو�شاعهم 

جانب  �إىل  جنوًد�  نكون  �أن  �لأ�شا�ش  منذ  طوًعا 

وذل��ك  ه���ذه،  �لإن�����ش��ان��ي��ة  مهّمته  يف  �جل��ي�����ش 

�إنطالًقا من مبد�أ �لت�شامن �لوطني ومن حمبتنا 

�شهد�ئه  بت�شحيات  عرفاننا  وم��ن  للجي�ش، 

باأي ثمن، كما و�إعتز�ننا  �لأبطال، �لتي ل تقدر 

�أعيننا  ن�شب  و�شعنا  لقد  عائالتهم...  ب�شمود 

�أهد�ًفا كثرية، منها ما هو معنوي ومنها ما هو 

�لد�ئمة  �مل�شاندة  بف�شل  و��شتطعنا  م��ادي، 

م��ن ق��ي��ادة �جل��ي�����ش، وم���ب���ادر�ت �ل��ع��دي��د من 

نوعية  و�ملو�طنني، حتقيق خطو�ت  �جلمعيات 

متكاملة،  خطة  �إطار  يف  �لفائتة  �ل�شنو�ت  خالل 

تهدف �إىل م�شاعدة عائالت �ل�شهد�ء على جتاوز 

تعانيها  �لتي  �ل�شعبة  �لإقت�شادية  �لظروف 

�لعام  خالل  متكّنا  �ملثال،  �شبيل  وعلى  �لبالد، 

�ملا�شي من تقدمي م�شاعد�ت مادية لنحو 200 

�شهيد،  ع�شكري  �إبن   450 ونحو  �شهيد  عائلة 

مليون   800 بحو�ىل  ق��ّدرت  �إجمالية  ومببالغ 

لرية، هذ� ف�شالً عن ع�رش�ت �لرب�مج و�لن�شاطات 

غّطت  �لتي  و�لإجتماعية  و�ل�شياحية  �لرتفيهية 

معظم �لأر��شي �للبنانية.

اأيها الأخوة الأعزاء

�لعزم  من  باملزيد  �ليوم  نعدكم 

خطتنا،  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  و�لإ�������رش�ر 

�حلبيب  جي�شنا  جانب  �إىل  و�لبقاء 

يف  �ل��ك��ربى  �لع�شكرية  وعائلته 

�أرو�ح  لتطمئن  �ء، 
ّ
و�ل�������رش �ل�����رش�ء 

مع  ولنكمل  عليائهم،  يف  �ل�شهد�ء 

و�لوفاء  �لت�شحية  م�شرية  �أبنائهم 

يف �شبيل لبنان.

�إىل  �ل�شكر  بخال�ش  �أتوّجه  ختاًما 

�لعماد  ب�شخ�ش  �جلي�ش  ق��ي��ادة 

�حل��ا���ش��ن  �لأب  ق��ه��وج��ي،  ج����ان 

�ل��ذي��ن  جميع  �إىل  ك��م��ا  للجميع، 

���ش��اه��م��و� يف �إق��ام��ة ه���ذ� �حل��ف��ل، 

و�ملادية  �لتنظيمية  �ل�شعد  على 

و�لفنية، و�ل�شكر �أي�ًشا �إىل �أع�شاء �للجنة وجميع 

�لدعوة بكل  لّبو�  �لذين  �ليوم،  �حلا�رشين بيننا 

حمبة و�رشور«.

يف  �لفنانني  من  عدد  م�شاركة  �أّن  �ىل  �إ�شارة 

�إحياء �حلفل �أ�شفت �أجو�ء من �لفرح و�لأمل يف 

قلوب �حلا�رشين.
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ع�سكري  وف��د  ق��ام 

ف��رن�����س��ي ي��ت��ق��ّدم��ه 

العميد فرانك رينييه 

ل��ب��ن��ان،  اإىل  ب���زي���ارة 

لإج���������راء م��ب��اح��ث��ات 

 - اللبنانية  الأرك���ان 

امل�سرتكة  الفرن�سية 

ال�سابعة للعام احلايل، والتي تخللتها لقاءات مع كبار ال�سباط يف قيادة 

اجلي�ش.

وليد  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  اإ�ستقبل  الوطني،  الدفاع  وزارة  يف 

�سلمان الوفد الزائر، الذي انتقل بعد ذلك اإىل 

حيث  للإدارة،  العامة  املديرية  حما�رضات  قاعة 

ح�سور  يف  الوفدين  بني  املباحثات  افتتحت 

مارون  الركن  العميد  اللبنانية  اللجنة  رئي�ش 

احلتي، مدير التعليم العميد الركن خالد حمادة 

وعدد من كبار ال�سباط.

اأعمال  لنتيجة  تقييًما  املباحثات  وتناولت 

خمطط  درا���س��ة  وب��دء   ،2012 للعام  التعاون 

التعاون للعام 2013.

والأركان حيث اطلع على  الوفد كلية فوؤاد �سهاب للقيادة  زار  كذلك 

اأقامتها  اإ�ستقبال  حفلت  الزيارة،  وتخلل  التكتي.  امل�سبه  ق�سم  اأعمال 

القيادة على �رضف الوفد الفرن�سي يف ح�سور عدد من ال�سباط.
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وفد ع�سكري 

فرن�سي 

زار لبنان

وتوقيع خمطط 

تعاون مع 

اجلي�ش اللبناين

يف وفد الف�سائل الفل�سطينية يزور قيادة اجلي�ش وقعت  التي  الأخ���رة  الأح���داث  تداعيات  معاجلة  اإط��ار  يف 

الف�سائل  من  وف��د  زار  وق�سق�ش،  اجل��دي��دة  طريق  منطقتي 

الوفد  اأع�ساء  اأكد  حيث  ال��رزة،  يف  اجلي�ش  قيادة  الفل�سطينية 

وقوف الفل�سطينيني اإىل جانب اجلي�ش، وتقديرهم الدور الذي 

يقوم به يف حفظ الأمن وال�ستقرار، واعتبارهم اأن اأمن املخيمات 

هو من اأمن لبنان.

ال�رضاعات  عن  الفل�سطينيني  اأهمية حتييد  على  الوفد  و�سدد 

يف  الفل�سطينيني  بع�ش  م�ساركة  وا�سًفا  اللبنانية،  ال�سيا�سية 

بالأعمال  ذاك،  اأو  الفريق  هذا  جانب  اإىل  امل�سّلحة  الإ�سكالت 

جرى  وقد  بها.  الفل�سطينية  للف�سائل  علقة  ل  التي  الفردية 

خلل اللقاء بحث ظروف مقتل الفل�سطيني اأحمد قويدر يف حملة 

ق�س�ش اأواخر ت�رضين الأول املا�سي.

اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يتحققان من 140 نقطة على اخلط الأزرق

التوجيه  مديرية   - اجلي�ش  قيادة  اأعلنت 

تعليم  اإع��ادة  عملية  اإط��ار  »اأن��ه يف  بيان  يف 

التقنية  ال��ل��ج��ن��ة  ت��وا���س��ل  الأزرق،  اخل���ط 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ل��ب��ن��اين  للجي�ش  ال��ت��اب��ع��ة 

الأمم  ل���ق���وات  ت��اب��ع  ف��ري��ق ط���وب���وغ���رايف 

الأزرق،  اخلط  عند  عملها  املوؤقتة،  املتحدة 

حيث اأجن���زت خ��لل الآون���ة الأخ���رة، اإج��راء 

بلدتي  قبالة  تقع  نقطة  ل���13  القيا�سات 

تعليم  على  التوافق  ومّت  ويارين.  رمي�ش 

قيا�ساتها  جاءت  اأن  بعد  منها،  نقاط  �ست 

و�س��يتم  بها،  امل�س��موح  احل�����دود  �سمن 

وه��كذا،  الباقي��ة.  النق��اط  م��ن  التحقق 

نقطة   140 من  حتققت  قد  الل���جنة  تكون 

عند اخلط الأزرق وثبتت م��ع��ال�مها ب���سورة 

نهائي��ة«.

اإعداد:

نينا عقل خليل



اجلي�ش  ق��ائ��د  رع��ى 

قهوجي،  جان  العماد 

قطاع  ب��ق��ائ��د  مم��ث��لً 

ج����ن����وب ال��ل��ي��ط��اين 

جورج  الركن  العميد 

ت�سليم  حفلي  ���رضمي 

من  مقّدمتني  هبتني 

الإيطالية  الوحدتني 

العاملتني  والكورية 

الأمم  ق����وات  ���س��م��ن 

اإىل  املوؤقتة  املتحدة 

اجل���ي�������ش، وذل�����ك يف 

يف  بركات  بنوا  ثكنة 

�سور.

ح�������رض الإح���ت���ف���ال 

القطاع  ق��ائ��د  الأول 

ق����وات  يف  ال���غ���رب���ي 

الأمم املتحدة املوؤقتة العميد الإيطايل Gaetano Zauneur اإىل جانب 

واملقدمة  املتنوعة  اللوجي�ستية  الأعتدة  ت�سّلمه  وبعد  ال�سباط.  من  عدد 

اإىل اجلي�ش، األقى العميد الركن �رضمي كلمة �سكر فيها الوحدة الإيطالية 

اللبناين،  للجي�ش  ومن خللها �سلطات بلدها على امل�ساعدات املتكررة 

املوكلة  املهمة  اأداء  والتزامهم  الوحدة  هذه  اأف��راد  مناقبية  على  مثنًيا 

اإليهم بتفاٍن واإخل�ش. كذلك، كانت للعميد الركن �رضمي كلمة مماثلة يف 

الكورية يف ح�سور  الكتيبة  عتاًدا يف  اجلي�ش  ت�سّلم خلله  الذي  الإحتفال 

قائدها العقيد ها جونغ �سيك وعدد من ال�سباط.

ق��������ام وف��������د م��ن 

م��ك��ت��ب��ي ال���ت���ع���اون 

والتخطيط  الدفاعي 

الأم��رك��ي��ني ب��زي��ارة 

املتعلقة  الأم���ور  ملناق�سة  اجلي�ش  قيادة  اإىل 

بالتعاون والتدريب على م�ستوى اجلي�سني.

�سّم الوفد الأمركي م�سوؤول الإ�سرتاتيجيات 

جون  ال��ل��واء   centcomaor يف  وال�سيا�سات 

الرائد  ك��اف��و،  امل��ق��دم  ب��رن��ر،  العقيد  بيدلر، 

من  كًل  التقى  وقد  �سهباز،  وال�سيد  بال�سرتي 

الرحمن  عبد  الركن  اللواء  للإدارة  العام  املدير 

للعمليات  الأرك���ان  رئي�ش  ون���واب  �سحيتلي، 

التعليم  م���دي���ري  وال��ت��ج��ه��ي��ز،  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

نوق�ست  عمل  اإجتماع  �سمن  وذلك  والعمليات، 

اإىل اجلي�ش  الأمركية املقدمة  خلله امل�ساعدة 

اللبناين.
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واأخرى كورية
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ذكرى جنود فرن�سيني وبريطانيني ق�سوا يف لبنان

اإحياًء لذكرى اجلنود الفرن�سيني الذين �سقطوا يف لبنان، اأقامت 

الفرن�سي  ال�سفر  تراأ�سه  بروت،  يف  اإحتفالً  الفرن�سية  ال�سفارة 

قائد  يا�سني  ح�سن  الركن  العميد  وح�رضه  باويل  باتري�ش  ال�سيد 

منطقة بروت ممثًل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد من 

امللحقني الع�سكريني الأجانب.

كذلك، اأحيت ال�سفارة الربيطانية ذكرى جنود دول الكومنولث 

بقدا�ش  والثانية،  الأوىل  العامليتني  احلربني  الذين ق�سوا خلل 

اأقيم يف مدافن احلرب يف ق�سق�ش - بروت.

فلت�رض،  طوم  ال�سيد  الربيطاين  ال�سفر  من  كل  القدا�ش  ح�رض 

قائد  العماد  ممثل  بارتلم،  ليك�ش  ال�سيد  الأ���س��رتايل  ال�سفر 

اجل���ي�������ش، امل��ل��ح��ق 

الربيطاين  الع�سكري 

جامي�ش  الكولونيل 

بالإ�سافة  كو�سنر 

ودبلوما�سيني،  ال�سفارة  من  وموظفني  ع�سكريني  ملحقني  اإىل 

قدامى  وحماربني  املوؤقتة،  املتحدة  الأمم  ق��وات  عن  وممثلني 

فل�سطينيني.

كذلك، اإقيمت اإحتفالت رمزية يف مدافن احلرب يف �سيدا ويف 

طرابل�ش، ح�رضها موظفون من ال�سفارة الربيطانية، وممثلون عن 

بع�ش البعثات الدبلوما�سية ومدعوون ر�سميون.

قدا�ش يف الذكرى ال�سنوية الثانية ل�ست�سهاد املقدم عبدو جا�رس

ال��ذك��رى  مبنا�سبة 

ال�����س��ن��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة 

املقدم  ل�ست�سهاد 

ع��ب��دو ج��ا���رض، اأق��ام��ت 

قيادة اجلي�ش وعائلة 

امل����ق����دم ال�����س��ه��ي��د 

قدا�ًسا يف كني�سة مار 

�سغبني،   - جرج�ش 

طلل  العميد  ح�����رضه 

رح�����ال مم���ث���ًل ق��ائ��د 

اجلي�ش العماد جان قهوجي و�سخ�سيات ر�سمية 

ورف��اق��ه  ال�سهيد  واأه���ل  ودينية  واإجتماعية 

واأهايل البلدة.

اأم��ام  اأقيم  رم��زي  اإحتفال  القدا�ش،  و�سبق 

البلدة،  �ساحة  يف  لل�سهيد  التذكاري  الن�سب 

حيث و�سع ممثل قائد اجلي�ش وعائلة ال�سهيد 

مو�سيقى  من  ثلة  وعزفت  الزهر،  من  اأكاليل 

اجلي�ش معزوفة املوتى ولزمة ن�سيد ال�سهداء.



اإفتتحت يف لواء الدعم - فوج الهند�سة، دورة 

التقليدية  الذخائر  اإت��لف  جم��ال  يف  تدريبية 

باإ�رضاف �سّباط من اجلي�ش وبالتعاون مع فريق 

فرن�سي متخ�ّس�ش.

ويف ختام هذه الدورة التي تابعها ع�سكريون 

حفل  اأقيم  واألويته،  اجلي�ش  قطع  خمتلف  من 

وح�رضه  �سهاداتهم،  جني 
ّ
املتخر ت�سليم  تخلله 

ممثلً  الدعم  ل��واء  قائد  جانبيه  حممد  العميد 

وامللحق  قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد 

لبرو�ش  اأوليفييه  العقيد  الفرن�سي  الع�سكري 

مع وفد مرافق.

فيها  هناأ  كلمة  جانبيه  العميد  األ��ق��ى  وق��د 

بال�سكر  وت��وّج��ه  جن��اح��ه��م،  على  ج��ني 
ّ
امل��ت��خ��ر

امل�ستمر  دعمها  على  الفرن�سية  ال�سفارة  اإىل 

لبرو�ش  العقيد  األقى  كما  اللبناين.  للجي�ش 

كلمة اأثنى فيها على كفاءة املتدربنّي، موؤكًدا 

م�ستوى   على  ال���دورات  من  النوع  ه��ذا  اأهمية 

تعزيز التدريب النوعي امل�سرتك، والإ�ستفادة 

اجلي�سني  بني  التقنية  اخل��ربات  من  املتبادلة 

ال�سديقني.

بتخريج  اخلا�سة،  القوات  مدر�سة  احتفلت 

والتي  والأربعني،  الثامنة  مغوار  دورة  تلمذة 

ميلد  امل��غ��وار  ال�سهيد  النقيب  اإ�سم  حملت 

عيد.

ت��راأ���ش احل��ف��ل، امل��ق��دم ال��رك��ن ج���ان نهرا 

العماد  اجلي�ش  ق��ائ��د  مم��ث��لً  امل��در���س��ة  ق��ائ��د 

ال�سّباط  كبار  من  عدد  وح�رضه  قهوجي،  جان 

جني.
ّ
واملدعّوين واأهايل املتخر

وبعد الن�سيد الوطني اللبناين وق�سم اليمني، 

النقيب  باإ�سم  ال��دورة  ت�سمية  عن  الإع��لن  مت 

ال�سهيد املغوار ميلد عيد، ثم قّلد املدّربون 

امل��ت��خ��رج��ني ����س���ارة »م����غ����وار« و���س��ل��م��وه��م 

اإىل  ال��دورة  درع  ت�سليم  مت  كما  ال�سهادات، 

ال�سهيد. عائلة 

قائد  با�سم  كلمة  األقى  نهرا  الركن  املقدم 

اجلي�ش العماد جان قهوجي، ومما جاء فيها:

ال�سخر  �سلبة  من  بعزائم  املتخرجون،  اأيها 

الزمن،  مع  يكّل  ل  �سباق  ويف  اجلبال،  وثبات 

امل�سقات،  وتروي�ش  ال�سعاب  قهر  ا�ستطعتم 

اإرادت���ك���م  اأم����ام  م�ستحيل  ل  اأن����ه  م���درك���ني 

اللحمدودة واإميانكم العميق بر�سالة اجلندية، 

رجال  اإىل  الن�سمام  ���رضف  لكم  ا�ستحّق  حتى 

النخبة يف اجلي�ش...

ال��ت��دري��ب  اإن  ال�����س��ج��ع��ان،  امل��غ��اوي��ر  اأي��ه��ا 

اأي  يف  النجاح  �سمة  هو  الح��رتايف  التخ�ّس�سي 

اأ�سبح  لذلك  ومكان،  زم��ان  مطلق  ويف  جم��ال 

التي  املتطورة،  اجليو�ش  بناء  ركائز  اأهم  من 

حربة  راأ����ش  اخلا�سة  ال��وح��دات  فيها  ت�سكل 

وهذا  واخلطرة.  الدقيقة  املهمات  تنفيذ  يف 

الوحدات  ل��دى  امل��ب��ادرة  روح  يعزز  التدريب 

احلركة  و�رضعة  املرونة  من  املزيد  ويك�سبها 

بكّل  العدو  مواجهة  على  والقدرة  والفعالية، 

وتكنولوجيا  ف��ّع��ال��ة،  اأ�سلحة  م��ن  ميتلك  م��ا 

مبا  تفخروا  اأن  حقكم  من  ف��اإن  ل��ذا  متطورة، 

اأجنزمت، ومن واجبكم و�سع طاقاتكم اجلديدة 

تفعيل  يف  لت�سهموا  وقطعكم،  وحداتكم  يف 

ول  اأدائها.  م�ستوى  ورفع  القتالية،  اإمكاناتها 

قيامكم  معر�ش  يف  تقرنوا  اأن  دائ��ًم��ا  تن�سوا 

يتطلب  الذي  العملين  اجلانب  بني  بالواجب، 

منكم الكثر من احلما�سة وال�سجاعة والإقدام، 

يتطّلب  الذي  الإن�ساين،   - املعنوي  واجلانب 

والإن�سباط  املناقبية  باأ�سول  التحّلي  منكم 

والقّيد ال�سارم بالقوانني والأنظمة، والتعاطي 

والوعي  امل�سوؤولية  مبنتهى  �سعبكم  اأبناء  مع 

والتجرد، وبروح املحبة والت�سامن، التي طاملا 

متّيز بها اأفراد عائلتكم الوطنية الكربى...
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اخلا�سة حتتفل 

بتخريج 

دورة مغوار

جني
ّ
دورة يف جمــال اإتــالف الــذخائر التقليديــة و�ســهادات للــمتخر



خمتلف  يف  املنت�رضة  اجلي�ش  وح��دات  وا�سلت 

ا 
ً
املناطق، ل �سيما منها تلك التي �سهدت توتر

اأمنًيا، تنفيذ اخلطة الأمنية التي و�سعتها قيادة 

والت�سدي  امل�سلحة،  املظاهر  لقمع  اجلي�ش 

على  والإع��ت��داء  ال�سغب  ولأعمال  النار  لإط��لق 

الوحدات  هذه  وت�ستمر  املواطنني.  ممتلكات 

يف  امل�سلحني  لأم��اك��ن  ده��م  عمليات  بتنفيذ 

اإىل  التام  الهدوء  عودة  وطرابل�ش حتى  بروت 

اأوقفت خلل تنفيذ مهماتها  املدينتني، حيث 

العديد من املخالفني واملطلوبني.

الدوريات  بع�ش  تعر�ش  خمتلفة،  وبتواريخ 

اإىل  بواجبها  قيامها  اأثناء  ويف  للجي�ش  التابعة 

اإىل  ا�سطرها  م�سلحني مما  قبل  من  نار  اإط��لق 

الرد باملثل وملحقة امل�ستبه بهم.

مديرية  اأ�سدرت   ،2012/10/22 فبتاريخ 

اأحمد  املدعوان  »اأقدم  فيه:  جاء  بياًنا  التوجيه 

على  الفل�سطينية  التابعية  من  قويدر  وعبدو 

باجتاه  اخلفيفة  احلربية  بالأ�سلحة  النار  اإطلق 

وقد  ق�سق�ش،  حملة  يف  للجي�ش  تابعة  دوري��ة 

اأدى  ما  باملثل،  النار  على  الدورية  عنا�رض  رد 

ا بجراحه«. وقالت 
ً
اإىل مقتل املدعو اأحمد متاأثر

القيادة اإن الوحدات �ستت�سدى بكل حزم وقوة 

على  واملعتدين  املواطنني  ب��اأم��ن  للعابثني 

باأن  موؤكدة  انتماوؤهم،  كان  مهما  اجلي�ش  قوى 

الأمنية  امللحقة  من  مباأمن  يكونوا  لن  »ه��وؤلء 

على  واإح��ال��ت��ه��م  توقيفهم  حتى  والقانونية 

الق�ساء املخت�ش«.

ويف 2012/10/23، اأعلنت مديرية التوجيه 

يف بيان لها، اأن »قوى اجلي�ش اأوقفت يف منطقة 

اأ�سلحة  حليازتهم  اأ�سخا�ش  خم�سة  ال��ب��ق��اع، 

وقد  بال�سلح«.  الجت��ار  على  واأقدامهم  حربية 

املراجع  اإىل  امل�سبوطات  مع  املوقوفون  �سّلم 

املخت�سة.

اأ����س���درت  ن��ف�����س��ه،  الإط�����ار  ويف 

ت���اري���خ  »يف  ب���ي���اًن���ا  ال����ق����ي����ادة 

قيام  اأثناء  يف  اأنه  فيه  جاء   ،2012/11/16

اجلمالية  منطقة  يف  امل�سبوهني  من  جمموعة 

متهيًدا  املواطنني  اأح��د  با�ستدراج  بعلبك،   -

املخابرات  مديرية  من  دورية  تدخلت  خلطفه، 

باجتاه  النار  اإط��لق  اإىل  ف��ب��ادروا  لتوقيفهم، 

مقتل  اإىل  اأدى  ما  باملثل،  ردت  التي  الدورية 

حممد  عبا�ش  اللبنانيان  ه��م��ا:  منهم  اإث��ن��ني 

امل�رضي وح�سني طعان زعيرت، وتوقيف كل من 

بجروح  اإ�سابته  بعد  العلي  اأحمد  �سعد  ال�سوري 

واللبناين حممد عبد الل�ه امل�رضي«.

ه���وؤلء  اأن  التحقيق  خ���لل  م��ن  ت��ب��ني  وق���د 

الأ�سخا�ش يوؤلفون ع�سابة خطف مقابل فديات 

اآخرين، كما �سبق لعبا�ش  مالية، بالإ�سرتاك مع 

امل�رضي اأن قام باختطاف رجل الأعمال الكويتي 

العلي  ع�سام احلوطي، كذلك �سارك املوقوف 

يف خطف كل من مدير »ليبان ليه«، وال�سوري 

اأ�سامة عزت عبد الروؤوف يف اأوقات �سابقة.

اأحد  يف  للعلج  املوقوف  اجلريح  خ�سع  وقد 

باإ�رضاف  التحقيقات  وت�ستمر  امل�ست�سفيات، 

لك�سف  العمل  يجري  فيما  املخت�ش،  الق�ساء 

امل�ساركني الآخرين وتوقيفهم.

الذي ح�سل  الأمني  اأثر احلادث  كذلك، وعلى 

عني  تعمر  حملة  يف   2012/11/10 ي��وم 

اإىل  واأدى  م�سلحة  عنا�رض  بني  �سيدا،   - احللوة 

مقتل ثلثة اأ�سخا�ش اأحدهم من التابعية امل�رضية 

اأ�سدرت املديرية بياًنا  اآخرين بجروح،  واإ�سابة 

اأعلنت فيه اأن قوى اجلي�ش املنت�رضة يف املنطقة 

فر�ست  اإ�سافية،  بوحدات  تعزيزها  مت  والتي 

طوًقا اأمنًيا حول مكان احلادث، واأقامت حواجز 

القيادة  امل�سلحني... وحذرت  تفتي�ش ولحقت 

للإخلل  حم��اول��ة  اأي  م��ع  تتهاون  ل��ن  اأن��ه��ا  م��ن 

بالأمن واإثارة الفتنة.

مديرية  اأعلنت   ،2012/11/24 وبتاريخ 

التوجيه يف بيان اأنه »بعد توافر معلومات لدى 

بن�ساط  اأ�سخا�ش  قيام  املخابرات حول  مديرية 

اأمني م�سبوه يف اأحد الأماكن ال�سكنية يف مدينة 

النبطية، دهمت دورية تابعة للمديرية املكان 

م��ن: خ�رض حممد  اأوق��ف��ت ك��لً  امل��ذك��ور، حيث 

واأحمد  الفتاح  �سالح  حممد  و�سيخ  الفنو�ش 

ووائل  الفتاح  فرحان  وح�سني  الفنو�ش  حممد 

ح�سني احل�سن، وجميعهم من التابعية ال�سورية. 

متفجرة  مواًدا  بحوزتهم  الدورية  �سبطت  وقد 

عائدة  دافعة  ح�سوات  وث��لث  غ��رام   450 زن��ة 

كتابات  وعليها  ملم   160 عيار  ه��اون  ملدفع 

كهربائي  �ساعق  اإىل  بالإ�سافة  العربية  باللغة 

وفتيل �ساعق«.

تدابر  ال��وح��دات  نفذت  نف�سه،  الإط���ار  ويف 

عيدي  اأب��رزه��ا  منا�سبات  ع��دة  يف  ا�ستثنائية 

الأ�سحى املبارك وراأ�ش ال�سنة الهجرية وذكرى 

اإقامة احلواجز  الإجراءات  عا�سوراء. وقد �سملت 

الراجلة  الدوريات  وت�سير  والظرفية  الثابتة 

الحتفالت  اأماكن  حميط  يف  ل�سيما  واملوؤللة، 

والطرق  العبادة  دور  وح��ول  ال��ع��زاء  وجمال�ش 

ال�سياحية  واملرافق  الت�سّوق  واأماكن  الرئي�سة 

وغرها.

بتاريخ  اأ�سدرته  بيان  يف  املديرية  واأ�سافت 

ال��ت��داب��ر  اإط����ار  »يف  اأن���ه   ،2012/11/19

احلدود  على  ا  وخ�سو�سً اجلي�ش،  يتخذها  التي 

اجلنوبية، عرثت دورية تابعة له، على �ساروخي 

غراد عيار 107 ملم معدين للإطلق وذلك يف 

 - وامل��اري  حلتا  بلدتي  بني  الواقعة  املنطقة 

اإىل  ق�ساء حا�سبيا. وقد ح�رض اخلبر الع�سكري 

التحقيق  بو�رض  كما  بتعطيلهما،  وق��ام  املكان 

باإ�رضاف الق�ساء املخت�ش.

بتاريخ  اأنه  املديرية،  اأعلنت  لحق  بيان  ويف 

يف  جمهولة  جهة  اأق��دم��ت   ،2012/11/21

منطقة مرجعيون على اإطلق �ساروخني �سقطا 

يف �سهل اخليام داخل الأر�سي اللبنانية، وعلى 

الفور �سّرت وحدات اجلي�ش بالتعاون مع قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان دوريات مكثفة 

يف املنطقة، كما قامت بحملة تفتي�ش وا�سعة، 

ح��ي��ث ع���رثت ع��ل��ى ���س��اروخ م��ع��د ل��لإط��لق يف 

املنطقة املذكورة، جرى تعطيله من قبل اخلبر 

الق�ساء  باإ�رضاف  التحقيق  بو�رض  الع�سكري، وقد 

املخت�ش لك�سف ملب�سات احلادث 

وحتديد هوية الفاعلني.
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اخلطة الأمنية م�ستمرة 

ووحدات اجلي�ش تالحق 

م�سلحني ومرتكبي خمالفات
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قيادة اجلي�ش تو�سح ظروف توقيف بيار احل�سا�شاأخبار ون�شاطات

ت�����������داول ب��ع�����ش 

و�����س����ائ����ل الإع�������لم 

واملواقع الإلكرتونية 

معلومات غر دقيقة حول ظروف توقيف املدعو بيار احل�سا�ش من قبل 

وحدة من اجلي�ش. يهّم قيادة اجلي�ش اأن تو�سح اأن املدعو احل�سا�ش قد 

اأح�رض للتحقيق معه يف مو�سوع املواقف التي اأطلقها بحق اجلي�ش ع�سية 

ا ب�سمعة املوؤ�س�سة ومعنويات اأفرادها،  عيد ال�ستقلل، والتي ت�سكل م�سًّ

وقد تبني خلل التحقيق اأن بحقه ملفات ق�سائية �سابقة، منها اإقدامه 

�سه 
ّ
على الإعتداء على اأحد الع�سكريني واإ�سابته بجروح يف رقبته، وتعر

بال�رضب لأحد اأفراد الدورية التي كانت حتاول توقيفه، وحتري�سه بع�ش 

املقربني منه على القيام بحملة عرب املواقع الإلكرتونية للنيل من هيبة 

لإ�سارة  بناًء  توقيفه  ا�ستمرار  ا�ستدعى  ما  عليها،  والتطاول  اجلي�ش 

ق�سائية  ملفات  ثلثة  من  مبلف  النظر  با�رض  ال��ذي  املخت�ش،  الق�ساء 

تتعلق باملدعو احل�سا�ش.

مت�ّش  ل  التي  التعبر  حرية  حماية  على  احلري�سة  اجلي�ش  قيادة  اإن 

اأن يف تزامن هذه احلملة والأجواء الوطنية  باأمن الوطن واملواطن، ترى 

التنبه  ي�ستوجب  ما  الريبة  يثر  تزامًنا  ال�ستقلل،  عيد  رافقت  التي 

لأي  ال�سماح  اإىل عدم  الإعلم  و�سائل  وتدعو  ودوافعه،  ملعرفة خلفياته 

ها خلدمة م�سالح فردية خا�سة على ح�ساب امل�سلحة الوطنية 
ّ
كان، بجر

العامة.

حملة تلقيح 

�سد الإنفلونزا 

بدعم اأمريكي

وتوزيع هبات

اجلي�ش  بني   »cimic« املدين   - الع�سكري  التعاون  برنامج  اإط��ار  يف 

وال�سفارة الأمركية، نّفذت فرقة طبية من الطبابة الع�سكرية، حملة تلقيح 

الر�سمية  والثانويات  املدار�ش  لطلّب  الإنفلونزا  جرثومة  �سد  وا�سعة 

واجلنوب  ال�سمال  حمافظات  يف 

نحو  احلملة  و�سملت هذه  والبقاع. 

املحافظات  من  بلدة   30 يف  مدر�سة   52 على  موزعني  تلميًذا   9600

الأخرة، حقائب مدر�سية للطلب  الآونة  وّزعت، خلل  املذكورة. كذلك، 

وزارة  قدمتها  ريا�سية...(  ب��دلت  قفازات،  )معاطف،  �ستوية  وثياب 

ال���دف���اع الأم��رك��ي��ة ه��ب��ة، وذل��ك 

�سمن الربنامج املذكور.







برعاية قائد اجلي�ش العماد جان 

الركن  بالعقيد  ممثالً  قهوجي، 

عبد اللـه حوراين، اإحتفلت »هيئة 

اأبناء العرقوب« برفع العلم اللبناين عند بوابة مزارع �شبعا املحتلة، يف 

ح�شور رئي�ش احلملة الوطنية لدعم اجلي�ش ال�شيد اإبراهيم جمذوب، 

فراج،  ناتايل  الأر�ــش  جمال  ملكة  وممثلة  جمذوب  فاطمة  وال�شيدة 

واأع�شاء  العرقوب  وخماتري  بلديات  وروؤ�شاء  ال�شخ�شيات  من  وعدد 

الهيئة ومواطنني.

اأقيم  الــذي  الإحتفال  اإ�شتهل 

جنوب  النقار  بــركــة  بــوابــة  على 

العرقوب«،  اأبناء  رئي�ش »هيئة  للدكتور حممد حمدان  بكلمة  �شبعا، 

�شكر  كلمة  حـــوراين  الــركــن  العقيد  اجلي�ش  قائد  ممثل  األــقــى  ثــم 

اجلي�ش  قائد  حتيات  ناقالً  الوطنية،  بتطلعاتها  منوًها  الهيئة  فيها 

للمحتفلني. تخلل الإحتفال توقيع احل�شور على العلم اللبناين.
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ملف العيد

كانون الأول

وفود القيادة تهنئ 

الع�سكريني بالعيد

وفود  قامت  الإ�شتقالل،  عيد  مبنا�شبة 

قيادات  اإىل  بزيارات  اجلي�ش  قيادة  من 

والبحرية  ــة  اجلــوي والـــقـــوات  املــنــاطــق 

والألوية  واملواقع  واملعاهد  واملدار�ش 

امل�شتقلة  والقطع  لها  التابعة  والقطع 

التهاين  ــت  ــدم وق املــنــتــ�ــرة،  والـــقـــوى 

العماد  اجلي�ش  قائد  باإ�شم  للع�شكريني 

توجيهاته  اإليهم  ونقلت  قهوجي  جــان 

يبذلونها  الــتــي  اجلــهــود  عــلــى  وثــنــاءه 

والإ�شتقرار،  الأمــن  م�شرية  على  للحفاظ 

وحماية الوطن من الأخطار يف هذه املرحلة 

الدقيقة من تاريخه.

اأبناء العرقوب يحتفلون على بوابة مزارع �سبعا

ر�سمّيا حتتفل 

بالإ�ستقالل برعاية 

قائد اجلي�ش

اأقامت بلدية ر�شمّيا  بالعقيد رميون عازار،  برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، ممثالً 

بالإ�شرتاك مع بيت احلرف واملهن، وبالتعاون مع جمل�ش الأعمال الللبناين - ال�شيني احتفاًل 

ملنا�شبة عيد الإ�شتقالل يف �شاحة البلدة.

ح�ر الإحتفال، نواب و�شخ�شيات �شيا�شية ودبلوما�شية ودينية وفاعليات اجتماعية وروؤ�شاء 

بلديات وخماتري وعدد كبري من املواطنني.



 - الدولية  الــرج  مــدار�ــش:  من  وفــود  زارت 

وادي   - املعمدان  يوحنا  مار  الغدير،  حتويطة 

ملنا�شبة عيد ال�شتقالل تلقت قيادة اجلي�ش 

اأهلية  دعوات من جامعات ومدار�ش وجمعيات 

يف  حما�رات  واإلــقــاء  قتالية  عرو�ش  لتقدمي 

موا�شيع وطنية.

• فوج املغاوير:
ا قتالية يف:  قدمت وحدات من الفوج عرو�شً

)فرن  الدائمة  املعونة  �شيدة  راهبات  مدر�شة 

مدر�شة  )ب�شامون(،  اإيليت  مدر�شة  ال�شباك(، 

الــفــرع   - الهند�شة  كلية  اجلــمــهــور،  �ــشــيــدة 

الكاثوليك  لالأرمن  م�روبيان  ثانوية  الثاين، 

للعلوم  الــفــنــيــة  املــدر�ــشــة  حـــمـــود(،  )بــــرج 

�شد  مدر�شة  )الدكوانة(،  والتجارية  ال�شياحية 

مدر�شة  للبنات،  الر�شمية  املتو�شطة  البو�رية 

املوؤ�ش�شة  لل�شبيان،  الر�شمية  البو�رية  �شد 

مي�شال  الأب  مدر�شة   - احلديثة  اللبنانية 

خليفة )الفنار(، ثانوية ال�شان جورج )الزلقا(، 

مدر�شة �شيدة لورد لراهبات العائلة املقد�شة 

ــات )اأنــطــلــيــا�ــش(، مــدر�ــشــة بــريوت  ــي املــارون

مونتانا  مدر�شة  والبنني،  للبنات  الإجنيلية 

انـــرتنـــا�ـــشـــيـــونـــال 

ـــــك  ــــــودج )دي كــــــول

كلف  كما  املــحــدي(. 

حما�رة  اإلقاء  الفوج 

يف كني�شة مار اليا�ش 

اأنطليا�ش، بدعوة من 

موؤ�ش�شة لبورا.

ونّفذ فوج املغاوير 

قتالية  ا  عرو�شً اأي�ًشا 

القدي�شة  مدر�شة  يف: 

املحبة  لراهبات  حنة 

وثانوية  البيزن�شون، 

)الأ�ــرفــيــة(،  للبنات  الر�شمية  مغيزل  ــور  ل

املخل�شيات  للراهبات  النجاة  �شيدة  وثانوية 

)احلدث(، مدر�شة اأجماد )ال�شويفات(، مدر�شة 

حريك(،  )حارة  �شكول  اإنرتنا�شيونال  فنيك�ش 

ثانوية  ويف  )ال�شويفات(،  اخل�راء  املدر�شة 

الرو�شة )طريق املطار(.

ال�شباب  لبنان  حركة  طلب  الفوج  لّبى  كما 

بحمدون  حملة  يف  ع�شكرية  عــرو�ــش  لتقدمي 

ويف  )�شيدا(،  اأجيال  مدر�شة  ويف  املحطة،   -

املخل�شيات  للراهبات  الب�شارة  �شيدة  ثانوية 

)جون(، ويف النبطية وتبنني، ويف مدر�شة �شيدة 

)عني  الأقد�شني  القلبني  لراهبات  املعونات 

اخلروبة(، ويف موؤ�ش�شات الرعاية الإجتماعية يف 

لبنان ــ دار الأيتام الإ�شالمية )كرتمايا(.
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وحما�رضات 

يف اجلامعات 

واملدار�ش

وفود طالبية يف الريزة



85

اجلي�ش - العدد رقم 330

ملف العيد

كانون الأول

ــا يف  يف املــتــني نــّفــذ فــوج املــغــاويــر عــرو�ــشً

مدر�شة مار يو�شف، واأخرى يف مدر�شة القلبني 

الوطنية  املدر�شة  ويف  )املـــروج(  الأقد�شني 

املــارونــيــة ومــدر�ــشــة قــلــب يــ�ــشــوع لــراهــبــات 

مطران  خليل  ثانوية   - الأقــد�ــشــني  القلبني 

الأ�شقفية، يف بعلبك.

ا يف جعيتا، واأخرى  اإىل ذلك، نّفذ الفوج عرو�شً

يف مدر�شة الر�شل جونيه، ويف جبيل، ويف ثانوية 

فتاة لبنان لراهبات القربان الأقد�ش املر�شالت 

الأهــلــيــة،  املن�شف  ومــدر�ــشــة  حــبــاق(،  )بــيــت 

عم�شيت  ثــانــويــة  يف  عــرو�ــش  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 

النادي  دعــوة  الفوج   
ّ
لبى و�شمالً  الر�شمية. 

وجتمع  الــبــرتون(،   - )اإده  الريا�شي،  الثقايف 

منه  �شباط  األقى  كما  عكار،  وخماتري  بلديات 

حما�رة يف اجلامعة اللبنانية - كلية الهند�شة 

يف القبة، بعنوان دور اجلي�ش يف تر�شيخ الوحدة 

�شباب  جمعية  لــدعــوة  تلبيًة  ــك  وذل الوطنية 

األقت  عينه  الإطـــار  ويف  الوطنية.  نحو  لبنان 

جلنة من ال�شباط برئا�شة العميد ب�شام اخلوري 

اجلامعة  يف  حمــا�ــرة 

كلية   - الــلــبــنــانــيــة 

الزراعة )الدكوانة(.

• الفوج املجوقل:
الفوج  نفذ  بـــدوره 

ــا  املــجــوقــل عــرو�ــشً

ـــن بــلــديــة  ـــوة م ـــدع ب

�ــــشــــحــــرور  وادي 

ال�شفلى، وجمعية اإمناء علي النهري، ومدار�ش: 

احلكمة مار اليا�ش )كليمن�شو(، ثانوية راهبات 

التن�شئة  ثــانــويــة  احلـــمـــرا(،  )قــرنــة  الـــورديـــة 

راأ�ش بريوت  مدر�شة  ال�شباك(،  )فرن  الوطنية 

احلكمة  دار  مدر�شة  املطار(،  )طريق  الدولية 

راهبات  مدر�شة  )ب�شامون(،  اإنرتنا�شيونال 

)حمانا(،  املختلطة  الثانوية  ال�شالح،  الراعي 

مدر�شة  الــديــن(،  )بــيــت  مـــارون  مــار  مدر�شة 

راهبات ال�شليب )حراجل(، مدر�شة مار اليا�ش 

لالآباء الكرمليني )طرابل�ش( ويف املعهد الفني 

الر�شمي - البرتون.

• اأفواج التدخل:
ا يف مناطق  اأفواج التدخل نّفذت اأي�ًشا عرو�شً

دعوة  الأول  التدخل  فــوج  لّبى  فقد  خمتلفة، 

مدر�شة قدمو�ش جوار النخل )�شور(.

جامعة  يف  ا  عرو�شً الثاين  التدخل  فوج  ونّفذ 

البقاع،  فرع   - والتكنولوجيا  والعلوم  الآداب 

ومدر�شتي  )�رعني(،  اللبنانية  العهد  وثانوية 

اليا�ش(  )قب  الثانوية  الر�شل  �شيدة  راهبات 

و�شبيل الر�شاد الإبتدائية املجانية )القرعون(.

ا يف مدر�شة  وقدم فوج التدخل الثالث عر�شً

�شيتي اإنرتنا�شونال �شكول )زقاق البالط(. 

وكان لفوج التدخل الرابع عر�ش يف املدر�شة 

القّبة(،   - )طرابل�ش  الثانوية  الأرثوذك�شية 

ومدر�شة ر�شعني الثانوية.

اأّمــــا فـــوج الــتــدخــل اخلــامــ�ــش وبــالإ�ــشــافــة 

فقد  الأ�ــرفــيــة،  منطقة  يف  قــّدمــه  عر�ش  اإىل 

الــراهــبــات  لــّبــى دعـــوات عـــّدة مــدار�ــش منها: 

النموذجية  الــفــرح  )النبطية(  الأنــطــونــيــات 

متو�شطة  )جعيتا(،  �شوفور  �شان  )تبنني(، 

اإنرتنا�شيونال  املختلطة،  الر�شمية  اأنطليا�ش 

 - اللبنانية  واجلامعة  )بعبدا(،  كولدج  ليبانيز 

كلية الزراعة )الدكوانة(.

الفنية  جبيل  بنت  مدر�شة  اأحيت  ذلــك  اإىل 

العميد  ح�ره  احتفال  يف  الإ�شتقالل  ــرى  ذك

الــعــمــاد قائد   
ً
اأبـــو خليل ممــثــال �ــربــل  الــركــن 

حول  كلمة  باملنا�شبة  له  كانت  وقد  اجلي�ش، 

احلفاظ  يف  ال�شباب  ودور  الإ�شتقالل  معاين 

عليه.

�شحرور، �شيدة النياح للراهبات املخل�شيات - 

ون�شب  الع�شكري  املتحف  بو�شكو،  دون  اأبلح، 

اخلالدين يف وزارة الدفاع الوطني.

وا�شتقبل الوفود الزائرة عند متثال فخر الدين 

العقيد فوؤاد عويدات 

ـــد حــ�ــشــني  ـــعـــقـــي وال

رتباء  مع  علي  ال�شيخ 

األقى  وقــد  معاونني. 

بع�ش الطالب كلمات 

يف املنا�شبة وو�شعوا 

اأكـــالـــيـــل زهــــر اأمــــام 

ن�شب اخلالدين، قبل 

املتحف  ــــزوروا  ي اأن 

ويقوموا  الع�شكري 

بجولة يف اأرجائه.

...ويف الكّلية احلربية

الـ»اإي�شت  مدر�شة  مــن  تــالمــذة  زار 

الكّلية  املن�شورية،   - كولدج«  وود 

من  عــدد  ا�شتقبلهم  حيث  احلــربــيــة، 

الزيارة  تخّلل  والع�شكريني.  ال�شباط 

خاللها  ف 
ّ
تعر الكّلية  اأرجـــاء  يف  جولة 

كما  اأق�شامها،  خمتلف  اإىل  الــطــالب 

اطلعوا على �روط الإنت�شاب اإليها.

ويف اخلتام، مت التقاط �شور تذكارية 

اأمــام  والع�شكريني  الــطــالب  جمعت 

ن�شب ال�شهداء.



احلديثة  الرتبية  مــدار�ــش:  اإ�شت�شافت 

لراهبات  بو�شكو  دون  البقاع(،   - )العني 

ال�شاليزيان )حدث بعلبك(، راهبات القلبني 

الأقد�شني )طرابل�ش(، وح�شانة كارينا كازا )عرا(، وخالل الإحتفالت 

التي اأقامتها مبنا�شبة عيد الإ�شتقالل، وحدات من لواءي امل�شاة الأول 

وال�شاد�ش، وفوج احلدود الرية الثاين ومن قيادة منطقة ال�شمال.

وحــي  مــن  كــلــمــات  الإحــتــفــالت  تخللت 

الطالب،  قدمها  وطنية  واأغـــاٍن  املنا�شبة 

بالإ�شافة اإىل رق�شات تعبريية.

�شيدة  مدر�شة  فــوق  اجلوية  القوات  من  طوافة  حلقت  ذلــك  اإىل 

اللويزة - زوق م�شبح، حيث كان التالمذة يتجمعون للتقاط الأعالم 

التي حملتها اإليهم.
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كانون الأول

ملف العيد
رفع العلم يف الـمـدار�ش مب�ســاركة 

جوا 
ّ
�سباط تخر

فيها 

مناطق  يف  مدار�ش  عدة  اأقامت  لالإ�شتقالل،  الـــ69  الذكرى  مبنا�شة 

التعليمية  الهيئة  اأفــراد  فيها  �شارك  العلم  رفع  احتفالت  خمتلفة، 

جوا يف هذه 
ّ
والطالب، كما دعي حل�شورها عدد من ال�شباط الذين تخر

املدار�ش. 

معاين  على  �شّددت  وكلمات  وطنية  اأغــاٍن  اإن�شاد  الإحتفالت،  تخلل 

قائدها  ب�شخ�ش  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اإىل  بال�شكر  وتوّجهت  املنا�شبة 

العماد جان قهوجي.

...ومدار�ش ت�ست�سيف 

وحدات ع�سكرية
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كانون الأول

حفالت فنية

يف البيال والنوادي

فنانون يغنون 

الوطن وجي�شه

حمطات الفرح كانت كبرية 

وعامرة هذا العام يف 

احتفاالت عيد اال�شتقالل، 

ويف البيال كما يف النوادي 

الع�شكرية، �شدحت املو�شيقى 

وهتفت احلناجر، للوطن 

وجي�شه...

مع  الأول  املوعد  كان  البيال  يف 

زبيب،  واأمي��ن  م�شعالين  با�شكال 

فرقته  م��ع  زي��ن  ملحم  ك��ان  فيما 

الثاين،  احلفل  جن��م  املو�شيقية 

ف�شادت  احلما�شية  الأج����واء  اأم���ا 

ح��واىل  ح�����ش��ور  ال��ل��ي��ل��ت��ن يف  يف 

الع�شكرين  م��ن  �شخ�ص  األ��ف��ي 

وعائالتهم. 

اللبناين  العلم  األ���وان  ول��ّون��ت 

ال�شّباط،  ن���وادي  يف  ال�����ش��ه��رات 

ح��ي��ث ك��ان��ت الأج������واء رائ��ع��ة يف 

ال��ع�����ش��ك��ري - ج��ون��ي��ه  امل��ج��ّم��ع 

وفرقته  ال��ع��م��ر  زي���ن  ال��ن��ج��م  م��ع 

النادي  يف  وك��ذل��ك  املو�شيقية، 

امل��ن��ارة   - امل��رك��زي  الع�شكري 

الفنانن  مع  احل�شور  �شهر  حيث 

م�شعالين با�شكال 

زين العمر

نادر الأتات

اأمين زبيب

ملحم زين



نادر الأتات وغنوة. 

كذلك يف نادي ال�شّباط - جونيه 

���ش��ه��ر ع���دد ك��ب��ر م��ن ال�����ش��ب��اط 

وع��ق��ي��الت��ه��م م���ع ال��ف��ن��ان غ��دي 

اأحيا  فيما  املو�شيقية،  وفرقته 

املو�شيقية  وفرقته  ك�شار  روين 

ال�شهرة يف نادي ال�شّباط - رياق، 

يف حن كان رامي ح�شن وفرقته 

يف  ال�شّباط  نادي  يف  املو�شيقية 

قا�شدو  ا�شتمتع  وبدورهم  الأرز، 

برفقة  ال��رزة   - ال�شّباط  ن��ادي 

وفرقته  حم��ف��وظ  ج��ه��اد  ال��ف��ن��ان 

املو�شيقية.

اأج������واء عيد  ان��ت�����رت  ك���ذل���ك، 

جميع  يف  ال��رائ��ع��ة  الإ���ش��ت��ق��الل 

النادي  حفل  فمن  الرتباء،  نوادي 

املركزي يف الفيا�شية الذي اأحياه 

ال��ف��ن��ان رام��ي 

ب���در وف��رق��ت��ه 

بنادي  م��روًرا  املو�شيقية، 

ال�شمال حيث  يف  املركزي  الرتباء 

الفنان  بغناء  احل�شور  ا�شتمتع 

املو�شيقية،  وفرقته  ن��ور  وائ��ل 

الرتباء يف  نادي  اأجواء  اإىل  و�شولً 

جميد  الفنان  اأحياها  التي  طليا 

الرمح وفرقته املو�شيقية.
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حفالت فنية

كانون الأول

جهاد حمفوظ

رامي بدر

غنوة

وائل نور

غدي

جميد الرمح
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كانون الأول

حمطات من التاريخ

اإعداد:

با�سكال معو�ض بو مارون

روح »فرقة ال�رشق«

يف متوز 1916، وعلى اأثر م�شاريع الثورة 

الفرن�شي  احل���رب  وزي���ر  اأب��ل��غ  ���ش��وري��ا،  يف 

من بني  تطويع جمموعة  رغبته يف  البحرية 

التعاون  يف  الراغبني  وم�رص  الهند  اأرم���ن 

الفرن�شي.  العلم  ظ��ّل  يف  وطنهم  لتحرير 

وج�����رت م���ف���او����ش���ات ب���ني احل��ك��وم��ت��ني 

ه���وؤالء  ل��رك��ي��ز  واالإن��ك��ل��ي��زي��ة  الفرن�شية 

امل��ت��ط��وع��ني يف ق��ر���ص، ف��واف��ق��ت ه��ذه 

اأي��ل��ول   13 يف  ا�شتقبالهم  على  االأخ���رة 

.1916

 15 يف  الفرن�شية  احلكومة  ثّبتت  وهكذا 

بعد  امل�����رصوع  ه��ذا   1916 ال��ث��اين  ت�رصين 

اق���راح اجل���رال ك��اي��ت��ون، م��دي��ر مكتب 

املخابرات يف القاهرة بهدف اإمداد القوات 

الفرن�شية بتعزيزات ب�رصية م�شاعدة، ودعم 

العمل الفرن�شي يف ال�رصق االأو�شط، وت�شهيل 

يف  وال�شوريني  واللبنانيني  االأرم��ن  تعاون 

حترير بادهم التي يحتلها العثمانيون.

على راأ�ص هذا الفوج من املتطّوعني عنّي 

�شعيد  بور  اإىل  و�شل  الذي  روميو  املّقدم 

مع  يعمل  وراح   1916 االأول  ت�رصين   2 يف 

القيادة  اإم���رة  حت��ت  القتال  يف  ال��راغ��ب��ني 

الفرن�شية، ثم تّلقى االأمر بتو�شيع درا�شته 

ملتطوعني  املحتمل  اال�شتخدام  لت�شمل 

واأم��رك��ا  وفرن�شا  م�رص  يف  مقيمني  ج��دد 

�شمن اإطار فرقة ال�رصق.

وبهيبته  الفّذة  ب�شخ�شيته  روميو  متّيز 

و�شطوته، وقد ُو�شف باأّنه كان »روح فرقة 

ال�رصق«.

كان  ال��ذي  كولوندر  روب��ر  النقيب  اأم��ا 

برتبة  الديبلومل�شي  ال�شلك  يف  يعمل 

ق��ن�����ش��ل ل��ف��رن�����ش��ا، ف��ق��د ع���نّي م�����ش��اع��ًدا 

وك��ان  بيكو،  ج���ورج  ال�شامي  للمفّو�ص 

ميار�ص �شاحياته يف اأثناء غيابه، وقد كان 

لهيبته دورها يف تطويع عنا�رص فرقة ال�رصق 

اللبنانيني الذين غالًبا ما كانوا يحتكون به 

لهذه الغاية.

�شدرت   ،1916 ال��ث��اين  ت�رصين   26 يف 

ج��دول  م��ع  الفرقة  ه��ذه  تنظيم  تعليمات 

افتتح  االأول  االأول من كانون  العديد. ويف 

يف  م��ون��ارغ��ا  مدينة  يف  ال��ت��دري��ب  مع�شكر 

ال�رصق  قر�ص. ومع التطّوع تتالت وحدات 

اأوالً باأول.

موؤ�رشات اخليار واأهدافه!

اختيار  وراء  عديدة  وموؤ�رصات  عوامل  ثمة 

ع�شكرية  وح��دات  لت�شكيل  فرن�شا  احللفاء 

من مواطني ال�رصق االأو�شط ومنها، التقاليد 

التي  ال��ت��اري��خ  يف  امل��غ��رو���ش��ة  الفرن�شية 

كانت عاطفية وثقافية واقت�شادية اأي�ًشا، 

تتمّتع  اللذين  والنفوذ  الهيبة  اإىل  اإ�شافة 

يف اخلام�ض من اأيلول 1915 

اد الفرن�سي 
ّ
وبينما كان الطر

»غي�سن« يف مهمة �سمايل م�سّب 

نهر العا�سي، ملح اإ�سارات من 

الرّب تر�سلها جمموعة من الرجال 

امل�سّلحني؛ فاأر�سل زورًقا يّت�سل 

بقائد املجموعة، وهو �ساب اأرمني 

يدعى بيار دملكيان اأبلغه اأّنهم 4 

اآالف اأرمني من اجلن�سني يطاردهم 

العثمانيون وقد جلاأوا منذ 7 اآب 

اإىل قمم جبل مو�سى املطّل على 

البحر، ولديهم 4 اآالف بندقية، وقد 

نفدت موؤونتهم وقّلت ذخريتهم. 

اأقلت البحرية الفرن�سية االأحياء 

الباقني من هوؤالء واأنزلتهم يف 

بور �سعيد.

هذا احلادث ال�سغري الذي 

اأعقبته حوادث اأخرى، كان يف 

اأ�سا�ض م�رشوع القيادة الفرن�سية 

خالل احلرب العاملية االأوىل 

الإن�ساء فرقة ال�رشق. وقد �سّمت 

هذه الوحدة جنوًدا م�ساعدين من 

بلدان ال�رشق االأو�سط وال �سيما من 

االأرمن وال�سوريني واللبنانيني.

قاتلت 

بب�شالة 

وخا�شت 

اأق�شى املعارك

فرقة ال�رشق: نقطة االإنطالق 

اإ�سارات رجال والتقاء اأحالم وم�سالح



93

اجلي�ش - العدد رقم 330

حمطات من التاريخ

كانون الأول

لبنان،  �شوريا،  مقاطعات  يف  فرن�شا  بهما 

العراق فل�شطني واليمن.

الع�شكري  ال��ع��ون  تقاليد  جعلت  وق��د 

االأو���ش��ط  ال�����رصق  م��ن  والعاطفي  والثقايف 

ب�شكل عام ومن لبنان ب�شكل خا�ص »فرن�شا 

ما وراء البحار«.

اأم����ا االأه������داف ال��ت��ي دف��ع��ت احل��ك��وم��ة 

ال�شعبة  املهمة  هذه  قبول  اإىل  الفرن�شية 

ف��ق��د ك��ان��ت م��ت��ع��ددة وخم��ت��ل��ف��ة وميكن 

اخت�شارها باالآتي:

�شوريا  يف  الفرن�شية  احلقوق  تثبيت   -1

فرن�شا   1916 اتفاقات  منحت  وكيليكيا: 

وّقعت  حني  يف  جًدا  �شا�شعة  نفوذ  منطقة 

بريطانيا العظمى اتفاقات �رصّية مع االأمر 

العاملية،  ال��ي��ه��ودي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة  ح�شني 

تتناق�ص مع اتفاقات �شايك�ص بيكو.

على  الفرن�شية  احلكومة  وقفت  اأن  وبعد 

على  املحافظة  اأرادت  االإنكليزية،  النوايا 

يف  الع�شكري  وجودها  وتر�شيخ  حقوقها، 

ع�شكرية  ق��وة  وام��ت��اك  نفوذها،  منطقة 

املحتّلة  الدول  بتنظيم  لها  ت�شمح  نظامية 

اإىل �شوريا.  العربية  الثورة  امتّدت  يف حال 

���ش��وري��ني  ت��ط��وي��ع  لعملية  ك���ان  وه��ك��ذا 

ول��ب��ن��ان��ي��ني دالل����ة ���ش��ي��ا���ش��ة م��ه��م��ة على 

املنطقة  يف  الفرن�شي  ال��وج��ود  م�شتقبل 

الزرقاء.

واللبنانية  االأرمنية  ال�شعوب  جن��دة   -2

وال�شورية للتحرر من النر العثماين: حتى 

احللفاء  عمل  ك��ان   ،1916 ال��ع��ام  ب��داي��ة 

اإط��ار  �شمن  ي��ن��درج  االإم��راط��وري��ة  �شد 

عظيم  ع��ن  باحثة  تنطلق  ع�شكرية  حملة 

اإىل  وال�شعي  ملقاتلته،  العثماين  اجلي�ص 

عر  وجهه  يف  والفنت  االإ�شطرابات  اإث��ارة 

املعادية  ال�شعوب  ي�شتنه�شون  مبعوثني 

للعثمانيني.

يف  الفرن�شية  االأرك���ان  هيئة  ق��ررت  ل��ذا 

العنا�رص  من  اأن�شار  فرقة  ت�شكيل  القاهرة 

يف  ح�شدهم  م��ن  تتمّكن  ك��ي  امل��ح��ل��ّي��ني 

كل  يف  الحًقا  وزرع��ه��م  املطلوب،  الوقت 

االإ�شكندرون،  من  االأرم���ن  تقريًبا:  مكان 

واللبنانيون  ال��اذق��ي��ة،  يف  الن�شريون 

يف ج��ون��ي��ه، ل��ت��ث��ر امل��ن��ط��ق��ة ك��ل��ه��ا �شد 

العثمانيني.

للتطّوع:  ال�شّكان  االإ�شتجابة لطلبات   -3

فرقة  باإن�شائها  الفرن�شية،  احلكومة  كانت 

املقّدمة  الطلبات  الآالف  ت�شتجيب  ال�رصق، 

من االأرمن وال�شوريني واللبنانيني.

كل  يف  قامت  ��ا،  اأي�����شً ال�شياق  ه��ذا  ويف 

و�شوريون،  لبنانيون  انت�رص  واأينما  املهاجر 

االإمراطورية  �شد  بعمل  اإال  حتلم  ال  جلان 

�شابط  اأخ��ذ  ن��ي��وي��ورك،  ففي  العثمانية. 

تطّوع  جلنة  وتراأ�ص  املبادرة  �شابق  لبناين 

من  ب��اده��م  لتحرير  ب��ال��ق��ت��ال  ال��راغ��ب��ني 

العثمانيني. ويف الرازيل �شابط اآخر، كان 

الع�شكرية،   1913 ال��ع��ام  ث��ورة  ق��اد  ق��د 

هرع حتى باري�ص لتقدمي خدماته وخدمات 

جمموعته، مقرًحا تركيز جهود املتطوعني 

اللبنانيني وال�شوريني بهدف القيام بعمل 

ما يف �شوريا.

�شوريا  فل�شطني-  جتريدة  تعزيز   -4

يف  بفاعلية  فرن�شا  ت�شارك  مل  الفرن�شية: 

عمليات ال�رصق ال يف نواياها وال يف و�شائلها. 

املعنوية  العاطفية،  الناحية  من  ولكّنها 

وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ارت����اأت اأّن����ه ي��ج��ب اإر���ش��ال 

اإىل ال�رصق. وهكذا �شّكلت  »مواكبة للعلم« 

اإمرة  حتت  الفرن�شية«  فل�شطني  »جتريدة 

�شهر  يف  بييباب،  دو  فيليبني  العقيد 

ت�شّمنت  وق��د   1917 ال��ع��ام  م��ن  ني�شان 

االإقليمي  امل�����ش��اة  ك��ردو���ص  م��ن  ف��وج��ني 

مهمة  اإليها  واأوكلت  خيالة،  وكتيبة   ،115

مواكبة املفّو�ص الفرن�شي وعلمه، على اأن 

تكون رمًزا للتحالف الفرن�شي- الريطاين. 

قوى  ت�شّكل  اأن  فل�شطني  يف  عليها  وكان 

ق��وات  ولي�ص  فقط  وامل��ح��ط��ات  للمواقع 

مقاتلة.

وفور اإن�شائها اأر�شلت »جتريدة فل�شطني 

املركب  م��نت  على  م�رص  اإىل  الفرن�شية« 

يف  نزولها  حني  ت�شّم  وكانت  مينيتونكا 

 :1917 ني�شان   21 يف  بور�شعيد  م��رف��اأ 

ف��وج��ني م��ن ال��رم��اة اجل��زائ��ري��ني وف��وًج��ا 

م��ن ك��ردو���ص امل�����ش��اة االإق��ل��ي��م��ي 115، 

خيالة  وكتيبة  نقاالً،  وم�شتو�شًفا  واالأركان 

وامل�شالح.  االأول،  ال�شباهي  كردو�ص  من 

»جتريدة  ا�شتبدلت   ،1918 اآذار   27 ويف 

ب�»جتريدة  ا�شمها  الفرن�شية«  فل�شطني 

فل�شطني - �شوريا الفرن�شية«.

الريطانية،  احلكومة  طلب  عند  ون��زوالً 

االإ�شراك  الفرن�شية  االأرك��ان  هيئة  اأرادت 

ب��ف��اع��ل��ي��ة ب��ع��م��ل��ي��ات »جم���م���وع���ة م�����رص 

الريطانية« يف امل�رصق وبخا�شة يف املنطقة 

الزرقاء، غر اأن اأعباء اجلبهات االأخرى حالت 

ع�شكرية  حملة  تنظيم  م��ن  متّكنها  دون 

حمرمة الإر�شالها اإىل م�رص.هذا الواقع دفع 

فرن�شا اإىل تطويع جنود م�شاعدين من بني 

االأرم��ن  ا  وخ�شو�شً االأو�شط  ال�رصق  �شّكان 

يف  وح�شدهم  واللبنانيني،  وال�����ش��وري��ني 

 - فل�شطني  جتريدة  لتعزيز  قتال  وحدات 



94

اجلي�ش - العدد رقم 330

�شوريا الفرن�شية.

ا���ش��ت��خ��دام   -5

ف�����رق�����ة ال�����������رصق يف 

ع���م���ل���ي���ات ال����ت����دّخ����ل 

يف  اأو  �شوريا  يف  الفرن�شي 

يخططون  احللفاء  كان  كيليكيا: 

منذ العام 1916 لعمليات تدّخل 

م��ت��ع��ددة االأ���ش��ك��ال يف ���ش��وري��ة 

وكيليكيا، وبالتحديد اإنزال قوات 

فرن�شية تعززها ثورة �شاملة �شد 

االإت�����ش��ال  وب��ه��دف  العثمانيني. 

باملتمردين عر جنود من بادهم، 

ك����ان ال ب���د م���ن ا����ش���راك ف��رق��ة 

بالعمليات وبالتايل بقوات االإنزال. 

ا يف 
ً
وقد كتب اجلرال بايود تقرير

تفتي�شية  جولة  عقب  ال�شدد  ه��ذا 

قام بها على فرقة ال�رصق املتمركزة 

يف قر�ص.

دوافع التطّوع عند عنا�رش 

فرقة ال�رشق

اخ���ت���ل���ف���ت دواف��������ع ال���ت���ط���ّوع 

واللبنانيني  االأرم��ن  عند  وتعدّدت 

ك��ان  اأوىل  ب��درج��ة  وال�����ش��وري��ني. 

ال�����ش��ب��ب ال������ذي دف�����ع االأرم������ن 

اإىل  وال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  وال�����ش��وري��ني 

الفرن�شي،  اجل��ي�����ص  يف  ال��ت��ط��ّوع 

العثماين  ال��ن��ر  خلع  يف  رغبتهم 

باأخرى حتت  اأو  وليكونوا بطريقة 

حماية فرن�شا.

العام  منذ  ان�رصفوا  فالعثمانيون 

يف  امل��ج��ازر  ارت��ك��اب  اإىل   1915

لل�شكان  الرهيب  واالإبتزاز  ال�شغرى،  اآ�شيا 

والفل�شطينيني  وال�شوريني  اللبنانيني 

وانكلرا.  بفرن�شا  باالت�شال  املهتمني 

نظام   1916 االأول  ك��ان��ون  يف  واأب��ط��ل��وا 

املعرف  لبنان  جبل  ود�شتور  االمتيازات 

واأج��روا  االأوروب��ي��ة،  القوى  قبل  من  بهما 

اللبنانيني على اخلدمة الع�شكرية االإجبارية 

واجتاحت قواتهم اجلبل كله.

ويف ح���وران، رف�����ص ال��ف��اح��ون ال���دروز، 

اإىل  قمحهم  ت�شليم  نف�شها،  ال�شنة  خ��ال 

�شّبب  مما  ورقية  عملة  لقاء  العثمانيني 

تدمر عدة قرى.

البحر  الفرن�شية يف  املراكب  وجود  وكان 

الفرن�شية  البحرية  واح��ت��ال  املتو�شط، 

على  اإنزال  بعملية  والتهديد  اأرواد،  جزيرة 

حتًما  �شت 
ّ
حر عوامل  اللبناين،  ال�شاطئ 

قا�شية  ت��داب��ر  ات��خ��اذ  على  با�شا  ج��م��ال 

اإىل وقف ت�شاعد هو�ص  اأكرث فاأكرث توؤول 

احلرب.

قيمة فرقة ال�رشق

اجليو�ص  جانب  اإىل  ال�رصق  فرقة  قاتلت 

احلليفة التي كانت تتمّتع بخرة وا�شعة يف 

القتال وذات قيمة ع�شكرية ال تقبل اجلدل. 

وكان دورها متنا�شًبا مع تاأليفها وعديدها، 

ال�شعوبات  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ه���ذا،  وم��ع 

تنظيمها  تعرقل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املتنوعة 

ال�رصق  فرقة  القت  خدماتها،  �شر  وح�شن 

التقدير من القيادة الريطانية.

الع�شكرية  املتطوعني  قيمة  اإختلفت 

كان  ع���ام،  وب�شكل  اأ���ش��ول��ه��م.  ب��اخ��ت��اف 

وح�ّشهم  كرياوؤهم  وال�شوريني  للبنانيني 

قيمتهم  اأن  غ��ر  ون�����ش��اط��ه��م،  ل��ل��ك��رام��ة 

متطوعو  اأم��ا  متو�ّشطة.  كانت  الع�شكرية 

الوطنية  اأمركا فكانوا مفعمني باحلما�شة 

فيما  اجلديد،  العامل  حيوية  فيهم  وت�شّج 

كان متطوعو م�رص �شيئي التح�شر ليكونوا 

جنوًدا.

اأك���رث خ�شونة  االأرم����ن  ك���ان  ب��امل��ق��اب��ل، 

ال�شعيد  على  وك��ف��اءة  وع��زًم��ا  و���ش��اب��ة، 

كهم روح قومية 
ّ
الع�شكري، حيث كانت حتر

الفرن�شي.  النظام  م��ع  اأح��ي��اًن��ا  تتاآلف  مل 

وب�شورة عامة، كان الأهل جبل مو�شى عناد 

التعب،  مقاومة  على  وال��ق��درة  اجلبليني 

للقتال  ي�شعون  ال��ف��رق��ة  اأع�����ش��اء  وك���ان 

كثًرا  يظهرون  وك��ان��وا  وطنية،  الأ�شباب 

العالية  القتالية  وال����روح  احلما�شة  م��ن 

بهم من هدفهم 
ّ
تقر الظروف  كانت  عندما 

القومي.

متّكنت  ال�شعوبات،  كل  من  الرغم  على 

فرقة ال�رصق من اإر�شاء اجلرال بايود الذي 

والتنظيم  التطّوع  زي��ادة  اأن�شار  من  كان 

بهدف ت�شكيل لواء.

بب�شالة  ال��ف��رق��ة  ق��ات��ل��ت  ال���واق���ع،  يف 

احلليفة.  العليا  القيادة  تهاين  وا�شتحّقت 

العملية  يف  احل�����ش��ن،  ال��ب��اء  اأب��ل��ت  ف��ق��د 

الهجومية الكرى �شد نابل�ص يف 19 اأيلول 

1918، �شمن جتريدة فل�شطني - �شوريا 

�شد  املعارك  اأق�شى  وخا�شت  الفرن�شية، 

املواقع االأملانية الفائقة التح�شني، ما حدا 

باجلرال اللنبي على تهنئتها.

اجلي�ص  »ت��اري��خ  ك��ت��اب:  ع��ن  ف 
ّ
بت�رص  •

)اجلزء   1946  -  1916 املعا�رص  اللبناين 

�شامي  املتقاعد  العميد  تاأليف   - االأول(« 

ريحانا، وترجمة العميد اأنطوان جنيم.

كانون الأول

حمطات من التاريخ
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كانون الأول

من القامو�ش

اإعداد:

الأ�ستاذ جوزف نعمة
ية 

�سكر
الع

الرتب 

يف 
تها 

ودلل

بية
لعر

غة ا
الل

اجلي�ش  يف  التنظيمية  الألقاب  حتدد 

�سالحيات الع�سكريني وم�سوؤولياتهم, 

حتكم  ال��ت��ي  الرتاتبية  وب��ال��ت��ايل 

اأفراد اجلي�ش وعنا�رصه والتي مبوجبها 

كه ويتحدد دوره.
ّ
يتم حتر

اأًيا  الع�سكرية,  الرتبة  اأّن  الثابت  ومن 

ابتكرت  التي  الأنظمة  من  تعترب  تكن, 

لتحديد العالقات املتبادلة بني الروؤ�ساء 

• اجلندي:
اأي  اجل��ن��ود  جّند  يقال   

�صار  اأي  وجتّند  جمعها، 

اأي�ًصا  يقال  كما  جندًيا، 

غ 
ّ
اأي تفر للأمر  اتخذ جنًدا 

ل���ه. وك��ل��م��ة اجل��ن��د جتمع 

كما  وج��ن��ود  اأج��ن��اد  على 

لكلمة  ا�صتعماالً  ثمة  اأن 

جتنيد والتي تاأتي مبعنى 

ج���م���ع اجل����ن����ود، وم��ن��ه��ا 

و���ص��ي��ل��ة جلمع  اب��ت��ك��رت 

الدول  اإليها  تلجاأ  اجلنود 

وعرفت  احلروب،  اأيام  يف 

با�صم التجنيد االإجباري.

ال�صارة  اأّن  اىل  اإ���ص��ارة 

املرفقة هي �صارة جندي 

اأول.

• العريف:
اأي  ع��رف��اء  على  جتمع   

ال���ع���امل ب��ال�����ص��يء وم��ن 

والقّيم  اأ�صحابه،  ف 
ّ
يعر

باأمر القوم، كما يقال اأمر 

عريف اأي معروف.

• الرقيب: 
جت���م���ع ع���ل���ى رق����ب����اء، 

ال��رق��ي��ب ه���و احل���ار����س، 

نف�صه  رقيب  هو  فيقال 

فل  اأعماله  ينتقد  اأن��ه  اأي 

اإىل  للنا�س  �صبيلً  ي��دع 

البع�س  ب��راأي  وهو  لومه، 

احلافظ واملنتظر.

اأخ���ًرا  اجلي�س  ورق��ي��ب 

طليعته.

• املوؤهل: 
ه���و ال���ق���ادر امل��ق��ت��در 

التي  املوؤهلت  و�صاحب 

اال�صتعدادات  من  تعترب 

ال��ت��ي جتعل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

ال��رج��ل م���وؤه���ًل الأم����ر م��ا، 

واإل�����ي�����ه ع�������ادة ت���وك���ل 

التي  ال�صعبة  املهمات 

ا اإىل عامل  حتتاج خ�صو�صً

اخلربة.

• املعاون:
 اإن����ه امل�����ص��اع��د االأب����رز 

الفئات  واملعني ملختلف 

ثلث  عن  م�صوؤوالً  ويكون 

واح��دة  ك��ل  ت�صم  حظائر 

ع�صكرًيا  ع�رش  اأح���د  منها 

ي���و����ص���ع���ون ب����اإم����رت����ه، 

جهوزية  على  وي��ك��ون��ون 

لتنفيذ  ودائ���م���ة  ت���ام���ة 

االأوامر والقيام باملهمات 

املوكلة اإليهم.

• املالزم: 
اإن�����ه ال�����ص��خ�����س ال�����ذي ي��ل��زم 

�صبب  اأم��ا  يفارقه.  وال  ال�صيء 

يلزم  اأن��ه  اإىل  فيعود  الت�صمية 

اليوم  وهو  يفارقه،  وال  ف�صيله 

اأو  الف�صيلة  اآمر  من�صب  ي�صغل 

اللغوي  امل�صطلح  ويف  الرعيل. 

ثبت  اأي  ال�����ص��يء،  ل��زم  للكلمة 

ما  العلماء  ا�صطلح  ويف  عليه، 

عن  انفكاكه  مينع 

ال�������ص���يء. اأم���ا 

عند  امل�����لزم 

اأه����ل ال��ب��ي��ان 

ي�صتلزم  فما 

���ص��ي��ًئ��ا اآخ����ر 

وامل������������لزم 

ع��ن��د اأرب����اب 

ال�����ص��ي��ا���ص��ة 

فوق النفر.

• النقيب: 
هو �صاهد القوم و�صمينهم وعريفهم اأي 

اأحوالهم  ينّقب  الأن��ه  وراأ�صهم،  كفيلهم 

ويعرفها، وهو الذي يتق�ّصى اأحوال قومه، 

الأنه  نقيًبا  له  وقيل  االأك��رب.  الرئي�س  وهو 

مناقبهم  ويعلم  القوم  اأمر  دخيلة  يعرف 

وهو الطريق اإىل معرفة اأمورهم. والنقباء 

النا�س  ب��واط��ن  اأ���رشف��وا على  ال��ذي��ن  ه��م 

فا�صتخرجوا خفايا ال�صمائر.
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من القامو�ش

كانون الأول

به كل  الذي ي�سطلع  والدور  واملروؤو�سني 

اأفراده  بني  القائمة  العالقة  وعمق  منهم, 

ومكوناته على اختالفها.

دولة  لكل  اأن  هنا,  بالذكر  اجلدير  ومن 

بتحديد  اخل��ا���س��ة  اأنظمتها  ال���دول  م��ن 

ال�سالحيات والواجبات املتعلقة بكل رتبة 

دولة  لكل  اأن  كما  الع�سكرية,  الرتب  من 

التدرج  اأوقات  بتحديد  اخلا�سة  قوانينها 

والرتقية من رتبة اإىل اأخرى, و�رصوط منح 

الرتب وجتريد حاملها منها... و�سنعر�ش يف 

ما يلي معاين رتب الع�سكريني ابتداًء من 

رتبة جندي وانتهاًء برتبة عماد, اأعلى رتبة 

يف �سّلم رتب ال�سباط يف اجلي�ش اللبناين.

• الرائد: 
هو الذي يرتاد املواقع واملوا�صع امللئمة 

لنزول الع�صكر وي�صطلع عادة مبهمة التعرف 

املنطقة  هذه  واإع��داد  اإقامتهم  منطقة  على 

مع  فيها،  واقامتهم  بها  ال��ق��وات  ل��ن��زول 

االحرتازية  واالأم��ن  احليطة  اإج��راءات  تنظيم 

حلماية القوات. ويقال راد االأر�س اأي تفّقد 

اإذا  ما  ل��رى  واملياه  املراعي  من  فيها  ما 

كان �صاحًلا النزول فيها . والرائد هو الر�صول الذي ير�صله القوم 

لينظر لهم مكاًنا ينزلون فيه ومنه قولهم: الرائد ال يكذب اأهله اأي 

ال يكذب عليهم يف �صفة املكان الذي ي�صفه لهم الأن امل�صلحة 

م�صرتكة بينه وبينهم.

• املقدم: 
هو االآمر الذي يتقدم الطليعة من اجلي�س 

وقد اأطلق العرب على املقدم ت�صمية »اآمر 

وقد  مقاتل،  األف  يقود  الذي  الكردو�س« 

عرف قدمًيا با�صم »مقدم الع�صكر«.

• العقيد:
القوم زعيمهم الذي مي�صك بخيط   عقيد 

الذي  ال�صابط  على  اأطلق  لقب  وهو  العقد 

ت�صكيل  يف  م��وؤط��رة  �رشايا  ع��دة  يتوىل  ك��ان 

الطابور.  اأي  »ال��رت��ل«،  با�صم  يعرف  ك��ان 

با�صم  فوجه  على  و�صعت  فقد  �صلطته  اأما 

»ال�صلطة الفوجية«.

• العميد:
اأو  االأم��ور  عليه يف  املعتمد  ال�صيد  لغًة  اإنه   

املعمود اإليه، وعميد القوم �صيدهم و�صندهم 

ال���ذي ي��ع��م��دون اإل��ي��ه يف احل��وائ��ج. وي��ق��ال: 

على  اأي  راأيهم  عمود  على  القوم  اإ�صتقام 

العمود  ويقال  عليه.  يعتمدون  الذي  الوجه 

والعمدة، وقد وردت لفظة العمدة كرئي�س 

للبلدية، مثًل »عمدة باري�س«.

• اللواء: 
اإل��ي��ه مهمة  توكل  ال��ذي  ال��ق��ادة  ه��و كبر 

واحل��رب،  ال�صلم  يف  واإدارت��ه  اجلي�س  ت�صير 

وقد  اجلي�س،  اأم��ر  اأي  ل��واء«  »م��ر  واأ�صله 

يتوىل  من  معنى  يف  االأم��ر  لفظة  ا�صتعملت 

اآالف  ع�رشة  يقود  ال��ذي  وه��و  اجلي�س  اإم���ارة 

مقاتل.

• العماد: 
للجي�س  ال��ع��ام  القائد  اأي  اجلي�س  عماد 

الرتبة  وه��ذه  قيادته.  مهمة  اإليه  اأوك��ل��ت 

تعطى يف لبنان لقائد اجلي�س فقط. ولفظة 

اإليه،  اأوك��ل  اأو  اإليه  عمد  اأي  عمد  من  عماد 

لكل  املعتمد  االأ�صا�صي  الركن  هو  والعماد 

اأمر.

ودالالتها،  الرتب  تنوعت  ومهما  اأخ��ًرا، 

عن  امل��داف��ع��ني  طليعة  اجل��ي�����س  ي��ب��ق��ى 

ت�صحية  �رشف،  املقد�س:  الثالوث  هذا  وي�صتمر  واأبنائه،  الوطن 

ال�صافية ومنوذًجا يحتذى  للوطنية  وفاء عنواًنا �صارًخا و�صادًقا 

يف البطولة وال�صهامة والنبل.







احلّد من املخاطر

حلقات،  ث���اث  �إىل  �ل��ع��م��ل  ور���ش��ة  ��َم��ت  ُق�����شِّ

�لأوىل م�شاريع �حلّد من خماطر  تناولت �حللقة 

�لكو�رث �لطبيعية يف لبنان حيث حتّدث رئي�س 

�خلطة  عن  حمد  بال  �لربوف�شور  بريوت  بلدية 

و�أو�شح  �لبلدية يف هذ� �ملجال.  �لتي تعتمدها 

�ملتحدة  �لأمم  حملة  �إىل  �ن�شّمت  ب��ريوت  �أّن 

�لهادفة �إىل جعل �ملدن مرنة ومقاومة للكو�رث 

.)UNISDR(

وقال �إّن �لن�شمام �إىل هذ� �مل�رشوع يحّتم على 

�ملدن �إلتز�م نقاط �أ�شا�شّية منها:

- �لتنظيم و�لتن�شيق على �شعيد �حلكومات 

�ملحلية، لفهم ماهية �لكو�رث �لطبيعية وكيفّية 

�حلّد من خماطرها، وحتديد ميز�نّية لذلك. 

- �حلفاظ على �أحدث �لبيانات ب�شاأن �ملخاطر 

وَمو�طن �ل�شعف وتقييم �ملخاطر، و��شتخد�مها 

كاأ�شا�س خلطط �لتنمية �حل�رشية، و�لإ�شتثمار يف 

بنى حتتّية حتّد من �لأخطار... 

- تطبيق �أنظمة بناء ومبادئ تخطيط ��شتخد�م 

�لأر��شي مبا يتو�فق مع �ملخاطر... 

�حلّد  على  وت��دري��ب  تعليم  بر�مج  �إدخ���ال   -

�لكو�رث، يف �ملد�ر�س و�ملجتمعات  من خماطر 

و�مل��خ��ازن  �لبيئي  �ل��ن��ظ��ام  وح��م��اي��ة  �ملحلية، 

�لفي�شانات  خطر  م��ن  للتخفيف  �لطبيعية 

و�لعو��شف وغريها من �لكو�رث �لتي ميكن �أن 

�س لها �ملدينة.
ّ
تتعر

- و�شع �أنظمة �إنذ�ر مبكر، وتطوير قدرة �إد�رة 

�لطو�رئ... 

رئي�شة  �ل�شيدة هبة حاج فلدر،  كذلك قّدمت 

و�لتعاون  للتنمية  �ل�شوي�رشية  �لوكالة  مكتب 

)SDC(، مد�خلة يف �إطار �لتعاون �لدويل للحّد 

من خماطر �لكو�رث، م�شرية �إىل دور �لوكالة يف 

هذ� �ملجال. 

�إ�شعاف  ومت��اري��ن  م��ن��اور�ت  �حللقة  و�أع��ق��ب 

قّدمها عنا�رش من �لدفاع �ملدين وفريق مكافحة 

خماطر �لكو�رث �لطبيعّية يف �جلامعة �لأمريكية. 

الأخطار الطبيعية

يف لبنان

ق 
ّ
تطر �ل��ث��ان��ي��ة،  �حللقة  يف 

�ن���و�ع �ل��ك��و�رث  �إىل  �مل��ح��ا���رشون 

�لطبيعّية �لتي ميكن �أن يو�جهها لبنان، وقّدم 

كلٌّ �رشحه يف نطاق تخ�ّش�شه.

عن  حم��ا���رشًة  ق���ّدم  حر�جلي  حممد  �ل��دك��ت��ور 

�لت�شميم  على  توؤّثر  �لتي  �لزلز�لية  �ملخاطر 

ا  �لهند�شي للبنى �لتحتّية يف لبنان، وقّدم عر�شً

�حلا�شلة  و�لن�شاطات  �لأر�شية  �لطبقات  حول 

على م�شتوى كل منها. 

على  للبنان  �لتكتوين  �ملوقع  حر�جلي  وحّدد 

�حلركات  من  للكثري  �شه 
ّ
يعر و�ل��ذي  �خلارطة، 

�إىل �لدر��شة �لتي قامت بها  ًقا 
ّ
�لزلز�لية متطر

�جلامعة �لأمريكية و�لتي ق�ّشمت لبنان �إىل ثاثة 

حماور بح�شب ن�شبة مر�عاة �لأبنية �رشوط مقاومة 

�لزلزل. 

و�����رشح �ل���دك���ت���ور ع��ط��ا �ل��ي��ا���س م���ن ق�شم 

خماطر  �لأم��ريك��ي��ة،  �جل��ام��ع��ة  يف  �جليولوجيا 

�لتي  �ملوجة  بهذه  ًفا 
ّ
معر لبنان  �لت�شونامي يف 

�أو  �أر�شية،  �نهيار�ت  �أو  �أر�شية،  هّزة  ت�شّببها 

ثور�ت بركانية، �أو �أج�شام من �لف�شاء... 

كارثة  وقعت  حني   2004 �لعام  منذ  وق��ال: 

�لدر��شات  �لهندي، تطّورت  �ملحيط  ت�شونامي 

و�لأب���ح���اث ب��ه��دف �إع�����ادة ب��ن��اء دل��ي��ل وجمع 

معلومات عن هذه �لظاهرة. و�إذ� عدنا بالتاريخ 

�شا للت�شونامي 
ّ
ناحظ �أن لبنان وجو�ره قد تعر

�ت منذ �لقدم، م�شّدًد� على �رشورة و�شع 
ّ
عّدة مر

يف  �لكارثة  هذه  خماطر  من  للحّد  ��شرت�تيجّية 

حال وقوعها، من خال �إن�شاء نظام �إنذ�ر، ودعم 

وحتديثها،  �ملخاطر  حول  و�لأبحاث  �لدر��شات 

ورفع م�شتوى �لتوعية حول هذ� �ملو�شوع.

كذلك حتّدثت �ملديرة �لعامة جلمعية �لرثوة 

�شو�شن  �ل�شيدة   )AFDC( و�لتنمية  �حلرجية 

فخر �لدين عن خماطر حر�ئق �لغابات يف لبنان. 

�مل�شاحات  خ�شارة  ن�شبة  �أّن  ب��الأرق��ام  وبّينت 

�حل��ر�ئ��ق،  ب�شبب  ا  خ�شو�شً ت��ت��ز�ي��د  �خل�����رش�ء 

�لأر����ش��ي  تنظيف  �أع��م��ال  عن  ناجم  ومعظمها 

�لزر�عية. 

تو�جه  لبنان  يف  �حلر�ئق  �إد�رة  �أّن  و�أو�شحت 

بني  �لتن�شيق  �شعف  �أب��رزه��ا:  م�شاكل  ع���ّدة 

�لأجهزة �ملعنية باملكافحة، �لنق�س يف �خلرب�ت 

�لتجهيز�ت  يف  �لنق�س  �حلر�ئق،  لإد�رة  �لفنية 

�لنق�س  �لغاية،  لهذه  �ملخ�ّش�شة  و�مل��ع��د�ت 

يف �لتمويل لتاأمني حاجات فرق �لتدخل وعدم 

و�شع ��شرت�تيجية و��شحة وفاعلة. من هنا كانت 

�ل�شرت�تيجية �لوطنية لإد�رة حر�ئق �لغابات يف 

لبنان بالتعاون مع �لأمم �ملتحدة �لعام 2009.

�ل��دك��ت��ور ن���دمي ف���رج �ل�����ل��ه ت��ن��اول خماطر 

لثاثة  �س 
ّ
معر لبنان  �إّن  وق��ال  �لفي�شانات، 

�ل�شاحلية،  و�ل�شيول  �لدفق،  وهي  منها  �أن��و�ع 

وفي�شانات �ملناطق �حل�رشية و�ملدن.
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كانون الأول

ور�شة عمل

�إعد�د:

ندين البلعة

ور�شة عمل 

للحّد من خماطر 

الكوارث يف 

AUB الـ

بح�شور ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن غ�شان عبد ال�شمد، اأقامت اجلامعة الأمريكية 

يف بريوت )AUB( - ق�شم ال�شحة البيئية، ور�شة عمل حول »احلّد من خماطر الكوارث 

اأركان  )من  فرح  جان  العقيد  بينهم  من  كان  حما�رضين،  عّدة  فيها  �شارك  الطبيعية« 

اجلي�ش للعمليات( الذي حا�رض حول دور اجلي�ش يف هذا املجال.

الن�شيد الوطني ون�شيد اجلامعة الأمريكية افتتاًحا، ثّم رّحب مدير ق�شم ال�شّحة البيئّية 



متكاملة  �إد�رة  �إي��ج��اد  ����رشورة  على  و���ش��ّدد 

�ملياه  م�شادر  �إد�رة  خ��ال  م��ن  للفي�شانات 

�ل�شاحلية،  و�ملناطق  �لأر��شي  �إد�رة  ومنابعها، 

و�إد�رة �ملخاطر �لتي تهّددها... 

خطط مكافحة املخاطر

�خلطط  نوِق�شت  و�لأخ��رية  �لثالثة  �حللقة  يف 

يف  �لطبيعّية  �لكو�رث  خماطر  من  للحّد  �لازمة 

عن  بافيت�س  ناتايل  �لآن�شة  فتحّدثت  لبنان، 

برنامج �لمم �ملتحدة للحّد من خماطر �لكو�رث. 

من  كثرية  لأن��و�ع  �س 
ّ
معر لبنان  �إّن  قالت  وقد 

�أبرزها،  �أ�شباب  لعّدة  وذلك  �لطبيعّية  �لكو�رث 

هذ�  يف  �حلكومية  �ل�����وز�ر�ت  دور  حم��دودي��ة 

�لعمر�ين  و�لتو�ّشع  �لع�شو�ئي  �ل�شكن  �ملجال، 

غياب  �لبناء،  قو�نني  �إنفاذ  عدم  �ملحّدد،  غري 

تنظيم ��شتخد�م �لأر��شي وجمموعة من �لعو�مل 

�لبيئّية.

 UNDP �أّن �لدر��شة �لتي قامت بها �ل� كما 

خماطر  لإد�رة  �لأ�شا�شية  »�لإحتياجات  ح��ول 

ما  غالًبا  لبنان  يف  �أن��ه  ��شتنتجت  �ل��ك��و�رث«، 

و�إع��ادة  لاإغاثة  و�جلهود  �مل��و�رد  توجيه  يتّم 

�لتاأهيل و�لإعمار، ويتّم جتاهل �لوقاية وعملية 

توقيع  �إىل  و�أ�شارت  �لكو�رث.  خماطر  من  �حلّد 

ق��در�ت  »تعزيز  م�رشوع  �ملتحدة  و�لأمم  لبنان 

�إد�رة خماطر �لكو�رث يف لبنان« )�أيار 2009(، 

�لذي يت�شّمن كخطوة �أوىل، تقومي 

مكافحة  جمال  يف  �لقائمة  �لأ�ش�س 

�ملجال،  هذ�  يف  و�خل��ربة  �ملخاطر 

ودعم �إن�شاء �إطار موؤ�ش�شاتي جديد 

للحّد من خماطر �لكو�رث �لطبيعّية 

من  �لوطنية  �لإ�شتجابة  وتعزيز 

خال توحيد �خلطط �لقائمة.

رئي�س  �أي�ًشا  �حللقة  يف  وحت��ّدث 

ق�شم �لتدريب يف �ملديرية �لعامة 

�شاحلاين،  نبيل  �مل���دين  للدفاع 

تدريب  �أهمية  على  ���ش��ّدد  �ل���ذي 

و�لإط��ف��اء  �لإ���ش��ع��اف  �أ�ش�س  على  �مل��و�ط��ن��ني 

 �
ً
و�لإنقاذ و�لإخاء بحيث يكون كل مو�طن عن�رش

�لآخرين  حياة  لإنقاذ  �مل��دين  للدفاع  م�شاعًد� 

نوٍع  �أي  من  كارثة  ملو�جهة  �لتح�شري  �إط��ار  يف 

كانت. كما �أ�شار �إىل �إن�شاء �لدفاع �ملدين فريًقا 

مع  �لتن�شيق  و�إىل  �لطو�فات،  بو��شطة  حممولً 

خمتلف �لأجهزة �ملخت�ّشة من جي�س و�أمن د�خلي 

و�شليب �أحمر...

�لعقيد جان فرح تناول دور �جلي�س يف جمال 

ًقا �إىل ن�شاطاته 
ّ
�حلّد من خماطر �لكو�رث متطر

وم�شاركته  و�لإجتماعية،  �لإمنائية  �حلقول  يف 

وقيامه  �ملناطق،  وت�شجري  �حلر�ئق  �إخماد  يف 

بعمليات �إخاء و�إنقاذ و�إغاثة يف خمتلف �لظروف 

م�شح  جل��ان  ت�شكيله  �إىل  بالإ�شافة  �ملناخية، 

وتقييم �لأ�رش�ر �لناجمة عن �لكو�رث �لطبيعية 

و�حلو�دث �لطارئة... 

و�أ�شار �لعقيد فرح �إىل توقيع �جلي�س مذكر�ت 

و�ل��دول��ي��ة  �لوطنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  تفاهم 

بالإ�شافة  و�مل�����ش��وؤول��ي��ات،  �لأدو�ر  لتحديد 

ودمج  للتاأهب،  خا�شة  ��شرت�تيجّية  و�شع  �إىل 

�ملناهج  يف  و�لكو�رث  للمخاطر  �لتوعية  بر�مج 

ون�رش  �لدفاع  وز�رة  �عتمدتها  �لتي  �لتدريبّية 

م��ن خال  �ل��ك��و�رث  م��ن خم��اط��ر  ثقافة �حل���ّد 

�ملحا�رش�ت و�مل�شاركة يف �لندو�ت �ملتخ�ّش�شة 

يف �ملد�ر�س و�جلامعات.

»�لهيئة  يف  �جلي�س  م�شاركة  عن  حت��ّدث  كما 

�إعد�د  يف  وم�شاهمته  �لكو�رث«  لإد�رة  �لوطنية 

م�رشوع قانون لها.

عن  حت��ّدث  ل��ل��ك��و�رث،  �لإ�شتجابة  �إط���ار  ويف 

�لإنذ�ر  م�شتويات  مع  تتاءم  ومتارين  مناور�ت 

�لتي �عتمدتها �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لكو�رث 

�عتماد  �إىل  بالإ�شافة  عاملية،  معايري  �شمن 

�حلاجة،  ل��دى  تلقائًيا  تطبق  وتعليمات  خطط 

خال  من  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  عملية  يف  و�مل�شاهمة 

�ملتعلقة  �لبيانات  وجمع  �مل�شبق  �لتخطيط 

بالكو�رث وحتليلها و�قرت�ح �ملنا�شب للتدّخل 

�ل�رشيع و�لفاعل للمعاجلة.

و�ختتم �لعقيد فرح مو�شًحا من خال �خلرب�ت 

�ل�شابقة، �أّن �لأجهزة �لفاعلة لإد�رة �لكو�رث هي 

�شمن  �حلالة،  بح�شب  مًعا  وتن�ّشق  تعمل  �لتي 

منط �رشيع، وترفع جهوزّيتها مع �رتفاع خطورة 

تنظيمها،  خ��ال  من  ت�شتطيع  بحيث  �حل���دث، 

�لأح��د�ث  و�إد�رة  بفعالية  و�لتدخل  �ل�شيطرة 

و�شعها  �إىل  �لأم��ور  و�إع��ادة  �خل�شائر  لتخفي�س 

�لطبيعي.

م�شوؤول �لتدريب يف �ل�شليب �لأحمر �للبناين، 

�ل�شّيد نبيه جرب، حا�رش عن خّطة �ل�شليب �لأحمر 

من  ل��ل��ح��ّد  و2017   2013 ب��ني  م��ا  ل���اأع���و�م 

كارثة  لبنان  �رشبت  �إذ�  وقال  �لكو�رث،  خماطر 

�لإعتماد على جهودهم  كبرية، على �ملو�طنني 

ومهار�تهم �لإنقاذية �خلا�شة يف �ل�12 �إىل 48 

�لأفر�د  �لكارثة، من هنا على  �لأوىل بعد  �شاعة 

و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ت��دّرب على ه��ذه �مل��ه��ار�ت 

وممار�شتها لاإ�شتعد�د لأي �شوء. 

�أّما خّطة �ل�شليب �لأحمر �للبناين يف هذ� �ملجال 

�شة للخطر، من 
ّ
فتطال حو�ىل 30 موؤ�ش�شة معر

وتوعية  �أولية  �إ�شعافات  دور�ت  تاأمني  خ��ال 

حول كيفّية �حلّد من خماطر �لكو�رث وتدريب 

جمموعات خمت�ّشة. 

ت�شوير: جاك واكيم
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يف اجلامعة فاروق مرعبي باحل�شور، وا�شتهّل الدكتور Peter Dorman رئي�ش اجلامعة 

الوحيدة يف  الأمريكية هي  اجلامعة  اأّن  على  م�شّدًدا  املحا�رضات  بريوت  الأمريكية يف 

مرنة  اإخالء  خّطة  ومتلك  البيئّية،  املخاطر  ملواجهة  فرًعا  تخ�ّش�ش  التي  الأو�شط  ال�رضق 

ترتكز على الدرا�شات والأبحاث، والتوعية، واملباين املقاومة، واملركز ال�شّحي املتطّور 

وغريها.
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وال�سيا�سية  املت�ساعدة  الإقليمية  التطورات  ظل  يف 

املت�سارعة التي تع�سف باملنطقة ع�سكرًيا واقت�سادًيا 

اإىل خلق منظومات  الدول  العديد من  ي�سعى  وطائفًيا، 

الفقري  عمودها  واأمنًيا،  واجتماعًيا  اإقت�سادًيا  اآمنة 

موؤ�س�سات الدفاع الوطني )اجلي�ش(، بينما يجد ال�سعب 

اللبناين نف�سه اأمام حمنة وطنية كربى ت�ساف اإىل اأزمات 

الوطن املحا�رص بلهيب النار، عنوانها ا�ستهداف اجلي�ش.

املادية  امكاناتها  كل  بو�سع  والربملانات  واحلكومات  ال��دول  تقوم  الإقليمي  و�سعنا  مثل  و�سع  ويف 

دورها،  بتفعيل  ي�ساهم  ما  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  ف 
ّ
بت�رص والإعالمية  والت�رصيعية  وال�سيا�سية  واللوج�ستية 

وتعزيز قوتها وتنمية قدراتها، ومينحها ال�رصعية املطلقة من اأجل القيام بجميع واجباتها العمالنية املقد�سة.

بل اإن اأعظم الدول امل�ستقرة اإجتماعًيا واقت�سادًيا تبقي يف �سلم اأولوياتها دعم املوؤ�س�سة الع�سكرية، ما 

ي�سكل �سمانة ا�سرتاتيجية لعملية ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي. كما تعتمد هذه الدول تعبئة �سعبية 

دائمة و�ساملة لدعم املوؤ�س�سة الع�سكرية على جميع ال�سعد، من تطوير العتاد احلربي وت�سخري اأرقى الفنون 

لإحاطة اجلي�ش بالهالة الوطنية التي ي�ستحق اأن ينفرد بها.

لكن الغريب يف لبنان »املاأزوم« اقت�سادًيا ومتاأخر �سيا�سًيا وخدماتًيا واملحاط بحقل األغام جغرافًيا، هو ما 

ن�ساهده ون�سمعه من بع�ش املتطاولني على اجلي�ش قيادة وافراًدا، ل�ستهداف ما تبقى من مكونات الدولة، 

ا اأن هذا ال�ستهداف ياأتي للنيل من هيبة املوؤ�س�سة الع�سكرية التي �سكلت �سمانة الوحدة باأرقى  وخ�سو�سً

ا وم�ستقبالً.
ً
عناوينها ومقايي�سها الوطنية والن�سالية ما�سًيا وحا�رص

والذي يزيد الو�سع غرابة هو ما ن�سمعه عرب و�سائل الإعالم من بع�ش الداعني واملحر�سني واملتطاولني 

على املوؤ�س�سة الع�سكرية بطريقة تعيب املوؤ�س�سات الإعالمية وال�سحافية، كما تعيب جتربتها الدميوقراطية 

العريقة.

ا اإن كان هذا الفرد  فال يجوز اأن نقبل بتحويل فرد اأو ت�سويره على اأنه يوازي موؤ�س�سة باأكملها، وخ�سو�سً

ي�ستغل م�ساحة احلرية لين�رص اأفكاًرا كيدية وعبارات نابية وحت�سريية. بل علينا اأن ن�ستعمل الرقابة الذاتية 

البناء، فر�سة الت�سوق والت�سويق على ح�ساب  اأ�سحاب الأفكار الهدامة اخلالية من مقومات  لنفر�ش على 

اأن نعزلهم ونف�سح زيفهم من خالل تقدمي املواد التي تدح�ش  اأن املهنية الإعالمية تلزمنا  الوطن. كما 

مادة هي بالأ�سل كذب وافرتاء.

اأن نفتخر بدفاعنا امل�ستميت عن املوؤ�س�سة الع�سكرية انطالًقا من قيمنا الدميوقراطية والوطنية  علينا 

العتداءات  بوجه  الوطن  عن  الدفاع  يف  والن�سال  الت�سحية  مراتب  اأعلى  اجلي�ش  �سجل  فقد  والإن�سانية، 

ال�رصائيلية، كما اأن املوؤ�س�سة اأثبتت وقوفها على م�سافة واحدة من اجلميع من دون ا�ستثناء.

ومل ي�سجل على اجلي�ش اأي انتهاك اإن�ساين اأو اأخالقي اأو احتجاز تع�سفي يتعار�ش مع �رصعة حقوق الن�سان، 

اأو ال�ستعمال املفرط للقوة بحق اأي مواطن مقيم على الأرا�سي اللبنانية اأو خارجها، من دون العودة اإىل 

القوانني املرعية الإجراء التي كفلتها �رصعة الأمم املتحدة والقانون اللبناين...

تداعيات عدوان  ل تقل عن  تداعيات  معنوًيا،  اأو  مادًيا  الوطني  اجلي�ش  باأن ل�ستهداف  نعلم  اأن  وعلينا 

ع�سكري مبا�رص على الوطن، مما يف�سي اإىل زعزعة ا�ستقراره وتهديد اأمن مواطنيه والنيل من وحدتهم.

من  بائ�سة  حم��اولت  هي  تفكيكه  ثم  ومن  عزله  ليتم  وانتمائه،  اجلي�ش  بوطنية  الت�سكيك  حماولة  اإن 

اأن ا�ستهداف اجلي�ش يعني  �سخ�سيات ت�سعى جاهدة لتدمري بنية البالد اجتماعًيا واقت�سادًيا، لأنها تعلم 

ا�ستهداف ع�رصات الألوف من العائالت اللبنانية وحرمانها اأب�سط مقومات احلياة.

اإن ا�ستهداف اجلي�ش الوطني �سيا�سًيا واأمنًيا واإعالمًيا لإ�سقاط هيبته وزعزعة ثقة املواطنني باأدائه هو 

جرمية ل تقل تو�سيًفا عن اخليانة العظمى، الأمر الذي يحتم على القوى الوطنية وال�سخ�سيات ال�سيا�سية 

وحرية  �سيادته  وحماية  لبنان  بقاء  معركة  لأن  اجلي�ش،  عن  الدفاع  اأجل  من  العام  النفري  اإعالن  والدينية 

ا�ستقالله، تبداأ مع اجلي�ش وتنتهي ببناء جي�ش قوي وقادر.

وكما قيل، وجود اجلي�ش يكّلف غالًيا لكن عدم وجوده يكّلف اأكرث.



104

اجلي�ش - العدد رقم 330

كانون الأول
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اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

اللواء  الع�ضكري  املجل�ش  بع�ضو  ممثلاً 

جمعية  رئي�ش  وح�ضور  مزهر،  نقوال  الركن 

جمموعة  ع��ام  ومدير  لبنان  يف  امل�ضارف 

جوزف  الدكتور  اللبناين  االإعتماد  م�رصف 

الطبي  املركز  الريزة  يف  افتتح  طربيه، 

اجلديد اخلا�ش بالع�ضكريني العاملني يف 

مبنى القيادة، والذي مت متويله وجتهيزه 

االإعتماد  وم�رصف  اجلي�ش  بني  بالتعاون 

اللبناين.

كلمة اللواء الركن مزهر

ح�������ر احل���ف���ل ع�����دد ك���ب���ر م����ن ال�����ض��ب��اط 

واألقى  والإقت�ضادية،  الإجتماعية  وال�ضخ�ضيات 

خالله اللواء الركن مزهر كلمة �ضكر فيها اإدارة 

يف  حتمل  التي  القّيمة  مبادرتها  على  امل�رف 

طياتها الكثر من الدللت الإن�ضانية والوطنية، 

اللبناين  وتعّب ب�ضكل وا�ضح عن ثقة املواطن 

بجي�ضه، موؤكًدا »اأن هذه الثقة تزيد من مت�ّضك 

وم�ضوؤولياتها  بواجباتها  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

ما  كائنة  الوطن  اإنقاذ  على  وعزمها  الوطنية 

كانت التحديات«. 

بتما�ضك  كاملة  ثقة  على  كّنا  »اإذا  واأ�ضاف: 

ال�ضعاب  اأم��ام  ومناعتها  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

بواجباتها  القيام  على  وقدرتها  والتحديات، 

عالية  ب��ج��دارة  والإمن��ائ��ي��ة  والأم��ن��ي��ة  الدفاعية 

اإفتتاح مركز 

طبي خا�ش 

بالع�ضكريني 

يف الريزة



فالأننا  ق�ضاوة،  واأ�ضّدها  الظروف  اأحلك  يف  حتى 

نعرف متام املعرفة، ونحن اأهل البيت، املبادئ 

هذه  عليها  قامت  التي  العليا  واملثل  ال�ضامية 

الكبر  الوطني  اإرث��ه��ا  جانب  اإىل  املوؤ�ض�ضة، 

وت�ضحيات  ال�ضهداء  قوافل  بدماء  امل�ضنوع 

الع�ضكريني يف �ضاحات الواجب وميادين العطاء، 

ولأننا كذلك ندرك عمق ارتباط ال�ضعب اللبناين 

بجي�ضه وتقديره لدوره الوطني والتفافه حوله 

امل�ضري  التالحم  فبهذا  خطر.  اأم��ر  كل  عند 

بني اجلي�ش وال�ضعب، حافظنا على وحدة الوطن 

وا�ضتقالله، وح�ّضناه من رياح الفنت والأزمات، 

وبه اأي�ضاً من�ضي اإىل الغد بخطى واثقة ونر�ضم 

�ضورة م�رقة مل�ضتقبل اأجيالنا ال�ضاعدة«.

واأكد اللواء الركن مزهر 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  عزم 

ع��ل��ى اإن���ق���اذ ال��وط��ن من 

تتهّدده...  التي  الأخ��ط��ار 

مطلق  »يف  واأ������ض�����اف: 

الأح��وال ف��اإن اجلي�ش كما 

اأك���د ق��ائ��ده ال��ع��م��اد جان 

م�ضوؤولياته  عن  اأمنلة  قيد  يتخّلى  لن  قهوجي، 

وواجباته الوطنية يف اأي بقعة من لبنان«.

كلمة د. طربيه

فيها  اأ�ضاد  طربيه  للدكتور  كلمة  كانت  كما 

اجلي�ش  ب��ه  ي�ضطلع  ال��ذي  الوطني  ب���»ال��دور 

�ضلمه  وم�����ض��رة  ال��وط��ن  وح���دة  على  للحفاظ 

اإىل »اأن الأخطار التي ع�ضفت  الهلي«، م�ضًرا 

لتفعل  كانت  ت���زال،  ول  �ضنوات  منذ  بلبنان 

فعلها لول اجلهود اجلبارة التي يبذلها اجلي�ش، 

ملنع �ضقوط الوطن يف فخ التجارب من جديد«. 

واأ�ضاف اأن »حجر الزاوية يف بنيان الوطن، هو 

الت�ضامن والعمل يًدا بيد يف �ضبيل اخلر العام، 

وت�ضّحي  تعطي  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اأن  فكما 

امل��دين  املجتمع  واج���ب  م��ن  ك��ذل��ك  ب�ضمت، 

املوؤ�ض�ضة  هذه  جانب  اإىل  الوقوف  وموؤ�ض�ضاته 

مّنة  دون  من  املتاحة  الإمكانات  بكل  ودعمها 

وح�ضاب. هكذا نن�ضجم مع مبادئنا وقيمنا، وهكذا 

ن�ضون الوطن ونوؤ�ّض�ش مل�ضتقبل الأجيال«. 
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مفهوم �آخر لل�سالح

وتدريبي،  توجيهي  ريا�ضي،  النادي  ه��دف 

�ضباًطا،  ال��زائ��ري��ن:  جلميع  مفتوحة  واأب��واب��ه 

وهو  وم��دن��ي��ن،  ديبلوما�ضين  ع�ضكرين، 

عربية  حملية  ومباريات  ن�ضاطات  لإقامة  مهياأ 

على  تقوم  ريا�ضة  الرماية  اأّن  ومب��ا  ودول��ي��ة. 

اإقباًل  مهارات ل متيز بن املراأة والرجل، جند 

من اجلن�ضن على ال�ضواء.

ال�ضالح،  مفهوم  يختلف  ال��رم��اي��ة،  ن��ادي  يف 

يوؤكد  هدف  اإىل  تتوجه  تطلقها  التي  فالطلقة 

والت�ضويب  الرتكيز  على  ق��درت��ك  م��دى  ل��ك 

العامل  عن  والنف�ضال  وال�ضرتخاء،  وال��ه��دوء 

اخلارجي حيث ال�ضغوط اليومية التي نعي�ضها. 

التخفيف  اإىل  تقود  الريا�ضة  اأن���واع  ك��ل  اإّن 

الرماية  اأن  غري  اليومية،  ال�ضغوط  اأعباء  من 

مع  الداخلي  وال�رصاع  الرتكيز  من  الكثري  فيها 

وال���رتدد،  اخل��وف  م�ضاعر  ومنها  اأحا�ضي�ضنا؛ 

اإىل  تقود  وكّلها  ال��ذات،  وحتدي  ال�ضجاعة  اإىل 

بالراحة  الكبري  وال�ضعور  والهدوء  الإ�ضرتخاء 

على الرغم من اأن للر�ضا�ص �ضوًتا يلعلع، ل بل 

يخرتق الدماغ بطنينه املزعج اإذا مل تكن حتمي 

اأذنيك بال�ضماعات.

متعة �مل�ساهدة

خلف قاعة الرماية، عازل زجاجي، حيث بو�ضع 

املرافقن  الأ�ضحاب 

اجل��ل��و���ص وال��ت��م��ت��ع 

مب�����ض��اه��دة ال���رام���ي 

وتفاعله مع التدريب. 

الهدوء  ع��ن  احل��دي��ث 

وال�ضكون وال�ضرتخاء 

امل���ك���ان قد  ه���ذا  يف 

ي���ب���دو غ���ري���ًب���ا مل��ن 

فكيف  ي��خ��ت��ره،  مل 

يتحدث املرء عن هذه 

ي�ضمع  وه���و  احل���ال���ة 

���ض��وت ال��ر���ض��ا���ص! 

ال��واق��ع ثمة  ل��ك��ّن يف 

تركيًزا و�رصاًعا داخلًيا، يفر�ص الرهبة وال�ضعور 

بال�ضكينة.

يف النادي اأي�ًضا جمموعة م�ضد�ضات معرو�ضة 

ف اإىل عامل امل�ضد�ضات ومدى 
ّ
تتيح فر�ضة التعر

تنوعها، بالإ�ضافة اإىل م�ضتلزمات الرماية.

�لأمان

اأن���واع  ككل  ق��واع��ده��ا  لها  ريا�ضة  ال��رم��اي��ة 

التفا�ضيل  امل��درب  ي�رصح  الأخ��رى.  الريا�ضات 

اأ�ضا�ضيات  للزائر القادم لتجربة الرماية، فثمة 

ل ميكن التغا�ضي عنها، واأولها يتعّلق بالأمان، 

اأن الطلقات امل�ضتخدمة هي طلقات  ا  خ�ضو�ضً

حّية. لذلك قبل البدء بالرماية، يجب اأوًل معرفة 

كيفية حمل امل�ضد�ص الذي مينع مل�ضه قبل اأن 

ي�ضمح املدّرب بذلك. وبعدها تاأتي التعليمات 

املتعلقة بكيفية الوقوف وال�ضرتخاء والرتكيز 

على الهدف والت�ضويب فاإطالق النار.

�لإحرت�ف

ال��راغ��ب��ن، ت��ع��ّل��م ه��ذه  ال��ن��ادي ل��ك��ل  يتيح 

الريا�ضة وممار�ضتها واإحراز نتائج جيدة فيها ما 

قد يقود باجلادين اإىل الحرتاف وامل�ضاركة يف 

بطولت الرماية املحلية اأو العاملية. فاإن كنت 

ترغب يف ممار�ضة هواية الرماية بامل�ضد�ص، ما 

ا وتوّد املرور 
ً
عليك اإلّ الإنت�ضاب. واإن كنت زائر

لتجربة الرماية بامل�ضد�ص، فال ترتدد.

ا 
ً
يفتح النادي اأبوابه من ال�ضاعة الواحدة ظهر

الأ�ضبوع  اأيام  العا�رصة م�ضاًء طوال  ال�ضاعة  حتى 

الأعياد  اأي��ام  با�ضتثناء  الأح��د،  اإىل  الإثنن  من 

الر�ضمية.

اللبناين  اجلي�ص  ب��ن��ادي  الت�����ض��ال  ميكنكم 

حلود  اإميل  العماد  الرئي�ص  جمّمع  يف  للرماية 

الريا�ضي الع�ضكري يف الدكوانة مار روكز على:

هاتف / فاك�ص: 1 691317 961+

+961 691741 1             

الرقم الرباعي:   5440

الريد اللكرتوين:

LASC@josons.com
�ضفحة الفاي�ضبوك:

lebansesarmyshootingclub
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هوايات ومهارات

كانون الأول

نادي اجلي�ص اللبناين للرماية

حرم  تدخل  و�أنت  خا�سة  برهبة  ت�سعر 

حلود  �إم��ي��ل  �لعماد  �لرئي�س  جممع 

�لريا�سي �لع�سكري يف منطقة �لدكو�نة، 

�ىل  مبا�رشة  تتوجه  حيث  روك��ز،  مار 

�لذي  للرماية  �للبناين  �جلي�س  نادي 

تديره �رشكة �أبناء جوزيف �أبي �سمعان 

 .»JOSONS« لتجارية�

للرماية  �للبناين  نادي �جلي�س  �أب�رش 

 ،٢009 �لثاين  ت�رشين   1٢ يف  �لّنور 

�لعماد  �للبناين  �جلي�س  قائد  برعاية 

جتهيزه  ومّت  وح�سوره،  قهوجي  ج��ان 

وف���ق م�����س��ت��وى ع����اٍل م���ن �حل��رف��ي��ة 

�لدولية  �ملو��سفات  و�سمن  و�لإتقان، 

�لعامل.  نو�دي  �أرقى  بها يف  �ملعمول 

وعلى �لرغم من عدم م�سي وقت طويل 

من  ع���دًد�  نّظم  فقد  تاأ�سي�سه،  على 

�لبطولت �ملحلية و�سارك فيها.

م�ساحة للهدوء �لنف�سي و�سط �سخب �لر�سا�س







اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف �ل�ض�ؤون 

�ال�رس�ئيلية

تّدعي اإ�رسائيل نظرًيا اأن نظامها 

على  ي��ق��وم  ع��ل��م��اين،  ال�سيا�سي 

لكن  ال��دول��ة،  ع��ن  ال��دي��ن  ف�سل 

احلاخامات  ف��ت��اوى  حتتل  عملًيا 

التيار  ف��ت��اوى  �سيما  ال  اليهود، 

مكانة  فيها،  ال�سهيوين  الديني 

اآل��ي��ات  م��ك��ون��ات  �سمن  م��رك��زي��ة 

املجتمع  يف  وال�سيطرة  التحكم 

يحظى  بات  التيار  فهذا  والدولة. 

اأتباعه  اندفاع  ب�سبب  كبري  بنفوذ 

لتبّوء املراكز القيادية يف اجلي�ش 

خا�ش.  ب�سكل  االأمنية  واالأج��ه��زة 

بع�ش  يف  الفتاوى  هذه  وتكون 

االأح���ي���ان امل���ح���رك ال��رئ��ي�����ش 

مل��وق��ف ���رسائ��ح وا���س��ع��ة من 

الع�سكري  بعديه  يف  املجتمع 

الق�سايا،  بع�ش  جتاه  واملدين 

بق�سايا  بال�رسورة  املتعلقة  غري 

العبادات  اأمور  او  اليومية  احلياة 

اأو االأحوال ال�سخ�سية، مثل فتاوى 

املرياث اأو الزواج اأو الطالق. فقد 

حدوث  عند  اي�ًسا  الفتوى  ت�سدر 

الت�سونامي،  مثل  طبيعية  واقعة 

ال��والي��ات  يف  كاترينا  اإع�سار  اأو 

امل��ت��ح��دة. واالأخ��ط��ر م��ن ذل��ك هو 

فتاوى  احلاخامات  بع�ش  اإ�سدار 

ا�سرتاتيجية  ب���ق���رارات  تتعلق 

االإ�رسائيلية  احلكومات  تتخذها 

حكومة  اتخذته  الذي  القرار  مثل 

او�سلو  اتفاق  ب�ساأن  رابني  ا�سحق 

العام 1993 والذي اودى بحياته 

يف ما بعد )1995( مبوجب فتوى 

�رسعية، واي�ًسا قرار اأرييل �سارون 

ف��ك االرت���ب���اط م��ن ج��ان��ب واح��د 

ال��ذي   ،)2005( غ��زة  ق��ط��اع  م��ع 

وه��در  بتحرميه  ف��ت��اوى  ���س��درت 

دم���اء م��ن ي��وّق��ع��ه، وع���دم ال��دع��اء 

ل�سانعه بال�سفاء. 

االأح���زاب  اأن  لل�سخرية  وامل��ث��ري 

الدينية املتناف�سة ت�ستخدم بع�ش 

ل�سمان  خ��ا���ش  ب�سكل  ال��ف��ت��اوى 

املكا�سب  من  ق��در  اأك��ر  حتقيق 

وموؤيديها  الأ�سحابها  االإنتخابية 

عر توظيف الدين ب�سكل رخي�ش 

االن��ت��خ��اب��ات  فع�سية  وم��ب��ت��ذل. 

احل��اخ��ام عوفديا  اأ���س��در  االأخ���رية 

ي��و���س��ف زع��ي��م ح��رك��ة »���س��ا���ش« 

من  »ك���ل  اأن  ع��ل��ى  تن�ش  ف��ت��وى 

على  �سيح�سل  للحركة  ي�سوت 

اخلام�سة من جنة  الدرجة  مكان يف 

الدرجة  هذه  اأن  العلم  مع  ع��دن«، 

ح�سب  اجلنة  درج��ات  اأعلى  تعتر 

اليهودية.  الدينية  الن�سو�ش 

ك��ل من  ت��وع��د  ي��و���س��ف  اأن  ك��م��ا 

مثل  »���س��ا���ش«  خل�سوم  ي�سّوت 

ب�»اللعنة  بيتنا«  »اإ�رسائيل  حزب 

والهالك«. ويف الوقت نف�سه تن�سط 

املتحكمة  املت�سددة  املرجعيات 

الكيان،  داخ��ل  الدينية  بال�سوؤون 

�سد  »احلرمان«  �سكوك  الإ�سدار 

ويف  ب��ل  ال�سيا�سيني.  خ�سومها 

ت�سمني  يتم  االأح��ي��ان  م��ن  كثري 

على  التي  االإئتالفية  االتفاقيات 

احلكومات  ت�سكيل  يتم  اأ�سا�سها 

��ا وا���س��ح��ة  يف اإ���رسائ��ي��ل ن�����س��و���سً

فتاوى  مب��وج��ب  بالعمل  تق�سي 

دينية حمددة. فعلى �سبيل املثال 

حزب  بني  االإئتاليف  االإتفاق  ن�ش 

على  »�سا�ش«  وحركة  »الليكود« 

بنيامني  حكومة  حترتم  اأن  �رسورة 

فتاوى �حلاخامات: �أدو�رها وتاأثري�تها �ل�ضيا�ضية
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التي  ال��ف��ت��وى  احل��ال��ي��ة  نتنياهو 

الروحي  احل��رك��ة  زعيم  اأ���س��دره��ا 

ب�ساأن  يو�سف  عوفديا  احل��اخ��ام 

التي  التهود  �رسوط  اإلتزام  �رسورة 

املت�سددة،  املرجعيات  و�سعتها 

من  الكثري  اع��ت��ب��ار  تعني  وال��ت��ي 

امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن ه��اج��روا من 

رو�سيا والدول التي كانت ت�سكل 

غري  ال�سابق  ال�سوفياتي  االحت��اد 

يهود. 

طابع  تهدد  باتت  الفتاوى  هذه 

»احل��داث��وي«  العلماين  اإ���رسائ��ي��ل 

اإدع���اء  زي��ف  وتك�سف  امل��زع��وم، 

بالقيم  التم�سك  احلاكمة  نخبها 

ال  ب�سكل  وت��دل��ل  الدميقراطية، 

ال��ع��امل  ن��ف��اق  ع��ل��ى  ال�����س��ك  يقبل 

ما  ازاء  مب��ك��ي��ال��ني  ي��ك��ي��ل  ال���ذي 

تع�سب  من  النخب  هذه  متار�سه 

غري  االآخ���ر  �سد  عن�رسي  ومتييز 

يجب  ال�سياق  ه��ذا  يف  اليهودي. 

-6-13 بتاريخ  اأنه  اإىل  اال�سارة 

حاخاًما  ع�رس  خم�سة  اأ�سدر   2008

يو�سف  يعكوف  احلاخام  برئا�سة 

يو�سف(،  عوفديا  احلاخام  )جن��ل 

ف���ت���وى ���رسي��ح��ة ت���دع���و ل��ل��م�����ّش 

بعد  الفل�سطينيني  باملدنيني 

يهوًدا  ي�ستهدف  مقاوم  عمل  كل 

الفتوى  اأجازت  حيث  م�ستوطنني. 

املواطنني  تدمري ممتلكات  اأي�ًسا 

على  الفل�سطينيني،  امل��دن��ي��ني 

ال�سلوك ميثل عماًل  اأن هذا  اعتبار 

للفل�سطينيني  يو�سح  »رادًع����ا 

عليه  تنطوي  الذي  الباهظ  الثمن 

وح�سب  باليهود«.  امل�ش  حماولة 

اأن  �رسًطا  لي�ش  فاإنه  الفتوى  هذه 

عمل  بتنفيذ  الفل�سطينيون  يقوم 

يتوجب  حتى  اليهود  �سد  مقاوم 

القيام بعمليات انتقامية �سدهم، 

دالئل  هناك  تكون  اأن  يكفي  بل 

للقيام  لديهم  »نية«  وج��ود  على 

بهذا العمل. ويف ال�سابع من اأيلول 

اأخ��رى  جمموعة  اأ���س��درت   2005

�سمنتها  ف��ت��وى  احل��اخ��ام��ات  م��ن 

ر�سالة وجهت اإىل رئي�ش احلكومة 

االإ�رسائيلية االأ�سبق اأرييل �سارون، 

يف  ال��رتدد  ع��دم  على  فيها  حثته 

الفل�سطينيني  باملدنيني  امل�ّش 

خ���الل امل���واج���ه���ات ال��ت��ي ك��ان��ت 

املحتلة،  االأرا����س���ي  يف  مندلعة 

وجاء يف الفتوى: »نحن املوقعني 

االإ�رسائيلية  احلكومة  ندعو  اأدن��اه، 

العمل  اإىل  اال�رسائيلي  واجلي�ش 

ح�سب مبداأ، من يقدم اإليك لقتلك، 

�سارع واقتله«. واأ�سافت الفتوى: 

ميكن  حل��رب  العامل  يف  وج��ود  »ال 

بني  مطلق،  ب�سكل  التمييز  فيها 

املدنيني واجلي�ش، مل يحدث ذلك 

يف  وال  العامليتني،  احل��رب��ني  يف 

حرب الواليات املتحدة يف العراق، 

وال  ال�سي�سان،  يف  رو�سيا  وح��رب 

اعدائها،  �سد  اإ�رسائيل  ح��روب  يف 

ففي احلرب قومية حتارب قومية، 

على  قومية«،  على  تنت�رس  قومية 

حد تعبري املوقعني على الفتوى. 

»ال�����س��وؤال  احل��اخ��ام��ات:  واأردف 

امل��ط��روح اأم��ام��ن��ا ه��و ه��ل نحارب 

العدو من خالل هجوم يقتل خالله 

مدنيون من �سفوفه، اأو منتنع عن 

فنخاطر  املدنيني  ب�سبب  احل��رب 

اجلواب  لدينا؟  باملدنيني  بذلك 

لدى  بب�ساطة  جنده  ال�سوؤال  على 

مرجعيات  )اأح���د  عكيفا  احل��اخ��ام 

ال��ع�����س��ور  ل��ل��ي��ه��ود يف  االف���ت���اء 

هي  »حياتنا  قال:  الذي  الغابرة(، 

االأوىل«. ومل يفت احلاخام مردخاي 

الوقت  يف  اأن��ه  يو�سح  اأن  اإلياهو 

الذي يطالب احلاخامات باالإنتقام 

م��ن ال��ع��رب ف��اإن��ه��م ي��درك��ون اأن 

يهودًيا  ي�ساوون  ال  عربي  »األ��ف 

واح�����ًدا«. واالأده����ى م��ن ذل��ك اأن 

احل��ق��د وال��ع��ن�����رسي��ة دف��ع��ا ع���دًدا 

اإىل  االف��ت��اء  مرجعيات  ك��ب��ار  م��ن 

حتى  تتناق�ش  ف��ت��اوى  اإ����س���دار 

م��ع ���رسي��ح ال���ت���وارة. ف���اإن ك��ان ال 

يوم  يف  العمل  ح��رم��ة  على  خ��الف 

اليهودية  ال�رسيعة  وف��ق  ال�سبت 

الدينية  املرجعيات  كل  وباتفاق 

ع��ل��ى م��ر ال��ع�����س��ور، ف��ق��د اأ���س��در 

احلاخام اآيف جي�سري احلاخام االأكر 

اأكر  اإحدى  »عوفرا«،  مل�ستوطنة 

الغربية  ال�سفة  يف  امل�ستوطنات 

وال���ت���ي ت��ق��ع ب���ج���وار م��دي��ن��ة رام 

تبيح  اأ�سهر  عدة  الل�ه، فتوى قبل 

يف  والبناء  العمل  البناء  ل�رسكات 

اأجل  من  ال�سبت  اأيام  امل�ستوطنة 

تكري�ش حقائق على االأر�ش، ومنع 

الفل�سطينيني من ا�ستعادة اأرا�ش 

امل�ستوطنون  عليها  �سيطر  لهم 

حي  الإق��ام��ة  ب��ال��ق��وة  املنطقة  يف 

وبخالف  بهم.  خا�ش  �سكني جديد 

التي حترم  التوارة  عليه  تن�ش  ما 

عدد  اأفتى  فقد  اخلنازير،  تربية 

ال�سفة  يف  احل��اخ��ام��ات  ك��ب��ار  م��ن 

ب��اإج��ازة  للم�ستوطنني  ال��غ��رب��ي��ة 

ت��رب��ي��ة ق��ط��ع��ان اخل��ن��ازي��ر بهدف 

املحا�سيل  اإت��الف  يف  ا�ستخدامها 

ال��زراع��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ال��ق��روي��ني 

امل�ست�س�ع�في���ن  الف�ل��سطيني���ني 

يف  اأر���س��ه��م  يف  يقيمون  ال��ذي��ن 

حميط امل�ستوطنات.

�الأحز�ب �لدينية فتاوى �حلاخامات: �أدو�رها وتاأثري�تها �ل�ضيا�ضية

�ملتناف�ضة 

ت�ضتخدم بع�ض 

�لفتاوى ب�ضكل 

خا�ض ل�ضمان 

حتقيق �أكرب قدر 

من �ملكا�ضب 

�الإنتخابية الأ�ضحابها 

وم�ؤيديها عرب 

ت�ظيف �لدين 

ب�ضكل رخي�ض 

ومبتذل.

�أ�ضدر �حلاخام 

�الأكرب الإحدى �أكرب 

�مل�ضت�طنات يف 

�ل�ضفة �لغربية 

فت�ى تبيح 

ل�رسكات �لبناء 

�لعمل و�لبناء يف 

�مل�ضت�طنة �أيام 

�ل�ضبت من �أجل 

تكري�ض حقائق 

على �الأر�ض، ومنع 

�لفل�ضطينيني من 

��ضتعادة �أر��ض 

لهم �ضيطر عليها 

�مل�ضت�طن�ن يف 

�ملنطقة بالق�ة 

الإقامة حي �ضكني 

جديد خا�ض بهم.
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مفهوم الإ�ستقالل ال�سيا�سي 

مبعناه  الإ�ستقالل  اإىل  النظر  ميكن 

ال�سيا�سي على اأنه:

نري  من  امل�ستعَمرة  البالد  حترر   -1

كانت  البالد  »ه��ذه  يقال:  ك��اأن  ال�ستعمار، 

م�ستعمرة لالإمرباطورية الربيطانية ثم 

حتررت منها ونالت ا�ستقاللها«.

لأي  ال���ب���الد  خ�����س��وع  ع����دم   -  2

ا�ستعمار، كاأن يقال: »اإن هذه البالد مل 

فهي  ال�ستعمار،  ل�سلطة  ما  يوٍم  يف  تخ�سع 

م�ستقلة منذ الِقَدم وحتى الآن«.

ويبدو اأن مفهوم كلمة ا�ستقالل مل يدخل 

عامل جمتمعنا اإلّ بعد �سقوط الدولة العثمانية 

وخ�سوع معظم البلدان العربية لالإنتداب ومن 

هذا  �سلطة  من  للتحرر  ال�سعوب  عمل  ثم 

الإنتداب والتخل�ص منه.

ون�سوء  ال�سيا�سي  ال��واق��ع  اأدى  ل��ق��د 

عنيفة  هّزات  اإح��داث  اإىل  التحرر،  حركات 

اآفاق  و�ّسع  كما  العربية،  املجتمعات  بنية  يف 

العقل العربي وعّمق اإدراك 

ال�رصاعات  حقيقة  ال��ع��رب 

يف  وال�سيا�سية  الع�سكرية 

بالدهم.

وامل��ع��ن��ى ال��ل��غ��وي اجل��دي��د 

من  اأخ��ذ  قد  ا�ستقالل،  لكلمة 

ال�سيا�سي  العلمي  امل�سطلح 

الأو�ساط  يف  وذاع  �ساع  اأن  بعد 

الجتماعية العربية الثقافية وغري 

الفكري  التالقح  نتيجة  الثقافية، 

والرتجمات والتالقي بني ابناء هذه 

املنطقة والغرب.

اأن  امل�����راج�����ع  ب���ع�������ص  يف  ورد 

 Polititical( ال�سيا�سي  ال�ستقالل 

الدولة  على متّتع  ينطوي   )Independence
به  تواجه  �سلطان  من  لها  مبا  اأي  بال�سيادة، 
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اإعداد:

د.اأحمد علو

عميد متقاعد

الإ�ستقالل 

يف العامل املعا�رص

ال�سمويل 
ملفهوم 

ا

ح�سار 
ياأخذ بالإن

د العوملة
اأمام متد

م��ف��ه��وم  اأن  ي����ب����دو 

عاملنا  يف  ال���س��ت��ق��الل 

ن�سبًيا،  اأ�سبح  املعا�رص 

اإىل حد بعيد؛ فعلى وقع 

املتنوعة  امل��ت��غ��رات 

ع��امل  ي�سهدها  ال��ت��ي 

اأن  مب��ك��ان  ال�سعوبة  م��ن  ب��ات  ال��ي��وم، 

تتح�ّسن دولة ما - مهما كربت اأو �سغرت - خلف اأ�سوار حدودها اجلغرافية 

اأو ال�سيا�سية اأو الإيديولوجية اأو الثقافية اأو الإقت�سادية، فال�ستقالل مبفهومه ال�سمويل 

ياأخذ بالإنح�سار اأمام متدد العوملة بقواها العابرة احلدود والقارات، وبدون جيو�ش.



الأفراد داخل اإقليمها وتواجه به الدول الأخرى 

يف اخلارج.

ية ال�سخ�ص الطبيعية، 
ّ
ويعني »ال�ستقالل« حر

اأو  ة  اخلا�سّ �سوؤونه  يف  الغري  ت��دّخ��ل  ع��دم  اأي 

اإ�رصافه اأو نفوذه املبا�رص اأو غري املبا�رص.

للم�سطلحات  امل��ع��اج��م  اأح���د  يف  ورد  ك��م��ا 

من  موؤلفة  لفظة  هو  ال�ستقالل  اأن  القانونية 

 »dependence« ومن »in« البادئة ال�سلبية

مبا يعني غياب التبعية«.

 ما ت�ستعمل الكلمة 
ٍ
فعندما يتعّلق الأمر بدولة

متار�ص  اأن  يف  الدولة  وحق  لل�سيادة،  كمرادف 

بنف�سها جمموع �سالحياتها الداخلية واخلارجية 

ُدولية،  ل�سلطة  اأو  اأخ��رى  لدولة  تبعية  ب��دون 

واح��رتام  ال��دويل  القانون  مراعاتها  وج��وب  مع 

التزاماته وت�سمينها يف قوانينها الداخلية.

من الإ�ستعمار اإىل الإ�ستقالل

كواقع  ال�ستعمار  مفهوم  اإي�ساح  من  بّد  ل 

اأدت مقاومته اىل ولدة مفهوم ال�ستقالل لدى 

بع�ص دول العامل و�سعوبه.

ويق�سم ال�ستعمار تاريخًيا اإىل ق�سمني:

• ال�ستعمار القدمي:
طريق  عن  ويتحقق  املبا�رص،  الت�سّلط  وه��و 

ال�سلبة«  »القوة  وا�ستخدام  الع�سكري  الغزو 

القدمي  العامل  َف��هُ 
َ
َع��ر وقد   ،)hard power(

الإمرباطوريات  لدى  التو�ّسع  نزعات  يف  اًل  متمثِّ

والفار�سية  والآ�سورية  البابلية  اأمثال  الكربى 

العامل احلديث  َفهُ 
َ
َعر والرومانية والعربية، كما 

وفرن�سا  والربتغال  اإ�سبانيا  ا�ستعمرت  عندما 

بدوافع  متعّددة  بلداًنا  وهولندا  وبريطانيا 

اقت�سادية واأخرى دينية.

• ال�ستعمار اجلديد:
اأ�سكال  واأح���د  امل��ب��ا���رص،  غ��ري  الت�سّلط  وه��و 

تعتمد  ل  ال��ت��ي  ال���س��ت��ع��م��اري��ة  ال�����س��ي��ط��رة 

ال��وج��ود  اأو  املبا�رص  ال�سيا�سي  التحّكم  على 

الع�سكري الوا�سح، ولكنه يقوم على ال�سيطرة 

القت�سادية والجتماعية والثقافية وا�ستخدام 

.)soft power( »مفهوم »القوة اللينة

ال�ستعمار  اأن  امل��ع��اج��م  اأح���د  يف  ورد  وق��د 

من  الأج��ن��ب��ي��ة  ال�سيطرة  ف��ر���ص  ه��و  احل��دي��ث 

 ما، مع 
ٍ
�سيا�سية واقت�سادية وثقافية على دولة

دون  من  اأي  و�سيادتها،  با�ستقاللها  العرتاف 

واأهمها  التقليدية،  ال�ستعمار  اأ�ساليب  اعتماد 

املحميات  نظام  ويعترب  الع�سكري،  الحتالل 

ال�ستعمار  اأ�سكال  من  الو�ساية  حتت  وال��دول 

احلديث.

حتقيق  يف  احل��دي��ث  ال�ستعمار  وي�ستخدم 

املعار�سة  لتحا�سي  خا�سة  و�سائل  اأغرا�سه 

العام  ال���راأي  معار�سة  اأو  ال�رصيحة  ال�سعبية 

غري  الثنائية  الإتفاقيات  عقد  ومنها  العاملي، 

ب�سل�سلة  النامية  الدولة  وتكبيل  املتكافئة، 

ال��دويل  البنك  عرب  وال��دي��ون،  امل�ساعدات  من 

و���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل، وف��ت��ح الأ���س��واق 

وتطبيق مفاهيم النيوليربالية اإلخ..

بالفكر  الدولة  التنظري ل�ستقالل  ارتبط  لقد 

واإن  اأوروب���ا،  يف  واملعا�رص  احلديث  ال�سيا�سي 

الفكر  ِق��دم  ق��دمًي��ا  املمار�سة  حيث  م��ن  ك��ان 

احلديث  ال�سيا�سي  الفكر  اأن  غري  ال�سيا�سي. 

ا�ستقالل  ملفهوم  بالغة  اأهمية  اأوىل  واملعا�رص 

احرتام  يف  ملا  اإقليمها  على  و�سيادتها  الدولة 

ال�سلم  على  اإيجابي  اأث��ر  من  ال��دول  ا�ستقالل 

بعد  وبخا�سة  والإن�ساين،  ال��دويل  وال�ستقرار 

والتي   )1648( اأوروب��ا  يف  و�ستفاليا  معاهدة 

على  وارتكزت  الدولة   – الأم��ة  مفهوم  اأر�ست 

مبداأين هما: �سيادة الدولة على اإقليمها، وعدم 

تدخل الدول الأخرى يف �سلطان الدولة الداخلي.         

اإ�سكالية الإ�ستقالل يف عامل اليوم

وهل  ال��دول��ة؟  ا�ستقالل  مفهوم  يعني  م��اذا 

ا���س��ت��ق��الل ك��ل��ي للدولة  مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن 
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متعذر  ال�ستقالل  من  النوع  هذا  اأن  اأم  اليوم؟ 

على  القائم  املعا�رص  العاملي  النظام  ظل  يف 

بني  وال��ت��م��اي��ز  وت�سابكها  امل�سالح  ت��داخ��ل 

وتتمّتع  ال�سيا�سي  قرارها  متلك  ك��ربى  دول 

الدولية،  ال�سيا�سات  يف  وتتحّكم  ب�سيادتها 

قرارها  متلك  ل  و�سعيفة  �سغرية  دول  وبني 

اأو �سيادتها؟ وما الذي يجعل بع�ص الدول غري 

م�ستقلة  وغري  كامل،  ب�سكل  �سيادتها  مالكة 

عليه يف  متعارف  كما هو  ال�ستقالل  مبقايي�ص 

الفكر ال�سيا�سي الدويل؟

مفهوم ا�ستقالل الدولة يف القانون 

الدويل

ال�رصوط  م��ن  واح���ًدا  ال��دول��ة  ا�ستقالل  يعترب 

يف  �رصط  هو  بل  ب�رصعيتها،  لالعرتاف  ال�رصورية 

تعريف الدولة، اإذ ُيعرفها بع�ُص رجال القانون 

تت�سمن  دائمة  قانونية  »وح��دة  باأنها  ال��دويل 

�سلطة  ممار�سة  حق  لها  اإجتماعية  هيئة  وجود 

اإقليم  فوق  م�ستقرة  اأم��ة  على  معينة  قانونية 

حمدد«. وتبا�رص الدولة حقوق ال�سيادة باإرادتها 

املادية  القوة  ا�ستخدام  املنفردة، وعن طريق 

اآخر يعترب الدولة  التي حتتكرها. وثمة تعريف 

»جمموعة كبرية من النا�ص تقطن ب�سكل دائم، 

املعنوية  بال�سخ�سية  وتتمتع  معيًنا،  اإقليًما 

والنظام وال�ستقالل«.

داخلًيا  ال�سيا�سي  قرارها  الدولة  ممار�سة  اإن 

حيًنا  عنه  يعرّب  احل��رة،  اإرادت��ه��ا  وفق  وخارجًيا 

اأو  ال�سيادة،  بلفظ  واأحياًنا  الإ�ستقالل،  بلفظ 

�سلطة  لأي  ال��دول��ة  خ�سوع  ع��دم  اآخ��ر  مبعنى 

داخلية كانت اأو خارجية.

ا�ستقالل  يعني  ال��داخ��ل��ي  امل�ستوى  فعلى 

جميع  على  املطلقة  ال�سلطة  امتالكها  الدولة 

حتت  الداخلة  واملناطق  واجلماعات  الأف���راد 

حكمها، وهي ت�ستمد �رصعيتها من التعاقد بني 

البيعة  اأو  واملحكومني،  احل��ك��ام 

التي  هي  ال�رصعية  وهذه  ال�رصعية. 

ت��خ��ول ال��دول��ة ت�����رصي��ع ال��ق��وان��ني 

يلتزمونها  النا�ص  وجعل  والنظم 

م���ن جهة  ����س���وًن���ا مل�����س��احِل��ه��م 

ولهيبِة الدولة من جهة اأخرى، كما 

متنحها �سلطة تدبري �سوؤون البالد 

وثقافًيا  واق��ت�����س��ادًي��ا  �سيا�سًيا 

من  اإنطالًقا  وق�سائًيا،  وتعليمًيا 

تقت�سيه  وم��ا  ال��ب��الد  خ�سو�سيِة 

امل�سلحة العامة.

اأم����ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى اخل��ارج��ي 

الدولة و�سيادتها  ا�ستقالل  فمبداأ 

وقانونًيا  فعلًيا  ا�ستقاللها  يعني 

بعيًدا  ال��دويل  قرارها  ممار�سة  يف 

اأو  اأخ���رى  دول���ة  اأي  �سيطرة  م��ن 

املبداأ  ه��ذا  يعني  كما  توجيهها. 

اع������رتاف ال������دول الأخ������رى ب��ه��ا، 

الدبلوما�سي،  التمثيل  يف  وحقها 

الدولية،  املنظمات  ع�سوية  ويف 

وح��ري��ت��ه��ا يف ات���خ���اذ ال���ق���رارات 

اخلارجي  ال�سعيد  على  الدولية 

الدولية،  العالقات  �سعيد  وعلى 

اأو  اإك��راه  اأو  اأو �رصط  من دون قيد 

التي  الل��ت��زام��ات  خ��ال  م��ا  �سغط 

الدولية  واملعاهدات  ال��دويل  القانون  يقرها 

والحرتام  الندية  نطاق  يف  والإقليمية  الثنائية 

املتبادل.

 اإذن، اإن ا�ستقالل اأي دولة يقت�سي حتررها من 

اأ�سكال ال�سغط والإكراه والتحكم الداخلي  كل 

واخلارجي، وهذا التحرر ي�ستلزم امتالك الدولة 

واإنفاذ  �سلطتها  لفر�ص  الكافية  القوة  عن�رص 

ال�سيا�سي  امل��ج��ال  لأن  ومواقفها،  ق��رارات��ه��ا 

الدويل واإن كان يقوم على التعاي�ص والتعاون 

اأي�ًسا  فاإنه يقوم  والت�سارك يف م�سالح معينة، 

على التناف�ص وال�رصاع والختالف والتفاوت يف 

امل�سالح وموازين القوى، وهذا يتطّلب من كل 

دولة امتالك القوة الالزمة واملنا�سبة ملمار�سة 

ال�ستقالل الفعلي.

ولكن هل ميكن الإدعاء اأن جميع دول العامل 

ممار�سة  يف  ومت�ساوية  ا�ستقاللها  يف  متكافئة 

�سيادتها الداخلية واخلارجية؟

اإ�ستقالل الدولة بني الن�سبية والإطالق

يظهر الواقع الدويل وواقع العالقات الدولية 

ال��دول  اأن  ���س��واء،  حد  على  وال��ق��دمي  املعا�رص 

لي�ست مت�ساوية يف فر�ص اإرادتها ال�سيا�سية اأو 

يف التمتع ب�سيادتها داخلًيا وخارجًيا.

ثالثة  ع��ن  احل��دي��ث  ال�سياق  ه��ذا  يف  وميكن 

اأ�سكال من الدول:

• دول تتمتع با�ستقالل �سبه كامل: وهي 
الدول الكربى املنت�رصة يف احلربني العامليتني 

الأوىل والثانية، والدول ال�سناعية ذات املوارد 

الغنية، والقدرات النووية. فهذه الدول متار�ص 

ا�ستقاللها وفق اإرادة حرة تقوم على ال�سبق يف 

مبا  الدولية  ال�سيا�سات  يف  والتدخل  املبادرة 

القدرة على معار�سة  يخدم م�ساحلها، ولديها 

اأو  وتكييفها  اأخرى  لدول  �سيا�سية  مبادرة  اأي 

مراقبتها وتطويقها. وهذه هي مثالً حال الدول 

الم��ن  جمل�ص  يف  ال��دائ��م��ة  الع�سوية  �ساحبة 

الدول.



دول ل تتمتع با�ستقاللها ب�سكل تام:   •
اأو  الحتالل  �سيطرة  الواقعة حتت  الدول  وهي 

الغزو اأو القواعد الع�سكرية ، كما هو احلال يف 

العراق وفل�سطني واأفغان�ستان، بحيث ل ميكن 

الحتالل  ي��زال  ل  دول��ة  ا�ستقالل  عن  احلديث 

�سيا�ساتها  يف  ويتحكم  اأرا�سيها  ف��وق  رازًح��ا 

حكومة  وج��ود  مع  وحتى  واخلارجية،  الداخلية 

و�سلطة حمليتني. 

• دول تتمتع با�ستقاللها ب�سكل ن�سبي: اإن 
الدول النامية اأو دول العامل الثالث، واإن كانت 

الغربي  ال�ستعمار  عن  ا�ستقاللها  حققت  قد 

لقوانني  خ�سعت  فاإنها  املا�سي  ال��ق��رن  يف 

القائم، والذي ت�سكلت قواعده  الدويل  النظام 

الدولية  القوى  توزيع  من  املا�سي،  القرن  يف 

وبقاء هيمنة الدول امل�ستعمرة على هذه الدول 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سالح  غطاء  حتت 

امل�سرتكة.

التي تولت مقاليد احلكم  اأن احلكومات  كما 

بتوجهات  تعمل  كانت  ال��دول  ه��ذه  معظم  يف 

ال������دول ال����ك����ربى، ك���ذل���ك مت حت��ج��ي��م ه��ذه 

واملواثيق  العهود  من  مبجموعة  ال�ستقاللت 

الكربى  ال��دول  رحم  من  خرجت  التي  الدولية 

اأ�سا�ًسا  وج���دت  وال��ت��ي  العاملية  وهيئاِتها 

لتاأمني م�ساحلها ومبا يحفظ ا�ستمرار هيمنتها 

العاملية و�سيطرتها...

حدود الإ�ستقالل الناجز

املعا�رص  ال��دويل  النظام  طبيعة  اإىل  بالنظر 

وم���ك���ون���ات���ه وال���ف���اع���ل���ني ف��ي��ه وامل�����س��ال��ح 

الأح��الف  وق��ي��ام  حت��رك��ه،  التي  الإ�سرتاتيجية 

والحتادات الدولية، القت�سادية اأو ال�سيا�سية، 

واملنظمات  الع�سكرية،  ال�سناعة  و���رصك��ات 

العابرة  وال�رصكات  العوملة  ع�رص  ويف  الدولية، 

الرقمية،  والتكنولوجيا  وال�سيادة،  للحدود 

وثورة الإعالم و الإت�سالت، اأ�سبح من ال�سعب 

احلديث عن وجود دولة م�ستقلة ا�ستقالًل تاًما، 

مبعزل  ال�سيا�سي  قرارها  ممار�سة  على  قادرة 

عن املوؤثرات املحيطة بها.

النكفاء  على  ق��ادرة  لدولة  وج��ود  ل  كذلك 

برثواتها  والإكتفاء  اجلغرافية  حدودها  خلف 

يف  والت�سلب  ال�سيا�سي  بقرارها  والن��ف��راد 

العامل  اأ�سبح  فقد  الإيديولوجية...  مواقفها 

ان  حتى  امل��ت��ب��ادل��ة،  الع��ت��م��ادي��ة  على  ق��ائ��ًم��ا 

مفهوم ال�سيادة مبعناها »الو�ستفايل«، اأ�سبح 

الدويل.  امل�ستوى  على  ونقا�ص  جدل  مو�سوع 

القرن  نهاية  م��ع  ب��داأ  ال��ك��ربى  ال��دول  فبع�ص 

العر�سية«  »ال�سيادة  فكرة   يطرح  املا�سي 

والتي   ،)Contingent Sovereignty(

تقوم على مفهوم جديد لل�سيادة ويعني »حق 

تدخل املجتمع الدويل يف �سلطان اإحدى الدول 

عندما تقوم ال�سلطة احلاكمة فيها بقمع واإبادة 

�سيادتها  ذريعة  حتت  منها  ق�سم  او  �سعوبها 

على جميع الأفراد داخل اإقليمها«. 

وال�سيا�سية  اجلغرافية  احلدود  وهنت  وهكذا 

اأم����ام ان��ت�����س��ار ال�����رصك��ات ال��ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات 

الوطنية  ال�سيادة  حدود  واأ�سبحت  وم�ساحلها، 

اأمام  ملعظم الدول وجهة نظر قابلة للمناق�سة 

التدخل  بحجة  ال��ك��ربى،  ال��ق��وى  ت��دخ��ل  ف��ك��رة 

وحماربة  الإتنية  الأقليات  حماية  اأو  الإن�ساين، 

احل��ك��ام ال��ط��غ��اة، اأو دع��م ال��ث��ورات وحم��ارب��ة 

الإرهاب... و�سوًل اإىل فر�ص اأنظمة حكم جديدة 

حتت ت�سميات �ستى ت�سمن يف النهاية الهيمنة 

القت�سادية وال�سيا�سية للدول الكربى.

ال�سبكة  ث��ورة  تاأثري  عن  احلديث  ميكن  كما 

ودف��ق  ال�سيبريي«  و»ال��ف�����س��اء  العنكبوتية 

و�سائل الإعالم يف عبور احلدود اجلغرافية بني 

الدول واإتاحة تدفق ال�سلع والب�سائع والأفكار، 

اأو توجيهها،  من دون قدرة على التحكم فيها 

الأمر الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل تغريات جوهرية 

على املدى الطويل يف كيان الدولة واملجتمع، 

ا�ستقاللهما  ع��ل��ى  �سلًبا  ال��ت��اأث��ري  وب��ال��ت��ايل 

�سيا�سًيا واقت�سادًيا ولغوًيا واجتماعًيا وثقافيا 

وتعليمًيا...

العاملي��ة  الإقت�سادي��ة  الأزم��������ة  يف  األي�ص 

و�سائل  ودور  وتداعياتها   )2008( الأخ��رية 

ا�ستقرار  ويهدد  ه��دد  ما  والإن��رتن��ت،  الإع��الم 

الأر�ص  مغارب  يف  ال��دول  من  كثري  وا�ستقالل 

وم�سارقها؟

كيف نحقق ال�ستقالل؟

اأ�سبح  ال�سائع  مبفهومه  ال�ستقالل  اأن  يبدو 

م��ن امل��ا���س��ي، ف��م��ا ي��ه��دد ا���س��ت��ق��الل ال���دول 

يف  الإيجابية  وامل�ساركة  التعاون  لي�ص  اليوم، 

تبادل  ولي�ص  املعا�رص،  العامل  ق�سايا  اإدارة 

اإطار امل�ساواة  الإن�سانية يف  اخلدمات واملنافع 

هو  ال��دول  ا�ستقالل  يهدد  ما  واإمن��ا  وال��ع��دل، 

الفقر والديون والتدخل ال�سيا�سي والع�سكري 

املبا�رص، اأو غري املبا�رص، والعتداء على ال�سيادة 

القوانني  وانتهاك  اأخ���رى،  ل��دول��ة  الإقليمية 

الأمم  ميثاق  يرعاها  التي  الدولية  والأع���راف 

املتحدة.

وبخا�سة  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وان��ني  م��ن  ك��ث��رًيا  اإن 

الكبار  م�سالح  يخدم  ب��ات  منها  الإقت�سادية 

ال�سغرية  ال����دول  م�����س��ال��ح  م��ع  وي��ت��ع��ار���ص 

امكاناتها  م��ع  ويتنافى  الفقرية  وال�سعوب 

الإقت�سادية ويهددها بال�سياع اأو التبعية. كما 

الدول  اأو  الغربية  ال��دول  تدّخل  اعتبار  ميكن 

الإقليمية املتجاورة يف دعم حركات املعار�سة 

يف  والإتنيات  والطوائف  النف�سال  وحركات 

بع�ص الدول، وتقويتها اإيديولوجًيا وع�سكرًيا، 

عاماًل يقو�ص ا�ستقالل الدولة وي�سعفه. 

التام  ال�ستقالل  ع��ن  احل��دي��ث  ف��اإن  وه��ك��ذا 

�سبه  اأ�سبح  التبعية«  »غياب  مبعنى  للدولة 

والتي  ال�سابقة،  الإعتبارات  اإىل  ا 
ً
نظر متعذر 

ا ومزعزًعا ل�ستقالل 
ً
ا مبا�رص

ً
ي�سكل بع�سها خطر

ما  لدولة  الناجز  ال�ستقالل  حتقيق  اإن  الدولة. 

هذا  لأبناء  والفاعلة  احلرة  الإرادة  على  يتوقف 

الوطنية،  ووحدتهم  وجودهم  تثبيت  يف  البلد 

اأنظمة  وبناء  مواردهم  تنمية  على  واملحافظة 

مفهوم  على  املواطن  وتربية  الر�سيد،  احلكم 

املواطنة ال�سحيح، وتنمية الوعي الدميقراطي 

تعددت  مهما  لأبنائه،  ال�سيا�سية  والثقافة 

ل  لبلد  قيمة  ل  اإذ  الج��ت��م��اع��ي��ة،  مكوناتهم 

على  يبنى  ل  ل�ستقالل  معنى  ول  له  ا�ستقالل 

الإرادة احلرة الواحدة والواعية لأبنائه.

املراجع:

• www.maajim.com
• www.kalema.net
• www.kenanaonline.com
• www.ar.wikipedia.org 
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املع�ضلة

ت �ضل�ضلة الرتب والرواتب ولكن من 
ّ
• اأُقر

دون ر�ضيد، على اعتبار اأن م�ضادر التمويل 

مل توؤّمن بعد. فماذا يقول الوزير قرم عن 

هذه املع�ضلة املالية والإقت�ضادية؟ 

عنواًنا  التخّبط  ي�شكل   2005 العام  منذ   -

لكل ما يتعلق باأمور املالية العامة، فنحن نعلم 

املجل�س 
ّ
اأنه منذ عدة �شنوات حتى اليوم مل يقر

ح�شابات  من  هناك  ولي�س  موازنة،  اأي  النيابي 

يف  جعلنا  ما  منه،  باإقرار  ت�رصف  العامة  للمالية 

يف  املرتاكمة  الد�شتورية  املخالفات  من  حالة 

�شل�شلة  اإق���رار  وج��اء  العامة.  املالية  ملف  كل 

وهي  جديدة،  خمالفة  لي�شّجل  والرواتب  الرتب 

اإقرار اأعباء جديدة )بغ�ّس النظر عن �رصعية هذه 

الأعباء(، من دون اأن يكون هناك موارد منا�شبة، 

القت�شادية،  الهيئات  حفيظة  اأث��ار  ما  وه��ذا 

العام،  للقطاع  النقابية  التن�شيق  هيئة  اأن  كما 

مل تر�َس حتى اللحظة مببداأ تق�شيط ال�شل�شلة، 

الذي اأجده منا�شًبا جًدا لظروف الدولة املالية. 

• على الرغم من الوعد الذي قطعه رئي�س 
احلكومة جنيب ميقاتي منذ اأ�ضهر ملوظفي 

لن  التمويل  م�ضادر  ب��اأن  العام،  القطاع 

اأن  اإ�ضافية، جند  اأعباء  اأي  حتّمل املواطن 

احلكومة ترتيث يف متويل ال�ضل�ضلة. كما 

اأن الهيئات القت�ضادية، وعلى 

لبنان،  م�����رف  ح��اك��م  راأ���ض��ه��ا 

على  اإقرارها  اأثر  من  متخّوفة 

القت�ضاد واملالية العامة، يف 

اإقت�ضادية  اأ���ض��وات  جند  حني 

الت�ضخم،  تنفي املخاطر وحجم 

ومن  الأمر  حقيقة  تكمن  فاأين 

هو املحق؟ 

ت��ق��ل��ي��دي��ة على  ل��ع��ب��ة  - ه��ن��اك 

���ش��ع��ي��د ال��و���ش��ع الإق��ت�����ش��ادي، 

ف���اأرب���اب ال��ع��م��ل ي��داف��ع��ون عن 

اأنف�شهم وعن م�شاحلهم با�شتمرار. 

واجلوهرية  الأ�شا�شية  وامل�شكلة 

يف الإقت�شاد اللبناين هي يف كونه 

الذي  كارلو«  ال�»مونتي  اإقت�شاد 

مرت  األ��ف   50 م�شاحة  يف  يتمركز 

الباقية  مربع  م��رت  اآلف  الع�رصة  ويهمل  مربع 

على  م�شيطرة  اإقت�شادية  ثقافة  ثّمة  البلد.  يف 

اإىل  التوّجه  نهمل  جعلتنا  لبنان،  يف  العقول 

القطاع  مثالً  الإقت�شادية.  احلداثة  اأو  الإنتاج 

اللبناين  ال�شباب  ويهّيئ  ج��ًدا،  مهم  ال��رتب��وي 

ا اىل �شيق الأفق 
ً
ويح�رصه للنجاح يف اخلارج، نظر

الإقت�شادي يف لبنان، لكن هذا القطاع ل يحظى 

بالإهتمام الالزم.

القطاع  روات��ب  تزاد  اأن  يجب  قائالً:  واأ�شاف 

غالء  )زي����ادة  اخل��ا���س  بالقطاع  اإ���ش��وة  ال��ع��ام 

اأن  ي��درك��وا  اأن  اجلميع  على  ولكن،  معي�شة(، 

ال�شل�شلة بحاجة اإىل درا�شة علمية.

 جمل�س الوزراء �ضل�ضلة 
ّ
بعد اأخذ ورّد... اأقر

اأنه  العام، معلًنا  للقطاع  والرواتب  الرتب 

م�ضادر  عن  البحث  ب�ضدد  زال  ما 

لتمويلها.

ال�ضل�ضلة وقع بني رف�ضني  اإقرار 

هيئة  م��وق��ف  م���ن  اأت����ى  الأول 

ترف�س  التي  النقابية  التن�ضيق 

والثاين  ال�ضل�ضلة...  تق�ضيط  مبداأ 

الإقت�ضادية  الهيئات  ميثله رف�س 

املطلق لل�ضل�ضلة.

املوقفني  ه��ذي��ن  اإىل  ي�����ض��اف 

الذي  لبنان  م�رف  حاكم  موقف 

م�ضتحقات  دف��ع  اإ�ضتحالة  اأك���د 

ال�ضل�ضلة من دون اإجراءات �ريبية 

الإ�ضتقرار  على  توؤثر  رمبا  قا�ضية 

الإقت�ضادي.

وزير  ح��اورت  اجلي�س«   « جملة 

اجلامعي  الأ�ضتاذ  الأ�ضبق،  امل��ال 

قرم،  جورج  الدكتور  القت�ضادي  واخلبري 

وال��روات��ب،  الرتب  �ضل�ضلة  م�ضاألة  ح��ول 

والو�ضعني املايل والقت�ضادي.
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اإعداد:

تريز من�ضور

الوزير جورج قرم ل�»اجلي�س«:

�ضل�ض�لة الرتب والرواتب ق�ضية حمّقة ولكن...

الف�ضل بني غالء ال�معي�ض�ة وزيادة الرات�ب

بداي�ة ل�ح�ل الأزم�ة املالية

يف لبنان 



ما  ا  ه�شًّ يبقى  وامل��ايل  القت�شادي  الو�شع 

دام العالج »ترقيعًيا«... والف�شل بني م�شاألتي 

حلل  بداية  الأج��ر  على  وال��زي��ادة  املعي�شة  غالء 

�شاغطة  ق��وى  ث��ّم��ة  لبنان.  يف  املالية  الأزم���ة 

املختلفة،  بفروعه  اخلا�س  القطاع  من  �شواء 

فيه  لبنان  كل  وبالتايل  العام،  القطاع  من  اأو 

حالة  يف  نعي�س  ول��ذل��ك  �شاغطة،  مالية  ق��وى 

املثال  �شبيل  لناأخذ على  ال�شفافية...  من عدم 

مل  الأهلية،  احل��رب  انتهاء  منذ  الكهرباء،  ملف 

م�شتمرة  ب�شورة  الكهرباء  تاأمني  من  نتمكن 

وهذه ف�شيحة كربى، ونحن نعلم اأن هناك قوى 

اىل  اأوي���ل«  »الفيول  م�شتوردي  من  �شاغطة 

امل�شتفيدين  من  وغريهم  املولدات  اأ�شحاب 

حالة  يف  باأننا  جم���دًدا  اأوؤك���د  الو�شع.  ه��ذا  م��ن 

القت�شادية  البالد  اأمور  اإدارة  يف  فو�شى  �شبه 

الد�شتوري،  ال�شبط  خارج  نحن  بل  ل  واملالية، 

دولة  فاأي  ال�شليم.  املايل  املنطق  اإطار  وخارج 

ت�شتمر ل�شنوات عديدة بدون ت�شديق املوازنة 

ا من 
ً
النيابي؟ خالل 22 �شهر من قبل املجل�س 

قّدمنا  احل�س(،  الرئي�س  )حكومة  حكومتنا  عمر 

النيابي  املجل�س  اىل  واأحلناها  موازنات  ثالث 

الذي اأقر اثنتني منها، والثالثة �شحبها الرئي�س 

النيابي كي يعّدل  ال�شنيورة من املجل�س  فوؤاد 

بع�س بنودها، وا�شتمرت احلكاية اىل اليوم. 

عن  الناجتة  النفقات  ق��رم:  ال��وزي��ر  واأ���ش��اف 

اأن تكون حتت ال�شيطرة،  اأرقام ال�شل�شلة يجب 

اأي اأن الأعباء الإ�شافية يجب اأن يوؤمن متويلها. 

اأرى  املطالب،  ك��ل  اأحقّية  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

اأن  اخلطاأ  ومن  كثرًيا،  يتعاَف  مل  اإقت�شادنا  اأن 

واملديونية  العجز  متاهات  يف  احلكومة  تدخل 

باألف  لي�س  اإقت�شادنا  اأن  ا  خ�شو�شً املتزايدة، 

خري. 

�ر �ضمود القت�ضاد 

ما �ر �ضمود املالية العامة، طاملا اأن   •
وعلى  القت�ضاد،  وكذلك  تعّمها  الفو�ضى 

الرغم من الديون املرتاكمة وخدمة الدين 

املتعاظمة؟ 

باأنه  اللبناين  القت�شاد  اأ�شف  اأن  ميكن  ل   -

يف  اقت�شاديني  هناك  اإن  اأق��ول  بل  خري،  باألف 

اإىل 50 كلم2  القت�شاد مرّكز على 40  لبنان: 

وبع�س  فيها  الراقية  والأحياء  العا�شمة  ت�شمل 

 40 رمب��ا  يبلغ  النمو  م��ع��ّدل  حيث  امل�شايف، 

اإىل50 يف املئة لأن كل ال�شتثمارات تتجه نحو 

يف  ودائ��ع  يف  التوظيف  ونحو  العقاري،  القطاع 

فنادق  من  ال�شياحية  املرافق  ونحو  امل�شارف، 

فهناك  القطاعات،  ه��ذه  خ��ارج  اأم��ا  ومطاعم. 

اقت�شاد ثان مهمل يعاين التهمي�س، وال�شكان 

خارج الأحياء الراقية يف املدن الكربى، يف حالة 

ت�شل اأحياًنا اىل الفقر املدقع. ونحن نرى ماذا 

يح�شل يف الأحياء ال�شعبية يف طرابل�س و�شيدا 

وه��ذه  الأري�����اف،  يف  اأخ����رى  وم��ن��اط��ق  وبعلبك 

ف�شيحة كربى. 

هو  املالية  اأنقذ  ما  اإن  ق��رم:  الوزير  ويتابع 

طبًعا و�شع م�رصوع ال�رصيبة على القيمة امل�شافة 

العماد  ال�شابق  الرئي�س  عهد  خ��الل   )TVA(

اإميل حلود وب�شكل متكامل. فاأكرب مورد اليوم 

وثاين  وح�شيلتها.  ال�رصيبة  ه��ذه  هو  للخزينة 

الذي  الهاتف اخللوي  اإي���رادات  م��ورد هو  اأك��رب 

رف�س الرئي�س حلود وزميلي اآنذاك الوزير جان 

لوي قرداحي تاأميم �رصكتيه، فاأتت كل اإيراداته 

اىل خزينة الدولة. هذان الإجراءان اأنقذا املالية 

ح�شيلة  اأن  نرى  اليوم  وحتى  البلد،  يف  العامة 

با�شتمرار،  تزيد  امل�شافة  القيمة  على  ال�رصيبة 

لأن ال�شتهالك يزيد يف لبنان، وكذلك ح�شيلة 

قطاع اخللوي.

واأحد املخارج للو�شع املايل، حيث من املحّتم 

الإ�شافية  الأعباء  ب�شبب  اخلزينة  عجز  يزيد  اأن 

عمليات  امل��ث��ال  �شبيل  على  ه��و  لل�شل�شلة، 

�شحيح،  ب�شكل  وم�شّوبة  مدرو�شة  خ�شخ�شة 

اإعطاء  مع  الثابت  للهاتف  جزئية  خ�شخ�شة  اأي 

رخ�شة ثالثة للخلوي، وهذا من املمكن اأن يدّر 

وثانًيا  على اخلزينة بني 2 و3 مليارات دولر. 

خ�شخ�شة  دون  القطاع  فتح  جلهة  الكهرباء 

امل�شانع، وال�شماح للقطاع اخلا�س باأن ي�شتثمر 

بطاقات اإ�شافية يف الكهرباء، ما ميكن اأن يولد 

اإيرادات اإ�شافية. 

واأ�شاف: هناك خ�شخ�شة جزئية للميدل اإي�شت 

التي تربح اليوم. وهنا ن�شاأل: ملاذا ل تزال هذه 

ال�رصكة يف يد م�رصف لبنان؟ هذه خمالفة قانونية 

�شخمة، لأن قانون النقد والت�شليف مينع م�رصف 

املركزي.  البنك  مهمة  خارج  التمّلك  من  لبنان 

خالل  ا�شتثنائية  ظ��روف  يف  الأم���ر  ح�شل  لقد 

احلرب، لكن هذه الظروف انتهت. واأي�ًشا لدينا 

لبنان«،  و»كازينو  لال�شتثمار«،  »اإن��رتا  �رصكة 

وبالتايل هناك اإمكانات مهمة لزيادة الإيرادات 

بوا�شطتها. 

البحرية،  الأم��الك  اىل  بالن�شبة  الأم��ر  وكذلك 

التي قدمنا بخ�شو�شها م�رصوًعا متكامالً، ي�شري 

ط��ري��ق��ة  اىل  ب���و����ش���وح 

عليها،  التعّديات  معاجلة 

اإمنا لالأ�شف مل يب�رص النور. 

وقد تبنّي لنا اأن الإيرادات 

لي�شت  ول��ك��ن��ه��ا  م��ه��م��ة، 

كل  اأف��ل�����س  واإل  خ��ارق��ة، 

القائم  ال�شياحي  القطاع 

ع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ. واأ���ش��ار 

ال�شياحية  امل��راف��ق  اإىل 

امل��ت��ع��ّدي��ة ع��ل��ى الأم���الك 

تدفع  ل  وال��ت��ي  البحرية 

اأن  اإذ  ل��ل��دول��ة،  اإي��ج��ارات 

الدولة متتنع عن جبايتها 

خوًفا من �رصعنة املخالفات. بينما املرفق الذي 

البحرية  الأم��الك  قانون  ويحرتم  الرخ�شة  ن��ال 

يتم  �شاذة  اأو���ش��اع  ه��ذه  فكل  اإيجاراته.  يدفع 

ال�شكوت عنها ويتعّود اللبنانيون على وجودها، 

وهذا ل يجوز. 

ي�شيف  العقارية،  ال�رصائب  اىل  وبالن�شبة 

الوزير قرم، كان الوزير �رصبل نحا�س يتكل على 

ول  �شعب،  الأم��ر  لكن  جديدة،  عقارية  �رصيبة 

�شيما اأن القطاع العقاري يعترب العمود الفقري 

على  ال�رصيبة  و�شع  كذلك  اللبناين.  لالإقت�شاد 

هم  فاملالكون  جًدا  �شعب  اأمر  البحرية  الأمالك 

اأنف�شهم من �شي�رصعون يف املجل�س النيابي. 

الإجراءات ال�ريبية

• وردت يف لئحة م�ضادر متويل ال�ضل�ضلة، 
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عدة اإجراءات �ريبية منها زيادة ال�ريبة 

على الفوائد، وزيادة 2 يف املئة على �ريبة 

القيمة امل�ضافة TVA... فهل من اأثر �ضلبي 

ال�ضتثمارات  هروب  مثل  الإج��راءات  لهذه 

م�ضادر  هي  وم��ا  اخل���ارج،  اإىل  وال��ودائ��ع 

التمويل الناجعة التي ل ت�ّر بالإقت�ضاد؟ 

للغاية  متوا�شعة  الفائدة  على  ال�رصيبة   -

وت�شل حالًيا اىل 5 باملئة. واأنا اأقول اأن الفارق 

بني الفائدة يف لبنان والفائدة يف اخلارج ل يزال 

كبرًيا ويتحمل اإىل حد ما زيادة معتدلة. 

•كيف جتد م�روع املوازنة العامة للعام 
2012 الذي اأر�ضل اىل املجل�س النيابي؟ 

الدرا�شات  كل  ومع  اخل��رباء  جهود  كل  مع   -

�شندوق  قدمها  التي  التقنية  وامل�شاعدات 

النقد الدويل والبنك الدويل والإحتاد الأوروبي، 

ل تزال املوازنة اللبنانية موازنة تقليدية بالبنود 

به  معمولً  كان  الذي  ذاته  وبالأ�شلوب  نف�شها 

قبل احلرب الأهلية وهذا ل يجوز بتاًتا. 

• ما هو الواقع الإقت�ضادي واملايل اليوم 
يف ظل الو�ضع الراهن؟

يجب  حيث  حاله  على  يزال  ل  العام  الدين   -

للناجت  قيا�ًشا  العام  الدين  معدل  اأن  نن�شى  األ 

املحلي الإجمايل، كان قد و�شل اإىل ن�شبة 180 

بعد  ثم  ج��ًدا، ومن  ن�شبة خطرية  املئة وهي  يف 

�شنوات الفورة القت�شادية وب�شكل خا�س بني 

2009 و2011 هبط هذا املعدل اإىل 135 يف 

املئة، وهذا حت�ّشن كبري يف ظل الفلتان املايل 

الذي �شبق وحتدثنا عنه.

املعيارية  الن�شبة  هذه  لعودة  اإمكان  وهناك 

 180 اىل  ت�شل  اأن  يجوز  ل  لكن  ال��زي��ادة،  اإىل 

املطلوب  وبالتايل،  اأحمر.  خط  فهذا  املئة،  يف 

�شلة من الإج��راءات بدًءا من عودة النتظام اإىل 

اإ�شافية للخزينة  العامة، وتوفري موارد  املالية 

زي��ادة  اأو  ودائ��ع  تهريب  ب��دون  معتدل  ب�شكل 

وزيادة  الفقرية،  الجتماعية  الفئات  على  اأعباء 

متدنية  اإنتاجية  وه��ي  العام  القطاع  اإنتاجية 

ا  القت�شاد ككل، خ�شو�شً اإنتاجية  حالًيا، ورفع 

وتذهب  تلّوث  فاملياه  تبذيري.  اقت�شاد  واأننا 

ا�شتغاللها  يتم  مل  اخل�شبة  والرتبة  البحر،  اإىل 

بال�شكل الأكفاأ، والأدمغة ت�شّدر اإىل اخلارج بدل 

ذكرت  كما  والقت�شاد  الداخل،  يف  ت�شتمر  اأن 

مبني على قطاعات دون �شواها. 

اأن  واأردف يقول: هذا كله ل يكفي بل يجب 

ي���ك���ون الق��ت�����ش��اد 

ال���ل���ب���ن���اين م��ت��ن��وًع��ا 

وب�����ال�����ت�����ايل، ي��ج��ب 

به  ال��ن��ظ��ر  ن��ع��ي��د  اأن 

خدماتي  كاقت�شاد 

مل  لبنان  لأن  ب�شيط، 

يعد يف مركز الو�شيط 

املتطور  الغرب  بني 

وال��������دول ال��ع��رب��ي��ة 

متخلفة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

تعد  ومل  املا�شي  يف 

كذلك اليوم. وبالتايل 

على  العوملة،  ظل  يف 

ذات  ال�شلع  ينتج  ب��اأن  له  مكاًنا  يجد  اأن  لبنان 

اأو اخلدمات ذات  الرفيع  التكنولوجي  املحتوى 

املحتوى التكنولوجي املتقدم، واأن يتوّقف عن 

ت�شدير الأدمغة واإهمال املياه والرتبة اخل�شبة 

لأن ذلك جرمية بحق لبنان.

• ما هي اخلطوات املتوّجبة على احلكومة 
وهل  الراهن،  القت�ضادي  الو�ضع  لإنقاذ 

لديك روؤية وا�ضحة، اإنطالًقا من جتربتك يف 

وزارة املال �ضابًقا؟

يف  الكربى  ال�رصكات  اأ�شحاب  اأن  اأت�شور  ل   -

لبنان م�شتعّدون لدفع متوجباتهم ال�رصيبية، اإذ 

اأن هناك جمموعات لديها قوة �شيا�شية فاعلة 

يف البلد، ول تدفع ال�رصائب ب�شكل �شحيح، كما 

ثغرات  ت�شوبه  اللبناين  ال�رصائبي  الت�رصيع  اأن 

الفعاليات  لبع�س  تتيح  ج��ًدا،  كبرية  قانونية 

ال�����رصائ��ب ب�شكل ق��ان��وين  ب م��ن دف���ع 
ّ
ال��ت��ه��ر

العقارات هناك �رصيبة  )على �شبيل املثال، يف 

الت�شجيل(، كذلك فاإن ال�رصية امل�رصفية املطبقة 

واأنا  ال�رصائب،  من  ب 
ّ
التهر ت�شاعد يف  لبنان  يف 

مل  القت�شادي  الوعي  ث��ورة  اأن  طاملا  اأن��ه  اأرى 

حت�شل يف لبنان، فلن يتغري اأي �شيء.

اأن  اأرى  للمال،  كوزير  جتربتي  من  وانطالًقا 

ل�شوء  لكنها  �رصورية،  الف�شاد  مكافحة  ق�شية 

هذا  يرفع  من  لأن  لبنان،  يف  ج��ًدا  �شعبة  احلظ 

ال�شعار ي�شطدم باأنواع خمتلفة من الردع. 

الر�ضاميل  تدفق  تراجع  مدى  اأي  اإىل   •
الآون��ة  يف  لبنان  اإىل  والأجنبية  العربية 

الأخرية؟

الكبري  التهويل  خانة  يف  الكالم  هذا  اأ�شع   -

الذي بداأ منذ بداية الإعمار، اإذ يتخّوف اللبناين 

من احتمال عدم حتويل اأموال اخلليج اإىل لبنان، 

تدّفق  ا�شتمرار  ما على  بلد  اعتماد  نوع من  اإنه 

ما يقتل  اخل���ارج، وه��ذا  الأم���وال من  �شيل من 

التكال  دون  يحول  لأنه  القت�شادية،  التنمية 

معنى  اأي  لذلك  ولي�س  الذاتية،  القدرات  على 

اقت�شادي...

دور القطاع امل�ريف

اأ�ضا�ضي يف  هل للقطاع امل�ريف دور   •
الوطني،  القت�ضاد  لإنعا�س  تدابري  اتخاذ 

واحلّد من تراجعه؟

دور  هو  املطاف  نهاية  يف  امل�شارف  دور   -

تابع، ول يطلب منها دور مغاير يف التنمية كما 

اأمناط  الأخ��رى، التي دخلت يف  ح�شل يف الدول 

التكنولوجيا،  متلكت  بحيث  مت�شارعة،  تنموية 

لأن القت�شاد اللبناين هو اقت�شاد مقّيد.

جامدة  اقت�شادية  عقلية  وج���ود  ظ��ل  ففي 

القت�شادية  لبنان  وظيفة  اأن  ن��رى  ومتحجرة 

وعقارية  مالية  و�شاطة  عمليات  على  مقت�رصة 

دون  من  فخمة،  ومطاعم  وف��ن��ادق  و�شفقات 

التي  الهائلة  الإنتاجية  ال��ق��درات  اإىل  النظر 
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مل يبحث جمل�س الوزراء يف جل�شته بتاريخ 7-11-2012 يف لئحة 

عر�س  اإىل  ا�شتمع  لكنه  والرواتب،  الرتب  ل�شل�شلة  املالية  امل��وارد 

النقدي،  الو�شع  عن  �شالمة  ريا�س  لبنان  م�رصف  حاكم  قدمه  معّمق 

مقرتًحا  القت�شادي،  الو�شع  على  والرواتب  الرتب  �شل�شلة  وتاأثري 

 
ّ
ت�رص ل  التي  امل��وارد  وتاأمني  �شنوات  خم�س  على  ال�شل�شلة  تق�شيط 

القطاع  يف  للموظفني  املكت�شبة  وباحلقوق  الإقت�شادية  باحلركة 

ال�شل�شلة  اأعباء  على  مالحظات  �شل�شلة  �شالمة  اأب��دى  وق��د  ال��ع��ام.  

وتخّوف من تداعياتها على املالية العامة وعلى الت�شنيف اخلارجي 

للبنان، ول �شيما بالن�شبة اإىل حاجاته الإ�شتدانية من اخلارج...



واأهمها،  لبنان،  يف  م��وج��ودة  تكون  اأن  ميكن 

قدرات ب�رصية هائلة يجري ت�شديرها اإىل اخلارج، 

ال�شعب  ديناميكية  مياه،  فائ�س  خ�شبة،  تربة 

اأن  ج��ًدا  املمكن  من  فاإنه  وبف�شلها  اللبناين، 

كوريا  اأو  �شنغافورة  مثل  ليكون  لبنان  يتطور 

اجلنوبية واإيرلندا و جزيرة مالطا. ول�شوء احلظ، 

يف   90 عقول  على  م�شيطرة  اإيديولوجيا  لدينا 

املئة من اقت�شاديي البلد الذين يحملون تراث 

ال�شاملة لإمكانات  الروؤية  اأغفلت  وفكر مدر�شة 

اإل  براأيها  ي�شلح  ل  ال��ذي  اللبناين  القت�شاد 

وال�شناعة  الزراعة  تو�ّشع يف  اأي  واإن  للخدمات، 

وفق  فلبنان  ب��ت��اًت��ا،  ل��ه  ف��ائ��دة  ل 

يناف�س  اأن  ي�شتطيع  ل  تربيرهم، 

�شواء  ال��ك��ربى،  ال�شناعية  ال��دول 

اأو  زراع��ي��ة  منتجات  لديها  كانت 

اإىل  بالإ�شافة  ه��ذا  ا�شتهالكية. 

الكالم على الإ�شالحات القت�شادية 

ال��دويل  النقد  ���ش��ن��دوق  مبنظور 

الأوروبي،  والحتاد  الدويل  والبنك 

وهو كالم �شطحي للغاية ل يعالج 

هناك  للبنان.  احلقيقية  امل�شاكل 

ترتكب  ك��ربى  اقت�شادية  جرمية 

بحق لبنان، نظرا اىل اإهمال قدراته 

الذاتية املميزة.

• ماذا يقول الوزير جورج قرم حول النمط 
التنموي اللبناين؟

ية،  اجلدِّ الأكادميية  الدرا�شات  كل  ت�شري   -

ب�شكل  اعتمد  الذي  التنموي  النمط  اأنَّ هذا  اإىل 

والو�شاطة  التجارة  خدمات  قطاع  على  ح�رصي 

وبع�س اخلدمات املالية ذات القيمة امل�شافة 

اللبناين  ال�شعب  رفاهية  ن  يوؤمِّ مل  املتدنية، 

التطور  ن  يوؤمِّ مل  كما  الكافية،  العمل  وفر�س 

املتكافئ بني املناطق اللبنانية املختلفة.

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة خالل العهد 

متانة  اأكرث  اقت�شادية  قواعد  لإر�شاء  ال�شهابي 

القت�شادية  املوؤ�ش�شاتية  البنى  وت��ط��وي��ر 

والنقدية والجتماعية والرتبوية، فاإنَّ النموذج 

مهيمًنا،  بقي  ب��ه  املعمول  ق  ال�شيِّ التنموي 

وازداد قوة منذ الت�شعينيات من القرن املا�شي 

يف ظل �شيا�شات اإعادة الإعمار.

اللبنانية  الإنتاجية  ال��ق��درات  بقيت  لذلك 

خطرًيا  نزًفا  �شبَّب  ما  م�شتغّلة،  وغري  مكبوتة 

واأدى  لبنان،  خ��ارج  اإىل  الب�رصية  الكفاءات  من 

العام  القطاع  اإىل تراكم مديونية هائلة ت�شمل 

انتفاخ  ظل  يف  ال�شواء،  على  اخلا�س  والقطاع 

خطريللقطاع العقاري واملايل يف بريوت وجبل 

لبنان، على ح�شاب املناطق الأخرى والقطاعات 

ز الرثوة العقارية  الإنتاجية، وكذلك يف ظل تركُّ

يف اأيدي بع�س املقاولني من الأثرياءاللبنانيني 

والعرب.

تراكم  ظاهرة  بعيد،  حد  اإىل  يف�رصِّ  ما  وه��ذا 

اأحد  كانت  والتي  للدولة،  الهائلة  املديونية 

ح�شاب  على  البع�س  لإث��راء  امل�شادرالرئي�شة، 

�شالمة الأو�شاع القت�شادية واملالية والنقدية، 

وقد اأ�شبح لبنان اأ�شري هذه املديونية، ومتَّكالً 

اأكرث فاأكرثعلى م�شادر متويل خارجية.

الإ�شالحي  الربنامج  مقوِّمات  فمن  وبالتايل 

الرتكيز على ال�شوؤون املالية والنقدية، وكذلك 

من  بات  حيث  العام،  الدْين  م�شكلة  حّل  على 

الدْين  خلدمة  ت�شقيف  نظام  اإدخ��ال  ال�رصوري 

العام، التي يجب اأن ل تتعدَّى 35 يف املئة من 

خالل  من  امل�شارف  وت�شجيع  الدولة،  اإي��رادات 

تنويع ن�شاطاتها داخل لبنان وخارجه، لتخفيف 

ب�شندات  وامل��ت��اج��رة  الكتتاب  على  اتكالها 

لتحقيق  بها  واملتاجرة  اليوروبوند  اأو  اخلزينة 

اأرباحها. 

فيجب  ال��ن��ق��دي،  ال��ن��ظ��ام  اإىل  بالن�شبة  اأم���ا 

من  نتخلَّ�س  بحيث  تدريجي،  ب�شكل  اإ�شالحه 

قائالً:  واأو�شح  فيه.  نحن  الذي  ال�شاذ  الو�شع 

العملة  متكافىء،  غري  ب�شكل  ن�شتعمل،  نحن 

التعامالت  يف  الأم��ريك��ي  وال����دولر  الوطنية 

الداخلية، وقد اأ�شبحت امل�شارف اللبنانية هي 

بالدولر  بال�شيولة  التي متّد امل�رصف املركزي 

العملة  من  الحتياطات  على  احلفاظ  اأج��ل  من 

الأجنبية. وبالتايل، فاإن حجم هذه الإحتياطات ل 

يعك�س الو�شع املايل والنقدي ال�شحيح.

وهذا الإ�شالح النقدي ل ميكن اأن يتّم بنجاح، 

اإل يف ظل ثورة اإنتاجية �شاملة يف البالد، بحيث 

يف  ال��ه��ائ��ل  العجز  ك��ب��رية  درج���ة  اإىل  ُيخّف�س 

اأ�شبحنا  ال��ذي  التجاري  امل��ي��زان 

نعانيه ب�شكل ل مثيل له يف تاريخ 

د  ل��ب��ن��ان الق��ت�����ش��ادي، م���ا ي��ه��دِّ

النقدي  الو�شع  �شالمة  با�شتمرار 

اجلزء  دفع  انتظام  تاأمني  واإمكان 

امل��ح��رر ب���ال���دولر الأم���ريك���ي من 

خدمة الدين العام )50 يف املئة(.

وخ���ت���م ال����وزي����ر ق����رم ح��دي��ث��ه 

املالية  منطق  اأّن:  اإىل  بالإ�شارة 

ت�شعينيات  منذ  ال�شائد  العامة 

مالًيا،  اأنتج فلتاًنا  املا�شي  القرن 

ب�شيا�شات  جت���اوزه  ال�شعب  م��ن 

حمدودة.

ج��ذرًي��ا،  خمتلفة  مالية  �شيا�شة  امل��ط��ل��وب 

لتن�شيط  ال��دول��ة  وزارات  خمتلف  بها  ت��ق��وم 

لبنان،  الإنتاجية يف  اللبناين والدورة  القت�شاد 

وبالتايل ما دمنا مل ن�رصع باإجراء اإ�شالحات داخل 

الإج��راءات  بع�س  )با�شتثناء  ال�رصيبي  النظام 

بالإ�شالح  ن�شعر  لن  امل�شافة(،  ال�رصيبة  على 

احلقيقي...

وال���روات���ب،  ال��رت��ب  �شل�شة  در�����س  وي��ج��ب 

فئات  جميع  حاجات  من  اإنطالًقا  علمي،  ب�شكل 

الف�شل  يجب  كما  واخت�شا�شاتهم،  املوظفني 

نهائًيا بني م�شاألتي غالء املعي�شة وبني زيادات 

الرواتب الأ�شا�شية.
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اقت�صاد ومال

ما هي قيمة ال�ضل�ضلة 

مق�ّضطة على خم�س �ضنوات?

الرتب  �شل�شلة  تق�شيط  بنقطة  ورئي�شها  احلكومة  تتم�شك 

وتظهر   .2017 العام  حتى  اأي  �شنوات،  خم�س  ملدة  والرواتب 

املوؤ�رصات اأن الكلفة الإجمالية لل�شل�شلة بني العام 2012 والعام 

 675.9 بني  ي��راوح  بواقع  لرية  مليار   8614 تتخطى   2017

للعام  لرية  مليار   1025 وح��واىل   ،2012 للعام  لرية  مليارات 

اإىل حواىل 2285،8 مليار  2013، مع وترية ت�شاعدية و�شولً 

لرية العام 2016، وحواىل 1898 ملياًرا العام 2017.







الأورك�سرتا  اأحيت  وح�سوره،  ليون  غابي  الثقافة  وزير  برعاية 

املاي�سرتو  بقيادة  عربية  ال�رشق  للمو�سيقى  اللبنانية  الوطنية 

باليوبيل  احتفالً  الوطني،  الكون�رشفاتوار  كورال  مع  احلاج  اندريه 

ا 
ً
وتقدير ال�سايف  وديع  الكبري  للفنان  تكرمًيا  للإحرتاف  املا�سي 

ال�رشقية،  الأغنية  يف  ال�سافية  وملدر�سته  العريق  الفني  لتاريخه 

بح�سور عائلة املحتفى به وح�سد من حمبي �سوت وديع ال�سايف، 

وذلك يف ق�رش الوني�سكو.

بداية الن�سيد الوطني، فكلمة رئي�س الكون�رشفتوار بالوكالة حنا العميل الذي قال: »اإنها ليلة اعتزاز لعميد 

الأغنية اللبنانية، اإذ اإنه ومنذ 75 عاًما و�سوته ي�سدح، ويف ذكرى يوبيله املا�سي ما يزال وديع ال�سايف ما�سة 

على تاج الفن«.

ثم حتّدث وزير الثقافة فقال: »هل جئنا اإىل هذا ال�رشح لنحتفل بعيد وديع فرن�سي�س احلادي والت�سعني، اأو 

م عطاء رجل عملق حمل اإ�سمه و�سار على درب الفن والطرب، 
ّ
للإحتفال باليوبيل املا�سي لحرتافه، اأم جئنا نكر

الأغنية  ن�رش  يف  الرائد  الدور  له  كان  حيث  العربي  والعامل  لبنان  يف  واملو�سيقى  الطرب  عمالقة  من  لأنه  اأم 

اللبنانية يف اأ�سقاع العامل ... فاقرتن ا�سمه بلبنان؟ لقد جئنا اليوم لنحتفل بلبنان وديع ال�سايف«.

تخلل الإحتفال خم�سة م�ساهد غنائية 

الفنية  الأع���م���ال  م��ن  ب��اق��ة  ت�سمنت 

»ويلي  غريبي«،  عيوين  »ل  املتميزة: 

لو يدرون«، »يا هوى احللوين«، »طري 

فرقة  قّدمتها  و»لل�سيف«  الطاير« 

واأحل���ان  ب�سمات  وحملت  ال���ك���ورال، 

ال�سعراء:  كبار  وتوقيع  العذبة  ال�سايف 

حممود  م�سطفى  وهبة،  اجلليل  عبد 

ومارون كرم.

اإع��داد  من  وثائقي  فيلم  عر�س  ثم 

م��ار���س��ي��ل ج��ب��ور األ��ق��ى ال�����س��وء على 

وم�سريته  وح��ي��ات��ه  ال�����س��ايف   طفولة 

الفنية املليئة بالنجاحات، كما ت�سمن 

�سهادات فيه لكل من: ال�ساعر �سعيد 

الكاردينال  املاروين  البطريرك  عقل، 

الفنان  ال��راع��ي،  بطر�س  ب�����س��اره  م��ار 

اليا�س الرحباين وال�ساعر هرني زغيب. 

فرن�سي�س  اإيل�يا  األ��ق��ى  اخلت�ام،  يف 

للوزير ليون  ا 
ً
به �ساكر كلمة املحتفى 

رع��اي��ت��ه وح�����س��وره، وك��ل م��ن �ساهم 

باإجناح هذه الأم�سية.

التكرمي  درع  ج��ورج  ابنه  ت�سّلم  ثم 

عن  غ���اب  ال���ذي  وال����ده  ع��ن  بالنيابة 

الإحتفال  ب�سبب مر�سه. 

الفنان  زار  ق��د  ليون  ال��وزي��ر  وك��ان 

درًعا  له  وقّدم  منزله  ال�سايف يف  وديع 

باإطفاء �س�معة عيد  تقديرًيا، و�س�اركه 

م�يلده احلادي والت�سعني.
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اإعداد:

 جان د�رك �أبي ياغي

ندين �لبلعة

يف يوبيل احرتافه 

املا�سي 

�لأورك�سرت� 

�لوطنية

�للبنانية

م 
ّ
تكر

وديع �ل�سايف
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اأخبار الثقافة والفن
معر�ض �لكتاب 

�لفرنكوفوين 

يف ن�سخته 

�لع�رشين

الفرنكوفوين«  الكتاب  »معر�س  بريوت  يف  الفرن�سية  ال�سفارة  اأقامت 

من 26 ت�رشين الأول وحتى 4 ت�رشين الثاين 2012 يف البيال - بريوت. 

العيد الع�رشون لهذا املعر�س ال�سنوي ُتوِّج هذا العام باإطلق جائزة »خيار 

يتّم  بحيث   ،)Goncourt( »غونكور«  اأكادميّية  رعتها  التي  ال�رشق« 

اختيار كتاب فائز من بني الكتب التي ير�ّسحها طلب من لبنان، وم�رش، 

العربية يهدف  التعاون مع اجلامعات  والعراق، و�سوريا وفل�سطني. هذا 

اإىل ت�سجيع الطلب على القراءة والتعّمق يف الأدب املعا�رش الذي ي�سيء 

على الق�سايا الراهنة.

اإًذا كان اللبنانيون والعرب على موعد مع هذا احلدث الذي جمع كّتاًبا 

و�سعراء عرًبا واأجانب يف ندوات ومناق�سات متحورت مبعظمها حول دور 

العربي  العامل  يف  ال�سباب  يقودها  التي  الثورات  يف  الت�سال  و�سائل 

حركة  على  وتاأثريه  الرقمي  الكتاب  وواق��ع  الرتجمة،  واأهمية  واأوروب���ا، 

الإبداع والن�رش، ومقاومة الكتاب للإجتياح الرقمي...

واكبتها  ودبلوما�سّية  تربوية  موؤ�س�سة  و27  ن�رش،  دار   16 مكتبة،   12

للكتاب  الفرنكوفوين  »ال�سالون«  ق��وام  �سّكلت  اإعلمية،  و�سيلة   17

اء من خلل تنّوع الندوات 
ّ
هذا العام، وقد متّيز بالإنفتاح اأكرث على القر

والإ�سدارات وال�سيوف.

اأن  اأّك��د  الإفتتاح،  حفل  خلل  حت��ّدث  ال��ذي  لّيون،  غابي  الثقافة  وزي��ر 

الثقافة يف  خدمة  موؤ�ّس�سة حقيقّية يف  هو  الفرنكوفوين  الكتاب  معر�س 

اللبنانيني. و�سّدد على  للكّتاب  اإعطاء دفع  اأّنه �ساهم يف  لبنان، ل�سيما 

دعمها  لفرن�سا  ا 
ً
�ساكر والقيم،  للأفكار  الناقلة  الفرن�سية  اللغة  اأهمية 

الدائم وغري امل�رشوط يف كل املجالت. وقد �سّجل ح�سور وزارة الثقافة 

اللبنانية ك�رشيك فاعل يف هذا املعر�س من خلل اإف�ساحها املجال لإ�سدار 

كتب خا�سة بفاقدي الب�رش بلغة الربايل.

يف  التخ�ّس�س  اإىل  عمدت  م�ساركة  مكتبة  كل  اأن  العام  هذا  واللفت 

من  واملن�سورات  الكتب  من  جمموعة  له  �سًة 
ِّ
مكر حم��ّدد،  ثقايف  مو�سوع 

م�سادر خمتلفة.

»Le Talon d’Achille«

كتاب للعقيد �لركن �سيمون مّيني

الفرنكوفوين  الكتاب  فعاليات »معر�س  اإطار  يف 

مّيني  �سيمون  املهند�س  العقيد  وّق��ع   »2012

كتاب »Le Talon d’Achille« الذي اأّلفه وزوجته 

النهار(. جرى  دار  )من�سورات  نعمة  ال�سيدة منتورة 

يف   2012 الأول  ت�رشين   31 الأربعاء  يوم  التوقيع 

الركن  العميد  اجلي�س  قائد  العماد  ممثل  ح�سور 

ماجد كرامة، وعدد من الأ�سدقاء واملهتّمني.

املوارد  اإدارة  كيفّية  على  ال�سوء  الكتاب  يلقي 

الب�رشية يف قطاع البناء وميكن تعميم املبادئ التي 

الإقت�سادية  املجالت  خمتلف  على  اإليها  يخل�س 

واملهنية. وي�رشح العقيد مّيني اأنه يف حني يبقى 40% من املهند�سني 

ر  ُتقدَّ عاملة  قوة  ثمة  العمل،  عن  عاطلني  اللبنانيني  املعمارّيني 

تعمل يف هذا  الأحيان،  املوؤّهلني يف معظم  العّمال غري  اآلف  مبئات 

القطاع، ما يوؤّثر �سلًبا على تطّور املهنة و�سلمة الأبنية، واأي�ًسا على 

الإقت�ساد الوطني.

العن�رش  تطوير  وكيفّية  ومتطّلباته  الإدارة  حقل  الكتاب  ويتناول 

الب�رشي فيه مبا يتيح ا�ستثمار القدرات على النحو الأف�سل وتطوير 

الإقت�ساد. 
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»��سرت�تيجيات �ل�رش�ع مع 

�ل�سهيونية« للعميد �لركن 

�ملتقاعد �أمني حطيط

اأط���ل���ق ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن امل��ت��ق��اع��د 

اجلديد  كتابه  حطيط  اأم��ني  الدكتور 

ال�رشاع  »ا�سرتاتيجيات  عنوان  حتت 

يف  عقدها  ن��دوة  خلل  ال�سهاينة«  مع 

ح�سور  يف  بريوت،  يف  الأوني�سكو  ق�رش 

وفكرية  واإعلمية  �سيا�سية  �سخ�سيات 

وع�سكرية وديبلوما�سية.

وال��وزي��ر  النائب  ال��ن��دوة  يف  حت��دث 

عميد  نعمان،  ع�سام  الدكتور  ال�سابق 

كلية اإدارة الأعمال يف اجلامعة اللبنانية 

الدكتور كميل حبيب، مدير عام مركز 

الزيتونة للأبحاث والدرا�سات الدكتور 

حم�سن �سالح.

ال��ك��ت��اب ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ة من 

مو�سوع  يف  الإ�سرتاتيجية  الأب��ح��اث 

ال�سهيونية تعر�س موقع  ال�رشاع �سد 

لبنان من ال�رشاع، وانتقاله من �سيا�سة 

ا�سرتاتيجية  اإىل  ال�سعف  يف  ال��ق��وة 

املقاومة  واعتماده  املواجهة  القوة يف 

�سبيًل اإىل ذلك. 

جوزف �أبي �ساهر: »َع �لَبَِكه« 

الفكر  رج��ال  م��ن  نخبة  �سّم  ث��ق��ايف   لقاء  يف 

للعلوم  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة  عقدت  والأدب، 

الكتاب  حول  ن��دوة   »AUST« والتكنولوجيا 

الرابع ع�رش يف �سل�سلة من�سوراتها اجلامعية »َع الرَبَِكه« لل�ساعر جوزيف اأبي �ساهر، الذي يت�سّمن 

اإطللة جديدة على تقاليد وعادات لبنانية من تراثنا العريق. حتّدث يف اللقاء كل من: الدكتورة 

زهيدة دروي�س جبور، الدكتور جورج طراد والأديب جورج مغام�س.

 ،)AUSTوىل لبنانية )الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا
ُ
الكتاب �سادر عن من�سورات جامعَتني: الأ

ًزا، اإىل 
َّ
مريكية: )جامعة اأركن�سا(، وهو يف 240 �سفحة قطًعا و�سًطا، ي�سّم 31 ف�سلً مطر

َ
خرى اأ

ُ
والأ

 اللبناين.
ّ
ه، و�ُسَوًرا ووثائَق من قلب الإرث ال�سعبي ن�سو�سِ

يدي ت�ستهيه العني قبل الفم. العابر َعرَبَ يف الزمن 
َ
الكتاب بركة م�ساعفة مع رغيف خبز على نار الأ

ور... املتحوِّل من �سورة ت�سجُّ باحلياة اإىل حياة َت�سجُّ بال�سُّ

من النطفة يبداأ، من الوحام، وتتواىل ف�سول الكتاب: الولدة فالعماد والطهور، فاأغنيات ال�رشير 

لعاب والت�سايل، والبيت اللبناين والزراعة واملا�سية 
َ
ات، الرتبية واملدر�سة والأ يَّ واخلربيات والعدِّ

مكنة والرجال والطبِّ ال�سعبي وال�سفر 
َ
اإىل �سهرات ال�ستاء والأ كولت، 

ْ
واحلرير ومونِة البيت واملاأ

وال��ت��ن��ق��لت... ال��ِل��ي��اق��ات وامل��ع��ت��ق��دات 

واخلطبة،  للزواج  والتح�سري  واخل��راف��ات 

وامل�سلمني...  امل�سيحيني  عند  ف��ال��زواج 

والن�ساء  ال��رج��ال  زي����اء 
َ
واأ وال��ك��ّن��ة  احل��م��اة 

امل�سيحية  ع��ي��اد 
َ
الأ اللبناين،  والفولكلور 

والغياب  ل  الرَتمُّ اإىل  و�سولً  والإ�سلمية، 

وحكي النا�س.

الف�سل  يف  مبقدمة  ال��ك��ت��اب  وينتهي 

وفيها  ناطور«  خيمة  يف  »قنديٌل  الأخ��ري: 

على  انفتَحت  »�سبابيُك  الكتاب  هذا  ّن 
َ
اأ

البال،  ناب�ًسا يف   
َّ
ا�ستمر َع�َب�ر، بع�سه  م�ٍس 

َ
اأ

 ذكرى ممتعٍة، ب�ساطًة 
َّ
وبع�سه الآخر ا�ستقر

حلُم 
َ
اأ َغَذتها  وه��اٍم 

َ
اأ وت�سلَُّل  رغد عي�س  يف 

نا�ٍس ان�سغلوا بها حياًة لهم، َتِرُث وُتَورِّث... 

 اإلّ 
ُ
ّن احلكاية ل تبداأ

َ
»كان يا ما كان«... كاأ

بال�»كان«، ول تنتهي اإِلّ بها...«.

والتكنولوجيا »جوزف �سايغ يف مر�ياهم« للعلوم  الأمريكية  اجلامعة  اإفتتحت 

للمو�سم  ال�سهرية  ندواتها  �سل�سلة   )AUST(

اجلامعي 2012 - 2103، بندوة حول الكتاب اخلام�س ع�رش يف �سل�سلة من�سوراتها اجلامعية 

ال�ساعر  يف  �سهادة   116 يحوي  الذي  مراياهم«،  يف  �سايغ  »جوزف  وهو  اللبنانية«  »الذاكرة 

جوزف �سايغ من اأدباء و�سعراء ونّقاد لبنانيني وعرب وعامليني يف 510 �سفحات قطًعا كبرًيا.

ثم  �سقر،  هيام  ال�سيدة  اجلامعة  رئي�سة  وافتتحتها  داغر،  ماجدة  الإعلمية  للندوة  قّدمت 

توالت مداخلت كل من: الوزير والنائب ال�سابق املحامي اإدمون رزق، املحامي ال�ساعر رميون 

عازار بق�سيدٍة يف املحتفى به، والدكتور اأني�س م�سّلم.

�سايغ  ج��وزف  ال�ساعر  به  للمحتفى  كان  كما 

كلمة �سكر وامتنان. 

وّقع  املنا�سبة  نخب  كان  الندوة،  نهاية  ويف 

خلله �سايغ على ُن�سخ كتابه هدية من اجلامعة 

اإىل احل�سور.
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كانون الأول

اأخبار الثقافة والفن

»�سيعتي جارة �لقدي�سني« 

ديو�ن جديد 

لل�ساعر �إميل نون

لل�ساعر  ال�ساد�س  ال��دي��وان  �سدر 

ج��ارة  »�سيعتي  بعنوان  ن��ون  اإم��ي��ل 

نون هي  اإميل  القدي�سني«. و�سيعة 

م�سقط  اجلبيلية  »م�سم�س«  بلدة 

املزّنرة  والأخ��ري،  الأول  حبه  راأ�سه، 

ب����اأدي����رة وك��ن��ائ�����س وحم��اب�����س، 

ال�ساجدة على اأقدام القدي�س �رشبل. 

ق�سائد  غّناها  التي  ال�سيعة  ه��ذه 

الثمالة،  حتى  حبها  يف  و�سكر  �سعرية 

و�سهر على هبوب ن�سماتها العذبة.

الفكر  رجال  من  عدد  للكتاب  قّدم 

ال�سابق  وال��ن��ائ��ب  )ال��وزي��ر  وال�سعر 

جامعة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  رزق،  اإدم����ون 

مطر،  �سهيل  الأ�ستاذ  اللويزة  �سيدة 

ال�سحايف وال�ساعر جوزف اإبي �ساهر(.

بدواوينه املتعددة  نون  اإميل  عرف 

احلياة  ميادين  خمتلف  تناولت  التي 

ل��ت��ط��ال 

الإن�����������������س��������ان 

والعقل  والأر����س  والبيئة  والطبيعة 

ورجالته  واجلي�س  والوطن  والقلب 

وم�سارًكا  ا 
ً
حا�رش كان  كما  الأب��ط��ال... 

والدينية ويف  الوطنية  الأعياد  يف كل 

والإجتماعية  الأدب��ي��ة  الأن�سطة  ك��ل 

املثل  فيه  لي�سح  حتى  والثقافية 

ال�سائع: »له يف كل عر�س قر�س«، اأو 

القول املاأثور له »لكل عيد ق�سيد«، 

الذي غدا عنواًنا لأحد دواوينه.

»رجٌل يف 

مر�آة متك�رّشة« 

للأديب 

جورج مغام�ض

حت��ّل��ق ال��ع��دي��د من 

والأدباء يف  الأ�سدقاء 

الكتاب  ح���ول  ن���دوة 

اجل����دي����د ل��لأ���س��ت��اذ 

جورج مغام�س: »رجل 

اإىل �ساحب الكتاب كل  يف مراآة متك�رّشة«. حتّدث يف الندوة 

�سيف،  اأدي��ب  �سّقال،  ديزيريه  ط��راد،  جورج  الدكاترة:  من 

ومنيف مو�سى، والأ�ستاذ �سهيل مطر.

�سوقي دلل 

يوّقع كتابه 

�جلديد 

»و�ل�سيء 

بال�سيء ُيذكر«

عنوان  ُيذكر«  بال�سيء  »وال�سيء 

الكتاب اجلديد الذي وّقعه الر�سام 

من  بدعوة  دلل  �سوقي  اللبناين 

الت�سكيلي  الفن  حمرتف  »جمعية 

للثقافة والفنون« را�سيا و»جتمع 

لبنان«  يف  الثقافية  ال��ب��ي��وت��ات 

و»التجمع الوطني للثقافة والبيئة 

والرتاث يف لبنان«.

القاعة  يف  ج��رى  التوقيع  حفل 

التي اعُتقل فيها رجالت اإ�ستقلل 

لبنان العام 1943 يف قلعة را�سيا 

للمرة  ت�سهد  ال��ت��ي  ال�����وادي 

مّت  اأن  بعد  اأدب��ًي��ا  حدًثا  الأوىل 

موؤ�س�سة  من  مببادرة  ترميمها 

الإن�سانية.  ط��لل  ب��ن  ال��ول��ي��د 

اإبراهيم  العقيد  الإحتفال  ح�رش 

العماد  اجلي�س  قائد  ممّثًل  ترو 

ج���ان ق��ه��وج��ي وع����دد ك��ب��ري من 

وتخلله  واملهتمني،  ال�سخ�سيات 

كلمات لكل من: الإعلمية هل اأبو 

ال�ساعر  الإحتفال،  يفة 
ّ
عر �سعيد 

اأبو  اأنطوان  الأ�ستاذ  غازي قي�س، 

جودة، والفنان �سوقي دلل.







 LAU عقد »مركز الرتاث اللبناين« يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية

ال�سم  جدلية  »لبنان:  مو�سوع  حول  املو�سم  لهذا  الثانية  حما�رضته 

والكيان عرب 4000 �سنة« مع املوؤرخ الدكتور اأنطوان اخلوري حرب. 

ح�رض اللقاء املدير العام يف جمل�س النواب ريا�س غنام ممثلاً رئي�س 

جمل�س النواب نبيه بري، املدير العام لوزارة الإعلم الدكتور ح�سان 

فلحة ممثلاً رئي�س جمل�س الوزراء جنيب ميقاتي، املقدم اليا�س طوق 

جمانة  ريفي،  اأ�رضف  اللواء  الداخلي  الأمن  لقوى  العام  املدير  ممثلاً 

كربيت ممثلة وزير ال�سياحة فادي عبود، اإىل رئي�س اجلامعة الدكتور 

جوزف جربا، وعدد كبري من املثقفني واملهتمني. 

اإفتتح اللقاء مدير املركز ال�ساعر هرني زغيب بكلمة عن »اجلدلية 

متكاملة،  اأم���ة  ب��ه  القائلني  ب��ني  اللبناين  ال��ك��ي��ان  ح��ول  القائمة 

وامل�سوهني تاريخه جزءاًا من كيانات اأكرب«.

بل  بالدميوغرافيا  ول  باجلغرافيا  يقا�س  ل  »لبنان  اإن  وق��ال 

منه  يجعلون  العامل  يف  املنت�رضين  اأب��ن��اءه  لأن  »بالإبداعوغرافيا« 

»م�ساحة روحية« )كما �سّماها فوؤاد حداد( ويجعلونه »وطن ر�سالة« 

)كما �سّماه البابا يوحنا بول�س الثاين(.

: »اإن  املوؤّرخ الدكتور اأنطوان اخلوري حرب تناول اإ�سم لبنان قائلاً

معظم �سعوب العامل اأعطت اأ�سماءها لبلدانها فت�سّمت البلدان با�سم 

�سعوبها، اإل ال�سعب اللبناين يحمل اإ�سم اأر�سه لبنان وينت�سب اإليها«. 

وقال اإن »ت�سمية لبنان ظهرت منذ الألف الرابع على ال�سل�سلة ال�رضقية 

واأ�ساف  القدمي«،  العامل  و�سط  الأبي�س  باجلبل  لبنان  فعرف  اأولاً 

هي  »ح�����س��ارت��ن��ا  اأن 

ح�����س��ارة ���س��ع��وب ل 

ح�������س���ارة م���ل���وك«، 

املحا�رض  وا�ست�سهد 

ب���ع���ب���ارة لم���ارت���ني: 

اإىل  وجئت  با�سا(  علي  )يق�سد حممد  رجلاً  م�رض فوجدت  اإىل  »جئت 

لبنان فوجدت �سعباًا )حاكمه تلك الفرتة كان املري ب�سري(«.

ا،  اإن »اإ�سم لبنان يرتبط مبعطيات جغرافية ثابتة تاريخياً من هنا، 

تاريخية  مدلولت  عليها  تغلب  العامل  بلدان  معظم  اأ�سماء  بينما 

لإ�سم  اأن  على  يدل  ما  وه��ذا  �سللت.  اأو  عنا�رض  اأو  باأعراق  مرتبطة 

الذي  اللبناين  الكيان  اأ�سا�س  يف  كانت  التي  هي  خ�سو�سية  لبنان 

كدولة  الدولية،  �رضعيته  اكت�سب 

لبنان  دول��ة  اإع��لن  منذ  كاإ�سم،  ل 

اأي���ل���ول  م���ن  الأول  يف  ال��ك��ب��ري 

كيان  لبنان  ان  هنا،  من   .1920

ي�سهد  م�ستقل  ث��اب��ت  حقيقي 

التي  الثابتة  هويته  على  اإ�سمه 

وخ�سو�سياتها  عنا�رضها  ت�ستمد 

ل  لبنان  فاإ�سم  وج��وده.  جوهر  من 

�سيا�سي  اأو  اإداري  بتحديد  يرتبط 

م�ساحته  على  اجلغرايف  مب��داه  بل 

يف  يتعداها  كان  ا  واأحياناً احلالية، 

وفيما  التاريخ.  من  معينة  حقبات 

اأعطيت  اأخ���رى  اأ���س��م��اء  ا�سمحلت 

للبنان عرب الع�سور )كنعان، اآرام، 

ا  مذكوراً لبنان  ا�ستمر  فينيقيا(، 

اإىل  �سنة   4000 منذ  الإ�سم  بهذا 

ا�سمه  يرد  كان  ما  وغالباًا  اليوم... 

الأرز  خ�سب  لأن  الأرز  مع  ا  مرتادفاً

كان برتول العامل القدمي، وفيه اأجود اأنواع اخل�سب، وكثرياًا ما كان 

امللوك يجلبونه اإىل بلدانهم لإقامة ال�رضوح واملعابد والهياكل«.

ال�سامية  اللغات  جميع  يف  لبنان  »ا�سم  اإن  قال  ال�سم  معنى  وعن 

يعني  ما  الأبي�س،  ومعناه  ن«  ب  »ل  م�سرتك  ثلثي  ج��ذر  من  ج��اء 

اأ�سفر  عرق  من  الب�رضية  عرفت  ما  باإزاء  اأبي�س  �سعب  اللبنانيني  اأن 

اليونانية  اأن »ا�سم ليبانو�س« يف  اأ�سود«، وذكر املحا�رض  اأو  اأحمر  اأو 

منها  ين�سغ  �سجرة  اإىل  ن�سبة  وذلك  الطيوب،  جبل  اأو  البخور،  يعني 

�سمغ ي�ستعمل مثل البخور، زهرته بي�ساء ذات رائحة بخورية، من هنا 

احتدت املعاين على كون لبنان يعني الأبي�س النقي«.

ا بذكر لبنان يف الكتب القدمية. وختم املحا�رض كلمه م�ست�سهداً
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من هنا وهناك

كانون الأول

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

لبنان: جدلية �ال�سم و�لكيان عرب 4000 �سنة



عنّي الفنان عا�سي احللين �سفرياًا للنوايا احل�سنة يف موؤمتر �سحايف 

التي  لبنان«  »عي�س  مبادرة  اإط��ار  يف  »املوفنبيك«،    فندق  يف  عقد 

»بنك  مع  بالتعاون   UNDP الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  ينظمها 

بريوت والبلد العربية« ووزارة اخلارجية واملغرتبني.

الذي  واحل��لين   UNDP بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  املوؤمتر  تخلل 

حت�سني  يف  من�سبه  خ���لل  م��ن  �سي�ساهم 

املحلية  للمجتمعات  املعي�سية  الأو���س��اع 

والتي من خلل عناوين برنامج »عي�س لبنان« 

لبنان  اليافع،  »لبنان  موا�سيع:  حتت  تندرج 

املعافى، لبنان الأخ�رض ولبنان املنتج«...

مع�سكر  يف  بجولة  علمة  راغب  الفنان  قام  الإ�ستقلل،  عيد  مبنا�سبة 

من  ا  ع��دداً قابل  حيث  لبنان،  جنوب  يف  العاملة  املتحدة  الأمم  ق��وات 

بها  قامت  التي  الإجن��ازات  على  واطلع  فيه  الع�سكريني  امل�سوؤولني 

معاجلة  برنامج  على  امل�سوؤولون  واأطلعه  اجل��ن��وب،  يف  اليونيفيل 

تولها  التي  البيئية  م�ساريعه  اإطار  يف  وذلك  عمله،  وكيفية  النفايات 

من خلل من�سبه ك�سفري حلملة الأمم املتحدة 

املتحدة   الأمم  )برنامج  امل��ن��اخ  تغرّي  ح��ول 

للبيئة(. 

اأحيت جامعة �سيدة اللويزة بالتعاون مع نقابة �سعراء الزجل يف لبنان، 

ذكرى ال�ساعر اإدوار حرب يف قاعة ع�سام فار�س يف حرم اجلامعة - ذوق 

م�سبح.

اإ�ستهّل اللقاء بفيلم وثائقي ر�سم م�سرية ال�ساعر اإدوار حرب يف الزجل، 

اإخراج الأ�ستاذ اليا�س جبور والن�س  اأبحر فيه اإىل مرحلة النبل، من  الذي 

لل�ساعر زياد عقيقي.

الثقافة  ل�سوؤون  اللويزة  �سيدة  جامعة  رئي�س  لنائب  كلمة  كانت  ثم 

احلا�رضون  ال�سعراء  قام  بعدها  مطر،  �سهيل  الأ�ستاذ  العامة  والعلقات 

مبناظرة زجلّية بداأت مع نقيب ال�سعراء الأ�ستاذ جورج اأبو اأنطون، زغلول 

الدامور، طليع حمدان، اأنطوان �سعادة، الرئي�س غالب غامن، وجنل ال�ساعر 

ب�سام حرب. 

الن�سب  عن  ال�ستار  لإزاح��ة  اخلارجية  الباحة  اإىل  اجلميع  توجه  بعدها 

التذكاري الذي ُذّيَل بري�سة الفنان رودي رحمة.
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كانون الأول

دكتور�ه فخرية من هنا وهناك

ل�سارل �لع�سي 

من �جلامعة 

�للبنانية 

�الأمريكية  )LAU( الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  منحت 

عامل  فيها  الأم��ن��اء  ملجل�س  ال�سابق  الرئي�س 

وكالة  يف  النفاث  الدفع  خمترب  مدير  الأ�سل  اللبناين  الأمريكي  الف�ساء 

الف�ساء الأمريكية )نا�سا( الدكتور �سارل الع�سي، �سهادة دكتوراه فخرية 

ا جلهوده يف ا�ستخدام العلم لتعزيز واقع الإن�سان  يف الإن�سانيات »تكرمياً

وتطوير �سبل احلياة على الكرة الأر�سية وا�ستك�ساف جماهل الف�ساء«.

ح�رض ال��ت��ك��رمي ال���ذي ج��رى يف اودي��ت��وري��وم »اأروي����ن ه���ول« يف حرم 

اجلامعة يف بريوت الوزير ح�سان دياب ممثلاً رئي�س اجلمهورية ورئي�سي 

الر�سمية  ال�سخ�سيات  من  عدد  فيه  و�سارك  وال��وزراء،  النيابي  املجل�س 

والدبلوما�سية والعلمية، كما ح�رض العقيد الركن �سهيل جنم ممثلاً قائد 

اجلي�س العماد جان قهوجي.

وت�سمن الحتفال حما�رضة مدعمة بالوثائق األقاها الدكتور الع�سي عن 

على  اأنزلت  التي  »كرييوزيتي«  املركبة  مبهمة  املتمثل  الأخ��ري  اإجن��ازه 

�سطح كوكب املريخ.

ن�سٌب تذكارّي لل�ساعر �إدو�ر حرب 

وعا�سي �حلالين �سفرًي� للنو�يا �حل�سنةر�غب عالمة �سفرًي� للبيئة



نّظم الإحتاد الدويل لل�سحافيني بالتعاون مع 

نقابة حمرري ال�سحافة اللبنانية دورة تدريبية 

الإعلمية«  ال�سلمة  ثقافة  »ب��ن��اء  ح��ول  ثالثة 

خمتلف  ميثلون  �سحافياًا   13 فيها  ���س��ارك 

الو�سائل الإعلمية يف لبنان. 

يف  اأي��ام  ثلثة  ا�ستمرت  التي  ال��دورة  هدفت 

جمموعة  اإع���داد  اإىل  ب��ريوت،   - ليجيند  فندق 

م��ا تو�سلت  اآخ����ر  م���زودي���ن  الإع��لم��ي��ني  م��ن 

على  يتعني  التي  وامل��ع��دات  التقنيات  اليه 

املرا�سلني امليدانيني ا�ستخدامها يف تنقلتهم 

داخل مناطق احلروب والنزاعات.

رميا  الفل�سطينية  امل��دّرب��ة  التدريب  ت��وىّل 

اجل��م��رة وامل�����دّرب ال��ل��ب��ن��اين ف���ادي ال��غ��و���س، 

اللذان ركزا على طرق الوقاية وال�سبل الواجب 

ياأخذها  اأن  يجب  التي  العوامل  وكل  اعتمادها 

ال�سحايف يف الإعتبار على اأر�س الواقع كي يعود 

ا اإىل منزله وعائلته ووطنه. �سليماً

يف اجلل�سة الأخرية، نّفذ امل�ساركون »�سيناريو 

عملي«  ترجمة ملا ا�ستمعوا اإليه على مدى اأيام 

الدورة وطبقوه فانق�سموا اإىل فريقني، وو�سع 

يرافقه  وم��ا  ج��وي  ق�سف  حالة  اأم��ام  فريق  كل 

على  �سحايا  و�سقوط  املوقع  يف  فو�سى  من 

الأر�س، وطلب منهم تقدمي الإ�سعافات الأولية 

للم�سابني، وك�سف املنطقة امل�ستهدفة للإطلع 

على الأخطار التي ميكن اأن تهدد حياتهم.

يف اختتام الدورة، �سكر املدّرب اللبناين فادي 

الذين  ال��دورة  يف  امل�ساركني  الزملء  الغو�س 

خللها  األقيت  التي  املحا�رضات  مع  جتاوبوا 

واأدوه��ا  نفذوها  التي  العملية  والتطبيقات 

ب�سكل جيد. 

رميا  الفل�سطينية  امل��دّرب��ة  اأعربت  بدورها 

املرء  ي�سع  لبنان  يف  التدريب  اأن  عن  اجلمرة 

الزملء،  الأ�سئلة من قبل  نوع طرح  رهبة  اأمام 

حما�رضات  مع  التجاوب  م�ستوى  اأن  م�سيفة 

اأن  يف  والفخر  ال�رضور  غاية  يف  جعلها  ال��دورة 

تكون بني زملء اأحباء.

فهناأ  ع���ون  ال��ي��ا���س  امل��ح��رري��ن  نقيب  اأم���ا 

هذه  يف  وجناحهم  م�ساركتهم  على  ال��زم��لء 

ال��دورة، واعترب: »اأن مثل هذه ال��دورات تقي 

ا  ال�سحافيني ما يتعر�سون له من اأخطار خ�سو�ساً

يف ظل الظروف التي 

�سيما  ول  نعي�سها، 

احل��روب  مناطق  يف 

و�سكر  والنزاعات«. 

ع���������ون امل������درب������ة 

التي  الفل�سطينية 

ال�سفر  عناء  تكّبدت 

التي  الظروف  ظل  يف  بريوت  اإىل  ال�له  رام  من 

تعانيها املناطق الفل�سطينية اليوم، كما �سكر 

مدرب ومن�سق ال�سلمة الإعلمية يف لبنان فادي 

كل  لتقدمي  ون�ساط  بجد  يعمل  ال��ذي  الغو�س 

جديد حول ال�سلمة. 

اجلمرة  ب���ان  وامل���درِّ ع��ون  النقيب  �سّلم  ث��م 

والغو�س ال�سهادات للم�ساركني.
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من هنا وهناك

كانون الأول

�الإحتاد �لدويل لل�سحافيني �إختتم دورة تدريبية حول »بناء ثقافة �ل�سالمة �الإعالمية«

ة
د
يا

ق
ل
� 
يف

ت 
د�

ها
�س

جورج  جامعة  مع  بالتعاون  الك�سليك   - القد�س  ال��روج  جامعة  نّظمت 

اإىل الدفعة الأوىل  وا�سنطن الأمريكية حفل ت�سليم �سهادات يف القيادة 

ا  ا م�سرتكاً من اخلرباء والإخت�سا�سيني يف اإدارة الأعمال، الذين اأمتوا برناجماً

بني اجلامعتني حول القيادة. و�سددت الكلمات على اأن الدفعة الأوىل من 

ا يف تاريخ هذه ال�رضاكة املميزة كونها كانت  ا خا�ساً الطلب �ستحتل مكاناً

اأول من مل�س حاجة منطقتنا اإىل قادة اأقوياء يجتازون التحديات ويقومون 

اأ�ساتذة  اأيدي  على  الطلب  هوؤلء  �س 
ّ
اإىل متر اإ�سافة  الإيجابي،  بالتغيري 

يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة. 

�مل�سـاركون

الذين  الزملء  الدورة  هذه  يف  �سارك 

الآتي ذكرها:  املوؤ�س�سات  اإىل  ينتمون 

اجلي�س(،  )جملة  ياغي  اأبي  دارك  جان 

)جريدة  اقليمو�س  ونتايل  ال�سايغ  مي 

�رضحال   وعلء  �سعد  روعة  اجلمهورية(، 

)تلفزيون  حميدو  بالل�ه  واملعت�سم 

)اإذاع���ة  احللبي  راغ���دة  امل�ستقبل(، 

حرمون  )موقع  احللبي  ه��اين  لبنان(، 

)مركز  العا�سي  حممد  اأورغ(،  دوت 

)الوكالة  ما�سي  حل  للإعلم(،  بريوت 

العمري  خديجة  ل���لإع���لم(،  الوطنية 

م�سعود  ح�سان  الأن��ا���س��ول(،  )وك��ال��ة 

الفجر(، وحممد دروي�س )جملة  )اإذاعة 

�سكون(.





اللغة  يف  اإج�����ازة 

ال��ع��رب��ي��ة واآداب��ه��ا 

للمعاون الأول يحيا 

عثمان اليخني

الأول  املعاون  ح��از 

عثمان  حم��م��د  ي��ح��ي��ا 

ال��ي��خ��ن��ي، م���ن ف��وج 

امل�����ض��اد ل���ل���دروع - 

ل���واء ال���دع���م، اإج���ازة 

والعلوم  الآداب  كلية  من  واآداب��ه��ا  العربية  اللغة   يف 

الإن�ضانية يف اجلامعة اللبنانية.

اإج�������������ازة يف 

ال������ع������ل������وم 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والإداري�������������ة 

الأول  ل��ل��م��ازم 

األن عقل

ح������از امل������ازم 

عقل  األن  الأول 

ل��واء احلر�س  م��ن 

اإجازة  اجلمهوري، 

يف العلوم ال�ضيا�ضية والإدارية من كلية احلقوق والعلوم 

ال�ضيا�ضية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.
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جي�ش العلم والثقافة

كانون الأول

دكتوراه يف التاريخ 

ال�سيا�سي للعقيد 

جهاد احل�سن

ح�����از ال���ع���ق���ي���د ج��ه��اد 

احل�������ض���ن دك�����ت�����وراه يف 

من  ال�ضيا�ضي  ال��ت��اري��خ 

 - القد�س  ال��روح  جامعة 

مناق�ضته  بعد  الك�ضليك، 

»دول��ة  بعنوان  اأطروحته 

ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ر وم��وق��ف 

ال�ضّنة اللبنانيني منها 1914 

���ض��ه��ادة  ون����ال   .»1975  -

تقدير  مع  بتفّوق،  الدكتوراه 

املناق�ضة  توّلت  التي  اللجنة 

وامل��وؤل��ف��ة م��ن ال��روف�����ض��ور 

رئي�ًضا،  مغام�س،  م��ارون  جان 

حكيم،  اأن��ط��وان  الروفي�ضور 

املاح  الل�ه  عبد  الروفي�ضور 

والروفي�ضور الأب كرم رزق.

اللغة  يف  جامعية  اإج���ازة 

للرقيب  واآداب��ه��ا  العربية 

ح�سني �سقر

عبدو  ح�ضني  ال��رق��ي��ب  ح��از 

الثاين  امل�ضاة  ل��واء  من  �ضقر 

اللغة  يف  جامعية  اإج���ازة  ع�رش، 

ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا م��ن كلية 

يف  الإن�ضانية  والعلوم  الآداب 

اجلامعة اللبنانية.

اإج�������������ازة يف 

ال���ك���ي���م���ي���اء 

احل����ي����ات����ي����ة 

ل����ل����ن����ق����ي����ب 

رومانو�س حّنا

رومانو�س  النقيب  ن��ال 

اليا�س حنا من لواء امل�ضاة 

اإجازة يف الكيمياء  الثامن، 

العلوم  احلياتية من كلية 

 - اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  يف 

الفرع الثاين.

اإم��ت��ي��از ف��ن��ي يف ع��ل��وم 

للجندي  الأ�سنان  خمتربات 

عبا�س املقلي

ح�ضن  عبا�س  اجل��ن��دي  ن��ال 

املقلي من الطبابة الع�ضكرية، 

���ض��ه��ادة الإم��ت��ي��از ال��ف��ن��ي يف 

خم��ت��رات  ع��ل��وم  اخت�ضا�س 

العامة  املديرية  من  الأ�ضنان 

للتعليم املهني والتقني.





ق�صة ق�صرية

كانون الأول

اإعداد:

�لعميد �لركن �إميل منذر

ب
ل
عا

ث
ل
� 
ف

نا
�ص

�أ

من  �ساعة  قبل  نومه  من  نه�ض 

�رشوق ال�سم�ض كعادته. ثم نه�ست 

زوجته بعد قليل لتعّد له قهوته؛ 

يحلق  �سباح،  ك��ّل  يف  كما  ف��راأت��ه، 

اأال  ل��ه:  ة 
ّ
امل��ر ه��ذه  فقالت  ذقنه، 

تريح ذقنك من احلالقة يوًما واحًدا 

ًا على ذلك  يا رُجل! لقد كنترَ جمبرَ

طوال خم�ض وع�رشين �سنة. اأما وقد 

يجبك  ال��ذي  فما  ا، 
ًّ
ح���ر اأ�سبحترَ 

على احلالقة يف كّل يوم!

يا  يّف  ��ل��ت  ت��اأ���سّ ع����ادة  اإن��ه��ا   -

عزيزتي. والعادة طبيعة ثانية كما 

يقولون... قبل اأن اأن�سى... و�سعُت 

على  رج���اء  ابنتنا  ق��ي��ادة  رخ�سة 

عندما  نومنا.  غرفة  يف  املن�سدة 

تابع  ثم  اإّي��اه��ا.  اأعطها  ت�ستيقظ 

نف�سه:  يحّدث  ن  كمرَ يقول  م��رزوق 

املوّظف  �سديقي  ي��درَي  اهلل  �سّلم 

ال�����س��ّي��ارات.  ت�سجيل  م�سلحة  يف 

وقد اأخذ مني اأقل الكلفة. وعندما 

ب�سيطة،  »اإكرامّية«  عليه  عر�سُت 

وق���ال:  ����س���دري،  اإىل  ي���دي  رّد 

منذ  اأ�سدقاء  نحن  رُجل.  يا  »عيب 

ال�سداقة  قيمة  اأه��ذه  بعيد.  زمن 

يا  اأخ��ج��ل��ن��ي  ل��ق��د  واهلل  ع���ن���دك!«. 

�سعدى.

- وكم اأخذ منك لقاء الرخ�سة؟

 - اأربعماية األف لرية.

يا  �سديقك  ال�سديُق  وِنعمرَ   -  

زوجي العزيز.

وب��ه��ذه  ذل����ك،  ت��ق��ول��ن  ملرَ   -  

اللهجة ال�ساخرة!

ثمن  دف��ع  عفيف  ج��ارن��ا  الأن   -  

يومن،  منذ  بنف�سه،  ابنه  رخ�سة 

مبلغ مئتن وخم�سن األًفا. وبذلك 

تكون قيمة ال�سداقة عند �ساحبك 

ت�ساوي مئة دوالر فقط.

 - ماذا تقولن! مئتان وخم�سون 

م���رزوق غ��ري م�سّدق،  األ��ًف��ا! ق��ال 

من  وجنته  على  ال�سفرة  و�سغط 

جرًحا  فيها  فاأحدث  انتباه؛  دون 

�سال منه الدم.

م����رزوق ح��الق��ة ذقنه  اأن��ه��ى 

، وك��ل��م��ات »���س��دي��ق��ه« 
ً
ذاه�����ال

حجارة  ران  دورَ راأ���س��ه  يف  ت��دور 

له  ترتاءيان  وعيناه  الطواحن، 

ة منذ ع�رشين 
ّ
ُثْعلُبّيترَن الأّول مر

وم�سحه  وجهه  غ�سل  وما  عاًما. 

باملن�سفة حتى كانت زوجته قد 

جاءت له باملطّهر: »قبل اأن تخرج 

الغ�سيل  من�رش  تنقل يل  اأن  اأري��دك 

�رشفة  اإىل  ال��ن��وم  غرفة  �رشفة  م��ن 

غرفة اجللو�ض«.

- ملاذا تريدين نقله؟

الثياب  غ�سل  ع��ي��د 
ُ
اأ ال  حتى   -

كلما ت�ساجر زوج وزوجته، اأو و�سع 

االأ���س��ت��اذ الأح��د ال��ت��الم��ذة عالمة ال 

تعجبه، اأو...

ه���ذا مبن�رش  ك���ّل  ع��الق��ة  وم���ا   -

م���رزوق  ق��اط��ع  ت���رى!  ي��ا  غ�سيلنا 

زوجته �ساحًكا متعّجًبا.

ال  واهلل،  ك��اأن��ك،  ال��ع��الق��ة!  م��ا   -

تن�ضرَ  وال  البلد...  ه��ذا  يف  تعي�ض 

النّجار.  على  طريقك  يف  ج 
ّ
تعر اأن 

لقد م�سى على موعد االنتهاء من 

اإ�سالح املقاعد �سهر كامل؛ فكيف 

غريها،  لنا  ي�سنع  اأن  نريد  كنا  لو 

اأكان �سنعها قبل �سنة يا ترى!

ج فيه 
ّ
اأع��ر اإذا انق�سى يوم مل   -

اأعذاره  هاتفًيا.  به  اّت�سلت  عليه، 

ة 
ّ
اأق��ب��ح م��ن ال���ذن���وب دائ���ًم���ا. م��ر

التّيار  احلاّد يف  التقنن  اإن  يقول 

واملوّلد  عمله،  يعرقل   
ّ
الكهربائي

عّماله  اأحد  اإن  يقول  ة 
ّ
ومر معّطل. 

يف  ذه���ب  عليهم  ي��ّت��ك��ل  ال��ذي��ن 

ة يقول اإنه 
ّ
اإجازة ومل يُعد بعد. ومر

لب�سعة  العمل  عن  وانقطع  مر�ض 

اأّيام. واهلل �رشت اأ�ستحي اأن اأكّلمه، 

والعجيب اأنه ال ي�ستحي اأن يكذب 

.
ّ
علي

ي�ساء.  ما  قدر  ليكذْب  ح�سًنا.   -

اإىل  عنده  املقاعد  تلك  اأ�ستبقى 

ويذهب  يجيء  الأجعلّنه  واهلل  االأبد؟ 

قر�ًسا  ي��رى  اأن  قبل  ة 
ّ
م��ر خم�سن 

واحًدا.

�سحكة  م���رزوق  �سحك  ع��ن��دئ��ٍذ 

خ��ج��ول��ة وه���و ي��ه��ّز راأ���س��ه وينظر 

عّما  زوجته  ف�ساألته  االأر����ض؛  اإىل 

مني  طلب  لقد  فاأجاب:  ُي�سحكه؛ 

ا�ستحقاقات  ثّمة  الأن  �سلًفا  اأجرته 

مالية لعّماله عليه، فنقدته اإّياها.

- ماذا قلت! ماذا قلت يا مرزوق! 

اأن  قبل  اأج��ره  ال��رُج��لرَ  نقدترَ  لقد 

متى  اآخ.  م��ن��ك،  اآخ  عمله!  ينهي 

ثعالب  النا�ض  ب��ن  اأن  �ستعرف 

يروغون عنك لياأكلوا حلمك؟ متى 

ملح  يُعد  مل  الكذب  اأّن  �ستعرف 

كّل  ملح  اأ�سبح  بل  فقط،  الرجال 

النا�ض؟

بجريرة  ال�سادقن  تاأخذي  ال   -

الكاذبن يا امراأة.

اأن  ق��ب��ل  عليك  ب���اهلل  اإذه����ب   -

ُت��ف��ق��دين ���س��واب��ي. ه��ك��ذا قالت، 

يدها  وو���س��ع��ت  ال��ب��اب،  وفتحت 

على كتف زوجها تدفعه برفق اإىل 

خلفه،  الباب  رّدت  ومل��ا  اخل���روج. 

»م��رزوق،  مبغوتة:  لتفتحه  عادت 

مرزوق«.

ن�سيِت كلمة مل  االأم��ر؟ هل  ما   -

تقوليها بعد؟

طلبه  ما  ت�سرتي  اأن  تن�ضرَ  ال   -

ال�سمكري باالأم�ض. قال اإنه �سياأتي 

يف ال�ساعة اخلام�سة بعد الظهر.

- اأب�رشي اإًذا.

- اأتقول اإنه لن ياأتي؟

اخلام�سة،  ال�ساعة  قال  هو  ال.   -

لكنه مل يحّدد يف اأّي يوم واأّي �سهر.

ه��ك��ذا ق����ال م������رزوق، و���س��ح��ك 

�سحكة عالية، وفتح باب امل�سعد 

الباب  ف��رّدت  �سعدى  اأم��ا  ودخ��ل. 
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كانون الأول

ق�صة ق�صرية

وقد ارتفعت فجاأة يف �سماء روحها 

غيمة من الكاآبة.

الطريق  يف  االآن  م���رزوق  ه��و  ه��ا 

اأن  اهلل  م��ن  طالًبا  الهوينا  ي�سري 

عاماًل  يحتاج  ح��الل  ب��اب��ن  ي��رزق��ه 

باأمانة  ليخدمه  ون�سيًطا  �سادًقا 

البيت  ع��ن  ابتعد  وم��ا  واإخ��ال���ض. 

خطر  حتى  االأمتار  من  مئات  ب�سع 

وديع  العّم  على  ج 
ّ
يعر اأن  باله  يف 

متجره  يف  ال��وق��ت  بع�ض  لق�ساء 

ال�سغري؛ فدخل وحّيا، و�ساأل العمَّ 

عن كّل اأفراد عائلته بعدما كان قد 

م�سى اأكرث من �سنة على اآخر لقاء 

له به.

- اأي��ن اأن��ت يا رُج��ل! مل��اذا غبترَ 

اجلميع  هل  امل��ّدة؟  هذه  كّل  عني 

بخري يا ابني؟

- احلمد هلل، ال�سّحة جّيدة، واملال 

ياأتي ويذهب. 

نحتاجها  م���ا  ال�����س��ّح��ة  ه���ي   -

ونرجوها. اأما املال، فما نطلب منه 

اإال ما يغنينا عن مّد اليد اإىل النا�ض 

اأن  اأرج��و  اإجل�ض.  اإجل�ْض،  بحاجة... 

الطويلة  امل����ّدة  ه���ذه  يف  ت��ك��ون، 

ال��رد،  تعّلمت  ق��د  ال��غ��ي��اب،  م��ن 

فت�سّليني قلياًل.

ال��ورق  وال  تعّلمته،  ال��رد  ال   -

اأحببته يا عّمي ال�سيخ.

ال�سيجارة  تكره  زلت  ما  وهل   -

وال ت�رشب القهوة؟

- حتى القليل من خمرة مل يعد 

ي�ستهويني.

- وملاذا تعي�ض اإًذا؟ �ساأل وديع 

بدعابة وهو ي�سحك.

كّل  يف  احل��ي��اة  الأك���ره  اأعي�ض   -

يوم اأكرث من اليوم الذي م�سى. ال 

اأعرف ماذا اأ�ساب النا�ض يف هذا 

اإذا  اإن�ساًنا  ما عدترَ جتد  الزمن. 

قال �سدق، واإذا وعدرَ وفى.

الدنيا  اب��ن��ي.  ي��ا  �سحيح   -

ت���غ���رّيت، واأ���س��ب��ح ال��غ�����ّض يف 

ال��ن��ا���ض ق��اع��دة واال���س��ت��ق��ام��ة 

ا�ستثناًء. 

واإذ طاطاأ مرزوق راأ�سه من احلزن 

يا  اأخ��بين  العجوز:  �ساأله  وال��ه��ّم، 

االأّي��ام؟  هذه  يف  تعمل  م��اذا  ابني. 

وملا  عمل«.  عن  »اأب��ح��ث  ف��اأج��اب: 

يف  نظره  ثّبت  قد  العجوز  اأن  راأى 

ا،  مهتمًّ واأن�ست  م�ستفهًما  عينيه 

مع  حكايتي  اإ�سمْع  م���رزوق:  ق��ال 

النا�ض يا عّمي ال�سيخ.

ح���ل���ُت على 
ُ
اأن����ت ت��ع��ل��م اأن��ن��ي اأ

ي��وم��ذاك  �سنتن.  منذ  التقاعد 

��ا ي��ب��ل��غ ح��واىل  ق��ب�����س��ُت ت��ع��وي�����سً

فا�ست�رشت  دوالر؛  األ���ف  اأرب��ع��ن 

ميكنني  ما  يف  يل  قدمًيا  �سديًقا 

اأن اأوّظف مايل به؛ فن�سحني ب�رشاء 

ال�ساحل  م��ن  قريبة  اأر����ض  قطعة 

يعرف اأن مالكها يريد بيعها باأقّل 

لديه  حلاجة   
ّ
احلقيقي ثمنها  من 

ملّحة اإىل بع�ض املال. وعندما اأراين 

االأر�ض وعرفت منه ثمنها ووافقت 

على �رشائها، اإّدعى اأن املالك يقيم 

�سديقي،  اأي  واأن��ه،  لبنان،  خ��ارج 

واإجن��از  للقائه  قريب  عّما  م�سافر 

طلب  لذلك  واإّي��اه.  االأعمال  بع�ض 

للنيابة  ر�سمًيا  اأفّو�سه  اأن  مني 

وت�سجيلها  االأر����ض  ���رشاء  يف  عني 

باإ�سمي؛ ففّو�سته واأعطيته الثمن 

دوالر.  األف  وثالثن  ثمانية  البالغ 

�سّك  كان  اأ�سبوعن  ح��واىل  وبعد 

امللكّية بحوزتي.

اأ���س��ه��ر، ي��ا عّمي  اأرب���ع���ة  وب��ع��د 

رجل  اىل  �سدفًة  فُت 
ّ
تعر ال�سيخ، 

ع��ج��وز م��ن اآل ال��راع��ي م��ن اأع��ايل 

امل���ن؛ ف�����س��األ��ت��ه: اأت��ع��رف ف��الًن��ا 

ملاذا  اأعرفه.  قال  منطقتكم؟  من 

له  اإّن  يل  قيل  قلت:  عنه؟  ت�ساأل 

يبغي  ال�����س��اح��ل  يف  اأر�����ض  قطعة 

بيعها. قال: اأنا هو �ساحب االأر�ض 

ي��ا اب��ن��ي، وق���د ب��ع��ت��ه��ا. ���س��األ��ت��ه: 

يف  املرّبع  امل��رت  ثمن  ي�ساوي  كم 

اأر�سك؟ قال:  التي فيها  املنطقة 

م�ساحة اأر�سي األف مرت وقد بعتها 

ن  بثالثن األف دوالر. قلت: واأنا مرَ

ا���س��رتاه��ا ي��ا ع��ّم، ودف��ع��ت ثمنها 

األًفا.  وثالثن  ثمانية  ل�سديقك 

العجوز،  اأ�سارير  �ساقت  عندئٍذ 

يا ع��ّم ودي��ع، وم��الأ احل��زن عينيه، 

وقال يل: ما اأوقعك يف حبائل هذا 

يبيع  تاجر  اإن��ه  ابني!  يا  الغ�ّسا�ض 

اأب���اه واأّم����ه ب��ل��ريت��ن. ق��ل��ت: كان 

اإىل  ياأتي  عاًما.  لع�رشين  �سديقي 

كان  لو  كما  وي�رشب  فياأكل  بيتي 

راأ�سه،  العجوز  هّز  عندئٍذ  بيته.  يف 

من  خرجت  طويلة  تنهيدة  واأطلق 

اأعماق �سدره.

ب���اأم���ث���ال  م�������الأى  ال����دن����ي����ا   -

»�سديقك«. هلل دّر القائل: ال تُخْن 

اأّم��ن��ك ول��و كنت خ��ّواًن��ا! قال  ��ن  مرَ

وديع.

قطعة  اأن  ه��ذا  م��ن  واالأ����س���واأ   -

بتخطيط  م�����س��اب��ة  ت��ل��ك  االأر������ض 

اأ�ستطع  مل  ل��ذل��ك  ق���دمي.   
ّ
ط��رق��ي

وه��ك��ذا  ف��ي��ه��ا.  ال��ب��ن��اء  وال  بيعها 

وع�رشين  خم�سة  تعبرَ  مايل  خ�رشت 

عاًما.

- اأما جلاأت اإىل الق�ساء ال�سرتجاع 

حّقك؟

- اإ�ست�رشت حمامًيا فهمُت منه اأن 

الدعوى مكلفة، واحلكم قد يطول، 

وعودة حّقي اإيّل غري م�سمونة الأن 

االحتيايّل  العمل  املحكمة قد ترى 

ه���ذا ����رشٌب م��ن ����رشوب ال��ت��ج��ارة. 

لذلك �رشفت النظر عن املو�سوع، 

اأبحث عن عمل ي�رشف عني  ورحت 

ال�سجر ويوؤّمن يل ك�سًبا اأر�سى به 

مهما كان قلياًل. فكان اأن اهتديت 

امل���واّد  تعليب  م�سانع  اأح���د  اإىل 

ال��ف��ور،  على  فُقبلت  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

وعملت هناك ملّدة �سهر واحد، ثم 

ال�سيطانية،  الوظيفة  تلك  تركت 

وعدُت اأبحث عن عمل.

- وظيفة �سيطانية!

االأوراق  ن��زع  وظيفتي  كانت   -

الال�سقة عن العلب املعدنية التي 

ال�سالحية،  منتهية  اأطعمة  حتوي 

وا�ستبدالها باأوراق جديدة.

يخافون  ال  ة 
رَ
��ر ��فرَ كرَ من  لهم  يا   -

رّبهم!

على  املدير  اأطلعُت  وعندما   -

رئي�ض  ياأمرنا  التي  املخالفة  هذه 

مني  ظنًّا  بارتكابها،  امل�ستودع 

عليها،  باإطالعه  اأفعل  ح�سًنا  اأنني 

منك  ُيطلب  مبا  ُقْم  بوجهي:  �رشخ 

لي�ض  والباقي  فح�سب،  تعمله  اأن 

ا�ستقالتي  فقّدمت  ���س��اأن��ك.  م��ن 

وغادرت. ومل مت�ِض �ساعات قليلة 

جمهول  من  اّت�سااًل  تلّقيت  حتى 

تفّوهت  اإذا  بالقتل  فيه  يهّددين 

�رشفتها  اأّي��ام   
ّ
م�سي وبعد  بكلمة. 

وال��رتّدد،  احلرية  جمر  على  متقّلًبا 

واأديل  ال�رشطة  اإىل  اأجل��اأ  اأن  رت 
ّ
ق��ر

اأنني  اإال  معلومات.  من  اأعرفه  مبا 

اأن  امل�ساء  اأخبار  ن�رشة  يف  �سمعت 

امل�سنع،  دهمت  اجلي�ض  خمابرات 

وختمته  عّماله،  من  عدًدا  واأوقفت 

بال�سمع االأحمر.

- اأت��ع��رف ي��ا م����رزوق؟ اأن���ت ال 

ت�����س��ل��ح ل��ل��ع��م��ل ب���ن ال��ث��ع��ال��ب 

والذئاب. ما راأيك لو عملت عندي؟ 

- عندك!

- اأجل. اأنا عندي لك عمل خفيف 

نظيف وغري متعب.

وديًعا  م��رزوق  ي�ساأل  اأن  وقبل 

اخلفيف  العمل  ه��ذا  ع��ن  العجوز 

النا�ض  اأخذ  املتعب،  غري  النظيف 

ومن  ويخرجون.  املتجر  يدخلون 

ام����راأة م�سّنة  ال��ذي��ن دخ��ل��وا  ب��ن 

حكاية  العتيقة  ث��ي��اب��ه��ا  حت��ك��ي 

من  طلبت  وق��د  وبوؤ�سها،  فقرها 

ل��ه��ا ك��ي��ل��وغ��راًم��ا  ي���زن  اأن  ودي���ع 
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واحًدا من االأرّز. ثم التقطت كي�ًسا 

اأن��واع  حيث  اإىل  وخ��رج��ت  �سغرًيا 

اختالفها  على  واخل�سار  الفاكهة 

خ�سبية  من�ّسات  على  معرو�سة 

منهمكة  ودي��ع  راآه��ا  واإذ  وا�سعة. 

يف انتقاء بع�ض حّبات من اخل�سار 

رخي�سة الثمن الأنها مل تُعد طازجة، 

رفع كي�ض االأرّز عن امليزان عندما 

ت�سعماية  الرقم  اإىل  العّداد  اأ�سار 

مرزوًقا  اأّن  يعرف  ومل  وخم�سن، 

قد راأى الرقم وراآه. وعندما جاءت 

من  اأخ��ذه  اخل�سار،  بكي�ض  امل��راأة 

يدها وو�سعه يف امليزان. ثم قال: 

اأختي  يا  بعد  �سغرية  حّبة  هاتي 

لتكن »بحبوحة«.

اأنت  « خ��ريك يا ودي��ع.  ْ - »ك���رترِّ

العجوز  ق��ال��ت  ���س��م��ري.  ���س��اح��ب 

من  ت�سقط  اأن  ال��دم��ع��ة  وك����ادت 

الثمن،  ودي��ًع��ا  نقدت  ثم  عينها. 

وخرجت تدعو له بالتوفيق.

اأي�ًسا  دخ��ل  النا�ض  زحمة  وب��ن 

رج����ل ط��ل��ب ب��ع�����ض احل���اج���ّي���ات 

العالية.  الرفوف  فوق  املر�سوفة 

يف  ل��ه  يجمعها  ودي��ع  ك��ان  وفيما 

اأكيا�ض �سود من النايلون، التقط 

فيه  د����ضّ  اأ���س��ود  كي�ًسا  ال��رج��ل 

التبغ.  علب  من  �سندوقن  خل�سًة 

�رشواله  جيب  من  نقوده  اأخرج  واإذ 

�سقطت  ا���س��رتاه،  ما  ثمن  ليدفع 

االأر���ض ورقة نقدية من فئة  على 

امل��ئ��ة األ���ف ل���رية. لكن ال��رُج��ل مل 

ينتبه لالأمر؛ فحمل اأكيا�سه وخرج. 

التقط  اأن  اإال  م��رزوق  فما كان من 

الورقة من غري اأن يراه اأحد، وخرج 

اأدركه وقف  اإْثر الرجل. وعندما  يف 

اإّن للعجوز يف  له:  يف درب��ه، وق��ال 

ويف  ح��ّق��ك،  م��ن  لي�ض  �سيًئا  ي��دك 

حّقي.  م��ن  لي�ض  ���س��يء  ل��ك  ي��دي 

للعجوز، وخذ مني  ما هو  فاأعطني 

ما هو لك.

- عالمرَ تتكّلم اأنت يا رُجل!

معك  اأّن  ه��و  عليه  اأتكّلم  م��ا   -

ال�سجائر  ع��ل��ب  م��ن  ���س��ن��دوق��ن 

حتى  فهاتهما  ثمنهما؛  تدفع  مل 

اأعيدهما ل�ساحب احلانوت.

- وما �ساأنك اأنت يف ذلك!

- اإ�سمع يا هذا. مل اأ�ساأ اأن اأجرح 

كرامتك اأمام النا�ض يف املتجر؛ فال 

جتبين على فعل ذلك اأمام جميع 

النا�ض يف ال�سارع.

عندئٍذ دفع الرجل بال�سندوقن 

يل  م��ا  »واأن���ا  م���رزوق:  اإىل  مرغًما 

ع��ن��دك؟«. ف��اأع��ط��اه م���رزوق ورق��ة 

املئة األف لرية: »خْذ. لقد �سقطت 

اإّذاك  تعلم«.  ال  واأن��ت  جيبك  من 

ا  �سامًترَ لبهة  فلبث  الرجل؛  ُذهل 

ثم  وي�سمع.  ي��رى  ما  م�سّدق  غري 

النقدية،  ال��ورق��ة  واأخ���ذ  ي��ده،  م��ّد 

و�سكر مرزوًقا، وم�سى يف �سبيله. 

اأما مرزوق فعاد اإىل احلانوت وكان 

قد خال من الزبائن. واأعطى العجوز 

ال�سندوقن، وق�ّض عليه احلكاية؛ 

مب��رزوق،  اإع��ج��اًب��ا  العجوز  ف���ازداد 

العمل  عر�ض  يف  رغبته  وا�ستّدت 

باالأمر،  جم��ّدًدا  فاحته  ومل��ا  عليه. 

ق���ال م�����رزوق: م��ا ك��ن��ت الأرف�����ض 

اهلل  لو مل يفتح  عر�سك مهما كان 

 على حقيقة كنت اأجهلها.
ّ
عيني

يا  تتكّلم  حقيقة  اأّي  ع��ل��ى   -

مرزوق؟

اأّن يف  اأظّن  ال�ساعة كنت  - حتى 

لكنني  بعد.  طّيبن  نا�ًسا 
ُ
اأ االأر�ض 

يا  اأن��ت  واه��ًم��ا.  كنت  اأنني  عرفت 

تذكر  منهم  واح���د  ال�سيخ  ع��ّم��ي 

دونه.  مقفل  وقلبك  ب�سفتيك  اهلل 

وتقّدم  القر�ض  تعبد  مثلهم  اأن��ت 

القرابن له.

اأ�سمح  ال  اأنا  م��رزوق.  يا  اإ�سمْع   -

لك باإهانتي. ما الذي اأ�سابك حتى 

تقول مثل هذا الكالم!

اأوف��وا الكيل  - الأن ال��رّب ق��ال: 

وامليزان، واأنت ال تفعل.

مقّطب  ولبث  وديع  ُبِهت  وفيما 

خرج  يقول،  ما  يدري  ال  ال�سفتن 

�سبيله يفّكر  مرزوق وم�سى يف 

االآباء  اأطلقها  التي  االأ�سماء  يف 

ا�سمه  ه��ذا  زوًرا.  اأبنائهم  على 

يف  ال�سنة  اأّي��ام  وكّل  »�سادق«، 

روزنامته هي اأّول ني�سان. وهذا 

الذئب  واأي���ن  »ودي���ع«،  يدعى 

اأبواه  �سّماه  وهذا  الوداعة!  من 

وال  ال تقربه  وال��رزق��ة  »م���رزوق«، 

ت�سلك دربه.

زقاق �سّيق جتري  م��رزوق  درب 

ق�سطل  م��ن  اخل��ارج��ة  امل��ي��اه  فيه 

خم�سة  من  القذائف  اإح��دى  ك�رشته 

وعن  بعد.  اإ�سالحه  يتّم  ومل  اأّي��ام 

اأع��م��دة  تنت�سب  ال��زق��اق  ج��ان��برَ��ي 

غابة  اأعالها  يف  تلتقي  كهربائية 

من االأ�سالك املو�سولة من ال�سبكة 

املرور  دون  من  البيوت  اإىل  االأّم 

ال�سارع  بلغ  وعندما  ب��ال��ع��ّدادات. 

من  بيته  عليه  يطّل  ال��ذي  ال��ع��اّم 

الفتية  م��ن  ع�����رشات  �ساهد  بعيد، 

التظاهرة،  قد جتّمعوا يف ما ي�سبه 

باإطارات  ال�سارع  يقطعون  وراحوا 

عليها  ي�سّبوا  اأن  قبل  مّطاطية 

ال��ن��ار  فيها  وي�����رشم��وا  امل�����ازوت 

لرتتفع يف ال�سماء �ُسُحًبا من الدخان 

ال�سم�ض،  اأ���س��ّع��ة  حجبت  االأ���س��ود 

هذه  يف  النا�ض.  اأنفا�ض  وخنقت 

اللحظة تذّكر مرزوق حبل الغ�سيل 

الذي خرج من البيت قبل اأن ينقله 

خياله  بعن  وراأى  اآخ��ر،  مكان  اإىل 

اإىل جمع املالب�ض عن  زوجته ت�رشع 

والنوافذ،  االأب��واب  وتقفل  احلبل، 

وت�������س���ّب امل���ت���ظ���اه���ري���ن وب����الد 

املجانن.

�ُسمع  امل�سهد،  يكتمل  ول��ك��ي 

قة 
ّ
متفر نارية  اأع��رية  �سدى  فجاأة 

بن  دار  ال�ستباك  مقّدمة  كانت 

ع��ن  ي��ف�����س��ل��ه��م��ا  ال  م��ن��ط��ق��ت��ن 

بع�سهما اإال الطريق التي ي�سلكها 

حمي  اأن  ل��ب��ث  م���ا  ث���م  م������رزوق. 

الفريقان  واأخ��ذ  املعركة،  وطي�ض 

يرتا�سقان بالقذائف التي �سقطت 

اإحداها يف ال�سارع واأ�سابت �سظّية 

يلوذ  وه���و   
ً
ط��ف��ال �سظاياها  م��ن 

بالفرار.

ه���ا ه���و اب���ن ال��ع�����رش ال�����س��ن��وات 

ًج��ا 
ّ
م��ل��ق��ى ع��ل��ى االأر��������ض م�����رش

يجروؤ  اأح��د  وال  ي�ستغيث  بدمائه. 

واالق��رتاب  بحياته  املغامرة  على 

حت��ت واب���ل ال��ر���س��ا���ض الإن��ق��اذه. 

اندفع  اأن  اإال  م��رزوق  من  كان  فما 

به  والتجاأ  بخّفة،  وانت�سله  نحوه، 

راأى  ومل��ا  االأبنية.  اأح��د  مدخل  اإىل 

اخلطى  به  خّفت  خطرة،  اإ�سابته 

اأعلم  اأن  اإىل م�ست�سفى قريب بعد 

عن  و�سمعوا  راأوا  ال��ذي��ن  النا�ض 

وجهته.

للطفل  ج��ري��ت 
ُ
اأ امل�ست�سفى  يف 

ي�سل  اأن  قبل  الالزمة  االإ�سعافات 

ن بعد نحو �ساعة من  والداه ملهوفرَ

�سات به 
ّ
الزمن. وفيما دخلت املمر

اإىل غرفة العمليات، كان الوالدان 

عليه  ويعر�سان  مرزوًقا،  ي�سكران 

مبلًغا غري ي�سري من املال مكافاأًة 

وملا  و�سجاعته.  م��روءت��ه  على  ل��ه 

قر�ًسا  ي��اأخ��ذ  اأن  م����رزوق  رف�����ض 

واحًدا موؤّكًدا اأنه مل يقم بغري واجبه 

 
ّ
ال�سبي والد  منه  طلب  االإن�سايّن، 

ا���س��م��ه، وع���ن���وان ���س��ك��ن��ه، ورق��م 

و�سكره  ب��زي��ارت��ه  ليقوم  هاتفه، 

اإىل  ابنه  يتماثل  اأن  بعد  بيته  يف 

ال�سفاء.

ب  خم�سَّ البيت  اإىل  مرزوق  وعاد 

القمي�ض بالدم؛ فق�ّض على زوجته 

حكاية يومه ابتداًء من حانوت العّم 

امل�ست�سفى.  اإىل  و���س��واًل  ودي���ع 

اأّي��ام  اأرب��ع��ة  ذل��ك  بعد  وانق�ست 

كان الزوجان يف كّل منها ينتظران 

ق�صة ق�صرية

كانون الأول
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كانون الأول

ق�صة ق�صرية

ال�ساعة  عند  ال�سمكري  ياأتي  اأن 

اخلام�سة، لكنه مل ياأِت. ويف �سباح 

اليوم اخلام�ض ُطرق الباب. وعندما 

ل�سانها  ان��ع��ق��د  ���س��ع��دى،  فتحت 

لروؤية رجلن من رجال قوى االأمن 

 اأمامها.
ّ
الداخلي

- ه���ل ه���ذا ب��ي��ت م�����رزوق اأب���و 

�سليمان؟ �ساأل اأحد ال�رشطين.

- نعم يا اأفندي. ما االأمر!

- هل هو موجود؟

- نعم.

- ناديه.

احل��وار  م���رزوق  �سمع  اأن  وك���ان 

فح�رش يف احلال: »خري يا �سباب«.

- اأاأنت مرزوق؟

اأن  اأ���س��ت��ط��ي��ع  ك��ي��ف  اأج�����ل.   -

اأخدمكما؟

 معنا.
ْ
- �رش

- اإىل اأين؟

- اإىل املخفر.

- اإىل املخفر! ملاذا!

- هناك �سكوى بحّقك.

اأمتاأّكد  مّم��ن!  بحّقي!  �سكوى   -

اأنت يا اأفندي؟

- األي�ض اأبوك ملحم واأّمك �سلمى 

را�سد؟

- بلى.

- هّيا اإًذا.

نظرات  و�سعدى  م��رزوق  تبادل 

ثم  كالم.  غري  من  مت�سائلة  حائرة 

قال مرزوق: ال تقلقي يا عزيزتي، 

اإّن يف االأمر خطاأ  �ساأعود يف احلال. 

اأكيًدا.

الرجلن،  برفقة  مرزوق  وم�سى 

ال�سجن.  اأودع  ب��ل  ي��ُع��د،  مل  لكنه 

بها  تقّدم  دعوى  ثّمة  اأّن  وال�سبب 

كما  الأن��ه،  بحّقه   
ّ
ال�سبي وال��دا 

يف  االأذي��ة  بابنهما  اأحلق  اّدعيا، 

ما  امل�ست�سفى،  اإىل  نقله  اأثناء 

من  الغاية  اأم��ا  وفاته.  اإىل  اأّدى 

الدعوى فكانت حت�سيل بع�ض 

املال عن طريق االحتيال. لذلك 

قبع مرزوق خلف الق�سبان ع�رشة 

ع�رشات  املحّققون  خاللها  عّباأ  اأّيام 

ال�سفحات بن �سوؤال وجواب. ثم 

طلق �رشاحه بكفالة مالية بانتظار 
ُ
اأ

منزله  اإىل  ف��ع��اد  ال��ق�����س��اء؛  حكم 

النف�ض،  م��ه��زوم  ال��ذق��ن،  ط��وي��ل 

بالغ�سب  م�سحوًنا  الفوؤاد،  حزين 

على كّل النا�ض. وبعد اأن ا�ستقبلته 

�سامًتا  وع��ان��ق��ه��ا  ب��اك��ي��ة  زوج��ت��ه 

كاجللمود، دخل غرفة نومه، وفتح 

النور  اإىل  واأخ���رج  مالب�سه،  خزانة 

اأودع��ه��ا  ال��ت��ي  الع�سكرية  ب��ّزت��ه 

اخلزانة منذ عامن، وراح يتلّم�سها 

ب��ي��ده على م��ه��ل: »اأي��ت��ه��ا ال��ب��ّزة 

عِرْيُت عندما خلعتك  لقد  احلبيبة. 

مع  اأ�سبحِت  اأنك  اأعرف  االآن  عّني. 

ال��زم��ن ج���زًءا م��ن��ي... ي��وم فتحُت 

 على احلياة راأيتك على ج�سد 
ّ
عيني

بِك  ك�سوُت  �سببُت  وعندما  اأب��ي. 

ج�سدي. كنت اأظّن واأنا اأرتديِك اأن 

و�سادقون،  طّيبون  النا�ض  جميع 

فاإذا  وم�ستقيمون.  �رشفاء  وكّلهم 

الطيبة يف النا�ض ن�سبت ينابيعها، 

قد  واال�ستقامة  وال�رشف  وال�سدق 

بارت حقولها«.

ه��ك��ذا ق���ال م����رزوق، وخ���رج من 

زوجته:  جانب  اإىل  وجل�ض  غرفته، 

»اأت���ع���رف���ن ي���ا ع���زي���زت���ي؟ لقد 

ا�ستاقت نف�سي اإىل القرية. م�سى 

الربيع  هو  وها  زُرها.  نرَ ومل  ال�ستاء 

قد اأوفد ُر�ُسله يدعوننا اإليها«.

مل ت��ت��اأّخ��ر ���س��ع��دى ع��ن اإع����داد 

التايل  ال��ي��وم  �سباح  ويف  ال��ع��ّدة. 

العائلة  اأقّلت  التي  ال�سّيارة  كانت 

احلجرّي  البيت  �ساحة  يف  تتوّقف 

وت�ستيقظ  ال�سم�ض  ت�رشق  اأن  قبل 

اإن  وم��ا  اأع�سا�سها.  يف  الع�سافري 

ليفتح  ترّجل مرزوق وخّف اخلطى 

�سفراء  ورق��ة  �ساهد  حتى  الباب، 

ُح�������رشت ب���ن ال���زج���اج وق�����س��ب��ان 

اأنها  وج��د  فتحها  ومل��ا  احل��دي��د. 

لي�ست �سوى فاتورة بغرامة مالية 

لتاأّخره  ل��رية  األ��ف  اأرب��ع��ن  بقيمة 

فاتورة  ت�سديد  عن  �سهرين  م��ّدة 

فجاأة  خياله  حمله  اإّذاك  الكهرباء. 

�سلكه  ال���ذي  ال�����س��ارع  ذل���ك  اإىل 

فيه  و�ساهد  ب��ريوت  يف  ب��االأم�����ض 

االأ����س���الك ���س��ارق��ة ال��ك��ه��رب��اء من 

ال�سبكة العاّمة. لكنه و�سع الورقة 

التايل  اليوم  �سباح  ويف  جيبه.  يف 

ق�سد م�سلحة الكهرباء يف الق�ساء 

هناك  فتلّقفه  ال��غ��رام��ة؛  ل��دف��ع 

ِع��داد  م��ن  ال��ف��ور رج��ل لي�ض  على 

الغاية  منه  عرف  وملا  املوّظفن. 

اأجلها، قال له: هاِت  التي جاء من 

اإىل  وُع��ْد  األًفا،  وع�رشين  الفاتورة 

بيتك، واعتب االأمر منتهًيا.

- وكيف �ستنهيه؟

- على طريقتي.

امل�����س��األ��ة  اأن  اأع����رف  وك��ي��ف   -

انتهت؟

طالبك  اإذا  فالن.  بن  فالن  اأنا   -

اأحد يوًما ب�سيء، تعال اإيّل فاأرّد لك 

الع�رشين مئة.

يوّجه  اأن  يف  للحظة  م��رزوق  فّكر 

��ا  ل��ل��رج��ل ���س��ف��ع��ة ت��ع��ّل��م��ه در���سً

الكبري  وي�سّب  ي�سّبه  اأن  قا�سًيا، 

اأن  املوؤ�ّس�سة،  ه��ذه  يف  وال�سغري 

يف  وي�رشخ  املدير  مكتب  يقتحم 

وجهه: اإذهبوا وانزعوا االأ�سالك عن 

ال�سبكة، واقطعوا اأيدي ال�سارقن، 

اأّواًل  اجلميع  من  الفواتري  وح�ّسلوا 

كّل  يدفع.  ن  مرَ اآخر  �ساأكون  الأنني 

 يف خاطر مرزوق خالل ثواٍن. 
ّ
هذا مر

الرجل  واأع��ط��ى  ري��ق��ه،  بلع  لكنه 

اإىل  وعاد  األًفا،  وع�رشين  الفاتورة 

بيته.

املعول  حمل  قريته،  يف  ه��ن��اك 

واأخ���ذ ينك�ض  احل��دي��ق��ة،  وق�����س��د 

االأر��������ض، وي��ن��ّق��ي ال������رتاب من 

االأع�����س��اب واحل�����س��ى. ومل���ا بلغ 

على  جل�ض  مبلغ،  ك��ّل  التعب  منه 

جذع  اإىل  ظهره  واأ�سند  االأر����ض، 

جبينه  ع��رق  وم�سح  هرمة،  �سجرة 

ب��ط��رف ك��وف��ّي��ت��ه، و����رشب ن�سف 

احلياة  اأجمل  »م��ا  الفّخار:  اإب��ري��ق 

من  اأه��ن��اأه��ا!  وم��ا  قريتي  ي��ا  فيِك 

وتنبع  اخلري  يدفق  الطاهر  ترابك 

ال��ه��ادئ��ة  رب���وع���ك  ك���ة. ويف  ال���برَ

ت�ستوطن راحة البال...

بقي  ما  الأحيا  اإليك  عدُت  قد  ها 

يل من عمر فيِك.

ل��ق��د ت��ع��ب��ُت م��ن ك���ذب ال��ن��ا���ض 

القتنا�ض  امل��اك��رة  واأ�ساليبهم 

القر�ض احلرام.

اآه يا �سيعتي، يا حبيبة اهلل وجارة 

ا عدُت اإليِك«. ال�سماء! اأنا حقًّ

فيه  جل�ض  جميل  م�ساء  وك���ان 

م������رزوق واأف�������راد ع��ائ��ل��ت��ه على 

�سوء  يف  ي��ت�����س��ام��رون  امل�سطبة 

القمر. وملا قطع �سكونرَ الليل عواءُ 

ثعلب اآٍت من اأطراف الكروم، قال 

رزقة  تُعد  مل  مرزوق:  اأوالد  اأ�سغر 

هذا امل�سكن �سهلة بعدما ندر يف 

ن ال يزال يرّبي الدجاج. قريتنا مرَ

- الثعلب الذي ي�رشق الدجاج هو 

اأقّل اأ�سناف الثعالب اأذّية يا ابني. 

قال مرزوق.

- وهل الثعالب اأ�سناف يا اأبي؟

- اأج�����ل. ث��ّم��ة ث��ع��ال��ب حت��ت��ال 

اليتيم.  ف��م  م��ن  اللقمة  الن��ت��زاع 

من  الفل�ض  ل�رشقة  ت��راوغ  وثعالب 

جيب االأرملة. واأخرى »تعطيك من 

طرف الل�سان حالوة«، وتن�سب لك 

ال�ِسباك واالأفخاخ.

- لكنني ال اأعرف منها اإال ال�سنف 

الذي ي�سطو على الدجاج.

- غ���ًدا ع��ن��دم��ا ت��ك��ب، ي��ا اب��ن��ي، 

اأ�سناف  ب��ك��ّل  احل��ي��اة  فك 
ّ
�ستعر

الثعالب.
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�سيفنا و القلــم

اإىل جي�شنا املفّدى!

نحنا ولد الأرز

ّ
و�شّية بي

رحلَت بطلاً يا عبا�س
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د. جهاد نعمان

ا�ستاذ يف الكلية احلربية ومدر�سة القوات البحرية

ت����������������������راب ال�������������ب�������������اد ودي���������ع���������ة

ف���������اح���������ر����������ص ع�������ل�������ي�������ه واج��������ع��������ل

اإع��������م��������ل ع�����ل�����ى ت�����وح�����ي�����د ����س���ع���ب���ك

ال��������ب��������اد ت���������������رق  ن�������ت�������ح�������د  اإن 

وي��������ع��������ز اأه���������ل���������و ل������ه������ا ب���ف�������س���ل

ال�����ع�����ظ�����ام الأمم  اأف���������ن���������ت  م���������ا 

وع��������ل��������ي��������ه اإن��������������������ت امل����������وؤمت����������ن

ال�����������������س��������در ال����������ق����������وي ل����������ه جم����ن

ال������ع������ل������ن ويف  اخل�������������ف�������������اء  يف 

وت��������������زده��������������ر ف�������ي�������ه�������ا امل������ه������ن

ال��������ع��������ل��������م واخل�����������ل�����������ق احل�����������س�����ن

����������س���������وى اجل���������ه���������ال���������ة وال�������ف�������ن

حممد عادل ال�شيد برجا - ال�سوف

خ�������ّل�������وا احل���������ر ب����ال���������س����ع����ر ي����ت����وّج����ع

خ ت���اح���ن
ّ
وخ�����ّل�����وا ال���ق�������س���ي���دي ت�����ف�����ر

ال���������س����ع����ر م������ّن������و ب�������ه�������ورة وت�����زي�����ن

ل�������ل�������زه�������ر ل�������ل�������ف�������ّل ل����ل����ن���������ري����ن

وق�����������دام ب�������اب ال�������س���ع���ر ع�����ّل�����و ج��ب��ن

وال�����������رب�����ن الأرز  ولد  ن�����ح�����ن�����ا 

ن����ح����ن����ا ال����ع����ن����ب ب����ك����روم����ن����ا وال����ت����ن

ن����ح����ن����ا ب�����ت�����وب ال����ف����ك����ر م���غ���م���وري���ن

ن�����ح�����ن�����ا ب����������وج امل������ع������ت������دي ����س���ك���ن

ن�����ح�����ن�����ا ج��������وان��������ح ن�����������رع�����ا ����س���ن���ن

وخ��������ّل��������وا ال��������ق��������وايف ت���������رق وت���ل���م���ع

وال�����ن�����ا������ص ت�������س���ه���ق ع����ن����دم����ا ب��ت�����س��م��ع

ال�������������س������ع������ر ل�������ل�������ف�������اح ل����ل����م����ق����ل����ع

ل����ل����م����دف����ع الأرزات  ل�����ل�����ت�����ل�����ج 

ب���رك���ع م������ا  ب����ي����م����وت  اإذا  ال���������س����اع����ر 

اأب�����������دع ول  اأروع  ل  وج��������ب��������ال 

م����ن غ�������س���وّن���ا ال���ع�������س���ف���ور م����ا ب��ي�����س��ب��ع

م������ن ع�����روق�����ن�����ا الأف��������ك��������ار ع������م ت��ن��ب��ع

ن����ح����ن����ا ب�����غ�����ر ال�����ع�����ل�����م م�������ا م���ن���ط���م���ع

ك�����ل م�����ا ال������ري������اح ت�������س���ّد ف���ي���ن���ا ن�����زول

م����ن���������س����ل ��������س�������وب امل�������ج�������د ن���ط���ل���ع

ال�شاعر حممد عبد الرحمن دمج

برجا - ال�سوف

ولدي ي������ا  ب�����ق�����ول  و������س�����ّي�����ه  ك�����ت�����اب 

راي������ه الأرز  غ���������س����ن  م������ن  وح����م����ل����ت 

ّ
وع��������ح��������دوده��������ا �������س������ّه������رت ع����ي����ن����ي

م�������ن ب�����ع�����د ج������ه������دي �����س����ان����ه����ا ب����ّي����ي

اإن�������ت�������وا ل�����ب�����ادن�����ا ������س�����وره�����ا ال����ع����ايل

وب�����رج�����ال�����ه�����ا ي������ام������ا �����س����ف����ت ح�����ايل

ي�������س���ون���و غ������رن������ا  يف  م�������ا  ول�����ب�����ن�����ان 

وم������ت������ل ال�����ت�����������س�����ور ب�����ج�����ون�����ا ك����ون����و

ق���������س����ي����ت ع������م������ري ب�����خ�����دم�����ة ب�������ادي

وزرع������ت������ه������ا ب����ال���������س����ه����ل وال�������������وادي

ودم������������ي ع����ك����ف����ي ب�����ق�����دم�����و ه�����دّي�����ه

زوادي ��������س�������ار  ب����ق����ل����ب����و  وح�������ب�������ا 

وف����ي����ه����ا ال������������راب م�����ق�����ّد������ص وع������ايل

ب��ف��ح�����ص ال���ب���ط���ول���ه ب���ي���اخ���دو ���س��ه��ادي

ن����ح����ن����ا الأم�������������ل وال��������ن��������ور ل���ع���ي���ون���و

واحل����������م����������ل ع����������ن ج����������د وزي����������������ادي

ما  الكلمات  قوامي�ص  يف  لأجد  طوياً  فت�ست 

ميكنني اأن اأريثك به فلم اأجد ما يعّر عن حزين 

لغيابك، وكانت دموعي هي البداية.

رحلت بج�سدك ولكن روحك �سوف تبقى دائًما 

د معنا حلن احلرية والن�ر.
ّ
تغر

تزرع  اأمامي  اأتخيلك  اأبًدا،  يفارقني  ل  طيفك 

يف قلبي القوة لأنك اأنت من عّلمتني حب احلياة 

وكيفية الدفاع والزود عن الوطن. كنت اأنت يف 

اأكر  من  وا�ست�سهادك  عنه  املدافعن  طليعة 

مًعا،  اأق�سمناه  الذي  بالق�سم  اأعاهدك  الرهان. 

وبدمك الذي روى اأر�ص الوطن، اأن نبقى دائًما 

كما تريد واأن نحمي هذا الوطن وندفع من اأجله 

ا ل يدّن�سه اأحد.
ً
كل غاٍل ونفي�ص ليبقى طاهر

عبا�ص جمعة ع�ست بطاً ورحلت بطاً...

املعاون الأول املغوار وليد فيا�س

نحنا جي�شك يا لبنان

م�������س���ي���ح���ي وم���������س����ل����م اإخ�����������وان

ن�����ح�����ن�����ا ج����ي���������س����ك ي��������ا ل����ب����ن����ان

اأح�����م�����د، ب����ط����ر�����ص، ح����ن����ا، ح�����س��ن

الإمي������������ان روح  ب����ي����ج����م����ع����ه����ن 

الإره����������اب ول  ال�������س���ه���ي���وين  ل 

�������س������ّك������رن������ا ك���������ل الأب�����������������واب

ك��������ل واح�������������د ع�������ن�������دو ك����ت����اب����و

ول������ب������ن������ان اهلل  م������ع������ب������دن������ا 

رب��������ي��������وا ب�����ل�����ب�����ن�����ان ������س�����وّي�����ة

م��������������ا ع������������ّن������������ا ط������ائ������ف������ي������ة

األ�����������������وان�����������������ن ل������ب������ن������ان������ي������ة

ب����������ال����������وح����������دة ال������وط������ن������ي������ة

اجل��������ن��������دي م�����ق�����اب�����ي�����ل�����و م����ّي����ة

ِ

ب��������������������������وّج ال��������ه��������م��������ج��������ّي��������ة

اجل�������ن�������دّي�������ة ك��������ت��������اب  اإلّ 

و���������س��������ه��������ادت��������ن��������ا ح��������رّي��������ة

املوؤهل الأول وليد جريح

مقر عام منطقة ال�سمال



�سيفنا و القلــم

اإىل روح املقدم

انت امللكال�شهيد عبا�س جمعة

جي�س لبنان
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ب�شري قبطي

ج����ي���������ص ل�����ب�����ن�����ان امل������وّح������د

ب�����ال�����رى ال�����غ�����ايل امل���ع���ّم���د

ك�������م دخ������ي������ل ف�����ي�����ه ع����رب����د

د
ّ
مت��������ر الأرز  ح����ي����ن����م����ا 

ط���������اوًي���������ا ح�������ق�������ًدا ت����ل����ّب����د

ف�����غ�����دا ال���������س����وت امل���������رّدد

ي���������ا رج��������������اء امل������وؤم������ن������ن

ب����������دم����������اء امل����خ����ل���������س����ن

������س�����ام�����خ ال������ع������رن������ن ح���ن

ي����ن����ف����ث ال��������ث��������اأر ال�����دف�����ن

ال����ط����ام����ع����ن ��������س�������دور  يف 

خ������اف������ًت������ا م������ث������ل الأن�����������ن

د
ّ
واإن����ت����ه����ى ال�������س���ل���ف امل���م���ر

ا ب�������ع�������د جم�����ّم�����د
ً
اأث�����������������������ر

ج����ي���������ص ل�����ب�����ن�����ان امل������ج������ّدد

اأن���������ت �������س������وٌر ق������د ت�������س���ّي���د

اأح���م���د ال�����ع�����ودة  اإّن  ع������دت 

ن�����س��ع��د ال�������س���وح  يف  ف���ان���ت�������ر 

د
ّ
اأي��������ه��������ا اجل�����ي�����������ص جت��������ر

ال���������س����ن����ن دولب  ع��������ر 

ب�������ن �����س����ل���������س����اٍل وط�����ن

ي��������ا رج�������������اء امل����ج����ه����دي����ن

ال����ط����ام����ع����ن وج��������������وه  يف 

 ي����ق����ن
ٌ
ف�������ي�������ه حت����������ري����������ر

ك���������اد ي�������س���ن���ي���ن���ا احل����ن����ن

������س�����ي�����ًدا ي����ح����م����ي ال����ع����ري����ن

ي�����ا ج��ي�����س��ن��ا ال���������س����ه����ران م�����ا ب��ت��ن��ام

ع�����ن�����د ال��������ل��������زوم ب������دم������ك ب���ت���ج���ود

ي�����ا ج��ي�����س��ن��ا مل������اع ال�������س���ع���ب ب��ت��ط��ل

اإن����������ت امل�����ل�����ك رغ��������م اأن����������ف ال���ك���ل

ي����ا ج��ي�����س��ن��ا اإن�������ت ت�����اج را��������ص ال��ك��ل

ح����ام����ي حل��������دودك و����س���ع���ب���ك ب��ت�����س��ل

ي�����ا ج���ي�������س���ن���ا ع���ن���دم���ا ي��������دّق ال��ن��ف��ر

ع��ن��دك ر���س��ال��ة م��ق��د���س��ة واإن�����ت الأم����ر

ي������ا ج���ي�������س���ن���ا ل����������ولك �����س����و اإل����ن����ا

ك��ل��ن��ا ج���ي�������س���ن���ا  ج����ن����ب  ن�������س���ل  لزم 

اإل����ك ب��ق��ل��وب ك��ل ال��ن��ا���ص ح��ب واح����رام

وم�����ط�����رح م�����ا ب���ت���ح���ل ب���ي���ح���ل ال�������س���ام

م�����ن ف���رح���ت���و ب���ي�������س���ر ع���ل���ي���ك ي���دل

م���ه���م���ا ي�����رم�����وا ع����ال����ع����ري����ن ����س���ه���ام

وال����ل����ي م����ا ب�����دو م���ط���رح م����ا ب�����دو ي��ف��ل

اإن�����ت ع���ا ����س���در ال���وط���ن اأك�����ر و���س��ام

ال�سمر م�����س��وؤول  اإخ��ا���ص  بكل  بتم�سي 

ك��ام عليها  م��ا  وف���اء   ���� ت�سحية   ���� ����رف 

م����ا م��ن��ن�����س��ى ب���امل���ا����س���ي ����س���و ح��م��ل��ن��ا

ن��ل��ن��ا وال������وط������ن  اهلل  حم���ب���ة  م���ن���ك���ون 

عبد الروؤوف ال�شعدي

�سبعا

امللزم اأول 

ح�شني غدار

 وان��ه��دم��ا
ُ
 ال�����س��ع��ر

َّ
ع���ّب���ا����ُص ����س���اَق ع���ل���ي

ُرْم������ُت احل������روَف ت���لُ���مُّ ال���دم���َع ح����َن همى

ُم��ْع��ت��ِزم��ا اأح����وي����َك يف الأب�����ي�����اِت  َوك���ي���ف 

ُمقتِحما األ���ف���اَك  اإْذ  امل�����وُت  اغ��ت��ال��َك  م���ا 

ع���ّب���ا����ُص ي���ا ف������ادَي الإخ���������واِن وال���وط���ِن

احل�����س��ِن وج���ِه���َك  يف  ى 
ّ

ال�����ر  
َّ
ا���س��ت��ق��ر اإن 

تلِهُمني ال��ق�����س��ُد  واأن����ت  ال��ق�����س��ي��ُد  اأن����ت 

ُع�������ذراً ف������اإّن ال����ق����وايف ال����ي����وَم َت��ْخ��ِذُل��ن��ي

�����ّل�����ْت غ�����َر اآف���ل���ِة ع����ّب����ا�����صُ ����س���م�������ٌص جَتَ

����َم����َدِة ِن����ْل����َت ال�������س���ه���ادَة ح����اوًي����ا ك����لَّ حَمْ

ت��ي
َ

ق���ْد ���س��اه��َدْت��َك ���س��ًن��ى يف ال��ك��وِن ب��ا���رِ

��َل��ت��ي ����س���ٌل ���سِ
ْ
ن���اَج���ْي���ُت روَح������َك َع���ّل���ي ُم���ر

َع��َج��ب��ا الأه����������واِل ل  ُم���ْق���ت���ِح���َم  ع���ّب���ا����صُ 

ُع��ب��ا
ُّ
وال��ر ال���ع���دواَن  َت���ْدف���َع  اأْن  ��ْم��َت  اأق�����سَ

م��ا ُك��ِت��ب��ا دى م���ا ب��ال��دِّ
ّ
ه��ي��ه��اَت مي��ح��و ال������ر

اأَرب�������ا ب����ال����ُع����ا  ال����ت����ح����اق����اً  اإل  اأب������ْي������َت 

في�سلُها ��ج��ع��اِن  ال�����سُّ ِم����َن  اأن����ت  ع���ّب���ا����ُص 

ك�����س��اَك ِم����ْن م���ي���زِة ال��ف��ر���س��ان اأف�����س��لُ��ه��ا

ك���ن���َت ال���ق���ري���َن م����ع الأخ�����ط�����ار ت��ق��َب��لُ��ه��ا

اأط���وُل���ه���ا الأع������م������اِر  ِم������َن  ري����������َد 
ُ
اأ واإْن 

ع��ّب��ا���ُص اأْن�����س��ودت��ي يف ال���ك���وِن اأْط��ِل��ُق��ه��ا

ي�����س��ائ��لُ��ن��ي ط���ي���ف���اً  اأرى  ح������رٍف  ك�����لِّ  يف 

َم��ةٌ
ُ
م��ك��ر  

َ
ال����ّذك����ر اإّن  ال��ق��ل��ُب  ف��ُي��ْف�����س��ُح 

م�����س��اَه��َدًة ال��لُّ��ْق��ي��ا  اإىل  ��������ْق  اأَوفَّ مْل  اإْن 

�����وان�����اً وم���غ���ف���رًة ����ْغ����َت ن��������وراً وِر������سْ ُب����لِّ

ُع�������ذراً ف��ق��د ج����اء َم�����ْن ي���رث���ي���َك ُم��ْن��ك��ِت��م��ا

���اج���م���اُت، مَب وه����ل ُت�������س���اُغ ال����دم����وُع ال�������سّ

واأن������ت َم�����ْن َوَع�������َظ الأف�����ع�����اَل وال��َك��ِل��م��ا

ف���رم���ى ��������رى  غ�������در  ُه  َم������������دَّ وق�������د  اإل 

امل����ِن ذو  ال����رح����م����اُن  غ����ف����راَن����هُ  ح����ب����اَك 

ف���ال���روُح ت���اأب���ى ال���ت���زاَم ال��ّل��ح��ِد وال��ك��ف��ِن

ُف���ن���ي
ّ
ُي�������ر ِذْك��������ٍر  اإىل  َدْل��������وي  اأْدل�����ي�����ُت 

��َط��رم��ا ا���سْ اإِذ  الأح�����س��ا  ل��ظ��ى  ي��ن��وُب  ع�سى 

����َع����ْت ع����ن ه�����وى َج�����ْم�����ٍع وط���ائ���ف���ِة فَّ
َ
ت����ر

م����ن����زَل����ِة اأيَّ  ب�����ل  م�����ن�����ِزَل�����ًة  ْئ�������َت  ُب�������وِّ

َدْت������������������َك ن���������س����ي����داً ك�������لُّ ن���اط���ق���ِة وردَّ

�سما اجل���ن���اِن  َرْو��������صِ  ع��ل��ى  ���س��ه��ي��ٍد  اإىل 

وَي��ْن��َت��ِج��ب��ا ِم���ْق���دام���اً  اخُل���ْل���ُد  ي�سطفي  اأن 

ت���َق���ب���ا
ْ
ُم���ر ال�����وع�����ِد  ذاك  اإجن���������اُز  وك������ان 

��ُه��ب��ا ف��ل��ي�����ص ت��رم��ي ِن���ب���اُل ال���را����س���ِق ال�����سُّ

ب������وِرْك������َت ن�������وراً وب���������دراً زاه���������راً ع��َل��م��ا

وحم���ِف���لُ���ه���ا ذك�����راه�����ا  ي�������وُم  اأت�������ى  اإذا 

َك ل��ي�����ص ال����ي����وَم ي��ج��ه��لُ��ه��ا ح���ت���ى ع��������دوُّ

ُي����ْف����ِزْع����َك حم��َم��لُ��ه��ا مْل  ح���ي���ُث  ح��َم��ْل��َت��ه��ا 

ف���ق���ْد ج���ع���ْل���َت رب����ي����َع ال����ُع����م����ِر ُم��ت��ت��م��ا

��َي��م��ا ت����زّي����ُن احُل�������س���َن والأخ����������اَق وال�����سّ

ث����ا م����ا ُي�������رُئ الأمل�����ا
ِّ
ه����ل يف ب����دي����ِع ال����ر

مم����ا
ُ
الأ ُه 

ُ
ذْك�������ر ���س��ُي��ْح��ي��ي  َم����ْن  مُي����ْت  ومْل 

األ���ه���ْم���َت���ن���ي ����س���ف���َة الأ�����������راِف وال��ق��َي��م��ا

َن���َغ���م���ا اآك������اِم������ِه  يف  ال�����ّط�����ُر  رّدَد  م����ا 





بقلم: حممد �سلمان

م�سكنه،  ال��ري��اح  كانت  م��ن 

فال�سقوط ماآله

م�سكنه  الأر����ض  كانت  وم��ن 

فالرياح جناحه.

كن حذًرا من دون تردد

وكن مقداًما من دون تهور.

وكن �رصيًحا من دون تزلف.

وكن م�ضامًلا من دون �ضعف

وكن قوًيا من دون ا�ضتقواء.

اإذا دعي البخيل اإىل وليمة، 

ال��ط��ع��ام،  اأط���ب���اق  يعتلي 

في�سبح اآكالً ب�رشاهة، وماأكولً 

باجلوع الدائم.

له  هيبة  ال  من  �ضائعان:  اإثنان 

�ضفة  ينتحل  وم��ن  ه��وي��ة،  وال 

ويّدعي علًما ال يعلمه.

الفالحني  اأق���الم  ال�سنابل 

والأقالم �سنابل العلماء.

ك��ت��ب اإل��ي��ه��ا ي��ق��ول، اأح��ام��ك 

حلن  وهم�ضك  ق�ضائدي،  ف�ضاء 

ا�ضرتاحة  ودارت����ك  م��واع��ي��دي، 

من  اأغ��ن��ى  فهل  اإل��ي��ك،  حنيني 

ومواعيد  وحيها،  اأن��ت  ق�ضائد 

اأنت فيوؤها، ودارة اأنت جنمها.

عبق  اأن��ت  تقول:  اإليه  وكتبت 

ورائحة  مواعيدنا،  يف  املواعيد 

احلرب يف الكتابة عنك.

بالتكرار:  الأف��ك��ار  تعليب 

حتنيط لالإبداع. 

على  امل��ج��ام��ل��ة  وت��غ��ل��ي��ب 

امل���������س����ارح����ة: ت��غ��ي��ي��ب 

للم�ساحلة.

فتنة  الكالم:  يف  والتجريح 

يف النوايا.

امل��وائ��د:  على  والت�سابق 

جلو�ض على املبادئ.

والإغراق يف املديح: تنميق 

للنفاق.

يف الت�ضامح: لغة الوفاق.

ويف التباغ�ض: لغة االإفرتا�ض.

يف الوفاق: بناء للدولة.

ويف االإفرتاق: هدم للدولة.

يف الغرائز: حرائق ال�ضارع.

حلماية  حيثيات  املنطق:  ويف 

ال�ضارع من حرب الغرائز.

التاأويل خطاأ يف التف�سري.

والت�رشع خطاأ يف التدبري.

والإرجتال خطاأ يف التقدير.

واملبالغة خطاأ يف التعبري.

وفاقد احلجة يعلو �سوته.

و�ساحب احلجة يعلو منطقه.

و�سارق الغري يزداد فقره.

و�سانع اخلري يكرث ف�سله.
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- من مواليد 1971/1/17، بيت لهيا، ق�ضاء 

را�ضيا، حمافظة البقاع.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1991/12/1.

- من عداد اللواء اللوج�ضتي ــ فوج النقل.

حائز:

• و�ضام التقدير الع�ضكري.
• و�ضام اال�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة 

برونزي.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ضت مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 16 مرة.

• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج ثالث مرات.

- متاأهل وله ولدان.

- من مواليد 1969/3/15، املجيدية، ق�ضاء 

حا�ضبيا، حمافظة النبطية.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1992/4/9.

- من عداد اللواء اللوج�ضتي - فوج النقل.

حائز:

• و�ضام التقدير الع�ضكري.
• و�ضام اال�ضتحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة 

برونزي.

�ضـــت  اجليـــــ�ش  قــائد  العمــاد  تــنــويــه   •
مـــــــــرات.

ة.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 16 مر

• تهنئة قائد اللواء ثالث مرات.
- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

�جلندي خالد عذ�ب �أحمد

اجلندي  اجلي�ش  قــيــادة  نعت 

خــالــد عـــذاب اأحــمــد الـــذي تويف 

بتاريخ 2012/10/27.

- من مواليد 1986/7/1.

بتاريخ  اجلي�ش  يف  تــطــّوع   -

.2009/4/21

اجلي�ش  اأركـــــان  عـــداد  مــن   -

للتجهيز - مديرية العتاد.

حائز:

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

قــــــــائــد  الــعــمـــــاد  تــهــنــئــة   •
اجليــ�ش.

- متاأهل من دون اأوالد.

�لرقيب �لأول �ل�شهيد

كميل �شليمان عطا �للـه

�لرقيب �لأول �ل�شهيد

خالد طالب �حلاج

نعت قيادة �جلي�ش كالً من �لرقيب �لأول كميل عطا �للـه و�لرقيب �لأول خالد �حلاج �للذين 

��شت�شهد� بتاريخ 2012/11/14 من جر�ء حادث �شري خالل قيامهما بالو�جب �لع�شكري.

ويف ما يلي نبذة عن حياة كل منهما.



كمية 

ال�ضغوط 

املنا�ضبة

امل���ق�������ص���ود 

ب���ال�������ص���غ���وط 

امل����ع����ق����ول����ة 

ميكن  وال���ت���ي 

تلك  احتمالها، 

الأمد، واملحكومة بال�صيطرة. فعندما  الق�صرية 

اأي  ت�صبح  املوقف،  على  ن�صيطر  باأننا  ن�صعر 

م�صكلة قابلة للحّل، بغ�ّض النظر عن رّدات الفعل 

الفعل  ورّدات  بها.  منر  قد  التي  الفيزيائية 

هرمونات  تدّفق  يحدثها  تلك  هي  الفيزيائية، 

لدى  الكظرية  الغدد  تفرزها  والتي  ال�صغوط، 

الدماغ.  اإىل  اإثارة  اأو  تنبيه  اإ�صارة  اأدنى  و�صول 

القلب  �رضبات  ت�صارع  عرب  عموًما  ترتجم  وهي 

�رضعة  نتيجة  الع�صالت  وت�صخم  الوجه  واحمرار 

�رضيان الّدم وتو�ّصع ال�رضايني.

التي  امل�صكلة  ت�صتغرقه  ال��ذي  ال��وق��ت  اإًذا 

ن��واج��ه��ه��ا ه��و م��ف��ت��اح احل���ّل وك��ذل��ك روؤي��ت��ن��ا 

تهديًدا،  اعتربناها  م��ا  ف���اإذا  لها.  ال�صخ�صية 

ف�صوف تتفاقم من دون 

�صك. ولكن اإذا ما نظرنا 

فاإن  حّت��ٍد،  نظرة  اإليها 

مقدرتنا على املواجهة 

تلقاء  ت��زداد من  �صوف 

ذات���ه���ا، ومت��ّك��ن��ن��ا من 

احل���ّل  اإىل  ال���و����ص���ول 

املنا�صب.

تخفف  العالقة  الأم��ور  اإىل  التحّدي  نظرة  اإن 

الذي  الأمر  باحلوافز،  متدنا  فهي  وطاأتها،  من 

يف  الأم��ور  كبائر  فتبدو  والقوة،  العزم  يزودنا 

نظرنا �صغائر.

القائمة  امل�صكلة  يف  اأن  �صعرنا  اإذا  ولكن، 

اإف����راز ه��رم��ون��ات ال�صدة  ت��ه��دي��ًدا ل��ن��ا، ف���اإن 

�صيزداد، ما قد مينعنا من النوم والتفكري، وقد 

تنهار مقدرتنا على املقاومة، ون�صبح يف حاٍل ل 

نح�صد عليها.

متى ن�ضل اإىل هذه املرحلة؟

الإبينورمزين  هرموين  الكظرية  الغدد  تفرز 

باخلطر،  �صعور  اأدن��ى  لدى  والنواربينورمزين 
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كانون الأول

رحلة يف الإن�سان

اإعداد:

غري�س فرح

كيف ن�ضتطيع

مواجهة ال�ضغوط 

والإ�ضتفادة منها

على  احلياتية  ال�ضغوط  ت��راك��م  عندما 

جهاز  تدّمر  فهي  م��وؤذي��ة،  ت�ضبح  الإن�ضان 

من  العديد  اإىل  ي��وؤدي  ما  لديه،  املناعة 

هل  لكن...  والنف�ضية،  اجل�ضدية  الأمرا�س 

احلياة من دون �ضغوط ممكنة؟

للحياة،  �رضورية  معقولة  بن�ضبة  ال�ضغوط 

ولكي جنعلها معقولة، يتحتم علينا اإيجاد 

والال�ضغوط،  ال�ضغوط  ب��ن  ت���وازن  ح��ال��ة 

واكت�ضاًبا  وتدريًبا  فطنة  ي�ضتلزم  ما  وهذا 

احلياة  م�ضاكل  مع  التدريجي  التاأقلم  ملقدرة 

اليومية. ويبقى ال�ضوؤال: ما هي ال�ضغوط املعقولة 

وال�رضورية للحياة؟ وكيف ميكننا خلق حالة التوازن 

امل�ضار اإليها؟

ع��ن��ده��ا ن��ك��ون 

متحفزين  زلنا  ما 

يف  اأي  ل���ل���م���واج���ه���ة، 

البداية. ولكن حني ت�صعف  مرحلة 

بالتّدفق،  الكورتيزول  هرمون  يبداأ  مقاومتنا، 

باخلمول،  وعقولنا  بالربودة  اأطرافنا  فت�صاب 

هذه  تعرف  الأي����دي.  مكتويف  عاجزين  ونقف 

املرحلة علمًيا بنقطة اخلطر، كونها املرحلة التي 

جهازنا  الكورتيزول  هرمون  خاللها  ي�صتهدف 

خاليا  يف  املوجودة  الطاقة  وي�صتنفذ  املناعي 

ج�صدنا، عندها تبداأ م�صاكلنا املر�صية بالظهور 

بداية  الكورتيزول يف  اأن هرمون  والأهم  تباًعا. 

الدماغية  الع�صبية  بالالقطات  يلت�صق  تدّفقه 

 )Hippocampus( اآم��ون  قرن  يف  املوجودة 

يف  ولكن  ويحفزها.  الذاكرة  يقوي  الذي  الأم��ر 

هذا  فاإن  طويل،  لأمد  ال�صغوط  ا�صتمرار  حال 

دماغية  مناطق  اإىل  ويت�صلل  يقوى،  الهرمون 

الأم��ر  الع�صبية،  بالقطاتها  ويلت�صق  اأخ���رى 

الوقت بانكما�صها، فت�صعف  الذي يت�صبب مع 

الدماغية،  املناطق  ب��ني  التوا�صل  وينقطع 

يبداأ  الأ�صا�ض  هذا  وعلى  ال��ذاك��رة.  ي�صعف  ما 

ذاكرتهم  ب��ف��ق��دان  ال��و���ص��ع  ب��ه��ذا  املعنيون 

وبالتايل القدرة على التوا�صل مع حميطهم.

ال�صوية، يرتتب  حتى ل نبلغ هذه احلالة غري 

علينا اخللود اإىل الراحة لدى ال�صعور بعوار�ض 



ا�صتعادة  من  ميّكننا  ما  الفيزيائية،  ال�صغوط 

دفاع  ا�صرتاتيجية  بو�صع  نبداأ  بعدها  اأنفا�صنا، 

والأهم  توازننا.  الأمد، نحفظ من خاللها  طويلة 

على  ال�صغوط  لتحّمل  ذات���ي  ت��دري��ب  اإج����راء 

دفعات، وحماولة التغّلب على امل�صاكل بالعقل 

واملنطق.

كيف نتمكن من ذلك؟

كما �صبق واأ�رضنا، يفرت�ض اأن ن�صع م�صاكلنا يف 

امليزان، وكذلك مقدرتنا على الإحتمال، بعدها 

نختار الوقت املنا�صب لنبداأ بو�صع احللول على 

�صوء العقل.

احتمال  مقدرة  مّنا  لكل  اأن  الباحثون  ويوؤكد 

خا�صة به، وهذا يعود اإىل تركيبة جهازنا الع�صبي 

الأ�صخا�ض  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع  اأدمغتنا،  وخاليا 

من  و�صواهما  والكتئاب  للقلق  �صني 
ّ
املعر

من  اأكرث  �صون 
ّ
معر النف�صّية، هم  ال�صطرابات 

�صواهم للوقوع �صحّية ال�صغوط. مع ذلك، يوؤكد 

اإىل  الأ�صخا�ض  ه��وؤلء  تو�صل  اإمكان  الباحثون 

تغيري نظرتهم من خالل التدريب على مواجهة 

الذات والتقليل من روؤية الوجه القامت للحياة.

اإىل  نظرتنا  ا�صتبدلنا  حال  يف  ذلك،  من  اأكرث 

ال�صغوط باعتبارها حتّدًيا، فهي قد ت�صبح من 

العوامل اجليدة يف حياتنا، اإذ اأنها ت�صاعدنا على 

العمل، وتعزز م�صاعرنا الإيجابية وتفّجر طاقاتنا 

الكامنة، فن�صبح اأكرث �صّحة و�صعادة.

ويف جميع الأحوال، قد يح�صل اأن يجد البع�ض 

اجلينات  اإىل  يعود  وه��ذا  التاأقلم،  يف  �صعوبة 

هوؤلء،  الدماغ.  برتكيبة  تتحّكم  التي  الوراثية 

الإر���ص��ادات  باّتباع  الإخت�صا�صيون  ين�صحهم 

الآتية:

• تدّربوا على حتّمل ال�صغوط قدر امل�صتطاع 
مواجهتها  الواجب  امل�صاكل  تق�صيم  وحاولوا 

وابداأوا بحلحلتها تدريًجا.

فهذا  م�صاكلهم  حل  على  الغري  �صاعدوا   •
حّل  على  املقدرة  ومينحكم  معنوياتكم  يقوي 

م�صاكلكم.

عالقات  وابنوا  الأ�صدقاء،  اكت�صاب  حاولوا   •
اجتماعّية متينة، فالأ�صدقاء واملعارف ي�صكلون 

دعامة يف وجه امل�صاعب.

• تذّكروا الأ�صياء اجليدة التي ت�صادفكم ول 
تعريوا الأ�صياء املقلقة اهتماًما.

ا امل�صي، ب�صكل  • مار�صوا الريا�صة وخ�صو�صً
الدماغ  خاليا  تن�ّصط  امل�صي  فريا�صة  يومي، 

الع�صبية.

ابت�صموا  امل�صاعب  �صادفتكم  م��ا  اإذا   •
واعتربوها حتّدًيا ي�صتحق العناء.

• كونوا اأ�صدقاء النوم، فالنوم يريح الأع�صاب 
ويقوي املناعة �صد امل�صاكل ال�صحية.

• مار�صوا التاأمل ول تن�صوا ال�صالة، فال�صالة 
تقوي الرتكيز وتريح النف�ض.
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»الأوملبياد الإعالمي الدويل 2012«
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حدث ريا�ضي

كانون الأول

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

تناف�س خارج مكاتب التحرير

العام 1983، اأن�شاأ 

فريق من ال�شحافيني يف جنوب فرن�شا األعاًبا ُعرفت 

بـ»االألعاب العاملية لو�شائل االإعالم«، وذلك بعد اأن اأدركوا اأن ال 

توا�شل يف ما بينهم يف مكاتب التحرير، فهم يعملون متناف�شني 

على ن�رش االأخبار وال�شبق ال�شحايف، لذلك كانت هذه املبادرة منا�شبة 

لاللتقاء والتناف�س الريا�شي. وب�رشعة، امتدت هذه االألعاب اإىل مناطق 

وبلدان اأخرى وباتت ُتعرف بـ»االأوملبياد الدويل لو�شائل االإعالم« 

.)Olympiade International des Médias(
وهذه ال�شنة، كان دور لبنان يف ا�شت�شافة االأوملبياد الذي �شارك 

فيه وفد من حواىل 150 �شخ�ًشا ميثلون عدًدا من و�شائل االإعالم 

املقروءة واملرئية وامل�شموعة يف اأوروبا، بدعوة من »نادي ال�رشق 

حلوار احل�شارات«. وقد تراأّ�س الوفد االأوروبي رئي�س »املنظمة الدولية 

لالإعالم« الفرن�شي داميان دو جردان.

اللقاء �شارك فيه عدد من ممثلي و�شائل االإعالم اللبنانية والعربية.

رئي�س  برعاية   »2012 ال���دويل  الإع��الم��ي  »الأومل��ب��ي��اد  افتتح 

اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان وبالتعاون مع وزارة الإعالم، على 

مالعب مدر�سة املون ل�سال يف عني �سعادة حيث �سّجل امل�ساركون 

الأول يف  املركز  اأحرز جورج كوبايل  تفّوًقا كبرًيا. فقد  اللبنانيون 

لعبة كرة الطاولة عند الذكور، وحّلت اأماين ب�سارة يف املركز الأول 

يف لعبة رمي الكرة احلديد لالإناث. اأما يف كرة ال�سلة، فقد فاز فوج 

املدفعية الأول يف اجلي�س اللبناين اأمام 

البلجيكي،  ال��ف��ري��ق 

احلبل  �سّد  يف  اأّولً  اللبناين  اجلي�س  فريق  وحّل 

اأمام الفريق الروماين.

الريا�سية،  املباريات  من  طويل  نهاٍر  وبعد 

�ُسّلمت الكوؤو�س وامليداليات اىل الفائزين.

اإعالمية  عمل  ور�سة  التاأمت  التايل،  اليوم  يف 

الداعوق  وليد  الأ�ستاذ  الإع���الم  وزي��ر  برعاية 

عنوان  حتت  ال�سباك  فرن   - احلكمة  جامعة  يف 

»حرية الإعالم والتعبري بني ال�رشق والغرب«.

ح�رش الور�سة: �سفري الدامنارك يان كريتان�س، 

الوزير  ممثل  ال��رزجن��ي،  عمر  ال��ع��راق  �سفري 

العميد  ق�سا�س،  اأندريه  م�ست�ساره  الداعوق 

جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممّثاًل  جنيم  اأنطوان 

ممثاًل  حبيب  اليا�س  الركن  العميد  قهوجي، 

املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اأ�رشف 

املدير  ممثاًل  عون  وليد  الركن  العقيد  ريفي، 

العام لالأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم، رئي�س 

جامعة احلكمة املون�سنيور كميل مبارك، رئي�س 

اإيلي �رشغاين،  »نادي ال�رشق حلوار احل�سارات« 

والإجتماعية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  وعدد 

والوفد الإعالمي امل�سارك يف الأوملبياد.

وقد كان من املقرر اأن تت�سّمن الور�سة ثالث 

التي  الأمنية  للظروف  ا 
ً
نظر اأّن��ه  غري  جل�سات، 

احل�سن،  و�سام  اللواء  اغتيال  عقب  ا�ستجّدت 

اكتفى املنظمون بجل�ستني. تراأ�س الأوىل اأمني 

عام جامعة احلكمة الدكتور اأنطوان �سعد ممّثاًل 

البعلبكي،  حممد  الأ�ستاذ  ال�سحافة  نقيب 

»املنظمة  رئي�س  م��ن  ك��ّل  فيها  وح��ا���رشرَ 

ال��دول��ي��ة ل���الإع���الم« دام���ي���ان دوج�����ردان، 

الرئي�سة ال�سابقة لحتاد اأندية ال�سحافة يف فرن�سا مارتني كوباكيان 

والإعالمي اللبناين وليد عبود.

اأما اجلل�سة الثانية، »الإعالم يف زمن العوملة«، فكان مديرها نقيب 

املحررين الأ�ستاذ اليا�س عون، وحا�رش فيها كل من �سفري العراق يف 

لبنان الدكتور عمر الرزجني، النائب البلجيكي كري�ستوف لكروا 

ومدير كلية الإعالم يف اجلامعة اللبنانية الدكتور ابراهيم �ساكر.

بدعوة من جامعة  بغداء  اللقاء  واختتم 

احلكمة.





ك�أ�س  بطولة  للري��ضة  الع�يل  املركز  نّظم 

للع�م  الع�ضكرية  للألع�ب  اجلي�س  ق�ئد  العم�د 

رم�ية  كلم،   8 �ضب�ق  �ضملت:  والتي   2012

توجه  ���ض��ل��ودي��ة،  رم���ن���ت  ق��ذف  ب�لبندقية، 

املق�تل  وجولة  مرًتا   4x50 ضب�حة� ب�لبو�ضلة، 

خمتلف  من  العبون  فيه�  �ض�رك  وقد  )ب��دل(. 

قطع اجلي�س واألويته.

احلر�س  ل��واء  ح��ّل  النه�ئي،  الت�ضنيف  ويف 

ال��ل��واء  ي��ل��ي��ه  االأول،  امل��رك��ز  يف  اجل��م��ه��وري 

مغ�وير  فوج  ثم  الث�ين،  املركز  يف  اللوج�ضتي 

البحر يف املركز الث�لث.

يف  ل��لأوائ��ل  االإف�����رادي  الت�ضنيف  ج���ء  وق��د 

االألع�ب على النحو االآتي:

• رك�ض مل�سافة 8 كلم:
ل��واء  م��ن  ع��وا���ض��ه  ح�ضني  االأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�س اجلمهوري، االأول.

احل��ر���س  ل���واء  م��ن  عي�ضى  ع��م��ر  ال��ع��ري��ف   -

اجلمهوري، الث�ين.

امل�ض�ة  ل��واء  من  ن�رص  م�لك  االأول  الرقيب   -

اخل�م�س، الث�لث.

• رماية بالبندقية م16- �أ1:
من  حمية  رائ��د  االأول  الرقيب   -

فوج املغ�وير، االأول.

غزالة  �ضليم�ن  االأول  الرقيب   -

من لواء احلر�س اجلمهوري، الث�ين.

- الرقيب حممد �ضبحة من فوج مغ�وير البحر، 

الث�لث.

• قذف رمانات �سلودية:
احلر�س  ل���واء  م��ن  احل�ضن  اأح��م��د  امل��ع���ون   -

اجلمهوري، االأول.

امل�ض�ة  ل���واء  م��ن  حمو�ضه  ب��ه���ء  اجل��ن��دي   -

الت��ضع، الث�ين.

امل�ض�ة  لواء  من  عبدو  م�جد  االأول  الرقيب   -

اخل�م�س، الث�لث.

• توجه بالبو�سلة - �ل�سباق �لطويل:
ال��ل��واء  م��ن  م�����رصي  ح�ضن  االأول  امل��ع���ون   -

اللوج�ضتي، االأول.

- املع�ون االأول حبيب ع�ض�ف من لواء احلر�س 

اجلمهوري، الث�ين.

- العريف ح�ضني احل�ج ح�ضن من لواء امل�ض�ة 

الت��ضع، الث�لث.

• �سباحة 4x50 مرًت� حرة )بدل(:
- لواء احلر�س اجلمهوري، االأول.

- فوج املغ�وير، الث�ين.

- اللواء اللوج�ضتي، الث�لث.

• جولة �ملقاتل )بدل(:
- فوج مغ�وير البحر، االأول.

- اللواء اللوج�ضتي، الث�ين.

- لواء احلر�س اجلمهوري، الث�لث.

وقد ح�رص حفل ت�ضليم الكوؤو�س وامليدالي�ت 

العميد الركن اأ�ضد اله��ضم، ق�ئد املركز الع�يل 

وعدد  اجلي�س  ق�ئد  ممثلً  الع�ضكرية  للري��ضة 

ووح��دات  قطع  من  والع�ضكريني  ال�ضب�ط  من 

اجلي�س ك�فة.
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لو�ء �حلر�ض �جلمهوري يحرز كاأ�ض �لعماد قائد �جلي�ض للألعاب �لع�سـكرية

اإعداد:

روجينا خليل �ل�سختورة



الت�ضفي�ت  م��ب���ري���ت  اأق��ي��م��ت 

الثلثي  اجلي�س يف  لبطولة  النه�ئية 

وال��ت��ي   ،2012 ل��ل��ع���م  ل��ل�����ض��ب���ط  احل��دي��ث 

الع�ضكري  )الن�دي  حرة  50م  �ضب�حة  ت�ضمنت 

9ملم  عي�ر  ب�مل�ضد�س  والرم�ية  امل��رك��زي(، 

روكز(  م�ر  يف  للرم�ية  اللبن�ين  اجلي�س  )ن�دي 

اإن���ث،  و1000م  ذك��ور  )3000م  والرك�س 

ب�جت�ه  عم�ضيت   - ال��ن��داف  م��ي��لد  ثكنة  م��ن 

املن�ضف(.

�ض�رك يف املب�ري�ت �ضب�ط من خمتلف قطع 

النحو  على  النت�ئج  واأت��ت  ووح��دات��ه،  اجلي�س 

االآتي:

• �لفئة �لأوىل:
من  وهبه  ه�ض�م  االول  امل��لزم   -

لواء احلر�س اجلمهوري، االأول.

الكلية  م��ن  زغ��ي��ب  اأي���وب  االأول  امل���لزم   -

احلربية، الث�ين.

فوج  م��ن  ال��ن��ج���ر  ع��ضي  االأول  امل���لزم   -

مغ�وير البحر، الث�لث.

اإخ��ت��ت��م م��ق��ر ع����م اجل��ي�����س م��و���ض��م 2012 

الذين  ري��ضييه  م خلله 
ّ
كر ب�حتف�ل  الري��ضي 

احتلوا املراكز االأوىل يف البطوالت الداخلية على 

�ضعيد املقر.

����س االح��ت��ف���ل ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ج��وزف 
ّ
ت���راأ

فرن�ضي�س ق�ئد املقر بح�ضور عدد من ال�ضب�ط 

والري��ضيني  امل�ض�ركة  القوى  اإىل  ب�الإ�ض�فة 

املجلِّني املحتفى بهم.

نوَّه  ب�ملن��ضبة  كلمة  املقر  ق�ئد  األقى  وقد 

واأهميته�  ع�م  ب�ضكل  الري��ضة  ب�أهمية  فيه� 

هن�أ  كم�  خ������س،  ب�ضكل  اجلي�س  موؤ�ض�ضة  يف 

املقر  قطع  خمتلف  م��ن  املجلني  اخل��ت���م  يف 

واالأجهزة الت�بعة له وال �ضّيم� مديرية املخ�برات 

ت�ضليم  كلمته  واأعقب  البطولة.  ت�ضدَّرت  التي 

الكوؤو�س وامليدالي�ت الع�ضكريني الري��ضيني 

املجلني، وقد ك�نت النت�ئج على النحو االآتي:

• كرة �لقدم:
- املركز االأول: مقر ع�م اجلي�س.

- املركز الث�ين: مديرية املخ�برات.

الع�ضكريني  اإ�ضك�ن  جه�ز  الث�لث:  املركز   -

املتطوعني.

• �لكرة �لطائرة:
- املركز االأول: مديرية املخ�برات.

- املركز الث�ين: اأرك�ن اجلي�س للعديد.

- املركز الث�لث: مقر 

ع�م اجلي�س.

• كرة �ليد:
مقر  االأول:  املركز   -

ع�م اجلي�س.

ال���ث����ين:  امل���رك���ز   -

مديرية املخ�برات.

ال��ث���ل��ث:  امل���رك���ز   -

اأرك�ن اجلي�س للعديد.

• كرة �ل�سلة:
مقر  االأول:  املركز   -

ع�م اجلي�س.

- املركز الث�ين: مديرية الت�أليل.

- املركز الث�لث: مديرية املخ�برات.

• �سباق 1500م:
- املركز االأول: املع�ون االأول نقوال مرت� من 

مديرية املخ�برات.

- املركز الث�ين: الرقيب حممد بري من مقر 

ع�م اجلي�س.

من  �ضعب  جه�د  الرقيب  الث�لث:  املركز   -

اأرك�ن اجلي�س للعديد.

• �سباق 3000م:
- املركز االأول: املع�ون االأول نقوال مرت� من 

مديرية املخ�برات.

من  �ضعب  جه�د  الرقيب  الث�ين:  املركز   -

اأرك�ن اجلي�س للعديد.

من  ا�ضم�عيل  علء  املجند  الث�لث:  املركز   -

مديرية املخ�برات.

• رمي �لرمح:
ك��رم من  م����رون  امل��ع���ون  االأول:  امل��رك��ز   -

مديرية املخ�برات.

- املركز الث�ين: املوؤهل بلل عبد الفت�ح من 

مديرية الق�ض�ي� االإدارية وامل�لية.

م�ضطفى  االأول  الرقيب  الث�لث:  املركز   -

حمود من اأم�نة االأرك�ن.

• كرة �حلديد:
من  عبيد  �ضميح  اجل��ن��دي  االأول:  امل��رك��ز   -

مديرية املخ�برات.

مقر ع�م اجلي�س 

يختتم املو�ضم 

الري��ضي 

للع�م 2012
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م�ضطفى  االأول  الرقيب  ال��ث���ين:  امل��رك��ز   -

حمود من اأم�نة االأرك�ن.

حممد  االأول  اامل��ع���ون  ال��ث���ل��ث:  امل��رك��ز   -

امل�رصي من مديرية الق�ض�ي� االإدارية وامل�لية.

• وثب طويل:
من  ن�ض�ر  ق��ضم  اجل��ن��دي  االأول:  امل��رك��ز   -

مديرية املخ�برات.

- املركز الث�ين: اجلندي طوين مرتي من مقر 

ع�م اجلي�س.

- املركز الث�لث: اجلندي االأول اإيلي �ضلهوب 

من اأرك�ن اجلي�س للعديد.

• رمي �لقر�ض:
م����رون ك��رم من  االول: امل��ع���ون  - امل��رك��ز 

مديرية املخ�برات.

- املركز الث�ين: املع�ون االأول حممد امل�رصي 

من مديرية الق�ض�ي� االإدارية وامل�لية.

اأ�ض�مة  االأول  ال��رق��ي��ب  ال��ث���ل��ث:  امل��رك��ز   -

الرا�ضي من اأرك�ن اجلي�س للعديد.

• وثب ثلثي:
من  ن�ض�ر  ق��ضم  اجل��ن��دي  االول:  امل��رك��ز   -

مديرية املخ�برات.

- املركز الث�ين: الرقيب ح�ضني ابراهيم من 

مديرية الت�أليل.

ع���دل  االأول  امل���وؤه���ل  ال��ث���ل��ث:  امل��رك��ز   -

ال�ض�حلي من مقر ع�م 

اجلي�س.

• رك�ض 100م:
االأول:  امل���رك���ز   -

اجل������ن������دي ق��������ض���م 

ن�����ض���ر م���ن م��دي��ري��ة 

املخ�برات.

ال��ث���ين:  - امل��رك��ز 

امل��ج��ن��د ع��ب��د ال��ق���در 

ن�ض�ر من مديرية الت�أليل.

من  اجلندي ح�ضني قميحة  الث�لث:  املركز   -

مديرية املخ�برات.

• رك�ض 200م:
من  ن�ض�ر  ق��ضم  اجل��ن��دي  االأول:  امل��رك��ز   -

مديرية املخ�برات.

- املركز الث�ين: املجند عبد الق�در ن�ض�ر من 

مديرية الت�أليل.

- املركز الث�لث: الرقيب حممد بري من مقر 

ع�م اجلي�س.

• رك�ض 400م:
اإيلي �ضلهوب  - املركز االأول: اجلندي االأول 

من اأرك�ن اجلي�س للعديد.

- املركز الث�ين: الرقيب حممد بري من مقر 

ع�م اجلي�س.

من  �ضعب  جه�د  الرقيب  الث�لث:  املركز   -

اأرك�ن اجلي�س للعديد.

• رك�ض 800م:
اإيلي �ضلهوب  - املركز االأول: اجلندي االأول 

من اأرك�ن اجلي�س للعديد.

- املركز الث�ين: الرقيب حممد بري من مقر 

ع�م اجلي�س.

من  �ضعب  جه�د  الرقيب  الث�لث:  املركز   -

اأرك�ن اجلي�س للعديد.

• رك�ض 1500م:
- املركز االأول: املع�ون االأول نقوال مرت� من 

مديرية املخ�برات.

- املركز الث�ين: الرقيب حممد بري من مقر 

ع�م اجلي�س.

من  �ضعب  جه�د  الرقيب  الث�لث:  املركز   -

اأرك�ن اجلي�س للعديد.

• رك�ض 3000م:
- املركز االأول: املع�ون االأول نقوال مرت� من 

مديرية املخ�برات.

من  �ضعب  جه�د  الرقيب  الث�ين:  املركز   -

اأرك�ن اجلي�س للعديد. 

من  ا�ضم�عيل  علء  املجند  الث�لث:  املركز   -

مديرية املخ�برات.

• وثب عاٍل:
- املركز االأول: املجند املمددة خدم�ته اأحمد 

غزايل من مديرية املخ�برات.

- املركز الث�ين: اجلندي طوين مرتي من مقر 

ع�م اجلي�س.

ع���دل  االأول  امل���وؤه���ل  ال��ث���ل��ث:  امل��رك��ز   -

ال�ض�حلي من مقر ع�م اجلي�س.

اجلندي ح�ضني قميحة من مديرية املخ�برات.

ويف النت�ئج االإجم�لية اأتى الت�ضنيف النه�ئي 

للقطع امل�ض�ركة كم� ي�أتي:

- مديرية املخ�برات يف املركز االأول.

- مقر ع�م اجلي�س يف املركز الث�ين.

- اأرك�ن اجلي�س للعديد يف املركز الث�لث.
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• �لفئة �لثانية:
مغ�وير  ف��وج  م��ن  �ضم�حة  �رصبل  النقيب   -

البحر، االأول.

املجوقل،  الفوج  من  عبود  م�يك  النقيب   -

الث�ين.

- النقيب طوين عم�د من مديرية املخ�برات، 

الث�لث.

• �لفئة �لثالثة:
مغ�وير  ف��وج  من  القرع�ن  روب��ر  امل��لزم   -

البحر، االأول.

احلر�س  لواء  من  فرن�ضي�س  جورج  النقيب   -

اجلمهوري، الث�ين.

مغ�وير  ف��وج  م��ن  عوا�ضه  ح�ضن  امل���لزم   -

الث�لث. البحر، 

• �لفئة �لر�بعة:
احلر�س  ل��واء  اأب��و حيدر من  ف���دي  املقدم   -

اجلمهوري، االأول.

- الرائد االإداري ف�دي ال�ضعدي من القوات 

اجلوية، الث�ين.

- العقيد الركن زي�د ن�رص من فوج املدرع�ت 

االأول، الث�لث.



�ضب�ق  يف  وامل�ض�رك�ت  امل�ض�ركون  حت��ّدى 

الطق�س  اأح��وال   2012 م�راتون  ب��روت  بلوم 

الع�م  لهذا  عددهم  وبلغ  وامل���ط��ر،  الع��ضف 

رقًم� قي��ضًي� هو 33370 عداء وعداءة ميثلون 

�ضوارع  يف  رك�ضوا  واأجنبية،  عربية  دول��ة   96

ال�ضنة  لهذه  ال�ضب�ق  �ضع�ر  ملتزمني  ب��روت 

»ك�ضور ال�رص وارك�ض� ِكل«.

�ض�ع�ت  م��ن��ذ  ب����إ����رصار  امل�����ض���رك��ون  ت��واف��د 

الواقعة  االإن��ط��لق  نقطة  اإىل  االأوىل  ال�ضب�ح 

ج�نب  اإىل  �ضنو  وفيق  الربوف�ضور  ج���دة  على 

وفع�لي�ت  �ضخ�ضي�ت  ح�رصت  كم�  »البي�ل«. 

كرامي  في�ضل  والري��ضة  ال�ضب�ب  وزير  منهم 

�ضيمون  والن�ئب  الداعوق  وليد  االإعلم  ووزير 

والري��ضة  ال�ضب�ب  جلنة  رئي�س  رم��ي���  اأب���ي 

العميد  اجلي�س  ق�ئد  العم�د  وممثل  الني�بية، 

ال��رك��ن اأ���ض��د ال��ه������ض��م ق���ئ��د امل��رك��ز ال��ع���يل 

للري��ضة الع�ضكرية، اإ�ض�فًة اإىل رئي�س جمل�س 

�ضعد  الع�م  املدير  واملهجر  لبن�ن  بنك  اإدارة 

مي  م�راتون  بروت  جمعية  ورئي�ضة  االأزه��ري 

اخلليل واأع�ض�ء جمل�س االأمن�ء.

االأوىل  ال�ضيدة  ال�ضب�ق  يف  �ض�ركت  كذلك، 

�ضب�ق  اأطلقت  ال��ت��ي  �ضليم�ن  مي�ض�ل  وف���ء 

امل�ض�هر ورك�ضت فيه اإىل ج�نب ال�ضيدة منى 

الي��س الهراوي.

امل���رات��ون  �ضب�ق  يف  ال�ضنة  لهذه  واجل��دي��د 

»ت��ل��ي��ت��ون« الإغ����ث���ة امل��ت�����رصري��ن م��ن ح���دث��ة 

فيه  �ض�رك  وقد  االأ�رصفية.  يف  االأخرة  التفجر 

م�ري  ال�ض�عر،  مهى  اخلليل،  في�ضل  من:  كل 

العّم، دوري حّتي، ميكي �ضبلي، روالند �ضع�ده 

امل�ض�عدات  قيمة  وبلغت  م��ع��ل��وف.  واإدوار 

امل�لية املقدمة من قبل موؤ�ض�ض�ت واأفراد نحو 

ال�ضب�ق  نت�ئج  اأم���  اأم��رك��ي.  دوالر  األ��ف   240

بح�ضب الفئ�ت، فقد ج�ءت ك�الآتي: 

• �سباق 42 كلم لذوي �لإعاقة )رجال(:
بتوقيت  االأول  لبن�ن،  من  معلوف  اإدوار   -

24:43: 1�س.

- دي��دي��ي ك��ورون 

م��ن ف��رن�����ض���، ال��ث���ين 

 :24:44 ب��ت��وق��ي��ت 

1�س. 

- �ضتيف�ن م��ض�رد 

الث�لث  فرن�ض�،  م��ن 

 :33:39 ب��ت��وق��ي��ت 

1�س.

كلم   42 �سباق   •
للأجانب )رجال(:

فيك�دو  كيدير   -

االأول  اأث��ي��وب��ي���،  م��ن 

 :12:57 ب��ت��وق��ي��ت 

2�س.

�����ض����ت����ي����ف�����ن   -

����ض���ي���ب���ك���وب���ول م��ن 

ك����ي����ن����ي�����، ال����ث�����ين 

 :13:14 ب��ت��وق��ي��ت 

2�س.

كيب�ض�نغ  ولي�م   -

من كيني�، الث�لث بتوقيت 14:53: 2�س.

• �سباق 42 كلم للأجانب )�سيد�ت(:
اأثيوبي�، االأوىل بتوقيت  - �ضييدا كيدير من 

35:08: 2�س.

الث�نية  كيني�،  م��ن  جيبكوي�س  مونيك�   -

بتوقيت 36:20: 2�س.

الث�لثة  املتحدة،  الوالي�ت  من  اأكور  م�ري   -

بتوقيت 37:32: 2�س.

• �سباق 42 كلم للبنانيني )رجال(:
االأول  اللبن�ين،  اجلي�س  عوا�ضه من  - ح�ضني 

بتوقيت 28:29: 2�س.

الث�ين  اللبن�ين،  اجلي�س  من  عي�ضى  عمر   -

بتوقيت 32:16: 2�س.

اللبن�ين،  اجلي�س  م��ن  داوود  م�ضطفى   -

الث�لث بتوقيت 42:36: 2�س.

• �سباق 42 كلم للبنانيني )�سيد�ت(:

 :16:38 بتوقيت  االأوىل  نعمه،  بي�  م�ري�   -

3�س.

الث�نية  اأنرتليب�نون،  ن�دي  من  العم  م�ري   -

بتوقيت 21:21: 3�س.

- غنى االأ���ض��ر م��ن ق��وى االأم���ن ال��داخ��ل��ي، 

الث�لثة بتوقيت 22:26: 3�س.

• �سباق �ل�سخ�سيات �لر�سمية و�مل�ساهري:
• الرج�ل:

- ب�تريك ب�ويل )�ضفر فرن�ض�(، االأول.

- فيليب ب�ضرت�س من لبن�ن، الث�ين.

اإ�ضب�ني�  )�ضفر  غ���ف��و  ك���رل��و���س  خ���وان   -

ال�ض�بق(، الث�لث.

• ال�ضيدات:
- �ضه�م تويني، االأوىل.

- روال حم�ده، الث�نية.

- ن�يلة عرب، الث�لثة.
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اأخبار ريا�ضية
م�راتون بلوم 

بروت 2012

ع�رش�ت �لآلف 

لك�رش �ل�رش...
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اأخبار ريا�ضية

كانون الأول

بطولة 

�جلي�ض 

يف كرة 

�ليد

اأحرز فريق لواء احلر�س اجلمهوري بطولة اجلي�س يف لعبة كرة اليد وحّل 

االأول يف املب�راة النه�ئية التي جمعته وفريق اللواء اللوج�ضتي واأقيمت 

يف جممع الرئي�س العم�د اميل حلود الري��ضي الع�ضكري.

اأ�ضد  الركن  العميد  اجلي�س  ق�ئد  العم�د  ممثل  بح�ضور  املب�راة  جرت 

اله��ضم و�ضب�ط الري��ضة والرمي يف القطع والوحدات.

لة
�س

بو
ل
با
ه 
ج
تو

ل
و�

 .
..

ال��ن��ه���ئ��ي  ال��ت�����ض��ن��ي��ف  ح����ّل يف 

ب�لبو�ضلة  للتوجه  اجلي�س  لبطولة 

احل��ر���س  ل�����واء   2012 ل��ل��ع���م 

املغ�وير  ف��وج  اأّوالً،  اجل��م��ه��وري 

ث�نًي� واللواء اللوج�ضتي ث�لًث�.

ال���ف���ردي،  ال��ت�����ض��ن��ي��ف  اأم����� يف 

ال��نحو  على  ال��نت�ئج  اأت����ت  فقد 

االآت��ي:

• �ل�سباق �لفردي �لق�سري:
م�رصي  ح�ضن  االأول  امل��ع���ون   -

من اللواء اللوج�ضتي، االأول.

ع�ض�ف  حبيب  االأول  املع�ون   -

م���ن ل����واء احل���ر����س اجل��م��ه��وري، 

الث�ين.

جربان  خم�يل  االأول  املع�ون   -

م���ن ل����واء احل���ر����س اجل��م��ه��وري، 

الث�لث.

• �ل�سباق �لفردي �لطويل:
م�رصي  ح�ضن  االأول  امل��ع���ون   -

من اللواء اللوج�ضتي، االأول.

ع�ض�ف  حبيب  االأول  املع�ون   -

م���ن ل����واء احل���ر����س اجل��م��ه��وري، 

الث�ين.

احل�ج  ح�ضني  االأول  العريف   -

الت��ضع،  امل�ض�ة  ل��واء  م��ن  ح�ضن 

الث�لث.

�جلي�ض 

يتبارى 

مع وحد�ت 

�لقطاع 

�ل�رشقي و�لكاأ�ض للو�ء �لتا�سع

خ��س اجلي�س اللبن�ين مب�ري�ت 

القط�ع  وح����دات  م��ع  ري������ض��ي��ة 

ق��وات  �ضمن  الع�ملة  ال�����رصق��ي 

وقد  لبن�ن.  يف  املتحدة  االأمم 

األوية  اجلي�س  من  فيه�  �ض�رك 

اأم���  والت��ضع  ال��ث���م��ن،  امل�ض�ة 

�ض�ركت  فقد  االآخر،  اجل�نب  من 

الهندية،  امل�ليزية،  ال��وح��دات 

االأن���دون���ي�������ض���ي���ة، ال��ن��ي��ب���ل��ي��ة، 

االإ���ض��ب���ن��ي��ة و����رصط���ة ال��ق��ط���ع 

ال�رصقي، واأتت النت�ئج ك�الآتي:

• يف كرة �ل�سلة:
املركز  الت��ضع  ال��ل��واء  اأح���رز 

اأم�م  النه�ئية  املب�راة  يف  االأول 

بنتيجة  الهندية  الوحدة  فريق 

.77-121

يف  االإ�ضب�نية  ال��وح��دة  وح��ّل��ت 

امل�ض�ة  ول���واء  ال��ث���ل��ث  امل��رك��ز 

الث�من، الرابع.

ـــات  ـــاري ـــب م يف   •
)بالبندقية  �لــرمــايــة 

و�مل�سد�ض(:

ال��ه��ن��دي��ة،  ال���وح���دة   -

املركز االأول.

- الوحدة االأندوني�ضية، 

املركز الث�ين.

- لواء امل�ض�ة الت��ضع، 

املركز الث�لث.

• يف �لكرة �لطائرة:
- الوحدة االأندوني�ضية، املركز 

االأول.

- لواء امل�ض�ة الت��ضع، املركز 

الث�ين.

املركز  االإيط�لية،  ال��وح��دة   -

الث�لث.

• يف كرة �لقدم:
املركز  الث�من،  امل�ض�ة  لواء   -

االأول.

- لواء امل�ض�ة الت��ضع، املركز 

الث�ين.

املركز  االإ�ضب�نية،  الوحدة   -

الث�لث.

وقد �ضنف لواء امل�ض�ة الت��ضع 

يف املركز االأول لرتتيب البطولة 

ون�ل  االأل��ع���ب  جميع  يف  الع�مة 

ك�أ�س البطولة الع�مة.

جو و�إيليا 

�سوفيا يف

تاألق م�ستمر

�ض�رك جو واإيلي� ولدا الرائد جورج �ضوفي� من لواء امل�ض�ة ال�ض�د�س، يف بطولة لبن�ن للعبة الك�راتيه حيث احتل 

الث�نية  املرتبة  احتل  الك�ت�  فئة  وعن  الف�ضية،  امليدالية  ون�ل  الن��ضئني  لفئة  القت�ل  لعبة  يف  الث�ين  املركز  جو 

القت�ل لفئة ال�ضغ�ر ون�ل امليدالية  الث�لث يف لعبة  اإيلي� املركز  االأزرق(، واأحرز  ون�ل امليدالية الف�ضية )احلزام 

الربونزية، كم� ن�ل عن فئة الك�ت� امليدالية الف�ضية )احلزام االأ�ضفر(.

الك�راتيه حيث حل يف  للعبة  اللبن�نية  للأندية  �ضيدي«  »امل��ضرت  بطولة  الن��ضئ�ن يف  الري��ضي�ن  �ض�رك  كذلك، 

املركز االأول كلٌّ يف فئته ون�ال امليدالية الذهبية.
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كانون الأول

بطولة �ل�ستقلل يف �لتجذيفاأخبار ريا�ضية

اأحرز فريق اجلي�س بطولة اال�ضتقلل احل�دية 

اللبن�ين  االحت�د  التي نظمه�  التجذيف،  ع�رص يف 

للعبة يف حو�س مرف�أ بروت بتواريخ 15، 16 

اأندية  عدة  فيه�  و�ض�ركت  و2012/11/17 

منت�ضبة اإىل االحت�د.

حقق  ل��ل��ب��ط��ول��ة،  ال��ن��ه���ئ��ي  الت�ضنيف  ويف 

���ض��ب���ق���ت  يف  االأول  امل���رك���ز  ال��ع�����ض��ك��ري��ون 

املركز  واأي�ًض�  نقطة،   14 بر�ضيد  االرغوميرت 

االأول يف �ضب�ق�ت امل�ء وذلك بر�ضيد 55 نقطة.

اأم� النت�ئج الفنية فقد ج�ءت على النحو االآتي:

•  �سباقات �لأرغوميرت:
�أ- فئة �لرجال وزن ثقيل )2000م(:

املغ�وير،  فوج  من  عبود  ابراهيم  الرقيب   -

املركز االأول بتوقيت 6،58،3 د.

- العريف االأول جورج خمول من اللواء الث�من، 

املركز الث�ين بتوقيت 7،26،2 د.

- روي مرعي من فوج حر�س بروت، املركز 

الث�لث بتوقيت 8،05،8 د.

)1000م،  خفيف  وزن  �لرجال  فئة   - ب 

للمبتدئني(:

بروت  ج�معة  من  احل��ري��ري  الدين  �ضعد   -

العربية، املركز االأول بتوقيت 3،54،02 د.

العربية،  ب��روت  ج�معة  من  ابراهيم  عمر   -

املركز الث�ين بتوقيت 4،15،08 د.

ج�معة بروت  من  ترحيني  - ح�ضني 

بتوقيت  ال��ث���ل��ث  امل��رك��ز  ال��ع��رب��ي��ة، 

4،18،09 د.

خفيف  وزن  �ل�سيد�ت  فئة   - ج 

)1000م للمبتدئات(:

الري��ضي،  اأ�ض�مة  ن���دي  م��ن  �ضلمة  هبة   -

املركز االأول بتوقيت 4،00،07 د.

الري��ضي،  اأ�ض�مة  ن�دي  من  خوري  ب�ضك�ل   -

املركز الث�ين بتوقيت 4،36،00 د.

العربية،  ب���روت  ج�معة  م��ن  جمعة  ه���من   -

املركز الث�لث بتوقيت 4،42،02 د.

د - فئة �لأولد )ذكور( 500م:

الري��ضي  الفتوة  ن���دي  من  حمزو  اأنطوين   -

بروت، املركز االأول بتوقيت 1،37،01د.

الري��ضي،  اأ�ض�مة  ن���دي  من  حمزو  كري�س   -

املركز الث�ين بتوقيت 2،07،02 د.

هـ - فئة �لأولد )�إناث( 500م:

املركز  اللبن�ين،  اجلي�س  من  خ��وري  ج��وي   -

االأول بتوقيت 2،05،02 د.

املركز  اللبن�ين،  اجلي�س  من  خوري  جنيفر   -

الث�ين بتوقيت 2،10،06 د.

مرف�أ  وعم�ل  موظفي  ن���دي  من  جريج  نور   -

بروت، املركز الث�لث بتوقيت 2،23،08د.

•  �سباقات �ملاء:
)مفتوح(  ثقيل  وزن  رجــال  فــردي  �أ- 

2000م:

املغ�وير،  فوج  من  عبود  ابراهيم  الرقيب   -

املركز االأول بتوقيت 7،23،99 د.

املركز  م��ن  خ��وري  م����رون  االأول  الرقيب   -

الث�ين  امل��رك��ز  الع�ضكرية،  للري��ضة  ال��ع���يل 

بتوقيت 7،36،85 د.

- العريف االأول جورج خمول من اللواء الث�من، 

املركز الث�لث بتوقيت 7،43،02 د.

ب- فئة �ل�سيد�ت وزن خفيف 1000م:

االأول  املركز  الهلل،  ن�دي  من  علمة  هبة   -

بتوقيت 4،44،76 د.

ج- فردي �أولد )�إناث( 1000م:

املركز  اللبن�ين،  اجلي�س  من  خ��وري  جوي   -  

االأول بتوقيت 4،55،01 د.

)مفتوح(  ثقيل  وزن  رجــال  زوجــي  د- 

2000م:

 - الرقيب االأول م�رون خوري والعريف االأول 

االأول  اللبن�ين، املركز  جورج خمول من اجلي�س 

بتوقيت 6،49،50 د.

االأول  وال��ع��ري��ف  ع��ب��ود  اب��راه��ي��م  الرقيب   -

الث�ين  اللبن�ين، املركز  روبر جبور من اجلي�س 

بتوقيت 7،00،51 د

هـ-زوجي �سيد�ت وزن )مفتوح( 1000م:

اجلي�س  م��ن  خ���وري  وج���وي  خ���وري  جنيفر   -

اللبن�ين، املركز االأول بتوقيت 4،33،62 د.

»حب �لوطن« يف �سباق من ر��سيا �إىل بعبد�

برع�ية فخ�مة رئي�س اجلمهورية العم�د مي�ض�ل �ضليم�ن، نظم املعهد االأنطوين 

الري��ضي �ضب�ق البدل الرمزي ال�ضنوي حتت �ضع�ر »حب الوطن« وذلك انطلًق� 

من قلعة اال�ضتقلل - را�ضي� الوادي و�ضوالً اإىل الق�رص اجلمهوري حيث ا�ضتقبل 

الرئي�س العدائني الذين �ضلموه العلم اللبن�ين بعد اأن وقع عليه روؤ�ض�ء البلدي�ت 

واملخ�تر يف املدن والقرى والبلدات التي عربوه�. 

وك�نت كل من األوية امل�ض�ة الث�لث، احل�دي ع�رص، احلر�س اجلمهوري، الدعم، 

وفوج التدخل الث�ين مكلفة بت�أمني احلم�ية للم�ض�ركني، حيث اتخذت االإجراءات 

االأمنية اللزمة.



العم�د ق�ئد  برع�ية 

اجلي�س ممثلً ب�لعميد 

اله��ضم،  اأ�ضد  الركن 

املدر�ضة  نظمت  الع�ضكرية،  للري��ضة  الع�يل  املركز  مع  وب�لتع�ون 

املركزية للرهب�ن اللبن�نيني - جونية، »�ضب�ق اال�ضتقلل الث�ين« انطلًق� 

من املدر�ضة ب�جت�ه ملعب فوؤاد �ضه�ب الري��ضي.

بعد تقدمي الت�رصيف�ت ملمثل العم�د ق�ئد اجلي�س، مت رفع العلم وعزفت 

مو�ضيقى اجلي�س الن�ضيد الوطني اللبن�ين ثم رّحب االأب جورج كميد ب��ضم 

ا االلتف�تة الكرمية للعم�د ق�ئد اجلي�س، ومنّوًه� 
ً
املدر�ضة ب�حل�ضور �ض�كر

ب�أّن اجلي�س اللبن�ين هو املث�ل الذي نعمل على تر�ضيخ عقيدته يف نفو�س 

الطلب وعقولهم.

اأربع  على  وك�ن  ال�ضب�ق  اإ�ض�رة  اله��ضم  الركن  العميد  اأطلق  بعده�، 

فيه  �ض�رك  وقد  و2000م،  1500م  1200م،  800م،  �ضب�ق  فئ�ت: 

التلمذة اإن�ًث� وذكوًرا وج�بوا �ضوارع جونية برفقة عن��رص اجلي�س اللبن�ين.

املدر�ضة  لن�دي  املقفلة  الق�عة  اإىل  اجلميع  اإنتقل  االنته�ء،  وعند 

املركزية حيث �ضّلم العميد الركن اله��ضم الدروع وامليدالي�ت للف�ئزين 

يف احتف�ل قّدمه االإعلمي ربيع فراج.

�ضب�ق  م���راث��ون  را�ضي�  جمعية  نظمت  كم� 

�ضع�ر  حتت  كلم  و10   5 مل�ض�فة  اال�ضتقلل 

الري��ضة  ب��ت��ح��رق��ك...  �ضمومه�  »�ضيج�رتك 

بتحرق �ضمومك«، و�ض�رك فيه ع�ضكريون من لواء امل�ض�ة الث�لث والت��ضع 

ومن فوج التدخل الث�ين.

التدخل  فوج  من  خط�ر  راجي  االأول  الرقيب  ال�5كلم  �ضب�ق  يف  وت�ألق 

الث�ين وحل يف الركز االأول، تله اجلندي ب�ض�م اأهمز من لواء امل�ض�ة الث�لث 

لواء امل�ض�ة  الزغبي من  اأحمد  الث�ين، واملجند املمدة خدم�ته  يف املركز 

الت��ضع يف املركز الث�لث.

االأوىل،  الت��ضع مبراكزه  لواء امل�ض�ة  ال�10كلم، فقد ف�ز  اأم� يف �ضب�ق 

ح�ضن  واجلندي  االأول،  املركز  يف  ح�ضن  احل�ج  ح�ضني  العريف  حّل  حيث 

الغو�س يف املركز الث�ين واجلندي به�ء حمو�ضة يف املركز الث�لث.

على  اخل�م�ضة  ولل�ضنة   »Polyliban« جمعية  نظمت  اأخ��رى،  جهٍة  من 

التوايل ن�ض�ًط� ري��ضًي� على الدراج�ت الهوائية ملن��ضبة عيد اال�ضتقلل 

على م�ضلك: �ض�حة ال�ضهداء، عني املري�ضة، الرو�ضة، كورني�س املزرعة، 

ج�مع  امل�رصفية،  ن�رصال�له،  ه���دي  اأوتو�ضرتاد  �ض�تيل،  دوار  ق�ضق�س، 

ب��دارو،  الطيونة،  القدمية،  �ضيدا  طريق  خم�يل،  م���ر  كني�ضة  الق�ئم، 

�ض�حة  تب�ري�س،  مرت،  م�ر  كني�ضة  �ض��ضني،  �ض�حة  ال�ضوديكو،  املتحف، 

ال�ضهداء. و�ض�رك يف الن�ض�ط حواىل 150 �ضخ�ًض� بني مدنيني وع�ضكريني.

ويف االإط�ر عينه، �ض�رك لواء امل�ض�ة الث�من يف ن�ض�ط�ت ري��ضية نظمته� 

كرة  األع�ب:  و�ضملت  اإب��ل  عني  يف  االأقد�ضني  القلبني  راهب�ت  مدر�ضة 

ال�ضلة، �ضد احلبل وميني فوتبول. وقد تفوق اللواء يف كل االألع�ب حيث 

اأتت النت�ئج على النحو االآتي:

- كرة ال�ضلة: 16-22.

- �ضد احلبل: 1-2.

- ميني فوتبول: 2-6.

برع�ية ق�ئد اجلي�س اللبن�ين العم�د ج�ن قهوجي 

 FAIR« وملن��ضبة ذكرى اال�ضتقلل، نظمت �رصكة

GAME« وككل ع�م مهرج�ًن� ري��ضًي� حتت �ضع�ر »اال�ضتقلل بيجمعن�«، هدفه جت�ضيد 
التف�عل احلقيقي بني جميع اأبن�ء الوطن الواحد وجي�ضهم الوطني.

تخلل املهرج�ن عرو�س فنية، وعر�س كوميدي قدمه الفن�ن حممد �ضعيب، ومب�راة يف كرة 

القدم بني نخبة من رج�ل االأعم�ل ونخبة من الفن�نني واالإعلميني الذين تع�دلوا ب�لنتيجة.
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كانون الأول

 ...و»�ل�ستقلل بيجمعنا«

...و�سباقات �أخرى
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األعاب والعبون

كانون االأول

اإعداد:

ندين البلعة

الرقيب الأول 

ح�ضني عوا�ضة
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مل�ضلحة  ت��ط��ّوع   1992 ال��ع��ام 

م�ضريته  وبداأ  التا�ضع  امل�ضاة  لواء 

يف  اأولً  اجل��ي�����ش،  يف  ال��ري��ا���ض��ي��ة 

منتخب ك��رة ال��ق��دم، وم��ن ث��م يف 

منتخب األعاب القوى بعد اأن حّقق 

اجلامعة  �ضباق  يف  قيا�ضًيا  رقًما 

الأمريكية يف بريوت )1500م(، واأ�ضبح م�ضارًكا يف �ضباق ال�ضاحية، الذي 

حجز �ضدارة مراكزه.

اأرقام  عّدة  حتطيم  وا�ضتطاع  البطولت  من  الكثري  يف  عوا�ضة  �ضارك 

قيا�ضية: العام 1997 حّطم الرقم القيا�ضي ل�ضباق 3000م ب�8 دقائق 

نف�ضه  والعام  دقائق(.   9 للبطولة  ال�ضابق  التوقيت  )كان  ثانية  و52 

لبنان )�ضباق 1500م( بتوقيت  اأف�ضل رقم يف اجلي�ش يف بطولة  حقق 

3 دقائق و56 ثانية، وعلى هذا الأ�ضا�ش مّت اختياره حينها للم�ضاركة يف 

الدورة العربية التي اأقيمت مبنا�ضبة افتتاح املدينة الريا�ضية يف بريوت 

و�ضارك فيها اأبطال من العامل.

راح عوا�ضة يطّور نف�ضه بالتدريب واملثابرة لتحقيق الأف�ضل، ف�ضّنف 

 21( ايطاليا  ماراتون  ن�ضف  يف  املنتخب  �ضعيد  على  الثانية  باملرتبة 

 .)2000 )العام  الربتغال  ماراتون  ن�ضف  يف  العامل  يف  وال���11  كلم(، 

والعام التايل �ضارك يف بطولة العامل الع�ضكرية بال�ضالح الكامل )8 كلم(، 

العامني 2003  الأول يف فريق اجلي�ش وال�ضاد�ش عاملًيا. خالل  ف�ضّنف 

و2004 كان له اإجناز يف بطولة العرب حيث �ضارك يف �ضباَقي ال�10 كلم 

وال�5 كلم و�ضّنف الثاين يف �ضباق ال�5 كلم.

يويل  عوا�ضة  بات   2004 العام  من  اعتباًرا 

ون�ضف  املاراتون  ل�ضباقات  الق�ضوى  الأهمية 

بريوت  يف  دويل  ماراتون  اأول  ويف  امل��ارات��ون، 

منتخب  �ضعيد  على  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  اح��ت��ّل 

العّدائني. بعد عاَمني  اجلي�ش وال�15 بني كل 

املركز  ف��اح��ت��ّل  ال�ضباق  ه��ذا  يف  م��رك��زه  ع���ّزز 

على  اأّما  زال،  وما  املنتخب  �ضعيد  على  الأول 

بني  ترتيبه  فراوح  الإجمايل  الت�ضنيف  �ضعيد 

 2008 والعام  وال�ضاد�ش.  الرابع  املركزين 

ن�ضف  يف  العامل  بطولَتي  يف  لبنان  رق��م  حقق 

م��ارات��ون ال��ي��ون��ان وم��ارات��ون امل��ان��ي��ا، عندها 

اهتّمت جمعية بريوت ماراتون باإر�ضاله يف دورة 

فازدادت  اأثيوبيا،  اإىل  يوًما  تدريبية ملّدة 20 

البلدان  هذه  مثل  »يف  يقول:  عليه.  م�ضتحيل  �ضيء  من  ما  باأنه  قناعته 

املالئمة  والتدريبّية  والإجتماعية  الطبيعية  بالظروف  الريا�ضي  يحظى 

ل  فارق  لتحقيق  امل�ضتمرة  التدريبات  فيمار�ش  للبطولت،  ل�ضتعداده 

يوًما  توقيتي خالل 20  ا�ضتطعت حت�ضني  اأنا فقد  اأّما  الثواين،  يتخّطى 

بفارق ثماين دقائق!!«.

م(  )�ضباق400  لبنان  يف  ال�ضاعة  رق��م  عوا�ضة  حّطم   2011 العام 

فرفعه اإىل 17 كلم/�ضاعة بعد اأن كان 19كلم/�ضاعة، وهو اليوم يحتّل 

الريا�ضية  م�ضريته  كلم.  و10   5 ب�ضباَقي  لبنان  بطولة  الأول يف  املركز 

احلافلة بالتحديات والإجنازات ت�ضّكل حافًزا له، ودافًعا لكت�ضاف قدراته 

و�ضقلها وتطويرها.

وموؤهالت  قوانني  على  يرتكز  علم  عوا�ضة  اإىل  بالن�ضبة  القوى  األعاب 

ال��دولرات  اآلف  مئات  يكّلف  الأجنبية  ال��دول  يف  والالعب  ودرا���ض��ات، 

اللعبة  النتائج املهمة. هو يدرك جّيًدا متطّلبات هذه  لي�ضتطيع حتقيق 

خا�ضة...  وتغذية  وفكرية  ج�ضدية  وراحة  بدنية  ولياقة  دائم  مترين  من 

وقد ا�ضتطاع التوفيق بني حياته العائلية ومهّماته الع�ضكرية واهتماماته 

الريا�ضية، بال�ضرب والقوة اجل�ضدية والفكرية، »فاإن تغّلبت الأرجل على 

الفكر، فعندها تكون امل�ضيبة« براأيه.

ولي�ش  الإجمالية  ولكن  الريا�ضة  ممار�ضة  على  الثالثة  اأولده  ي�ضّجع 

الفردية، وي�ضكر يف اخلتام قيادة اجلي�ش على ت�ضجيعها الدائم للريا�ضة 

والريا�ضيني، مبا يف ذلك املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية الذي يوؤّمن 

الظروف املالئمة التي تتيح لريا�ضّييه حتقيق اأف�ضل الإجنازات.

اآالف  يجمع  ال��ذي  ال��دويل  �سباقها  �سنوًيا  ماراتون«  »ب��روت  جمعية  ُتنّظم 

ر�سيد  الع�سكرية  وللموؤ�س�سة  واملدنيني.  الع�سكريني  من  واالأجانب  اللبنانيني 

من  به  باأ�س  ال  عدد  �سنوًيا  ي�سارك  ال�سباقات، حيث  هذه  مثل  وثابت يف  مهم 

من   200 ونحو  ع�سكري   1500 حواىل  العام  هذا  عددهم  بلغ  وقد  ع�سكرّييها، 

اأوالدهم واأهاليهم.

برز يف هذا املاراتون ا�سم المع يف اجلي�س، هو الرقيب االأول ح�سني عوا�سة، 

الذي بات له اأكرث من »قر�س« يف األعاب القوى والريا�سة الفردية. هو لي�س 

فقط �سغوًفا باألعاب القوى، بل اإنه مدمن عليها. اأمنيته اأن يجد اخَلَلف املنا�سب 

به على اأ�س�سها وقوانينها، فيحّقق االأحالم التي لطاملا رغب بتحقيقها. 
ّ
له لكي يدر
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اإعداد:

رميا �ضليم �ضوميط

فن الهند�ضة املعمارية

www.greatbuildings.com
ال��ب��ن��اء،  ف���ّن  يف  متخ�ص�ص  م��وق��ع 

املعمارية  الهند�صة  اإىل  بوابة  يفتح 

ال�صور  خالل  من  والتاريخ  العامل  عرب 

واملقالت واخلرائط املتعلقة بالأبنية 

القدمية واحلديثة، اإ�صافة اىل النماذج 

الهند�صية الثالثية الأبعاد والأعمال املمّيزة التي حتمل تواقيع املئات من اأبرز املهند�صني 

املتخ�ص�صني يف جمال الهند�صة املعمارية يف العامل.

كتب جمانية

www.

freebookspot.
es
حت����م����ي����ل جّم������اين 

ذات  ال��ك��ت��ب  لآلف 

املختلفة،  املوا�صيع 

ال��ع��ل��وم،  بينها  م��ن 

الهند�صة،  الإقت�صاد، 

ال��ل��غ��ات، وال��ر���ص��م، 

اإ�صافة اإىل القوامي�ص 

وك������ت������ب ال���ط���ب���خ 

وق�ص�ص الأطفال.

http://ar.wikiquote.org  عبارات ملهمة

اإقتبا�صات واأقوال م�صهورة باللغة العربية ت�صمل موا�صيع خمتلفة من بينها 

العّزة وال�صجاعة، احلكمة وال�صرب، ال�صداقة واحلب، الوطنية وال�صيا�صة، الرتبية 

واخلربة، ال�صكوت والكالم، اجلهل والغباء، العدل والظلم، الأمل والرجاء...

ر�ضم وق�ض�ص تعليمية

www.jedessine.com
من  الأولد  يجذب  وتعليمي  ترفيهي  موقع 

�صهل  باأ�صلوب  الر�صم  يعّلم  الأعمار.  خمتلف 

يقّدم  كما  م�����ص��ّور،  ���ري��ط  خ��الل  م��ن  وب�صيط 

بطاقة  اإعداد  كيفية  حول  تف�صيلية  اإر�صادات 

فيديو  اأفالم  يعر�ص  كذلك،  معايدة.  اأو  دعوة 

ومن  التعليمية،  الق�ص�ص  من  جمموعة  تتناول 

 ،Les Fables de La Fontaine بينها 

املكتوبة  الكال�صيكية  الق�ص�ص  اإىل  اإ�صافة 

والتي ميكن قراءتها على ال�صا�صة اأو طبعها.



تفعيل خدمة حظر التعّقب

Google Chrome من

 Google Chrome مت�صفح  حت��دي��ث  مت 

لي�صيف خيار »عدم التعّقب« اأ�صوة مبناف�صيه 

فايرفوك�ص، واإنرتنت اإك�صبلورر، واأوبرا. ويتيح 

 Do not للم�صتخدم تفعيل خدمة  اخليار  هذا 

على  الإط���الع  من  الآخ��ري��ن  متنع  التي   ،track
�صبكة  على  يت�صفحها  ك��ان  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 

الإنرتنت.

لتفعيل هذه اخلدمة، يجب اتباع التعليمات التالية:

حتت خيار »اإعدادات املت�صفح« )Paramètres(، يجب عر�ص 

اختيار خدمة »حظر  ثم  )confidentialité( ومن  باب »اخل�صو�صية«  الإعدادات املتقدمة �صمن 

التعقب«. عندها �صتظهر قائمة كتلك املوجودة يف الأ�صفل. اإ�صغط على ok لتاأكيد اختيارك.

التحديث الأول 

لنظام »ويندوز 8«

اأط������ل������ق������ت رائ����������دة 

ال��ربجم��ي��ات الأم��رك��ي��ة، 

التحديث  مايكرو�صوفت، 

ب��ن��ظ��ام  اخل���ا����ص  الأول 

ت�������ص���غ���ي���ل���ه���ا اجل����دي����د 

وك��ذل��ك   ،»8 »وي���ن���دوز 

ال��ن�����ص��خ��ة الأ����ص���غ���ر م��ن 

اآر   8 »وي���ن���دوز  ال��ن��ظ��ام 

باللوحات  اخلا�صة  ت��ي« 

املحمولة. الإلكرتونية 

التحديث  ه���ذا  وُي��رك��ز 

ع���ل���ى م���ع���اي���ر احل��م��اي��ة 

الربامج  ملكافحة  والأم��ان 

وال��ف��رو���ص��ات،  اخلبيثة 

الأمنية  الثغرات  و�صد  والأخطاء،  العيوب  بع�ص  اإ�صالح  يت�صمن  كما 

يف النظام، ل �صيما يف برامج Office اخلا�صة بنظام Apple املكتبي 

داخل  ال�صعف  نقاط  ت�صحيح  اإىل  اإ�صافة   ،  )Office for Mac(

احلرجة  الثغرات  ومعاجلة   Internet Explorer ال�صهر  مت�صفحها 

الو�صل  NET Framework« حلقة  اإطار عمل نظام »دوت نت  يف 

بني الربنامج ونظام الت�صغيل.

يعالج  بل  فح�صب،   8 ويندوز  نظام  على  التحديث  هذا  يقت�ر  ول 

اأي�صاً ثغرات يف »ويندوز 7« و»في�صتا« و«ويندوز اإك�ص بي«، مبا يف 

.2012، 2008، 2003 Server ذلك

ويت�صمن التحديث الأمني �صد جميع الثغرات التي مت اكت�صافها يف 

معاجلة  وكذلك   ،»9 اإك�صبلورر  »اإنرتنت  مت�صفح 

اخللل يف مايكرو�صوفت اأوفي�ص 2003، و2007، 

اخلا�صة  و2011   ،2008 واأوف��ي�����ص  و2010، 

ب�»ماك«.

اإن��رتن��ت  اإ����ص���دارات  اأن  اإىل  ال�����رك��ة  واأ����ص���ارت 

 »IE7«و  »IE6« م��ث��ل  ال��ق��دمي��ة  اإك�����ص��ب��ل��ورر 

»ويندوز  ت�صغيل  نظام  على  تعمل  التي   »IE8«و

اأن  كما  التحديث.  هذا  �صمن  تندرج  ل  بي«  اإك�ص 

اإك�صبلورر 10« اجلديد احل�ري لنظام »ويندوز 8«  اإ�صدار »اإنرتنت 

و»ويندوز اآر تي« ل يت�صمن نقاط �صعف اأو خلاًل ُيذكر.

على  مايكرو�صوفت  موقع  زيارة  الأنظمة  تلك  مل�صتخدمي  وميكن 

الإنرتنت لتحميل الن�صخ احلديثة ل�صد الثغرات الأمنية، التي تطرحها 

هذا  ُيعرف  حيث  �صهر،  كل  من  الثاين  الثالثاء  يوم  لعمالئها  ال�ركة 

.Patch Tuesday التحديث با�صم

يف   »8 »ويندوز  نظام  عن  ر�صمًيا  ك�صفت  مايكرو�صوفت  اأن  ُيذكر 

ال�ركة  بها، وو�صفت  املا�صي �صمن حدث خا�ص  الأول  �صهر ت�رين 

اأنظمة ت�صغيل خمتلف  باأنه �صيحدث ثورة حقيقية يف  نظامها اجلديد 

اأنواع الأجهزة املكتبية اأو املحمولة على ال�صواء.
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• املكونات:
- �أرز ب�صماتي م�صلوق: ن�صف كوب.

- حليب �صائل: 300 غر�م.

- �صكر: ن�صف كوب.

- ماء �لورد: ملعقة �صغرية.

- ف�صتق حلبي مطحون: للزينة.

- حّب هال مطحون: ر�صة.

مع  �لب�صماتي  �لأرز  كّمّية  ت�صلق  مالحظة: 

ن�صف كوب من �ملاء على ناٍر خفيفة ملّدة 12 

دقيقة.

• طريقة التح�ضري:
ك، 

ّ
�لنار ويحر - ي�صخن �حلليب و�ل�صكر على 

حتى  �لنار  تخّفف  �لأرز.  كمّية  �إليه  ت�صاف  ثم 

تتجان�س �ملكونات وترتك على �لنار ملّدة 40 

دقيقة مع �لإ�صتمر�ر بالتحريك.

القريد�س تندوري

الأرز باحلليب على الطريقة الهندية

�لأطايب من خمتلف 

مطابخ �لعامل على 

�صفحات »�جلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري
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اأطايب ال�شيف

�إعد�د:

ليال �ضقر الفحل

• املكّونات:
م�صلوق:  قريد�س   -

300 غر�م.

مربو�س:  زجنبيل   -

ربع كوب.

- ثوم: ف�ّصان.

- ع�صري حام�س: ربع 

كوب.

- لنب: ن�صف كوب.

- كرمي حيو�ين: ن�صف كوب.

- ب�صل: عدد و�حد.

- مانغا: عدد و�حد.

- خ�ّس للزينة.

- بهار �أبي�س: ملعقة �صغرية.

- حّب هال مطحون: ملعقة �صغرية.

- كاري: ملعقة �صغرية.

- بابريكا: ر�ّصة.

- ملح وفلفل �أ�صود: ح�صب �لرغبة.

• طريقة التح�ضري:
ويو�صعان  ناعًما  فرًما  �لثوم  ف�ّصا  ُيفرم   -

وبر�س  �حلام�س  ع�صري  ُي�صاف  ثم  وع��اء،  يف 

�ل��ب��ه��ار�ت  كمية  ون�صف  �ل��ط��ازج  �لزجنبيل 

�لأبي�س،  و�لبهار  �لهال  وحب  �لكاري  )ب��ودرة 

ك �ملكونات 
َّ
�مللح ور�ّصة �لفلفل �لأ�صود(، وُتر

جميعها حتى تتجان�س.

- ُت�صاف حبات �لقريد�س �مل�صلوقة 

مزيج  �إىل  فقط(  دقيقتني  )مل��دة 

�ملكونات �ل�صابقة وتنقع ملدة 15 دقيقة.

�آخر، ميزج مقد�ر �للنب مع �لكرمي  - يف وعاء 

�ل��ب��ه��ار�ت  خليط  �إليهما  وي�����ص��اف  �حل��ي��و�ين 

ك �ملكونات حتى تتجان�س.
ّ
�ملتبّقي وتر

�لأول  �لّنقيع  من  �لقريد�س  حّبات  ترفع   -

وتو�صع يف �لثاين ملّدة 45 دقيقة.

�لقريد�س بعد نقعها وتو�صع  - ترفع حبات 

على  معدنية(  �أو  )خ�صبّية  �ل�صوي  �أ�صياخ  يف 

�مل�صو�ة �لكهربائّية )Grill(، وت�صوى كل جهة 

ملّدة دقيقتني.

- تق�رّش حّبة �ملانغا وتقّطع �رش�ئح رفيعة، ثم 

رفيعة  حلقات  �إىل  وتقطع  �لب�صل  حبة  تق�رّش 

�أي�ًصا.

• طريقة التقدمي:
و�إىل  �خل�ّس  ب��اأور�ق  �لتقدمي  �صحن  ُيزّين   -

جانبها �رشحات �ملانغا �لرفيعة وحلقات �لب�صل 

�مل�صوّي  �لقريد�س  �أ���ص��ي��اخ  وت��رّت��ب  �لأح��م��ر، 

وير�ّس عليها قليٌل من بودرة �لبابريكا.

• �ل�صيف ري�صار خمت�س
يف �لأطباق �لفرن�صية و�لعاملية



• املكّونات:
- ���ص��در دج���اج م�����ص��وي: 800 

غر�م.

- لنب: 3/4 كوب.

- �صكر �أ�صمر: ملعقتان كبريتان.

- خبز هندي )Naan Bread(: عدد و�حد.

- ثوم: ف�ّس و�حد.

- ب�صل �أحمر: عدد و�حد.

- ب�صل �أخ�رش: عدد 2.

- مانغا: عدد و�حد.

- كزبرة مفرومة: ربع كوب.

- زجنبيل مربو�س: ملعقة �صغرية.

- بندق مكادمييا: ربع كوب.

وبع�س  �لع�صري  م��ن  ك��وب  رب��ع  �أن��ان��ا���س:   -

�ل�رش�ئح للزينة.

- ع�صري حام�س: ملعقة كبرية.

- خّل �أبي�س: ملعقتان كبريتان.

- كاري: ن�صف ملعقة �صغرية.

- بهار �أبي�س: ن�صف ملعقة �صغرية.

- حّب هال مطحون: ن�صف ملعقة �صغرية.

- ملح وفلفل �أ�صود: ح�صب �لرغبة.

• طريقة التح�ضري:
Chutney Mango، تق�رّش حّبة  �ل�  لتح�صري 

وتو�صع  �صغرية  مكعبات  �إىل  وتقّطع  �ملانغا 

�ل�صكر  ملعقتا  �إليها  وت�صاف  وعاء  يف 

)�لكاري،  �لبهار�ت  ومزيج  �لأ�صمر 

�لأ�صود(  �لفلفل  �لهال،  حب  �لأبي�س،  �لبهار 

و�مللح، وكمية �لزجنبيل �ملربو�صة. ثم ي�صكب 

فوقها �خلّل وع�صري �لأنانا�س و�حلام�س.

قطًعا  �مل��ك��ادمي��ي��ا  ب��ن��دق  ح��ب��ات  تقّطع  ث��م 

���ص��غ��رية ب��و����ص��ط��ة �ل�����ص��ك��ني وت�����ص��اف �إىل 

ك حتى تتجان�س.
ّ
�ملكونات �ل�صابقة وتر

 Grill �أما قطع �لدجاج فتمّلح وت�صوى على �ل�

ملّدة دقيقتني لكل جهة ثم ملدة 15 دقيقة يف 

فرن حر�رته 180 درجة مئوية، ثم تقطع �رش�ئح 

رفيعة وترتك جانًبا.

وت�صاف  �لثوم  ف�ّس  يهر�س  جانبي  وع��اء  يف 

و�لأخ�����رش  �لأح��م��ر،  و�لب�صل  �ل��ل��نب  كمية  �إل��ي��ه 

�ملفرومة،  �خل�رش�ء  �لكزبرة  ناعًما(،  )�ملفروم 

ك �ملكونات جّيًد� 
ّ
ومزيج �لبهار�ت و�مللح. تر

جم��ّدًد�  ك 
ّ
وت��ر �ل��دج��اج  قطع  فوقها  وتو�صع 

حتى تتجان�س.

• طريقة التقدمي:
- يقطع �خلبز �لهندي )Naan Bread( �إىل 

ن�صفني مت�صاويني، تو�صع بد�خله �أور�ق �خل�ّس 

 Chuntey Mango �ل���  و�صل�صة  �خل�����رش�ء 

وخليط �لدجاج.

�لأن��ان��ا���س  ب�����رش�ئ��ح  �ل��ت��ق��دمي  ي��زّي��ن طبق   -

و�ملانغا وبقليل من �لكزبرة �ملفرومة.

الدجاج مع 

Chutney Mango
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اأطايب ال�شيف

كانون الأول

- ميزج �لف�صتق �حللبي �ملطحون بكمية حب 

�لهال.

• طريقة التقدمي:
�لتقدمي  �صحن  يف  باحلليب  �لأرز  ي�صكب   -

�ملمزوج  �ملطحون  �حللبي  بالف�صتق  وي��زّي��ن 

بحب �لهال.

ف:
ي
�ض
ل
 ا
حة

ي
�ض

ن
 •

للحفاظ على نكهة �لقريد�س وقيمته �لغذ�ئية ينبغي عدم تركه يغلي لفرتة طويلة، بل 

يكفي و�صعه يف �ملاء �ملغلّية مع �ملنكهات )ورقة غار، ب�صلة، جزرة، �أع�صاب عطرية...( 

و�مللح لدقيقتني فقط، ُيرفع بعدها عن �لنار ويرّبد فوًر�. و�إذ� كان �لقريد�س مثلًجا 

ينبغي �إخر�جه من �لثالجة ليذوب �لثلج عنه قبل و�صعه يف �ملاء �ملغلّية.

• معلومة:
على  �حل��ام�����س  ع�صري  م��ن  قليل  و���ص��ع  �إّن 

و�ل��ث��وم(  �لب�صل  ف��رم  بعد  )بخا�صة  �ليدين 

وفركهما جّيًد� يوؤّدي �إىل �لتخّل�س من �لرو�ئح. 

�لنتيجة  �إىل  ل  للتو�صّ ثانية  طريقة  وث��ّم��ة 

عينها: فرك �ليدين مبلعقة معدنية بعد و�صع 

�ل�صابون عليهما ثم �صطفهما باملاء.







اإعداد: فيليب �شّما�س

زة
ئ
جلا

400.000ا
لرية لبنانية

اال�سم: ..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان: .....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

قة
اب
�س

م

الهاتف:
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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 20 كانون الأول 2012.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
شا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
��
�ش

اأفقًيا:

�سياج  جميًعا،  لكم  نتمّناه   -1

الوطن، ُحب.

لعبة  االأرجيينييتيين،  يف  مييرفيياأ   -2

ريا�سية، يدق وينقر على الباب.

االأمييييرا�ييييض،  مييين  جليييييياأت،   -3

الر�سالة.

�سّنور،  مانحك،  اإىل،   
َ
نظر  -4

اأوثقوا و�سّدوا، عائلة.

على،  اإعتماد  �سَبع،  نقي�ض   -5

�سيم.

اليي�ييسييهييور، مثل  اأحيييد  اآميييير،   -6

ومقدار، اأمم.

7- تنعم وتتكرم، زّين وح�ّسن.

8- ثالث دول اأوروبية.

9- جنييادل، من االأزهييار، ُمزى 

بريطانية  مييدييينيية  ومميي�ييسييوخ، 

ب�ساحية لندن.

ممثل  النهار،   
ّ
َحيير اإ�ستدَّ   -10

بريطاين تويف يف لوزان، للتذمر.

11-  اجلبناء، عا�سمة اآ�سيوية.

املييكيياييييييل،  مييين  ذاَق،   -12

عا�سمة اأوروبية، قمح.

اأمريكا  يف  دوليية  عا�سمة   -13

يف  بحرية  بييري،  حمام  اجلنوبية، 

ال�سودان.

14- ثييقييب االإبيييييرة، حيييرف جيير، 

مدينة �سورية، ق�سد املكان.

15- م�سحوق للغ�سيل، �سعف، 

دولة اإفريقية.

بطل  راحل  اأمريكي  ممثل   -16

»بوليت«، واظبوا، ب�ستان.

االإ�ييسييم  يييونييانييييية،  17- جييزيييرة 

الييثيياين ملييطييربيية ميي�ييرييية، الييعييّز 

واملنعة.

نقراأ  بالطن،  ثيابه  لّطخ   -18

بن  الف�سيحة  االأمكنة  ب�رعة، 

الدور، اأداة �رط.

حييميياميية  لييفيياتيين  فيييييلييم   -19

و�سكري �رحان، بيا�ض البي�سة، 

ملك بلغاري راحل.

ييامييي  ر�ييسّ اأ�ييسييهيير  تييدّلييل،   -20

�ساللة يوان ال�سينية، الهواء.

21- تهتم بيِ، 

رئي�ض  ُقييطيين، 

هيينييدي  وزراء 

راحيييييل، طييائيير 

حاّد الب�ر.

عمودًيا:

اجلنوبية،  اأمريكا  يف  دوليية   -1

الييقييليييييل ميين الييطييعييام، هيييّداف 

كا�ض العامل 1974.

م�سى  رجل  اأول  �ساَعدوهم،   -2

على �سطح القمر.

ور�سخ،  ثبَت  ي�سرتونها،   -3

اأمن عام �سابق لالأمم املتحدة.

رفييع  �ييسييقييوط،  اإىل،  رجييييَع   -4

�سوته، من الطيور.

حميييّدد  اأميييريكييييييية،  والييييية   -5

وم�سقول.

6- مّدوا، �سوت احلمام، االإ�سم 

الثاين ملخرج اأمريكي.

7- حييالييهُ وخيياطييره، اآليية طييرب، 

فيياقييد االأهيييييل، االإ�يييسيييم الييثيياين 

ل�ساعر م�رحي فرن�سي راحل.

8- خراب، احليطان، �سمري.

�سُعفت،   -9

ميييين اأعييي�يييسييياء 

اجل�سم، جاَع.

حييفيير   -10

االأر�ييض، بيت، 

دولة اأفريقية، طعم احلنظل.

ال�ر،   
َ
اأظييهيير مت�سابهان،   -11

قيييعيييد، غييي�يييسيييَب عيييليييى، دوليييية 

اآ�سيوية.

ينت�ر  اأوروبييييية،  عا�سمة   -12

اخلرب، نوع من الفيلة منقر�ض، 

. ك�ر ودقَّ

مييياركييية  ليييليييتيييعيييرييييف،   -13

�سيارات، �ساأننا، اأدرَك النخل.

14- اأغنية الأ�سمهان، ِبزر.

خّفا�ض،  ال�َسعر،  �سفرت   -15

.
ّ
َحر

16- باب ُمغلق، �سعفه، مدينة 

بلجيكية.

الييييواليييييات  يف  ميييديييينييية   -17

اإنحاَز  اآ�سيوية،  عملة  املتحدة، 

اإىل، للمنادى.

جيي�ييسييم  ميييهيييّيييياأ،  كيييييذب   -18

االإن�سان، �ساعر فرن�سي راحل.

خليفيية  الييطيييييور،  مييييين   -19

اأ�سل  بالطاعون،  مييات  اأمييوي 

البناء.

اأداة  قييدمي،  عربي  �ساعر   -20

احلوا�ض، ممثلة من�ساوية  اإحدى 

راحلة.

الفائزون
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• املعاون الأول جاورجيو�س طنو�س
موقع عندقت.

• الرقيب �شوكت �شقري
مديرية املخابرات.

• الرقيب اأحمد خريباين
جهاز الرعاية و�سوؤون الع�سكرين.

• فالنتني حاكمه
�ربا.







بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

�سال الدم على هواه، وتوالت الإ�سابات بني ع�سكرّيينا، ومع ذلك مل يهداأ 

احلال بني اأحياء املدينة الواحدة. �سعب جًدا اأن ي�سيبك ر�سا�ص من راٍم ل 

 اإىل الــرد عليه وكاأّنك 
ّ
ا ول خ�سًما، والأ�سعــب الأدهى اأن ت�سطــر حت�سبه عدوًّ

تدعوه للكّف عّما يفعل، وت�سري عليه باأّنك حمرج يف ما ُتقدم عليه، واأّنك 

مّيال اإىل اإ�سابة اجلدران وال�سخور ل اإ�سابته.

ة، وهّمه اأن يبعدها عن النا�ص، األي�َص 
ّ
ع هذه الكاأ�ص املر

ّ
لكّن اجلندي جتر

يف مبادئه الأوىل الت�سحية؟ وكيف تكون الت�سحية يا ُترى 

م�سلحة  على  الغري  م�سلحة  وتغليب  بالأثرة  ترتبط  مل  ما 

الذات؟

من الطبيعي اأن يتاأمّل اجلندي ل�سقوط ال�سحايا الأبرياء، 

بني جريح و�سهيد، ومن الطبيعي اأن يحاول جاهًدا م�سّحًيا 

عليه  يهون  فال  املاأ�سوي،  امل�سري  هذا  املواطنني  جتنيب 

و�سع املواطن ال�ساعي من دون جدوى اإىل معايدة اأ�سدقائه 

لأّن الر�سا�ص ف�سل بينه وبينهم، وحالة ال�سّيدة التي طمحت 

ال�سارع  الب�سيطة يف  اإىل دفع عربته  الأمل  به  الذي حدا  ال�سّيد  اإىل �رشاء اخلبز، ول 

بحًثا عن لقمة عي�ص.

هوؤلء  يرى يف  ل  اإّنه  اأنف�سهم.  امل�سّلحني  اإىل  الإن�ساين  ب�سعوره  اجلندي مييل  لكّن 

عداوة. وهو ل ميّيز بينهم بحيث يرّبىء فريًقا ويخّطىء اآخر، وكيف له اأن يفعل ذلك 

وقد اأق�سم على اأن يكون للجميع؟ لكن، باملقابل، كيف له اأن ُيفهم هوؤلء اأّنه مل يعد 

وا�ستمرارهم يف  للتحري�ص،  وخ�سوعهم  وا�سطفافهم  تهّورهم  نتائج  على حتّمل  ا 
ً
قادر

تقوي�ص ال�ّسلم ويف اقتنا�ص احلياة من �سدور الأبرياء؟ وكيف له اأن يرفع الغطاءات 

ال�سيا�سية عنهم، واأن يدفع بهم اإىل الوقوف اأمام �سم�ص احلقيقة كما خلقهم رّبهم الذي 

ا يلغي، 
ً
اأّن يف لبنان تنّوًعا معروًفا وم�سهور واأن يوؤمنوا بالتايل  اأن يوؤمنوا به،  يجب 

وب�سكل حتمي، اإمكان حكمه من جانب فريق واحد كائًنا من كان، واأّن هذا الوطن يّت�سع 

اأجمعت الأطراف  اإذا   كّل طرف بحق غريه يف الوجود، ول يّت�سع لأحد 
ّ
اأقر اإذا  للجميع 

، وعندها، لن جند فيه غري 
ّ
على تدمريه، وعلى �سطبه عن خريطة العامل املتمّدن احلر

ات الغبار.
ّ
الركام، حيث تت�سابه احلجارة املنهارة، وتتوّحد ذر

ولكن، خ�سىء كل من يفّكر اأّن لبنان قد ينهار، اأرادوا هم ذلك اأم مل يق�سدوا، فالوطن 

اأبنائه امليامني،  اإ�سمه واأرزه وح�سارته، وحتمي كياَنه قوافل ال�سهداء من  الذي خّلده 

وطن ُكتبت له احلياة، يهتّز ول يقع، يذهبون هم وهو يبقى.
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