
وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل

وزير الدولة الفرن�سي ووفداً مرافقاً

ا�شتقبل وزير الدفاع ال�طني اليا�س املّر، وزير الدولة الفرن�شي ل�ش�ؤون 

رفيعاً  ع�شكرياً  ووف��داً  ب�كيل  ماري  جان  القدامى  واملحاربني  الدفاع 

اندريه  لبنان  يف  فرن�شا  �شفري  يرافقهم  الفرن�شية  الدفاع  وزارة  من 

باران. وجرى خالل اللقاء عر�س للعالقات الع�شكرية والتعاون بني لبنان 

وفرن�شا.
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�آب/�أيلول

��ستقباالت �لوزير

2
0
0
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... و�سفرية

الرنوج

ا�شتقبل وزير الدفاع 

ال�طني اليا�س املّر، 

�شفرية الرنوج ال�شيدة 

اأودليز ن�رهامي وبحثا يف 

ق�شايا تهم البلدين.

... وال�سفري اليوناين

ا�شتقبل ال�زير املّر، �شفري الي�نان 

بان��س كال� غريوب�ل�س يف زيارة 

بروت�ك�لية.
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... ووفداً اأمريكياً

ا�شتقبل وزير الدفاع ال�طني اليا�س املّر، القائم بالأعمال الأمريكي 

ال�شيد بيل غرانت يرافقه امللحق الع�شكري يف ال�شفارة املقدم دايڤيد 

اآيل ورئي�س مكتب التعاون والدفاع املقدم اندرو لينربغر، وجرى 

التداول يف م��ش�ع امل�شاعدات الع�شكرية وجتهيز اجلي�س.

... وقائد القيادة 

الو�سطى 

الأمريكية

ا�شتقبل ال�زير املّر، 

قائد القيادة ال��شطى 

الأمريكية اجلرنال دافيد 

باتري��س على راأ�س 

وفد ع�شكري، وتناولت 

املحادثات امل�شاعدات 

الأمريكية للجي�س 

اللبناين.

... وقائد قوات الطوارئ الدولية

ا�شتقبل وزير الدفاع ال�طني، قائد ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة اجلرنال 

كالودي� غراتزيان� وعر�س معه امل�شتجدات يف رقعة عمل الق�ات الدولية 

يف اجلن�ب.
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�آب/�أيلول

قائد وقيادة

2
0
0

8

العماد

جان قهوجي 

قائداً للجي�ش

اأنا ابن املوؤ�س�ســــــة نف�سها وابن النهج والثوابت عينها

اأعلن العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش خالل حفل ت�سّلمه مهامه، اأنه مل 

ي�سل اىل �سدة القيادة ليغرّي املفاهيم واملبادئ الأ�سا�سية التي قامت 

عليها املوؤ�س�سة. وقال: »اأنا ابن املوؤ�س�سة نف�سها، وابن النهج والثوابت 

عينها... ما اأطمح اليه هو تطوير اآلية العمل ورفع قدرة اجلي�ش«.

خ�سارة  حنا  �سامر  الطيار  النقيب  ا�ست�سهاد  اأن  قهوجي  العماد  واأكد 

كبرية للجي�ش وللمقاومة، واأنه �سيتابع جمريات التحقيق حتى ك�سف 

املالب�سات، كاملة، اإحقاقاً للحق وحفاظاً على قدراتنا يف مواجهة العدو 

ال�سرائيلي.

حفل الت�سليم والت�سّلم

يف  القيادة  مهام  قه�جي  جان  العماد  ت�شّلم 

العماد  الدفاع.  وزارة  يف  اأقيم  ر�شمي  احتفال 

قه�جي الذي ت�شّلم علم اجلي�س من قائد اجلي�س 

اأعلن:  امل�شري،  �ش�قي  الركن  الل�اء  بالنيابة 

»اجلي�س بقيادتي«. ويف املقابل تقّدم منه كبار 

واأدوا  الع�سكرية،  امل�ؤ�س�سة  لتقاليد  وفقاً  ال�سباط 

التحية مرفقة بعبارة: »�شيدي العماد«.

من  الأول  الي�م  �شباح  ع�شرة من  احلادية  ففي 

�شهر اأيل�ل، اأقيم حفل ت�شليم وت�شّلم قيادة اجلي�س 

للدفاع  الأعلى  للمجل�س  العام  الأم��ني  بح�ش�ر 

متركز  مع  االحتفال  ب��داأ  القادة.  ال�سباط  وكبار 

الق�ى امل�ساركة وال�سباط، وو�س�ل علم اجلي�ش 

لي�شل  التكرمي،  مرا�شم  له  فاأديت 

بعد دقائق قائد اجلي�س 

ب��ال��ن��ي��اب��ة 

طموحي

تطوير اآلية العمل

ورفع قدرات اجلي�ش
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اأنا ابن املوؤ�س�ســــــة نف�سها وابن النهج والثوابت عينها

الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، فقائد اجلي�س اجلديد 

اأعلن: »ت�شليم  العماد جان قه�جي. قائد العر�س 

وت�شّلم قيادة اجلي�س«، واأمر بتقدمي ال�شالح وقرع 

الطب�ل افتتاحاً. يف هذه الأثناء تقدم علم اجلي�س 

�شاحة  و���ش��ط  اىل  وح��را���ش��ه 

الح����ت����ف����ال 

وت��ق��دم ب��اجت��اه��ه ك��ل م��ن قائد 

وقائد  امل�شّلم  بالنيابة  اجلي�س 

الل�اء  ق��ام  واإذ  املت�شّلم.  اجلي�س 

اىل  العلم  بت�شليم  امل�شري  الركن 

العماد قه�جي، اأعلن قائد اجلي�س: 

بقيادتي«،  »اجلي�س 

وقرعت الطب�ل.

مر�ش�ماً  �شليمان،  مي�شال  العماد  اجلمه�رية  رئي�س  فخامة  اأ�شدر 

حمل الرقم 136 تاريخ 2008/8/30 ت�شمن ترقية العميد الركن جان 

قه�جي اىل رتبة عماد وتعيينه قائداً للجي�س اللبناين.

املر�سوم

د
ائ

ق
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د 
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ع
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ىل 
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ة 
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�شالحك  وقّدم  تاأهب  اأمر  ومع 

يبا�شر العماد قائد اجلي�س اأوىل 

الزهر  من  اإكليالً  وا�شعاً  مهامه 

اأ�شماء  حتمل  التي  الل�حة  اأمام 

بينما  ال�شرف،  �شاحة  �شهداء 

معزوفة  امل��شيقى  ع��زف��ت 

الن�شيد  ولزم���ت���ي  امل����ت���ى، 

ال�طني ون�شيد ال�شهداء.

تكرمي  م��را���ش��م  ان��ت��ه��اء  بعد 

امل�شاركة  الق�ى  اأدت  ال�شهداء 

التحية،  ع��ر���س  الح��ت��ف��ال  يف 

قائد  العماد  ث��م  م��ن  لينتقل 

رئي�س  ال��رك��ن  وال��ل���اء  اجلي�س 

الع�شكري  املجل�س  واأع�شاء  الأرك��ان 

حفل  اأق��ي��م  حيث  املق�شف،  اىل 

لل�اء  كلمة  تخللته  اأن��خ��اب  تبادل 

العماد  كلمة  وختاماً  امل�شري،  الركن 

قائد اجلي�س.

احل�سور

العام  الأمني  والت�شّلم:  الت�شليم  احتفال  ح�شر 

امل�ؤ�ش�شات  ممثل�  للدفاع،  الأع��ل��ى  للمجل�س 

رئي�س  ن���اب  ال�طني،  ال��دف��اع  ل����زارة  التابعة 

الأركان، مدير املخابرات وم�شاعداه، مدير الت�جيه، 

قادة الأ�شلحة، روؤ�شاء الهيئات، اأمني الأركان، مدير 

رئي�س  التاأليل،  مدير  واملالية،  الإدارية  الق�شايا 

مركز  رئي�س  املركزي،  الأرك��ان  عمل  تاأليل  جهاز 

وروؤ�شاء  املدراء  ال�شرتاتيجية،  والدرا�شات  البح�ث 

املكاتب والأجهزة يف اأركان اجلي�س، قادة املناطق 

قائد  والأل���ي��ة،  الع�شكرية  وامل��دار���س  واملعاهد 

مع�شكر عرمان للتدريب، قائد ال�شرطة الع�شكرية، 

الق�ات اجل�ية، قائد  قائد مقر عام اجلي�س، قائد 

مبا�شرة  املرتبطة  الأف�اج  قادة  البحرية،  الق�ات 

الليطاين،  جن�بي  قطاع  قائد  اجلي�س،  بقيادة 

احلدود  و�شبط  ملراقبة  امل�شرتكة  الق�ى  قائد 

االأمم  ق�ات  مع  االرتباط  جهاز  رئي�ش  ال�سمالية، 

املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان، رئي�س مكتب التعاون 

بالنيابة  اجلي�س  قائد  مكتب  رئي�س  والتن�شيق، 

والقائد العمالين لل�حدات اخلا�شة.

كلمة اللواء الركن امل�سري

ا�شتهل الل�اء الركن امل�شري كلمته بالق�ل:

�شدة  بت�شليمكم  والعتزاز  بالفخر  اأ�شعر  الي�م، 

بقدرتكم  ت��ام  يقني  على  واأن��ا  اجلي�س،  قيادة 

على �ش�ن الأمانة، انطالقاً من م�شريتكم احلافلة 

اإجنازات  من  حققتم�ه  ومما  والعطاء،  بالت�شحية 

يف خمتلف امل�اقع التي �شغلتم، هذا اىل جانب 

عزمكم ال�ا�شح على الرتقاء بامل�ؤ�ش�شة الع�شكرية، 

لتك�ن امل�ؤ�ش�شة النم�ذجية التي تليق بت�شحيات 

الذي  ال�طني  وبدورها  اأبنائها، 

بكثري  اللبناني�ن  اليه  يتطلع 

من الثقة والأمل.

اأت�ىل  اأن  لقد �شاءت الظروف 

مرحلة  يف  ال��ق��ي��ادة،  ���ش��دة 

مي�شال  العماد  من  انتقالية، 

الإرادة  اختارته  ال��ذي  �شليمان 

رئي�شاً  ليك�ن  اجلامعة  ال�طنية 

للبالد، فبذلت كل اجلهد للحفاظ 

على  املبنية  امل�ؤ�ش�شة  على 

وطنية  وث�ابت  متينة  دعائم 

الدور  لها  ك��ان  والتي  را�شخة، 

اىل  لبنان  انتقال  يف  الأ�شا�شي 

مرحلة جديدة واعدة.

واأ�شاف قائالً:

مررنا  الفائتة  ال�����ش��ن���ات  خ��الل 

الرئي�س  ا�شت�شهاد  قا�شية:  بتجارب 

الغتيالت،  احلا�شدة،  التظاهرات  احلريري،  رفيق 

ال�شطرابات  الإره�����اب،  م���اج��ه��ة  مت����ز،  ح��رب 

الداخلية، لكن اجلي�س كان يخرج يف كل مرة اأكرث 

مع  جنب  اىل  جنباً  ا�شتطاع  حيث  واإمياناً،  ق�ة 

الإ�شرائيلي  العدو  يهزم  اأن  وال�شعب،  املقاومة 

ا�شتطاع  كما   ،2006 العام  خمططاته  ويحبط 

العام  خالل  البارد  نهر  يف  الإره��اب  على  الق�شاء 

2007، وكذلك متكن من اإخماد نار الفنت املتنقلة 

حمافظاً  املناطق،  بع�س  يف  اآخر  اىل  مكان  من 

الد�شت�رية  ال�طن و�شالمة امل�ؤ�ش�شات  على وحدة 

يف اأ�شعب الظروف واأدقها.

ظل  يف  اجلي�س  ي�شتكمل  اأن  على  الآمال  نعقد 

خالل  من  وذلك  الع�شكرية،  قدراته  بناء  قيادتكم 

حديثة  ومعدات  اأ�شلحة  من  به  وعدنا  ما  تزويده 

تتنا�شب مع طبيعة مهامه وحجم الأخطار املحدقة 

بال�طن، ونعاهدكم با�شم فريق العمل يف القيادة 

العماد  اجلديد  القائد  �شليمان  العماد  الرئي�س  ا�شتقبل 

اجلديدة،  م�ش�ؤوليته  يف  الت�فيق  له  ومتنى  قه�جي  جان 

خ�ش��شاً اأن اأمام اجلي�س مهاماً وحتديات كثرية، من ال�شمال 

اىل اجلن�ب، ف�شالً عن م�اجهة الإرهاب و�شبط حدود ال�طن 

والدفاع عنه.

فخامة الرئي�ش ي�ستقبل العماد القائد
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زار قائد اجلي�س العماد جان قه�جي منزل الل�اء الركن ال�شهيد فرن�ش�ا احلاج 

يف بعبدا، حيث تفقد عائلته، م�شتذكراً ت�شحيات الل�اء الركن ال�شهيد، وكل 

�شهداء امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية وجرحاها، الذين بذل�ا اأغلى ما عندهم على مذبح 

ال�طن، م�ؤكداً على اأهمية الت�ا�شل بني امل�ؤ�ش�شة واأبنائها وعائالتهم.

العماد قهوجي يزور عائلة

اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج

ورعاية  القرار  �شياغة  يف  جانبكم  اىل  نك�ن  باأن 

اأداء  م�شت�ى  لرفع  اجله�د  اأق�شى  وبذل  تنفيذه، 

امل�ؤ�ش�شة على خمتلف ال�شعد.

كل  اجلي�س  قائد  للعماد  متنى  اخل��ت��ام  ويف 

الت�فيق والنجاح يف قيادة اجلي�س نح� مزيد من 

الإجنازات، ت�شمخ بها امل�ؤ�ش�شة، ليبقى لبنان.

كلمة العماد قائد اجلي�ش

العماد قائد اجلي�س الذي عرّب عن اعتزازه بالثقة 

اإياها فخامة رئي�س اجله�رية وجمل�س  اأوله  التي 

ال�زراء قال:

اجله�رية  رئي�س  فخامة  اإياه  اأولين  كبري  �شرف 

الكرمي،  ال���زراء  وجمل�س  �شليمان  مي�شال  العماد 

بها،  اعتز  ثقة  اإنها  للجي�س.  ق��ائ��داً  بتعييني 

وم�ش�ؤولية اأتلقفها بكل رحابة �شدر.

يف هذه اللحظات التاريخية امل�ؤثرة، ل ي�شعني 

اإل التعبري عن �شع�ري بالفخر، واأنا اأت�شلم الأمانة 

يدخر  مل  الذي  امل�شري،  �ش�قي  الركن  الل�اء  من 

اإل وبذله يف �شبيل احلفاظ على امل�ؤ�ش�شة،  جهداً 

مب�ش�ؤولية  ال�طنية  مهماتها  تنفيذ  ومتابعة 

عالية، مع ما اأبداه من حر�س �شديد على م�اكبة 

الأمنية  الظروف  باأف�شل  اجلديد  العهد  انطالقة 

اأن يك�ن  املمكنة، واإنه ملن دواعي اعتزازي اي�شاً 

الل�اء الركن امل�شري قد ت�شّلم الأمانة بدوره قبل 

وه�  الرئي�س،  فخامة  من  تقريباً  اأ�شهر  ثالثة 

�شلبة،  دعائم  على  امل�ؤ�ش�شة  اأر�شى  الذي  القائد 

بها  واجته  والع�شكرية،  ال�طنية  ث�ابتها  ور�شخ 

اإجنازات م�شرقة، يف طليعتها جناح  اىل حتقيق 

الت�شدي  يف  وال�شعب  امل��ق��اوم��ة  م��ع  اجلي�س 

للعدوان الإ�شرائيلي، يف اأثناء حرب مت�ز، وكذلك 

البارد،  نهر  الإرهاب يف  م�اجهة  لحقاً يف  جناحه 

من  الرغم  على  ال�طن  �شالمة  على  احلفاظ  ويف 

كل  م��ن  ب��ه  ال��ت��ي ع�شفت  الأزم����ات 

تهدد  ك��ادت  ج�شيمة  اأخطار  من  واإنقاذه  جانب، 

بني  امل�شرتك  العي�س  و�شيغة  وج���ده،  مق�مات 

خمتلف مك�ناته.

الط�افة  ح��ادث  اىل  ال���ش��ارة  م��ن  هنا  ب��د  ول 

ا�شت�شهاد  اىل  اأدى  الذي  اجلن�ب،  يف  الع�شكرية 

اأ�شتبق  اأن  دون  ومن  حنا،  �شامر  الطيار  النقيب 

اخل�شارة  اإن  اأق�ل  فاإنني  اجلاري،  التحقيق  نتائج 

و�شنتابع  للمقاومة،  اأو  للجي�س  �ش�اء  كبرية، 

كاملة،  املالب�شات  ك�شف  حتى  التحقيق  جمريات 

مع  امل�اجهة  قدرات  على  وحفاظاً  للحق،  اإحقاقاً 

العدو الإ�شرائيلي.

واأ�شاف قائالً: مل اأ�شل اىل �شدة القيادة من اأجل 

قامت  التي  الأ�شا�شية  واملبادئ  املفاهيم  تغيري 

وابن  فاأنا من املدر�شة نف�شها،  امل�ؤ�ش�شة،  عليها 

رافق  الذي  الفريق  والث�ابت عينها، ومن  النهج 



يف  جبيل،  بنت  ق�شاء   - اإبل  عني  م�اليد  من   -

1953/9/23 )والدت�ه من اآل ح�داد يف عني اإبل(.

�شابط،  تلميذ  ب�شفة  اجلي�س  يف  تط�ع   •
واأحل����ق يف امل��در���ش��ة احل��رب��ي��ة اع��ت��ب��اراً من 

.1973/10/1

من  اع��ت��ب��اراً  م����الزم  رت��ب��ة  اىل  رق���ي   •
.1976/7/1

ركن  عميد  رتبة  حتى  الرتقية  يف  • تدرج 
قدماً  ن��ال  اأن  بعد   ،2002/7/1 م��ن  اع��ت��ب��اراً 

للرتقية لأعمال حربية باهرة.

.2008/8/29 بتاريخ  للجي�س  قائداً  وعنّي  عماد،  رتبة  اىل  • رقي 
- �شغل عدة وظائف قيادية:

.1977/2/21 من  اعتباراً  الع�شكرية  ال�شرطة  كتيبة  اىل  • نقل 
.1982/12/7 من  اعتباراً  لبنان،  جبل  منطقة  يف  الع�شكرية  ال�شرطة  ل�شرية  اآمراً  • عني 

.1983/9/28 من  اعتباراً   ،422 لل�شرية  اآمراً  الرابع،  امل�شاة  ل�اء  اىل  • نقل 
.1984/3/4 من  اعتباراً  مدرباً،  احلربية،  املدر�شة  اىل  • نقل 

.1987/11/1 من  اعتباراً   ،103 للكتيبة  قائداً  املج�قل،  العا�شر  الل�اء  اىل  • نقل 
.1992/10/12 من  اعتباراً  املج�قل  للف�ج  قائداً  • عنّي 

.1996/1/22 من  اعتباراً  الثالث  التدخل  لف�ج  قائداً  • عنّي 
.1999/7/31 من  اعتباراً  ع�شر،  احلادي  امل�شاة  ل�اء  لأركان  رئي�شاً  • عنّي 

.2001/8/22 من  اعتباراً  ال�شابع  امل�شاة  ل�اء  لقائد  م�شاعداً  • عنّي 
.2002/7/29 من  اعتباراً  الثاين  امل�شاة  لل�اء  قائداً  • عنّي 

اأهمها: واخلارج،  الداخل  يف  دورات  عدة  • تابع 
- دورة ع�شكرية يف ال�ليات املتحدة الأمريكية العام 1980.

- دورة ع�شكرية يف ال�ش�يد العام 1995.

- دورة ع�شكرية يف ايطاليا العام 1999.

- دورة عن دبل�ما�شية الدفاع يف بريطانيا العام 2003.

- دورة عن مكافحة الإرهاب يف املانيا العام 2006.

- حائز:

مرات.  ثالث  احلرب  • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

والأوىل. الثانية  الثالثة،  الدرجات  من  اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 
ال�طنية. ال�حدة  • و�شام 

اجلن�ب. فجر  • و�شام 
�شابط. ورتبة  فار�س  رتبة  من  ال�طني  الأرز  • و�شام 

الع�شكري. التقدير  • و�شام 
الع�شكري. الفخر  • و�شام 

مرات. ثماين  اجلي�س  قائد  العماد  • تن�يه 
مرة.  26 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

- متاأهل من ال�شيدة مارلني �شفري ولهما ثالثة اأولد.

القيادة وعمل معها. ما اأطمح اليه ه� تط�ير اآلية 

العمل ورفع قدرة اجلي�س عدة وعديداً، وال�شتفادة 

الق�ش�ى من التط�ر العلمي والتقني الذي ي�شهده 

جتارب  من  ال�شتفادة  وكذلك  املعا�شر،  عاملنا 

الدائم  التم�شك  مع  وخرباته،  املتقدمة  اجلي�س 

با�شتقاللية اأداء امل�ؤ�ش�شة الذي ينبع من م�شلحة 

ال�طن العليا دون �ش�اها، واىل جانب ذلك �شاأ�شعى 

ورفع  الع�شكريني،  حق�ق  على  للحفاظ  دائماً 

قهوجي جان  العماد  القائد  �سرية 

العماد قه�جي

يف »اأمر الي�م«

وحدتكم 

مرتكز اأدائكم 

وميزان 

جناحكم
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يف »اأمر اليوم« الرقم واحد الذي اأ�سدره 

العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش عقب 

ت�سّلمه مهام القيادة، عاهد الع�سكريني 

باأن ل يدخر جهداً يف �سبيل تعزيز 

قدرات اجلي�ش، ودعاهم اىل الثقة باأن 

وحدتهم هي مرتكز اأدائهم وميزان 

جناحهم، وهي ال�سمانة الأكيدة 

للحفاظ على الوحدة الوطنية.

هنا ن�ش »اأمر اليوم« 

الرقم 1.



اأيها الع�سكريون 

اإرادة  ق�شت  حني  ال�شرف،  برفيع  م�ؤ�ش�شتكم  حظيت  القريب،  بالأم�س 

اللبنانية،  للجمه�رية  رئي�شاً  �شليمان  العماد مي�شال  بانتخاب  الأمة  ممثلي 

يف ظل اإجماع وطني عارم وترحيب اإقليمي ودويل قّل نظريه، والي�م وبعد 

اأن اأوليت �شرف ت�شّلم الأمانة يف م�قع قيادة اجلي�س، اأ�شعر بالفخر والعتزاز 

بهذه الفر�شة، التي اأتاحت يل اأن اأك�ن خلفاً لفخامته يف م�ؤ�ش�شة ت�شتند يف 

اأدائها اإىل اأ�شمى املبادئ الإن�شانية والقيم ال�طنية، ويتطلع اإليها اللبناني�ن 

بكثري من الحرتام والتقدير، انطالقاً من ر�شالتها اجلامعة، ودورها الكبري يف 

الدفاع عن لبنان، والذود عن وحدته و�شيادته وا�شتقالله. 

بالتحديات،  املثقلة  املرحلة  هذه  يف  اإليكم  �شاخ�شة  اللبنانيني  اأنظار  اإن 

اإرهاب  وهناك  باأ�شره،  ال�طن  ي�شتهدف  انفك  ما  احلدود  على  عدو  فهناك 

األ ن�شمح  اأكرث من منطقة يزرع الرعب واخل�ف يف النف��س، لذا يجب  يف 

باأن متتد اأيادي الغدر والعمالة اإىل ج�شم ال�طن، الذي ل يزال ينزف، وعلينا 

م�شاعفة اجله�د ل�قف هذا النزف. 

اأيها الع�سكريون 

اأراين الي�م اأجّدد الق�شم الذي اآمنا به جميعاً والتزمناه منذ بداية الطريق، 

مثمرة،  واأفعال  حقائق  اإىل  وجت�شيده  الق�شم  لهذا  ال�فاء  اأن  يقيني  ويف 

ال�شهداء  رفاقكم  الذي �شنع بف�شل دماء  امل�ؤ�ش�شة  اإرث  يك�ن باحلفاظ على 

اأر�شى دعائمه وحدد  الذي  الق�مي  للنهج  بالإخال�س  وت�شحياتكم اجل�شام، كما 

للم�ؤ�ش�شة  املطلق  ال���لء  مقدمته،  يف  وياأتي  الرئي�س،  فخامة  معامله 

ومعايري  الق�انني  والتزام  اجلميع،  من  واحدة  م�شافة  على  والبقاء  وال�طن، 

العمل امل�ؤ�س�ساتي، والتحلي باملناقبية الع�سكرية واالن�سباط، والت�سدي بكل 

ق�ة للعدو الإ�شرائيلي والإرهاب، والتم�شك بروح املقاومة يف وجه كل 

جانب  واإىل  �شعبه،  و�شالمة  لبنان  اأر�س  على  التطاول  يحاول  من 

ذلك علينا م�ا�شلة البناء على ما حتقق من اإجنازات، متطلعني 

م�شرية  دفع  على  والت�شميم  الأم��ل  من  بكثري  امل�شتقبل  نح� 

مثالً  امل�ؤ�ش�شة  لتبقى هذه  الأمام،  نح�  قدماً  امل�ؤ�ش�شة  تط�ير 

يف  جهداً  اأدخر  ل  باأن  الي�م،  اأعاهدكم  م�قعي  ومن  يحتذى.  رائداً 

وتدريباً،  وعتاداً  عديداً  اجلي�س  ق��درات  تعزيز  �شبيل 

ال�شعب  لدى  الق�ة  مكامن  ا�شتثمار  اإىل  اإ�شافة 

الذي  املن�ش�د  امل�شت�ى  اإىل  و�ش�لً  اللبناين، 

يلبي طم�حاتكم، وي�ؤهلكم للقيام ب�اجباتكم 

الدفاعية والأمنية على اأكمل وجه. 

اأيها الع�سكريون 

اأنتم ذراع ال�شرعية وحماة م�ؤ�ش�شاتها، ويف التفاف امل�اطنني ح�لكم اأبلغ 

تنحن�ا  فال  اجلامعة،  ال�طنية  الإرادة  من  امل�شتمد  بدوركم  الثقة  عن  تعبري 

اأمام ال�شعاب مهما ا�شتد وزرها، ول جتعل�ا اأي انق�شام �شيا�شي ينعك�س على 

اجلي�س  �شهداء  ال�شهداء،  بدماء  تعمدت  التي  ب�حدتكم  ت�شبث�ا  م�ؤ�ش�شتكم. 

ولبنان. 

حتية لكم اأينما كنتم، رجالً تذودون عن ال�طن اإىل جانب رفاقكم يف �شائر 

الق�ى الأمنية، فهذا ال�طن ه� جلميع اأبنائه، اإىل اأي عائلة روحية اأو منطقة 

اأنه �شعب جدير  اأثبت  اأن تك�ن�ا حماته وحماة �شعبه الذي  انتم�ا، وفخر لكم 

باحلياة، يتما�شك يف وجه الع�ا�شف ول يه�ن اأمام املخاطر. 

اأيها الع�سكريون 

ثق�ا باأن وحدتكم ت�شكل مرتكز اأدائكم وميزان جناحكم، وهي ال�شمانة الأكيدة 

للحفاظ على ال�حدة ال�طنية، فلتبق عي�نكم �شاخ�شة اإىل اجلن�ب ل�شتعادة 

وال�شتقرار  الأمن  لرت�شيخ  الداخل  واإىل  الحتالل،  قيد  تزال  ل  التي  الأر���س 

كفلها  التي  العامة  واحلريات  الدميقراطية  ملمار�شة  املالئم  املناخ  وت�فري 

الد�شت�ر والقان�ن، مبا يحمي م�شرية الت�افق والبناء والنه��س التي اأطلقها 

امل�شرتك  العي�س  اإرادة  يح�شن  ومبا  ال�طنية،  ال�حدة  وحك�مة  اجلديد  العهد 

التي اأجمع عليها اللبناني�ن. 

اأن  اأن ت�فري الأمن ي�شمن احلفاظ على هيبة الدولة، وتذكروا دائماً  اعلم�ا 

هناك اأ�شدقاء لكم اأت�ا من اأنحاء العامل �شتى مل�ؤازرتكم يف تطبيق القرارات 

الدولية وحماية اجلن�ب، فتعاون�ا معهم بروح المتنان وامل�ش�ؤولية 

العالية. 

ك�ن�ا ع�شداً مل�اطنيكم، وتعامل�ا معهم ب�شدر 

بي�شاء  وي��د  للجميع،  يت�شع  رح��ب 

ح�شاب،  ول  مّنة  بال  تعطي 

اأمانة  ت�ش�ن�ا  ذاك  اإذ 

واإرث  ال�����ش��ه��داء 

م���ؤ���ش�����ش��ت��ك��م 

وتبق�ا  الغايل، 

م������الذ ال�����ش��ع��ب 

و�شياج ال�طن.

م�شت�ى التقدميات املادية والجتماعية لهم.

اإن ولءنا ال�احد والنهائي، يجب اأن يك�ن للبنان، 

هي  اجلي�س  وح��دة  ب��اأن  ون�ؤمن  ن��درك  اأن  وعلينا 

على هذه  حر�شنا  ال�طن، ويف  وحدة  اأمان  �شمام 

للق�شم،  وفائنا  عن  تعبري  اأ�شمى  نعرّب  ال�حدة، 

واملع�قني،  اجلرحى  واآلم  ال�شهداء  لدماء  ووفائنا 

بالر�شالة  اإمياناً  والنفي�س  الغايل  بذل�ا  الذين 

ه�ؤلء  بت�شحيات  تفريط  فال  بال�اجب،  والتزاماً 

الرجال الأبطال حتت اأي ظرف كان.

قدرات  تعزيز  على  اأ�شلفت  كما  معاً  �شنعمل 

نفرط  اأال  يجب  نف�سه،  ال���ق��ت  ويف  اجلي�ش، 

قدراتها  ت�ظيف  علينا  بل  املقاومة،  باإجنازات 

تعتمدها  دفاعية  ا�شرتاتيجية  خطة  اإط��ار  يف 

الدولة، تكفل يف نهاية املطاف الدفاع عن لبنان 

ال�شتقرار  وحتفظ  ا�شرائيلي،  اعتداء  اأي  وجه  يف 

ال�طني ومناعة ال�شف الداخلي.

وختم بالق�ل: اأ�شكر الل�اء الركن امل�شري على ما 

بذله من جهد مثمر ط�ال الفرتة ال�شابقة، واأحيي 

ورتباء  �شباطاً  امل�ؤ�ش�شة  واأبناء  القيادة  اأرك��ان 

ت�شحيات،  ما قدم�ه من  ومدنيني، على  واأف��راداً 

كل يف جمال عمله.

لنم�س معاً يف م�شرية ال�شرف والت�شحية وال�فاء، 

اىل  متطلعني  العزم،  عاقدين  ال�ش�اعد،  �شابكني 

غد م�شرق، يع�د باخلري على امل�ؤ�ش�شة وال�طن.
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�آب/�أيلول

��ستقباالت قائد �جلي�ش بالنيابة

2
0
0

8

... وقائد اجلي�ش يف القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�شتقبل الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، يف مكتبه يف الريزة،

قائد اجلي�س يف القيادة ال��شطى الأمريكي�ة اجلرنال ل�ڤ لي��س ووفداً 

م�رافقاً، ومّت البحث يف ال�ش�ؤون املتعلقة بالتعاون الع�شكري بني اجلي�شني 

الأمريكي واللبناين.

... وقائد القيادة الو�سطى الأمريكية

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، قائد القيادة 

ال��شطى الأمريكية اجلرنال دايڤيد باتري��س مع وفد مرافق، وجرى التداول 

يف امل�شاعدات الأمريكية املمكنة لتعزيز قدرات اجلي�س الدفاعية، اىل 

جانب تفعيل التعاون يف جمايل التدريب والدعم الل�ج�شتي.

... وال�سفري الأندوني�سي

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، يف مكتبه يف 

الريزة، �شفري اأندوني�شيا ال�شيد باغا�س هاب�ش�رو. وتناول البحث الأو�شاع 

العامة يف البالد، ودور ال�حدة الأندوني�شية يف اجلن�ب و�شبل التعاون 

الع�شكري بني اجلي�شني اللبناين والندوني�شي.

... وقائد القوات امل�سّلحة الأندوني�سية

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، قائد الق�ات امل�شّلحة 

الأندوني�شية اجلرنال دج�ك� �شانت�زو على راأ�س وفد ع�شكري مرافق.

وتناول البحث مهمة وحدة بالده العاملة �شمن ال�»ي�نيفيل« و�شبل تفعيل 

التعاون بني جي�شي البلدين ال�شديقني.

قائد اجلي�ش بالنيابة

ي�ستقبل �سفري دولة 

اليونان

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، 

�شفري لبنان يف دولة الي�نان ال�شيد 

�شربل ا�شطفان.



... وم�ساعد رئي�ش اأركان الدفاع الربيطاين

ا�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، م�شاعد رئي�س اأركان 

الدفاع الربيطاين الأمريال األن ريت�شاردز ووفد مرافق، حيث تناول البحث 

عالقات التعاون بني اجلي�شني اللبناين والربيطاين وامل�شاعدات الربيطانية 

املمكن تقدميها يف جمال تفعيل دور الق�ة امل�شرتكة املكّلفة مهمة �شبط 

احلدود ال�شمالية ومراقبتها.

... ووفد الأمم املتحدة لتقييم مراقبة احلدود

اإ�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، وفد الأمم املتحدة 

لتقييم عملية مراقبة احلدود اللبنانية برئا�شة ال�شيد ل�س كري�شتن�شن، 

وجرى التداول يف التدابري املتخذة يف املناطق ال�شمالية واخلط�ات 

املرتقب تنفيذها على �شعيد مراقبة احلدود ال�شرقية.

... ومدير م�سروع الأمم املتحدة يف املركز 

الإقليمي املتعلق بالألغام

اإ�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، مدير م�شروع الأمم 

املتحدة يف املركز الإقليمي املتعلق بالألغام ال�شيد كري�س كالرك وتداول 

يف م��ش�ع اإزالة الألغام والقنابل العنق�دية.

... ورئي�ش ق�سم التخطيط يف قيادة املنطقة 

الو�سطى الأمريكية

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س ق�شم 

التخطيط يف قيادة املنطقة ال��شطى يف اجلي�س الأمريكي اجلرنال 

األلريدي�س وتباحثا يف م�ا�شيع ذات �شلة بالتعاون الع�شكري بني اجلي�شني.

... ووفداً ع�سكرياً اأمريكياً

ا�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً ع�شكرياً اأمريكياً 

من القيادة املركزية »�شانتك�م« برئا�شة العقيد دايفيد ماكلني، حيث تناول 

البحث �شبل تفعيل التعاون الع�شكري بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي يف 

جمايل الدعم الل�ج�شتي والتدريب.
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... وقائد القوة البحرية الأوروبية

اإ�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، قائد الق�ة البحرية 

الأوروبية »Comeuromarfor« الأمريال الإيطايل جي��شيبي لريت�را والتي 

ت�شم ق�ات من دول: اإيطاليا، فرن�شا، اإ�شبانيا والربتغال. وجرى التداول يف 

�شبل التعاون بني البحرية اللبنانية والبحرية الأوروبية امل�شرتكة يف املجال 

العمالين، ومع البحرية الإيطالية يف جمال التدريب.

... وامللحق الع�سكري الربيطاين

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�شكري 

الربيطاين املقدم �شتيفان اندروز وتداول يف �شبل التعاون الع�شكري بني 

جي�شي البلدين.

... واملدير العام لقوى الأمن الداخلي

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام لق�ى 

الأمن الداخلي الل�اء اأ�شرف ريفي، وتناول البحث نتائج الجراءات امليدانية 

امل�شرتكة بني وحدات اجلي�س وق�ى الأمن الداخلي يف مدينة طرابل�س، 

والتي عك�شت ارتياح الأهايل للخطة الأمنية املتخذة يف املنطقة.

... وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

اإ�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، قائد ق�ات الأمم 

املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان الل�اء كالودي� غراتزيان� حيث جرى البحث يف 

الإجراءات امل�شرتكة لتطبيق القرار 1701، و�شبل التعاون والتن�شيق بني 

اجلي�س والي�نيفيل.

... وموفد الرئي�ش الفل�سطيني

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، الفريق ن�شري ي��شف 

م�فداً من الرئي�س الفل�شطيني حمم�د عبا�س، بح�ش�ر ممثل منظمة التحرير 

الفل�شطينية يف لبنان ال�شيد عبا�س زكي. وتناول البحث �شبل التعاون يف 

ال�ش�ؤون الأمنية، والإجراءات املتخذة لت�شهيل الع�دة اىل نهر البارد.
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... والنائبني ح�سني احلاج ح�سن واأمني �سري

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، وفداً �شّم النائبني 

ح�شني احلاج ح�شن واأمني �شري، بح�ش�ر احلاج وفيق �شفا. وقّدم ال�فد التهنئة 

بعيد اجلي�س، واأثنى على دوره ال�طني اجلامع، واأكد على �شالبة العالقة التي 

جتمع اجلي�س باملقاومة، ملا ت�شّكله من مك�نات ق�ة لبنان لدرء الأخطار 

املحدقة به، وا�شتكمال حترير ما تبقى من اأر�س حمتلة يف جن�به.

... وال�سيد دوري �سمعون

ا�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، ال�شيد دوري �شمع�ن، 

الذي هناأه بعيد اجلي�س واأ�شاد بدور امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية.

... ووفد احتاد نقابات موظفي امل�سارف يف لبنان

اإ�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، 

وفد احتاد نقابات م�ظفي امل�شارف يف لبنان الذي قّدم له التهاين بعيد 

اجلي�س، واأكد دعمه للم�ؤ�ش�شة الع�شكرية.

... ووفد رابطة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية

ا�شتقبل الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

رابطة قدماء الق�ى امل�شلحة اللبنانية برئا�شة العماد املتقاعد ابراهيم 

طن��س حيث قّدم له التهاين مبنا�شبة عيد اجلي�س م�ؤكداً وق�ف الرابطة اىل 

جانب امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية الأم.

... ومدير عام اأمن الدولة بالوكالة

ا�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، مدير عام اأمن الدولة 

بال�كالة العميد اليا�س كعيكاتي وتداول يف تن�شيق املهمات الأمنية بني 

م�ؤ�ش�شتي اجلي�س واأمن الدولة.
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... وال�سيخ غ�سان اللقي�ش واحلاج وليد اخلطيب

اإ�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، ف�شيلة ال�شيخ غ�شان 

اللقي�س واحلاج وليد اخلطيب اللذين اأكدا تاأييدهما مل�اقف اجلي�س وخ�ش��شاً 

خالل الأحداث الأخرية التي جرت يف منطقة ال�شمال.

... وال�سيد جورج كتاين

اإ�شتقبل الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، املن�شق 

العام لإدارة الك�ارث ومدير الإ�شعاف والط�ارئ يف ال�شليب الأحمر اللبناين 

ه اليه دع�ة حل�ش�ر افتتاح مركز لل�شليب الأحمر  ال�شيد ج�رج كتاين، الذي وّجّ

اللبناين يف احلازمية.

... ووفداً من �سركة اأبو ظبي لبناء ال�سفن

اإ�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة يف مكتبه يف الريزة، وفداً من �شركة »اأب� 

ظبي لبناء ال�شفن« �شّم كالً من ال�شادة: وليم �شتي�رات ومايك �شتاوف�رد. 

وتناول البحث �ش�ؤوناً تتعلق ب�شيانة مراكب الق�ات البحرية، والطالع على 

حاجتها من املراكب اجلديدة.

... ورئي�ش جمعية الوعي الجتماعية

اإ�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جمعية ال�عي 

الجتماعية على راأ�س وفد مرافق �شكر قيادة اجلي�س على رعايتها احلفل 

الذي اأقيم يف منا�شبة انطالق عهد فخامة رئي�س اجلمه�رية.

... ورئي�ش بلدية بريوت

اإ�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س بلدية بريوت 

الأ�شتاذ عبد املنعم العري�س، وتداول يف التعاون الإمنائي بني امل�ؤ�ش�شة 

الع�شكرية وبلدية بريوت.
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... ووفداً من دولة الإمارات العربية املتحدة

ا�شتقبل الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، الدكت�ر ريا�س 

قه�جي ومدير �شركة »MEGMA« الل�اء املتقاعد خالد الب�عينني من 

دولة الإمارات العربية املتحدة. وتناول البحث خالل اللقاء تقدمي م�شاعدات 

ع�شكرية اىل اجلي�س اللبناين وتنظيم معر�س ع�شكري يف لبنان خالل 

الن�شف الأول من العام 2009.

... ووفداً من جمعية تنظيم الأ�سرة

اإ�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من جمعية 

تنظيم الأ�شرة �شّم كالً من: الأ�شتاذ ت�فيق ع�شريان، الدكت�ر مروان بربري، 

الدكت�ر م�شطفى خليفة، ال�شيدة �شي�شيليا �شامي وال�شيدة هيام م�شرفية.

... ووفداً من حركة لبنان ال�سباب

اإ�شتقبل الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من حركة 

لبنان ال�شباب، الذي �شّلمه دع�ة للم�شاركة يف قدا�س احتفايل لراحة اأنف�س 

�شهداء اجلي�س اللبناين اأقيم يف كني�شة عني اجلديدة - عاليه.

... ووفداً من �سركة اأمريكية

ا�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من �شركة 

»Clark Truck Parts, Inc« الأمريكية، وجرى التداول يف و�شع ناقالت 
اجلند ن�ع م113 املت�افرة يف اجلي�س.

.. ورئي�ش جلنة تكرمي رواد ال�سرق

اإ�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جلنة تكرمي 

رواد ال�شرق ال�شيد اأنط�ان عط�ي على راأ�س وفد مرافق، وقّدم له دع�ة 

حل�ش�ر حفل تكرمي للجي�س.
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... ووفداً من اع�ساء اجلمعية اللبنانية الأمريكية

اإ�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من اع�شاء 

اجلمعية اللبنانية الأمريكية برئا�شة ال�شيد ت�م مقد�شي، وقد اعرب 

الزائرون عن ت�شامنهم الكامل مع امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية، وقدم�ا مبلغاً من 

املال مب�جب �شيك م�شريف ل�شالح عائالت ال�شهداء، اودع خزينة اجلي�س، 

كما قدم�ا علماً لبنانياً يحمل ت�اقيع عدد من افراد اجلالية اللبنانية يف 

ال�ليات املتحدة الأمريكية.

... وعائلة املالزم الأول ال�سهيد علي ن�سار

ا�شتقبل قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، يف مكتبه 

يف الريزة، عائلة املالزم الأول ال�شهيد علي ن�شار، التي قّدمت له التهاين 

مبنا�شبة عيد اجلي�س.

... ووفداً من »مون ل�سال«

ا�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من »م�ن 

ل�شال« قّدم �شكره لقيادة اجلي�س على امل�شاعدة يف اإجناح »الرايل« الذي 

جرى خالل �شهر حزيران.

... ورئي�ش الفريق ال�ست�ساري الأملاين

اإ�شتقبل الل�اء الركن امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س الفريق 

ال�شت�شاري الأملاين للم�شروع التجريبي اخلا�س ب�شبط املعابر اللبنانية 

ال�شمالية وادارتها اجلرنال كارل �شت�لتز، وتباحثا باملراحل التي مّت تنفيذها 

من امل�شروع بالتعاون والتن�شيق بني اجلي�س اللبناين والفريق املذك�ر.

... ووفداً من �سركة »يونيفر�سال اكويبمنت«

ا�شتقب�ل الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من 

�شركة »ي�نيفر�شال اك�يبمنت«، وتناول البحث اإ�شالح الط�افات الع�شكرية 

واعادة تاأهيلها.
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الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  تفّقد 

الركن �ش�قي امل�شري، يرافقه نائب 

ومدير  للعمليات  الأرك���ان  رئي�س 

الع�شكرية  ال���ح��دات  امل��خ��اب��رت، 

املنت�شرة يف ال�شمال، وخ�ش��شاً يف 

واجتمع  حم�شن،  وجبل  التبانة  باب 

اىل ال�سباط والع�سكريني، ناقالً اليهم 

اجلمه�رية  رئي�س  فخامة  تهنئة 

بالعيد  �شليمان  مي�شال  العماد 

وتقديره،  للجي�س  وال�شتني  الثالث 

الأ�شتاذ  ال�زراء  ودولة رئي�س جمل�س 

ف�����ؤاد ال�����ش��ن��ي���رة وم��ع��ايل وزي��ر 

الدفاع ال�طني الأ�شتاذ اليا�س املر، 

جله�دهم املبذولة يف �شبيل احلفاظ 

على الأمن وال�شتقرار، وال�شهر على 

احلريات  وحماية  امل�اطنني  �شالمة 

العامة.

واأك���د ال��ل���اء ال��رك��ن امل�����ش��ري اأن 

على  باقية  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة 

حت�شني  جلهة  وحت��دي��داً  ث�ابتها، 

وحدة  على  قيا�شاً  ال�طنية  ال�حدة 

امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية. كما اأ�شار اىل اأن 

جناح مهمة اجلي�س ه� جناح لثقافة 

امل�ؤ�ش�شاتي،  العمل  اىل  الحتكام 

يف  احل���زم  اىل  الع�شكريني  ودع���ا 

القتتال  منع  واىل  الأوام��ر،  تنفيذ 

املتاحة،  ال��شائل  بكل  الأخ���ة  بني 

للعابثني  ب��ق���ة  ال��ت�����ش��دي  واىل 

بالأمن، لفتاً اىل اأن اأي اعتداء على 

ال�حدة  على  اعتداء  ه�  امل�اطنني 

ال�طنية و�شيغة العي�س امل�شرتك.

اجلديد  العهد  �شم�س  اأن  واأ�شاف 

رئي�س  فخامة  بقيادة  اأ�شرقت  قد 

�شليمان  مي�شال  العماد  اجلمه�رية 

واإدارته،  حكمته  بف�شل  متّكن  الذي 

امل�شت�ى  اىل  باجلي�س  الرتقاء  من 

وطنية  م�ؤ�ش�شة  منه  جعل  ال��ذي 

جامعة لكل اللبنانيني.

امل�شري م�شّدداً  الركن  الل�اء  وختم 

الع�شكريني  ك  مت�شّ ���ش��رورة  على 

الع�سكرية،  واملناقبية  باالن�سباط 

عن  باإبعادها  امل�ؤ�ش�شة  وحت�شني 

ال�شيا�شية  اخل���الف���ات  ت��داع��ي��ات 

واملذهبية.
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�آب/�أيلول

جوالت قائد �جلي�ش بالنيابة

2
0
0

8

تفّقد ال�حدات املنت�شرة 

يف ال�شمال

اللواء الركن امل�سري:

جناح اجلي�ش يف مهامه 

جناح لثقافة العمل 

املوؤ�س�ساتي

زار قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن 

�ش�قي امل�شري، املخيم التدريبي الذي اأقامته املدر�شة احلربية يف منطقة 

بتدعي - البقاع، �شمن ن�شاطاتها يف ختام العام الدرا�شي.

احلي�ّة  بالذخي�رة  من�اورة  الزي�ارة،  خالل  امل�ش�ري  الرك�ن  الل��اء  وح��شر 

نهايتها  يف  نّ�ه  والثالثة،  الثاني�ة  ال�سنت�ني  يف  ال�س�باط  التالم�ذة  نّف�ذها 

بدقة التنفيذ وح�شن الأداء و�شّدد على 

على  امل�سري  الركن  الل�اء  واأّكد  االأكفياء.  ال�سباط  اإعداد  التدريب يف  اأهمية 

ال�شيا�شية  التجاذبات  عن  بعيدة  اإبقائها  و�شرورة  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  وحدة 

الأمن وال�شتقرار يف  اىل بذل املزيد من اجله�د لرت�شيخ  والطائفية، داعياً 

البالد.

... وجال على خميم تدريبي يف البقاع





�آب/�أيلول

اإعداد:

الهام ن�سر تابت

�أول �آب 2008
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�شي�ف ال�اجب 

وامل�ش�ؤولية لدورتي 

»الإرادة ال�طنية 

اجلامعة« و»الل�اء 

الركن ال�شهيد

فرن�ش�ا احلاج«

رئي�ش اجلمهورية:

اأنتم �سخرة لبنان 

وملح النظام
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يف الأول من اآب 2008... 

ملعب فوؤاد فرحات يف 

ثكنة �سكري غامن - 

الفيا�سية يرتدي معاين 

العيد ل حلته فح�سب. ففي جنباته اجتمعت 

هامات ال�صباط املتخّرجني �صفوفاً مرتا�صة 

توؤكد من جديد عهد املوؤ�س�سة الع�سكرية 

للبنان، وتوؤكد اأن حَملة ال�سعلة ما زالوا كرثاً، 

فها هي يف اأيديهم وعلى جباههم تتوّهج 

اإ�سراراً وعنفواناً.

مئتان وع�سرون هامة يف 

دورتني ل يف دورة واحدة. هذا 

ما فر�سته الظروف، والظروف 

اإياها جعلت العديد منهم 

يتعمدون بالواجب قبل اأن 

يتخّرجوا. فقد خرجوا 

وهم ما زالوا على 

مقاعد الدرا�سة 

اىل �ساحة الوطن، وكانوا 

خري م�ساند لرفاق يخو�سون املعارك اأو 

يجوبون الأنحاء واملناطق حفظاً لأمن كادت اأن 

تزعزعه اأهواء ال�سيا�سة واأزماتها.

د  دورتان اإذاً، ولعل يف اإ�سميهما ما يج�سّ

عهداً حروفه مكتوبة بدماء ال�سهداء التي ما 

فتئت ت�سكب واآخرها ع�سية العيد.

اإ�سم الدورة الأوىل ياأتي خال�سة التزام 

اجلي�ش ثوابته ويف اأ�سا�سها اأنه كان وما زال 

حا�سن الإرادة الوطنية اجلامعة وح�سنها، 

و�سياج وحدة اللبنانيني وعي�سهم امل�سرتك.

ويف اإ�سم الدورة الثانية اأبهى �سور الوفاء 

لل�سهادة، الوفاء الذي يجعل من غابوا اأبرز 

احلا�سرين. وال�سهادة مبا هي عليه، وجه 

العطاء يف �سورته الأبهى.

مئتان وع�سرون �سابطاً متخرجاً تقلدوا 

�سيوف الواجب وامل�سوؤولية، قطعوا للبنان 

عهداً هو جوهر العيد وم�سمونه. اأّما حلة 

العيد اجلميلة فكانت يف الحتفال تنظيماً 

وح�سوراً، وخطوات واأهازيج واإن�ساداً...

للعلى اأنا �سرُت للخلود

حافل املنى خافق البنود

اإيه جي�سنا كلنا جنود

نا يعود غنِّ موؤمنا اأم�سُ

�سّر وخلِّ الأر�ش مت�سي حتتنا

ولُيغّن الأرز لبنان لنا

ا من ُهنا ِر التاريخ اأنَّ ذكِّ

نحن اأ�سرقنا فحررنا الوجود...

احتفال رائع برمزيته ودللته

وم�سمونه و�سكله.

فاإىل الوقائع.



اأركان الدولة

يف رحاب احلربية

مي�شال  العماد  اجلمه�رية  رئي�س  فخامة  تراأ�شه  مهيب  احتفال  يف 

الت�شريعية  ب�شلطاتها  اللبنانية  ال��دول��ة  اأرك���ان  اجتمع  �شليمان، 

الع�شكرية، يف رحاب املدر�شة احلربية،  والق�ى  والق�شائية  والتنفيذية 

حيث اأقيم مبنا�سبة االأول من اآب، احتفال تخريج دورتني من ال�سباط: 

 2008 ودورة  اجلامعة«،  ال�طنية  »الإرادة  اإ�شم  حملت  وقد   2007 دورة 

التي حملت اإ�شم »الل�اء الركن ال�شهيد فرن�ش�ا احلاج«.

ويف م�شهد ا�شتاق اليه اللبناني�ن وافتقدته املدر�شة احلربية عامني 

لبنان،  عا�شها  التي  ال�شعبة  والظروف  الأزم��ات  ب�شبب  الت�ايل  على 

ه�  عيد  بهجة  ر�شم  وهتافاتهم،  و�شي�فهم  املتخّرجني  هامات  اأعادت 

يف الأ�شا�س منا�شبة وطنية جامعة، ن�شيجها دم ال�شهادة وعرق البط�لة 

وعطاء الت�شحية.

الأول من اآب هذا العام كان ي�ماً م�شه�داً يف تاريخ املدر�شة احلربية 

ويف تاريخ امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية وال�طن.

ويف هذه املنا�شبة اأكد رئي�س اجلمه�رية العماد �شليمان على ال�حدة 

اأوىل مهمات حك�مة الإرادة ال�طنية  ال�طنية والتفاهم والت�افق وحدد 

اإ�شمها، فتك�ن فعالً حك�مة وحدة للبنانيني يف  اجلامعة ب�»اأن ت�شتحق 

ح�شاب  على  والنق�شام  والت�شنجات  للتفرقة  م�شاحة  ل  واخلارج،  الداخل 

ال�احدة  ال�طنية  والروؤية  امللحة،  النا�س  واحتياجات  ال�طن،  م�شلحة 

مل�شتقبل البالد«.

وخاطب الع�شكريني قائالً:

»اإن �شالحكم يجب اأن يعانق ال�شالح امل�ّجه اىل �شدر العدو الذي �شبق 

له اأن انهزم على اأيديكم واأيدي املقاومة. كما يجب اأن ي�ّجه اىل �شدر 

الإرهاب املرتب�س بلبنان �شراً، واىل �شدر الفتنة التي اإذا ما ا�شتعلت، ل 

�شمح اهلل، �شتحرق الأر�س ومن عليها«.

ال�سباط  دعا  لبنان«  »�سخرة  بحق  كان�ا  الع�سكريني  اأن  اعترب  واإذ 

املتخرجني اىل اأن يك�ن�ا القدوة »لأنكم ملح النظام«.
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و�سول املدعوين

ال�شم�س  تر�شم  اأن  قبل 

الأوىل،  ال�����ش��ب��اح  م��ع��امل 

فرحات  ف����ؤاد  ملعب  ك��ان 

املن�شة،  حلة:  اأبهى  يف 

الأخ�شر،  الع�شب  الأ�شجار، 

تهياأت  امل��ب��اين،  واي�����ش��اً 

كامل  يف  وب���دت  للحدث 

اأناقتها... اإنه ي�م عيد.

ووف����ق����اً ل��ل��ربوت���ك���ل 

عند  ان��ت��ه��ى  امل��ع��ت��م��د، 

متركز  والن�شف  ال�شابعة 

الق�ى امل�شاركة لي�شل بعد 

العر�س  قائد  �شاعة  ن�شف 

حماد  �شهيل  الركن  العميد 

قائد املدر�شة احلربية. ومع 

املدع�ين  و�ش�ل  اكتمال 

اأمر  والن�شف  الثامنة  يف 

بالتاأهب  ال��ع��ر���س  ق��ائ��د 

وقّدم  امل��شيقى  وعزفت 

اإعالن:  مع  ال�شالح مرتافقاً 

و�شل  فقد  العلم«.  »اىل 

علم اجلي�س.

و�شل  دقائق  ع�شر  بعد 

قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء 

امل�شري  ���ش���ق��ي  ال��رك��ن 

التكرمي  م��را���ش��م  وو���ش��ط 

اجلي�س  ع��ل��م  م��ن  ت��ق��ّدم 

وح��ّي��ا الأع�����الم وال��ب��ي��ارق 

من�شة  اىل  يت�ّجه  اأن  قبل 

و�ش�ل  وينتظر  ال�شتقبال 

فخامة رئي�س اجلمه�رية.

كل  تباعاً  و�شل  ذلك  بعد 

الدفاع  وزي��ر  معايل  م��ن: 

ال�طني اليا�س املر، ودولة 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����زراء 
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ف�����ؤاد ال�����ش��ن��ي���رة، ودول���ة 

رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ن���اب 

لهم  واأدي��ت  ب��ري،  نبيه 

مرا�شم التكرمي خالل 

من  ت��ق��ّدم��ه��م 

ع���ل���م اجل��ي�����س 

وحت����ي����ت����ه����م 

ل���������الأع���������الم 

ومن  وال��ب��ي��ارق 

اىل  ت�جههم  ثم 

من�شة ال�شتقبال.
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متاماً  ال��ت��ا���ش��ع��ة  يف 

و�ش�ل  احل�ش�ر مع  اكتمل 

اجلمه�رية  رئي�س  فخامة 

عزفت  التاأهب  اأم��ر  ومع 

ال�شالح  وق��ّدم  امل��شيقى 

من  امل��شيقى  لتعزف 

ثم  التعظيم  حل��ن  جديد 

وت�ّجه  ال�طني.  الن�شيد 

�شريح  اىل  ال��رئ��ي�����س 

اجل��ن��دي امل��ج��ه���ل حيث 

الزهر  م��ن  اإك��ل��ي��الً  و���ش��ع 

ي��راف��ق��ه وزي����ر ال��دف��اع 

اجلي�س  وق��ائ��د  ال���ط��ن��ي 

املدر�شة  وقائد  بالنياية 

وقف  وبينما  احل��رب��ي��ة. 

اأمام  ومرافق�ه  الرئي�س 

لأرواح  اإج�����اللً  ال��ن�����ش��ب 

ال�شهداء عزفت امل��شيقى 

امل�تى فالزمتي  معزوفة 

ون�شيد  ال�طني  الن�شيد 

ال�شهداء. واإذ اأعلن م�شاعد 

»لنتذكر  ال��ع��ر���س  ق��ائ��د 

التالمذة  رّدد  �شهداءنا«، 

ال�سباط ب�س�ت واحد: »لن 

نن�شاهم اأبداً«.
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ت�سليم البريق

وت�سمية الدورتني

على وقع ت�شفيق اأهايل 

املتخّرجني وزغاريدهم، 

ا�شتعر�س رئي�س 

اجلمه�رية وقائد اجلي�س 

بالنيابة الق�ى، وت�ّجه 

من ثم اىل املن�شة 

الرئي�شة حيث اأخذ 

ورئي�شا جمل�شي 

الن�اب وال�زراء 

اأماكنهم عليها. 

ثم جرى ت�شليم 

بريق املدر�شة 

احلربية من الدورة 

املتخّرجة اىل طليع 

ال�شنة الثانية.

تقّدم طليع دورة 

2007 من رئي�س 

اجلمه�رية طالباً لدورته 

اإ�شم »دورة الإرادة ال�طنية 

اجلامعة«، ثم تقّدم طليع 

دورة 2008 طالباً لدورته 

اإ�شم »دورة الل�اء الركن 

ال�شهيد فران�ش�ا احلاج«.
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الدفاع  وزي��ر  تال 

مر�ش�م  املر  اليا�س  ال�طني 

 2007 لدورتي  اجلي�ش  �سباط  ترقية 

بارود  زي��اد  الداخلية  وزي��ر  تال  كما  و2008، 

مر�س�م ترقية �سباط ق�ى االأمن الداخلي واالأمن 

العام واأمن الدولة. وتال وزير املالية حممد 

�شابطني يف  ترقية  مر�ش�م  �شطح 

اإدارة اجلمارك.
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 و... لهم ال�سيوف

املرا�شيم  تالوة  بعد 

التي  اللحظة  اأزف���ت 

املتخرج�ن:  بها  حلم 

ت�شّلم ال�شي�ف.

اجلمه�رية  رئي�س 

�شّلم املتخّرجني الذين 

 220 ع���دده���م  ب��ل��غ 

�شي�فهم،  ���ش��اب��ط��اً 

م�ش�ؤوليات  وم��ع��ه��ا 

م �شريافقهم مدى  َق�شَ

احلياة. 
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طليع  اأداه  م  الَق�شَ

فرا�س  امل����الزم   2007 دورة 

يحيى معلناً با�شم رفاقه: »اأق�شم باهلل 

العظيم اأن اأق�م ب�اجبي كامالً حفاظاً على 

ورّدد  لبنان«.  وطني  عن  وذوداً  بالدي  علم 

الرفاق »واهلل العظيم«. واإذ جّرد املتخّرج�ن 

جانب  تاأهب،  اأوام��ر  ولبيت  �شي�فهم، 

رئي�س  األ��ق��ى  م��ك��ان��ك،  ���ش��الح��ك، 

اجلمه�رية كلمته.







37

اجلي�ش - العدد رقم 279/278

اىل  الحتف�ال،  ح�شر 

العماد  الرئي�س  فخامة 

نبيه  الن�اب  جمل��س  رئي�س  �شليمان،  مي�شال 

بري، ورئي�س احلك�م�ة ف��ؤاد ال�شني�رة، وال���زراء 

املرجعيات  ومم��ث��ل���  وال���ن����اب، 

الع�شكرية  وال��ق��ي��ادات  الدينية، 

والأمنية، وال�شفراء وممثل� البعثات 

والأجنبي�ة،  العربية  الدبل�ما�شية 

وروؤ�ش�اء الهيئات الق�شائية والد�شت�رية، واملدراء 

العام�ن، ونقيبا ال�شحافة واملحررين، وقائد ق�ات 

الط�ارئ الدولية العاملة يف جن�ب لبنان كالودي� 

الهدنة،  مراقبة  فري�ق  ورئي�س  غراتزيان�، 

العربية  ال�شفارات  يف  الع�شكري�ن  وامللحق�ن 

واجلمعيات  الإع��الم  و�شائل  وممثل�  والأجنبية، 

وامل�ؤ�ش�شات املدنية والأهلية، واأه�ايل املتخّرجني 

وح�شد من املدع�ين.

احل�سور







40

اجلي�ش - العدد رقم 279/278

كلمة رئي�ش اجلمهورية

»اأيها ال�صباط املتخرجون

ما  الالمعة،  عي�نكم  يف  فاأملح  ال��ي���م،  اأق��ف 

 1970 العام  يف  مكانكم  وقفت  ي�م  به  �شعرت 

اإياها  حملتني  التي  امل�ش�ؤولية  لكرب  مهابة  من 

م اجلي�س يف  امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية للحفاظ على َق�شَ

�ش�ن ال�طن وال�شعب، بال�شهر والعرق، والدم كلما 

دعت احلاجة.

ال�شهيد  الركن  الل�اء  به  يبخل  مل  ال���دّم،  ه��ذا 

فرن�ش�ا احلاج الذي �شميتم دورتكم على ا�شمه. اأما 

رفاقكم من دورة العام 2007، فاإذا كان�ا قد اأطلق�ا 

اجلامعة«،  ال�طنّية  »الإرادة  عن�ان  دورتهم  على 

الإرادة لكي  اأّن هذه  اأعماقهم  فالأّنهم يدرك�ن يف 

اإىل  حتتاج  فهي  وجامعة،  وطنّية،  حقيقة  تظّل 

ت�شحيات ج�شام، ت�شل اإىل حّد ال�شهادة. 

اأّيها ال�صباط املتخرجون 

اأّيها الع�سكريون 

الأخرية،  الثالث  ال�شن�ات  يف  لبنان  عانى  لقد 

من  اللبناني�ن  فيها  دفع  �شعبة،  اأمنية  ظروفاً 

عانى  كما  الإره���اب،  م�اجهة  يف  غالياً  اأرواح��ه��م 

يطيح  اأن  ك��اد  ال��ذي  احل��اد  ال�شيا�شي  النق�شام 

مبكت�شبات ال�شلم الأهلي. 

يف  الع�شكرّية،  امل�ؤ�ش�شة  وكانت 

ب�شدرها  تدافع  املرحلة،  ه��ذه  كل 

وا�شتقرارها،  واأمنها  البالد  وحدة  عن 

ف��ربه��ن��ت اأّن��ه��ا امل���ؤ���ش�����ش��ة الأك���رث 

لبنان،  لر�شالة  جت�شيداً 

الأخ�ي لط�ائفه  والعي�س 

ومك�ناته وفئاته املختلفة. 

وكاأن الأول من اآب، بات م�عداً لل�شهادة والبط�لة 

للجي�س اللبناين: ففي مثل هذا التاريخ من العام 

للعدوان  وال�شعب  املقاومة  مع  ت�شّديتم   2006

الإ�شرائيلي الغادر على لبنان، وقّدمتم على مذبح 

دماوؤهم  امتزجت  �شهيداً   50 من  اأك��رث  ال�شهادة 

بدماء املقاومني واملدنيني ال�شامدين. 

ويف الأول من اآب 2007، خ�شتم يف نهر البارد، 

م�اجهات �شر�شة مع الإرهاب، حلماية �شعبكم من 

الرتهيب والغتيال، وحلماية الدمي�قراطية وحرية 

على  وارتفعت  خنقهما.  حم��اولت  من  التعبري 

عدا  �شهيداً،   170 �ش�ر  وال�شهادة  ال�شرف  لئحة 

ال�شهداء الأحياء من جرحى ومع�قني. 

متاأهبني  دائ��م��اً  كنتم  ال��ظ��روف،  ه��ذه  كل  يف 

العدو  قاومتم  وال�طنية:  الأمنية  املهمات  لكل 

يف  وانت�شرمت  لالرهاب،  وت�شديتم  الإ�شرائيلي، 

الي�م  امل�شعل  ه�  وها  غياب،  ط�ل  بعد  اجلن�ب 

يف اأيديكم، لتظل�ا، مع اإخ�تكم رفاق ال�شالح يف 

لل�شعب  وال�شتقرار  الأمن  �شمان  الأمنية،  الق�ى 

ولل�طن. 

ف�شهركم واجب، وحكمتكم �شمانة، ووحدتكم ق�ة 

عليكم  له  ح�لكم،  التّف  الذي  وال�شعب  تقهر.  ل 

�شرف حفظ اأمنه وحمايته، فمهماتكم هي تكليف 

املناطقي  والنتماء  ال�شيا�شة  من  اأبعد  وطني، 

والطائفي واملذهبي. 

اأّيها الع�سكريون 

اإذا كان ال�شلم الأهلي ه� م�ش�ؤوليتنا ال�شيا�شّية، 

بناء  على  التفاق  من  الأدن��ى  احلّد  منا  ويتطلب 



عملية حفظ  فاإّن  واجلامع،  ال�احد  ال�طني  البيت 

الت�شحية...  منكم  وتتطلب  واجبكم  هي  الأم��ن 

اأفلي�شت اجلندية ر�شالة؟ 

ا�شتعمال  ه�  يعرت�شكم  ما  اأ�شعب  اأّن  اأعلم  اأنا 

النار.  اإطالق  يتبادل�ن  الذين  اأهلكم  �شد  ال�شالح 

ولكن األي�س من ال�اجب الت�شدي ملن يطلق النار 

على اأخيه يف ال�طن؟ 

لذلك اأدع�كم، يف ظّل الت�افق ال�شيا�شي ال�شائد 

الي�م، اىل اأن ل ترتددوا يف قمع املخلني، مهما 

كانت انتماءاتهم ومربراتهم لكي ل تعّم الفتنة. 

يعانق  اأن  يجب  الع�شكري�ن،  اأّي��ه��ا  �شالحكم، 
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اأن  له  �شبق  الذي  العدو  �شدر  اىل  امل�ّجه  ال�شالح 

يجب  كما  املقاومة.  واأي��دي  اأيديكم  على  انهزم 

اأن ي�ّجه اىل �شدر الإرهاب املرتّب�س بلبنان �شراً، 

�شمح  ل  ا�شتعلت،  ما  اإذا  التي  الفتنة  �شدر  واىل 

اهلل، ف�شتحرق الأر�س ومن عليها. 

اأّيها الع�سكريون 

والدم،  بالعرق  ال�طنّية  وحدتكم  على  حافظتم 

�شهدائكم،  ودم��اء  لالهتزاز.  عر�شًة  جتعل�ها  فال 

عر�س  يف  امتزجت  واملناطق،  الط�ائف  كل  من 

اجلامعة،  ال�طنية  الإرادة  مظلة  حتت  ال�شهادة 

فكنتم بحق �شخرة لبنان التي ل تهزم. اأما اأنتم، 

بكفاءتكم  مت  ربرَ عرَ فقد  املتخرج�ن،  ال�سباط  اأّيها 

وتعبكم معم�دية املدر�شة احلربية، فال جتعل�ا يف 

�شيا�شة  اأو  الطائفية،  اأو  للف�شاد،  مكاناً  �شف�فكم 

الإ�شالح وامل�شاحلة  اأب�اب  امل�شالح. فال�طن على 

واحل�ار وتطبيق العدالة، فك�ن�ا اأنتم 

وحماة  النظام  ملح  لأنكم  ال��ق��دوة 

ال�طن وال�شعب. 

والي�م تنطلق عجلة الدولة لرتميم 

والأ�شهر  ال�شن�ات  يف  ت�شّدع  م��ا 

بنيانها  م���ن  الأخ�����رية 

والقت�شادي  ال�شيا�شي 

م�ؤ�ش�شاتها  اكتمال  على  مرتكزة  والأم��ن��ي، 

كثري،  فالعمل  ع�شري.  خما�س  بعد  الد�شت�رية 

كل  يف  امل�ش�ؤول�ن  يك�ن  اأن  يجب  لذا  ومرتاكم، 

ال�شعب،  ت�قعات  قدر  على  واملجالت  امل�اقع 

وحجم التحديات. 

املحيطة  والدولية  الإقليمية  الظروف  ظل  ويف 

بنا، يرتتب علينا واجب وطني، اأن ننهي خالفاتنا 

الداخلية ب�شرعة، وان ندعم ركائز البيت الداخلي، 

خماطر  اأي  ال�شف�ف،  م�حدي  معاً،  ن�اجه  كي 

معاً،  ن�اكب  وكي  �شلبياتها،  من  فنحّد  طارئة، 

ال�شالم، فنفيد  اأي تط�ر يف اجتاه  بروؤية م�حدة، 

وكامل  العليا  م�شاحلنا  يحفظ  مبا  ايجابياته  من 

حق�قنا. 

فال مكان بعد الي�م للح�شابات ال�شيقة يف العمل 

متنع  األ  يجب  ال�شيا�شّية  واخل��الف��ات  ال�طني. 

تك�ن يف  اأن  اأو  الإنطالق  من  احلكم  عربة  اأح�شنة 

اأداة لتعطيل عمل امل�ؤ�ش�شات، والإ�شرار  اأي وقت، 

ال�طن ومق�مات  اأوا�شر  النا�س، وتفكيك  مب�شالح 

�شم�ده وازدهاره. 

يف  ح�شلت  ال��ت��ي  ال���ش��ك��ال��ي��ات  م��راج��ع��ة  اإن 

امل�ؤ�ش�شات الد�شت�رية تتطلب منا ح�شن تطبيق 

اتفاق الطائف، كي ي�شتقيم عمل هذه امل�ؤ�ش�شات، 
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املعاجلة  �شبل  وي�فر  الأهلي  ال�شلم  يحفظ  مبا 

كما  والجتماعية،  القت�شادية  للم�شاكل  الناجعة 

تتطلب العمل على حتقيق الت�ازن املطل�ب، بني 

ال�شالحيات، وامل�ش�ؤوليات، مما ميكن امل�ؤ�ش�شات، 

مبا فيها رئا�سة اجلمه�رية من تاأدية الدور املن�ط 

بها كما اأكدت ذلك يف خطاب الق�شم. 

اإّن اأوىل مهمات حك�مة الإرادة ال�طنية اجلامعة، 

هي اأن ت�شتحق ا�شمها، فتك�ن فعالً حك�مة وحدة 

للبنانيني يف الداخل واخلارج، ل م�شاحة للتفرقة 

م�شلحة  ح�شاب  على  والإنق�شام،  والت�شنجات 

ال�طن، واحتياجات النا�س امللّحة، والروؤية ال�طنية 

ال�احدة مل�شتقبل البالد. فا�شتناداً اإىل هذه الروؤية، 

ت�شارع،  اأن  احلك�مة  هذه  من  اللبناني�ن  ينتظر 

اإىل و�شع  الكرمي،  النيابي  املجل�س  بالتعاون مع 

وعلى  وع�شري،  ع��ادل،  نيابية  انتخابات  قان�ن 

وال�حدة  امل�شرتك  العي�س  لبنان  م�شلحة  قيا�س 

�ش�ت،  لكل  احلقيقي  التمثيل  ي�شمن  والنفتاح، 

النتخابّية  امل�شالح  عن  بعيداً  �شعيفاً،  كان  مهما 

الظرفية التي تخنق �شّحة التمثيل، والتي �شرعان 

ما تتفكك بعد انتهاء النتخابات، خملفة طعنات 

بالغة يف الكيان الدمي�قراطي للبنانيني. 

اأّيها الع�سكريون 

اأ�شرانا من �شج�ن الحتالل، حاملني يف  لقد عاد 

اأج�شادهم احلّرة كرامة لبنان و�شم�ده التاريخي يف 

وجه طغيان الق�ة والظلم، و�شم تراب ال�طن رفات 

اأبطال قاوم�ا الحتالل حتى ال�شهادة. ويبقى ملف 

كبري يف�شل لبنان عن اكتمال �شيادته على اأر�شه، 

وه� ا�شتعادة مزارع �شبعا وتالل كفر�ش�با املحتلة. 

العك�شي  العّد  اأّن  اأ�شب�عني  نح�  قبل  اأعلنت  لقد 

وها  بداأ.  قد  املحتلة  اأر�شنا  ما تبقى من  لتحرير 

اأنا الي�م اأوؤكد على اأّن كل ال��شائل متاحة وم�شروعة 

ال�شعي  تفعيل  بّد من  ل  و  الهدف.  هذا  لتحقيق 

اىل احقاق �شالم عادل و�شامل ودائم يف املنطقة 

على  ي���رت���ك���ز 

املبادرة العربية 

ال�شلة  ذات  الدولية  القرارات  وتطبيق 

من  ولكن  ال�شالم،  هذا  ظ��روف  وتهيئة 

دون الرهان بعيداً عليه اىل حد التفريط 

باإجنازاتنا ال�طنية. 

اأّيها ال�صباط املتخرجون 

بها  ن�ا  ح�شّ احل��ّق،  �شي�ف  �شي�فكم، 

اإرادة اللبنانيني اجلامعة، ول تخاف�ا على 

وطنكم فه� بكم يكرب ويفتخر، بل ك�ن�ا 

خ�ف  م�شدر  وال�حدة،  واملثال  بالقدوة 

ولل�شاعني  الفتنة،  ولرياح  لبنان  لأعداء 

بدماء  ن  املح�شّ الأم��ن  هيكل  ه��دم  اإىل 

ال�شهداء«. 
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عر�ش التحية

العر�س  امل�شاركة يف  ال�حدات  العر�س حتّركت  قائد  باأمر من 

الأمن  ق�ى  علم  اجلي�س،  علم  اجلي�س،  م��شيقى  تباعاً:  وهي 

اجلمارك  علم  الدولة،  اأمن  علم  العام،  الأمن  علم  الداخلي، 

مدر�شة   - التعليم  معهد  احلربية،  املدر�شة  العامة، 

البحرية،  ال��ق���ات  ال��رت��ب��اء، 

ال�شرطة  اجل�ية،  الق�ات 

الع�شكرية، ل�اء احلر�س 

اجلمه�ري، املديرية 

ال���ع���ام���ة ل��ق���ى 

الأم�����ن ال��داخ��ل��ي، 

املديرية العامة لأمن 

اجلمارك  مديرية  الدولة، 

الط�افات  م��ن  ت�شكيل  العامة، 

التابعة للق�ات اجل�ية  الع�شكرية 

و�شعار  اللبناين  العلم  حتمل 

الع�شكريني  و�ش�ر  اجلي�س 

املغاوير،  ف�ج  ال�شهداء، 

الف�ج  املكافحة،  فرع 

امل���ج����ق���ل وف�����ج 

مغاوير البحر.
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الأوامر  اأعطى طليع دورة 2007  بدوره 

الالزمة لتاأخذ الدورتان املتخرجتان مكانهما �شمال 

ممر خط عر�س التحية، يف م�اجهة املن�شة، ثم اأعطى 

اأمر تقدمي احل�شام الذي و�شحه كل �شابط حلظة مرور علم 

واحل�ش�ر  اجلمه�رية  رئي�س  وق�ف  ومع  اأمامه.  من  اجلي�س 

�شدر اأمر قائد العر�س: اىل الأمام �شر، ف�شارت الق�ى بالرتتيب 

اخلط�ة  ف�شائل  تليها  امل�قعة  اخلط�ة  ف�شائل  لها،  املحدد 

الريا�شية. ويف اجل�، ارتفعت بال�نات باأل�ان العلم اللبناين 

وحّلقت الط�افات، ثم اأن�شد املتخرج�ن ن�شيد اجلي�س ورمى 

نا�شرين  اله�اء،  يف  قبعاتهم   2008 دورة  متخّرج� 

احلربية. املدر�شة  رح��اب  يف  الفرح  اأهازيج 
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رئي�س  مع  احلربية  املدر�شة  وقائد  للمتخّرجني  التذكارية  ال�ش�رة  اأخذت  اخلتام  يف 

الروؤ�شاء  وتلقى  ك�كتيل  حفل  اأقيم  ثم  وال�زراء.  الن�اب  ورئي�شي جمل�س  اجلمه�رية 

�شليمان وبري وال�شني�رة وال�زراء التهاين من كبار املدع�ين. وبعد قطع قالب احلل�ى 

تقدم طليع الدورة املالزم فرا�س يحيى من الرئي�س �شليمان مقّدماً اليه ال�شيف الذي اأعاده اليه.

من  ينطلق�ن  تالمذة  خط�ات  امللعب  وغادرت  املدع�ون،  غادر  الحتفال،  وبانتهاء 

الميان  م�شرية  يكمل�ن  �شباطاً  وال�حدات  القطع  اىل  احلربية  املدر�شة 

بال�طن، وال�فاء لدم ال�شهداء.
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رتبة  ال�ى  املتخّرجني  ترقية  مرا�شيم  ت�شّمنت 

مالزم اأ�شماء املتخّرجني واخت�شا�شاتهم على النح� 

الآتي:

:)2007( اجلامعة  الوطنية  الإرادة  • دورة 
اأ- جي�ش:

1- القوات الربية:

مدفعية.  - يحيى  وجيه  • فرا�س 
م�شاة.  - الدين  �شم�س  حممد  • عمار 

مدرعات.  - ع�اد  ت�فيق  • ج�ين 
ا�شارة.  - احلجار  �شامي  • كريي 

مدرعات.  - مظل�م  علي  • ح�شني 
مدفعية.  - ال�شاميه  ابراهيم  • جمال 

م�شاة.  - مالعب  عماد  • رمزي 
مدفعية.  - �شحاده  غ�شان  • راين 

م�شاة.  - املجذوب  رفاعي  الدين  • عالء 
م�شاة.  - غمل��س  علي  • ماهر 

ا�شارة.  - الق�شي�س  ج�زيف  • اليا�س 
مدفعية.  - اخل�ري  اليا�س  • �شربل 
م�شاة.  - الفتاح  عبد  �شليم  • بالل 

م�شاة.  - ن�شار  نبيل  • ن�شيم 
م�شاة.  - وهبي  حممد  • ح�شني 
م�شاة.  - مر�شل  عبا�س  • علي 
م�شاة.  - عجيب  زياد  • ن�شال 

قتال. هند�شة   - �ش�فاين  دانيال  • باتريك 
م�شاة.  - تامر  جرج�س  • ب�شار 
م�شاة.  - حميه  علي  • مقبل 

م�شاة.  - م�شيك  ح�شني  • علي 
مدرعات.  - ابراهيم  اأب�  ح�شن  • اأديب 

مدفعية.  - مهنا  عدنان  • ب�شام 
مدرعات.  - ال�شيخ  مظهر  • ب�شار 

مدرعات.  - غزاله  نا�شيف  • اندريه 
قتال. هند�شة   - ملع  حمم�د  • اأحمد 

م�شاة  - نبهان  ط�ين  • ج�زف 
م�شاة.  - علي  ال�شيخ  وحيد  • مازن 

مدفعية.  - تن�ري  ايليا  • اأمني 
م�شاة.  - فرح  فرح  • ايلي 

مدرعات.  - �شماطه  انط�ان  • نادر 
م�شاة.  - ال�رد  رمي�ن  • نيك�ل 

م�شاة.  - عل�د  �شلمان  • عالء 
 - ظهر  اأب���  وهيب  حممد  ال��دي��ن  ع��ز   •

م�شاة.

املتخرجون



م�شاة.  - اجلربين  عطيه  • ريت�شارد 
م�شاة.  - احلركه  علي  • ح�شن 

م�شاة.  - اأمني  حم�شن  • �شامي 
مدفعية.  - طربيه  اأنط�ان  • فرن�ش�ا 

م�شاة.  - �شبل  ب�  ف�ؤاد  • و�شام 

م�شاة.  - مرتي  ج�زيف  • رايف 
مدرعات.  - نبهان  اميل  • ط�ين 

مدفعية.  - خ�ري  ي��شف  • ط�ين 
م�شاة.  - دي�ب  با�شم  • رامي 

مدفعية.  - ترحيني  علي  • حممد 
م�شاة.  - حيدر  اأحمد  • حممد 

م�شاة.  - مع��س  اأنط�ان  • ج�رج 
مدرعات.  - ب�شاره  عماد  • ج�د 

قتال. هند�شة   - �شليم  �شهيل  • ف�ؤاد 
م�شاة.  - �شعاده  حنا  • جميل 

م�شاة.  - الدغيدي  خالد  • طارق 
م�شاة.  - رزق  �شامي  • طارق 

م�شاة.  - حب�شي  طارق  • من�ش�ر 
م�شاة.  - الأدرع  هاين  • خالد 

م�شاة.  - جريج  م�شع�د  • اإيلي 
مدرعات.  - ع��س  ناجح  • حممد 

ل�ج�شتية.  - �شمعان  �شيم�ن  • ج�رج 
م�شاة.  - �شعب  فرح  رمي�ن  • ج�زيف 

م�شاة.  - اجلمل  حممد  • م�شطفى 
م�شاة.  - رمال  علي  حممد  العابدين  • زين 

م�شاة.  - �شامل  ي��شف  • اإيلي 
مدفعية.  - اخل�ري  مي�شال  • روجيه 
م�شاة.  - جرج�س  ي��شف  • طاني��س 

م�شاة.  - الهرب  نبيه  • جهاد 
م�شاة.  - كروم  اأب�  �ش�كت  • غدي 
م�شاة.  - ديه  اأب�  حممد  • قا�شم 
م�شاة.  - �شله�ب  حمرز  • رغيد 

م�شاة.  - احلاج  حنا  • داين 
م�شاة.  - �شل�م  انط�ان  • ي��شف 

م�شاة.  - مينا  �شليم  • خليل 
م�شاة.  - فيا�س  اأحمد  • ح�شن 

م�شاة.  - �شعد  الدين  ن�ر  • حممد 
مدرعات.  - �شالح  ابراهيم  • عبا�س 
مدرعات.  - ال�شاعر  ج�زيف  • رغيد 

م�شاة.  - الزغندي  كمال  • رودي 
م�شاة.  - جب�ر  منري  • ايلي 

م�شاة.  - احلاج  جميل  • ج�ين 
م�شاة.  - زكريا  �شابا  • ايلي 

م�شاة.  - الطفيلي  علي  • ح�شني 
م�شاة.  - ال�شمعه  اأحمد  • عمر 

م�شاة.  - حد�شيتي  وفيق  • �شمعان 
م�شاة.  - ميني  م�ري�س  • مي�شال 

ل�ج�شتية.  - احل�شامي  حمم�د  • مالك 
م�شاة.  - احلجار  ح�شان  • با�شل 
م�شاة.  - مالعب  �شامي  • بهاء 
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م�شاة.  - ال�عري  �شليمان  • بهاء 
م�شاة.  - مرعي  ح�شني  • مروان 
مدرعات.  - عيد  غ�شان  • داين 

م�شاة.  - �شالح  طلعت  • حممد 
م�شاة.  - الفيا�س  ابراهيم  • نبيل 

م�شاة.  - دق�ر  انط�ن  • رامي 
م�شاة.  - احل�يك  خمايل  • اأنط�ان 

م�شاة.  - اأمني  علي  • ح�شن 
2- القوات اجلوية:

طيار.  - جرج�س  ي��شف  • هادي 
طيار.  - ميني  جان  • �شادي 
طيار.  - العلم  علم  • ماري� 
طيار.  - العاك�م  ندمي  • جاد 

3- القوات البحرية:

بحري.  - داغر  �شربل  • اليا�س 
بحري  - كنعان  �شليم  • انط�ين 

بحري.  - �شالح  العزيز  عبد  • بالل 

ب- اأمن عام:

دياب. العابدين  • زين 
داغر. • اآلن 

ال�شّيد. اأمني  • ي��شف 
دحدح. • بطر�س 
ي��شف. • و�شام 

الدويهي. البابا  • ندمي 
ج - اأمن دولة:

خّزاقة. • اإيلي 
�شقرا. اأب�  • عمر 

�ح. م�شّ • اإيلي 
فار�س. • مي�شال 

الديراين. الفقار  • ذو 

فرن�سوا  ال�سهيد  الركن  اللواء  دورة   •
احلاج )2008(:

اأ- جي�ش:

1- القوات الربية:

قتال. هند�شة   - �شمعان  �شربل  • اإيلي 
قتال. هند�شة   - �ش�مان  ملحم  • علي 

مدفعية.  - م�شع�د  علي  • اأحمد 
مدرعات.  - اخلطيب  ح�شني  • اأحمد 

م�شاة.  - عا�شي  حكمت  • عامر 
 - ال��دي��ن  ن�شر  املطلب  عبد  م��ه��دي   •

مدرعات.



مدفعية.  - الزريبي  نبيل  • �شربل 
م�شاة.  - املغبط  عاطف  • خالد 

م�شاة.  - اأحمد  ال�شيد  غ�شان  • ح�شام 
مدرعات.  - عثمان  خالد  الدين  • عالء 

م�شاة.  - بركات  خري  حممد  • عماد 
م�شاة.  - نعمان  حممد  • اأحمد 

م�شاة.  - النجار  �ش�قي  • عا�شي 
م�شاة.  - غامن  البيطار  منري  • ري�شار 

م�شاة.  - عبا�س  ح�شن  • ع�شمت 
م�شاة.  - ح�ش�ن  ح�شني  • علي 
م�شاة.  - حجازي  ح�شن  • علي 

م�شاة.  - الديراين  علي  • ح�شن 

مدفعية.  - احلداد  مالك  • ب�شام 
م�شاة.  - ال�شحيمي  نيازي  • عدنان 

م�شاة.  - حمزة  عبا�س  • يحيى 
مدفعية.  - �شراف  ج�رج  • زاكي 

م�شاة.  - اأحمد  حيدر  علي  حممد  • حمزة 
مدفعية.  - نخله  ب�شارة  • اإيلي 
م�شاة.  - دبياين  روبري  • ج�زف 
مدفعية.  - ن�شار  حمم�د  • اأحمد 

م�شاة.  - �شعيا  اأب�  اأديب  • ج�زف 
مدفعية.  - عا�شي  معني  • ح�شن 

م�شاة.  - يافاوي  عمر  حممد  • حمزة 
م�شاة.  - في�شل  �شامي  • عمر 

م�شاة.  - قح��س  حبيب  • ط�ين 

مدفعية.  - امل�شري  حمم�د  • خ�شر 
قتال. هند�شة   - نعمان  ح�شني  • اأحمد 

م�شاة.  - بطر�س  بطر�س  • �شربل 
مدرعات.  - مالك  غ�شان  • جالل 
م�شاة.  - وهبه  �شعب  • ه�شام 

قتال. هند�شة   - ملحم  اليا�س  • فادي 
م�شاة.  - ال�شما�س  اأ�شعد  • ب�شاره 
مدفعية.  - ك�ل�  �شمري  • اليا�س 
م�شاة.  - الدرع  �ش�قي  • اأحمد 

مدرعات.  - كرباج  ناجي  • همام 
مدفعية.  - كروم  ب�  و�شيم  • اأدهم 
مدرعات.  - �شعيد  حبيب  • اأندريه 
مدرعات.  - رزق  ج�زيف  • ج�رج 
م�شاة.  - عزيزه  ي��شف  • غ�شان 
م�شاة.  - القادري  ر�شيد  • �شالح 

م�شاة.  - حطيط  حممد  • علي 
م�شاة.  - كرم  كميل  • داين 

م�شاة.  - نكد  اأب�  رمي�ن  • ط�ين 
م�شاة.  - �شمي�س  �شعداهلّل  • علي 

م�شاة.  - ي�ن�س  احل�شني  عبد  • ح�شن 
مدرعات.  - العرجا  ح�شان  • ادغار 
م�شاة.  - �شمع�ن  اليا�س  • ج�زف 
م�شاة.  - �شع�د  حنا  • امطاني��س 

م�شاة.  - دياب  رامز  • ح�شن 
م�شاة.  - وهبه  وليد  • كري�شتيان 
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م�شاة.  - نا�شيف  بيار  • ربيع 
م�شاة.  - اللقي�س  غ�شان  • ناجي 

م�شاة.  - عيا�س  نزار  • حممد 
مدرعات.  - املر  عدنان  • اليا�س 
م�شاة.  - احل�شري  ج�زف  • ج�رج 
مدرعات.  - احلاج  ع�شام  • اأمني 
م�شاة.  - التقي  ي��شف  • و�شام 

م�شاة.  - يعق�ب  اأنط�ان  • ج�رجي 
م�شاة.  - ديب  ي��شف  • �شربل 

م�شاة.  - ركني  علي  • قا�شم 
م�شاة.  - ال�شيد  منري  • حممد 

م�شاة.  - ن�شري  جربان  ديب  • ج�رجي� 
م�شاة.  - �شحاده  احلاج  عمر  • اأحمد 
م�شاة.  - حنا  اأب�  جنيب  • نا�شيف 

م�شاة.  - حاكمه  مارون  • ماري� 
م�شاة.  - فرح  اليا�س  • ابراهيم 

م�شاة.  - مطلي  جميل  • مي�شال 
م�شاة.  - عبا�س  م�شطفى  • خالد 

م�شاة.  - حديد  �شكراهلّل  • مي�شال 
م�شاة.  - ن�شر  طعان  • ج�رج 

م�شاة.  - خليل  ي��شف  • مارون 
م�شاة.  - ي��شف  �شركي�س  • حنا 

عيد  انط�ان  با�شم  امل�شه�ر  طن�شا  • رمي�ن 
- م�شاة.

م�شاة.  - اأي�ب  ابراهيم  • وليد 
م�شاة.  - ال�شائغ  حازم  • نزار 

م�شاة.  - ع�اد  قا�شم  • بالل 
م�شاة.  - خرياهلّل  ف�ؤاد  • دانيال 

م�شاة.  - النداف  ميالد  • ج�زف 
م�شاة.  - رزق  رزق  • �شربل 

م�شاة.  - املع��س  خالد  • حممد 
2- القوات اجلوية:

ج�ي. مراقب   - فر�شه  حنا  • و�شام 
طيار.  - طباجه  ح�شن  • عبداهلل 

طيار.  - ذبيان  ريا�س  • ندمي 
ج�ي. مراقب   - اجلبيلي  �شهيد  • ج�رج 

• بيار �شربل ابراهيم - طيار.
ج�ي. مراقب   - عراج  اأب�  اأمني  • مايكل 

طيار.  - يا�شني  ب�  غ�شان  • عالء 
ج�ي. مراقب   - الدر  ح�شني  • علي 

ج�ي. مراقب   - ي�ن�س  زهري  • علي 
ج�ي. مراقب   - ابراهيم  اأب�  فا�شل  • �شلطان 

ج�ي. مراقب   - حم�د  ي��شف  • اأ�شامه 

املتخرجون



الكلمة  احلربية  للمدر�شة  الذهبي  ال�شجل  يف  �شليمان  الرئي�س  دّون   •
الآتي ن�شها:

»اىل �سباط دورتي الل�اء الركن ال�سهيد فرن�س�ا احلاج واالإرادة ال�طنية اجلامعة، 

ال�شرح  هذا  احلربية. ففي  املدر�شة  نف�شه يف  يعيد  تاريخاً  لي�س  اآب  الأول من 

ال�طني، يتخ�ّرج رجال يربط�ن �شرف ال�طن ب�شرفهم، وحياة ال�طن وا�شتمراره 

بت�شحياتهم، و�شالمة امل�اطني�ن ب�فائ�هم للمبادئ التي تلق�ه�ا واأق�شم��ا ميني 

احلفاظ عليه�ا.

د يف كل حمطة، وكان اآخرها يف  �شن�ات ال�شي�ف والقلم تثمر حباً لل�طن يتج�شّ

نهر البارد، فبقي لبنان �سليماً معافى الأن دماء ال�سهداء وتفاين ال�سباط والرتباء 

والأفراد، اأعطيا دماً جديداً ي�شري يف العروق ويحمي الأوطان«.

يلي: ما  امل�شري  �ش�قي  الركن  الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  • دّون 
الع�شكري، وي�شكن امل�شاحة  الأكرب من وجداننا  الأ�شّم احل�شة  يحتل هذا املعهد 

اأخ�ة ل نن�شاهم، عهدنا  اإنه البيت الثاين لكل مّنا، ولنا فيه  الأوفى يف قل�بنا. 

وحماية  الكرامة،  عن  دفاعاً  للت�شحية  دائم  وا�شتعداد  فيها،  ريب  ل  بط�لة  بهم 

الرتاب ال�طني.

عرف باب الدخ�ل اليه فتياناً يت�شابق�ن يف دروب التف�ق والتح�شيل، وعرف 

باب اخلروج منه رجالً ل تنحني هاماتهم اأمام ال�شعاب، ول تهاب نف��شهم مرارة 

امل�ت.

اأت�ّجه اىل قائد املدر�شة احلربية و�شباطها،  ومبنا�شبة عيد اجلي�س لهذا العام 

داعياً  م�شّرف،  عمل  من  اأجنزوه  ما  على  القلبية  بتهنئتي  ع�شكرييها  وجميع 

اإياهم اىل مزيد من البذل والعطاء لإعالء �شاأن م�ؤ�ش�شتهم، كي ت�شتمر يف تخريج 

�سباط اأكفياء يعتّز بهم اجلي�ش، ويفتخر«.

الكلمة  احلاج  فرن�ش�ا  ال�شهيد  الركن  الل�اء  اأرملة  ل�دي  ال�شيدة  • دّونت 
الآتية:

»يا رفيق العمر، يا �شهيد ال�طن،

اأق�شمَت ورفاقك قبل ثالثة وثالثني  الذّود عن لبنان، كما  اأق�شم�ا ميني  الي�م 

عاماً... دفعة جديدة من الرجال الأ�شداء يف مطلع العمر ت�شّج �شدورهم بالفخر 

وتزخر عق�لهم باملعرفة.

حمل�ا اإ�شمك ليكمل�ا م�شريتك، حفاظاً على علم البالد وذوداً عن لبنان.

اإنها »دورة الل�اء الركن ال�شهيد فرن�ش�ا احلاج«.

اأيها البطل الغائب احلا�شر اأبداً، الي�م ترتاح نف�شك وتطمئن اىل اأن هذه الأر�س 

�شتبقى ُتنبت الرجال امل�ؤمنني القادرين على حفظ الأمانة و�ش�ن العه�د...«.

3- القوات البحرية:

بحري.  - زغيب  حنا  • ب�ل 
بحري.  - �شعد  ي��شف  • رامي 

ب- قوى الأمن الداخلي:

�شل�م. • �شامر 
�شعبان. • حممد 

دياب. • ح�شان 
ع�شاف. • عبا�س 

يا�شني. • غي 
كريوز. • اأمري 

احل�شنية. • معتز 
اأحمد. حيدر  ف�زي  • حمزة 

ميني. • اأنط�ني� 
جزيني. • ح�شن 
ي��شف. • حممد 

الب�شالوي. • ي��شف 
ن�شر. • نيك�ل 

روفايل. • اليا�س 
فهد. • اإيلي 
احلاج. • لري 

عب�د. • اأ�شامة 
ي��شف. • اإيلي 

ج- جمارك:

غاري��س. • عمر 
زرزور. ال�شالم  • عبد 
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�آب/�أيلول

�أمر �ليوم

2
0
0

وحدة لبنان من وحدتكم8

فال تهونوا

اأمام املخاطر والتحديات

»اأمر اليوم«

مبنا�سبة عيد اجلي�ش:

مبنا�سبة الأول من اآب وّجه قائد 

اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �سوقي 

امل�سري اىل الع�سكريني »اأمر 

اليوم«، م�سدداً على اأن وقفتهم 

الوطنية ال�سجاعة حالت دون 

النزلق نحو املجهول. كما اأكد 

»اأمر اليوم« اأن وحدة لبنان هي من 

وحدة اجلي�ش وقوة الوطن هي اأي�ساً 

من قوة اجلي�ش.

يف ما يلي ن�ش »اأمر اليوم«:

اأيها الع�سكريون

عيد اجلي�س منا�شبة وطنية جلل، ن�شتذكر فيها 

مبلء الفخر والعتزاز، �شهداءنا الأبرار الذين �شقط�ا 

وال�فاء،  والت�شحية  ال�شرف  م�شرية  امتداد  على 

اإجنازات،  من  امل�ؤ�ش�شة  حققته  ما  عند  ونت�قف 

فن�شتقي  وعقبات،  م�شاعب  من  اعرت�شها  وما 

العرب والدرو�س، وجندد العزم على متابعة امل�شرية 

بخطًى واثقة، اأوفياء للر�شالة والق�شم، معاهدين اهلل 

واأنف�شنا على حفظ اأمانة الأ�شالف، وبذل الت�شحيات 

اجل�شام ذوداً عن ال�طن، و�ش�ناً مل�شتقبل الأجيال.

اأيها الع�سكريون

�شيا�شية  تط�رات  الأخرية  ال�شن�ات  �شهدت  لقد 

واأمنية خطرية، كادت تهدد مق�مات وج�د ال�طن 

ور�شالته احل�شارية الفريدة، لكن وقفتكم ال�طنية 

فاإىل  املجه�ل،  نح�  النزلق  دون  حالت  ال�شجاعة 

الدفاع عن اجلن�ب، و�شبط  جانب قيامكم ب�اجب 

ق�ات  م��ع  بالتعاون  والبحرية  ال��ربي��ة  احل���دود 

القرار 1701، ت�شديتم  تنفيذ  التزاماً  الي�نيفيل، 
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وواجهتم  ح��دي��د،  م��ن  ب��ي��د  ل���الإره���اب 

مبنتهى امل�ش�ؤولية وال�عي والتجرد، نار 

اأخرى،  اإىل  املتنقلة من منطقة  الفتنة 

فحافظتم على ال�حدة ال�طنية، و�شالمة 

اأ�شعب  يف  الد�شت�رية،  امل�ؤ�ش�شات 

جه�دكم  اأ�شهمت  كما  واأدقها،  الظروف 

الرئا�شي،  امل�شنية يف و�شع حد للفراغ 

رئي�شاً  �شليمان  مي�شال  العماد  بانتخاب 

اإجماع  ظل  يف  اللبنانية  للجمه�رية 

نظريهما،  قّل  خارجي  وترحيب  وطني 

وت�شكيل حك�مة الإرادة ال�طنية اجلامعة، 

باخلري  واع��ٍد  جديد،  عهد  انطلق  بحيث 

والنه��س وال�شتقرار.

اأيها الع�سكريون

ت�شكل  التي  وحدتكم،  من  هي  لبنان  وحدة  اإن 

بني  امل�شرتك  العي�س  اإرادة  عن  تعبري  اأ�شدق 

اأبنائه، كما اأن ق�ة هذا ال�طن هي من ق�ة اجلي�س 

عديداً  قدراته  تعزيز  اإىل  با�شتمرار  نتطلع  الذي 

امللقاة  املهمات  حجم  مع  يتنا�شب  مبا  و�شالحاً، 

اأن  واعلم�ا  بالبالد.  والأخطار املحدقة  على عاتقه 

اأهمية  على  برهان  اأ�شطع  هي  بكم  ال�شعب  ثقة 

عليكم  ت�جب  الثقة  وهذه  اأدائكم،  وح�شن  دوركم 

التم�شك اأكرث من اأي وقٍت م�شى، بالث�ابت ال�طنية 

الرئي�س،  فخامة  دعائمها  اأر�شى  التي  والع�شكرية 

كما ت�جب عليكم ال�شتعداد لبذل اأغلى الت�شحيات 

املمكنة،  الظروف  باأف�شل  اجلديد  العهد  مل�اكبة 

على  ول��ل��ح��ف��اظ 

الكربى  ال�طنية  الإجن��ازات 

التي حققها اجلي�س واملقاومة وال�شعب، 

الأ�شرى  اإليها م�ؤخراً حترير  اأ�شيف  والتي 

اللبنانيني من �شج�ن العدو الإ�شرائيلي، 

ال�شهداء،  املقاومني  رف��ات  وا�شتعادة 

يف  الإجن��ازات  هذه  تت�ج  اأن  اأمل  وكلي 

اأر�س  من  تبقى  ما  بتحرير  لحق  وقٍت 

وتالل  �شبعا  م��زارع  يف  حمتلة  لبنانية 

كفر�ش�با والغجر، وا�شرتجاع كامل حق�قنا 

امل�شروعة.

ل ته�ن�ا اأمام املخاطر والتحديات، ول تعباأوا مبا 

اختالفها،  على  وجتاذبات  م�شاكل  من  بكم  يحيط 

ال�شعاب  تنجلي  والإمي����ان،  وال�شرب  ف��ب��الإرادة 

وينت�شر ال�طن.
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�آب/�أيلول

اإعداد:

ندين البلعة

ملء �لقلب و�لوجد�ن

2
0
0

8

م����ال���ي���د  م������ن   -

1982/8/11 - البرتون 

- ق�شاء البرتون.

اجلي�س  يف  تط�ع   -

�شابط  تلميذ  ب�شفة 

ط���ّي���ار اع���ت���ب���اراً من 

.2002/1/15

رتبة  اىل  رق����ي   -

من  اعتباراً  طّيار  مالزم 

وت���دّرج   ،2004/8/1

حتى  ال���رتق���ي���ة  يف 

بعد  طّيار  نقيب  رتبة 

ال�شت�شهاد.

- حائز:

امل����ي����دال����ي����ة   •
التذكارية للم�ؤمترات.

احلرب. • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

التقدير  و���ش��ام   •
الدرجة  م��ن  الع�شكري 

الف�شية.

العماد  ت��ن���ي��ه   •
قائد اجلي�س مرتني.

العماد  تهنئة   •

قائد اجلي�س مرتني.

دورات  ع��دة  ت��اب��ع   -

درا�شية يف الداخل ويف 

اخلارج.

بتاريخ  ا�شت�شهد   -

.2008/8/28

- عازب.

النقيب 

الطّيار 

ال�سهيد 

�سامر 

حنا

احلادثة

�شّجت جزين �شباح ي�م اخلمي�س 2008/8/28 

بخرب �سق�ط مروحية تابعة للجي�ش اللبناين ف�ق 

تلة �شجد يف ق�شاء جزين. قيادة اجلي�س - مديرية  

اإنه  فيه  قالت  احلادث  ح�ل  بياناً  اأ�شدرت  الت�جيه 

للق�ات  تابعة  ع�شكرية  ط�افة  قيام  اأثناء  »يف 

اجل�ية اللبنانية بطلعة تدريببة يف اأج�اء منطقة 

عنا�شر  من  ن��ار  لإط��الق  تعّر�شت  التفاح  اإقليم 

م�سلحة، مما دفع طاقمها اىل الهب�ط اال�سطراري 

اإ�شابة الط�افة  ف�ق تلة �شجد، وقد نتج عن ذلك 

وب��شر  حنا،  �شامر  الطّيار  الأول  املالزم  وا�شت�شهاد 

التحقيق يف احلادث«.

ُنقلت جثة ال�شابط ال�شهيد اىل م�شت�شفى ال�شيخ 

راغب حرب يف ت�ل قرب النبطية، قبل اأن ُتنقل 

لحقاً اىل امل�شت�شفى الع�شكري املركزي.

رحلة اجلثمان اىل مثواه الأخري

عند الثامنة من �شباح ي�م اجلمعة 29 اآب 2008 

املركزي  الع�شكري  امل�شت�شفى  يف  احتفال  اأقيم 

ثم  ذويه،  ال�شهيد اىل  النقيب  لِّم خالله جثمان  �شُ

حيث  ال��ب��رتون  مدينة  اىل  امل���ك��ب  انتقل 

البلدة  وفعاليات  والأ�شدقاء  الأقارب  ا�شتقبله 

واأهلها بنرث ال�رود والأرز وزغاريد الن�ش�ة.

اأ�ش�ات  ُحمل اجلثمان على الأكّف على وقع 

الأ�شهم النارية واأقفلت املحال التجارية كافة 

يف البرتون، وانتقل امل�كب اىل بلدة �شلعاتا 

اىل  ومنها  وع��ا���س،  ال�شهيد  ت��رع��رع  حيث 

حامات حيث منزل خطيبته مرييام عي�شى.

بعدها تابع امل�كب �شريه عرب طريق الك�رة 

بامل�شتقبلني  تعج  الطرقات  كانت  حيث 

اىل  و�ش�لً  النارية،  بالأ�شهم  ت�شج  وال�شماء 

�شناطا )ق�شاء البرتون( بلدة والدته حيث اأقيم 

له ا�شتقبال عند مدخل البلدة.  

ال�شهيد،  راأ���س  م�شقط  تن�رين،  يف  اأّم��ا 

وازدان��ت  للجثمان،  حا�شد  ا�شتقبال  فاأقيم 

اللبنانية  والأعالم  البي�شاء  بالأ�شرطة  ال�ش�ارع 

الأ�شهم  اأُطلقت  كما  اللبناين،  اجلي�س  و�شعارات 

النارية يف �شماء البلدة وُحمل اجلثمان على الأكف، 

�شرياً على الأقدام من مدخل تن�رين الف�قا و�ش�لً 

اىل �شاحة البلدة.

رافقت مرا�شم جنازة ال�شهيد ط�افتان ع�شكريتان 

من ن�ع »غازيل« حّلقتا ف�ق املكان وبدتا كن�شرين 

حزينني.

واأقيم لل�شهيد ماأمت ر�شمي و�شعبي حا�شد، ح�شره 

الل�اء الركن ج�رج الها�شم ممثالً رئي�س اجلمه�رية 

العماد مي�شال �شليمان، والعميد الركن عبد احلميد 

الركن  الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  ممثالً  دروي�س 

�شيا�شية  فعاليات  اىل  بال�شافة  امل�شري،  �ش�قي 

مل يدرك املالزم الأول الطّيار 

�سامر حنا، ول اأهله، ول خطيبته، 

اأنه يوّدعهم للمرة الأخرية. 

تركهم ليحّلق كالن�سر يف 

ال�سماء،  فعاد ليحّلق على الأكّف 

يف عر�ش �سهادة حرمهم فرحة 

عر�سه احلقيقي.

النقيب الطّيار ال�شهيد

�سامر حنا
عري�ش يف دار اخللد
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خمتلف  ع��ن  وممثلني  وع�شكرية 

ال�سباط  من  وح�سد  االأمنية  الق�ى 

ورفاق ال�شهيد.

معزوفة  اجلي�س  م��شيقى  عزفت 

لدى  ال�طني  الن�شيد  ولزمة  امل�تى 

وخروجه  الكني�شة  اىل  النع�س  دخ�ل 

منها، كما اأُطلقت الأ�شهم والعيارات 

النارية يف �شماء تن�رين.

كلمة قيادة اجلي�ش

العميد  األقى  اجل��ن��ازة  �شالة  بعد 

الركن دروي�س كلمة قيادة اجلي�س يف 

ال�شهيد الن�شر، فقال:

ال�شتاء،  رحم  من  الربيع  ي�لد  كما 

جديد،  من  الأم��ل  جذوة  تنم�  ومعه 

الذين  ب�شهدائه،  ال�طن  يحيا  كذلك 

اإرثه  اجل�شام  بت�شحياتهم  ي�شنع�ن 

املعن�ي، وحا�شره الق�ي وغده ال�اعد 

امل�شرق.

نف�شها  احلنطة  حبة  تبذل  وكما 

يف الرتاب، لتت�الد اأ�شعافاً م�شاعفة، كذلك يبذل 

�شجرة  ال�شخية  بدمائهم  ويروون  اأرواحهم  ال�شهداء 

ال�طن لتزهر وت�رق وتثمر، وت�شبح اأعمق جذوراً 

واأ�شلب ع�داً، تنب�س فيها روح احلياة من جيل اىل 

جيل.

اجلي�ش،  �سباط  خرية  من  �سابطاً  ن�دع  والي�م 

حلظة  منذ  والتف�ق،  امل�هبة  مالمح  عليه  بدت 

ان�ش�ائه حتت راية امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية، فراح يبذل 

اجلهد والتعب والعرق، وي��شع دائرة معارفه، حتى 

ن�ش�ر  من  ن�شراً  اأ�شبح  باأن  له طم�حاته،  حتققت 

ق�اتنا اجل�ية، ل يطيب له العي�س اإل ف�ق القمم، 

ول ير�شى اإل التحليق يف �شماء لبنان لتقر عيناه 

على كل ذرة من ترابه الغايل.

لقد كان �شهيدنا �شامر، يدرك متاماً ما قد ي�اجه 

اجل� من خماطر كثرية، لكن ذلك مل يحّد ي�ماً من 

عزميته ول من �شجاعته ول من اندفاعه اىل تلبية 

الذي  للق�شم  وفياً  ر�شالته  ملتزماً  ال�اجب،  نداء 

نذر حياته يف �شبيله، فاإذا به يرتفع �شهيداً يف 

الطاهر  بدمه  مفتدياً  والبط�لة،  الت�شحية  �شاحة 

وطنه لبنان الذي تفانى يف حبه وت�غل عميقاً يف 

الإخال�س له، حتى وهبه ربيع عمره وزهر �شبابه.

وخاطب ال�شهيد قائالً:

�شهيدنا البطل

بلدتك  اأح�شان  اىل  ال��ي���م  تع�د 

نع�مة  منذ  ورعتك  اأنبتتك  التي 

ورفاق  الأه��ل  قل�ب  ويف  اأظ��اف��رك، 

عرفك،  م��ن  وك��ل  والأح��ب��ة  ال�شالح 

العي�ن.  القل�ب ويدمي  جرح يع�شر 

ل��ق��د اف��ت��ق��دن��اك ع��ل��م��اً م��ن اأع���الم 

م�شتقيماً  ع�شامياً  �شابطاً  اجلي�س، 

باالن�سباط  متميزاً  ال�سيف،  كحد 

واملناقبية ودماثة اخللق. افتقدناك 

رفيق �شالح، يحظى باحرتام وتقدير 

تنفيذ  يف  يندفع  ح���ل��ه،  م��ن  ك��ل 

املهمات اىل اأق�شى احلدود، ويتحمل 

�شدر.  برحابة  وامل�شقات  ال�شعاب 

افتقدناك ابن عائلة كرمية، متاأ�شلة 

ال�شباب،  خ���رية  اأجن��ب��ت  امل��ن��ب��ت 

واأن�شاأتهم على حمبة اجلي�س وال�طن 

والف�شائل احلميدة  بالقيم  والتم�شك 

واإرادة اخلري للقريب والبعيد.

حتية اإكبار واإجالل اىل روحك ال�شاخمة 

يف عامل املجد واخلل�د، ودمت اأيها ال�شهيد البطل 

ماأثرة على طريق ال�شرف والت�شحية وال�فاء، وجنماً 

�شاطعاً يف �شماء ال�طن.

رفاق ال�سالح والدرب

كما كانت كلمة با�شم رفاق ال�شهيد األقاها املالزم 

من  القلب  من  وداع  وكلمة  ل�باين،  حممد  الأول 

حفل  تنتظر  كانت  التي  عي�شى  مرييام  خطيبته 

يف  ال�شهر  ح�اىل  بعد  �شامر  النقيب  من  زفافها 

عر�س كبري يف الكني�شة التي احت�شنت الي�م عر�س 

ال�شهادة يف تن�رين.

زار قائد اجلي�س العماد جان قه�جي، كني�شة مار ا�شطفان - البرتون، 

حيث قّدم التعازي من�هاً اأمام اأفراد العائلة مب�شرية ال�شهيد ومناقبيته 

الع�شكرية، واأدائه ال�اجب الع�شكري بكل تفاٍن و�شجاعة واإخال�س، م�ؤكداً 

باأن �شهادته هي ذخر للجي�س وو�شام رفيع يعّلق على �شدر ال�طن.

وقد اأعرب ذوو ال�شهيد عن �شكرهم القائد ملبادرته، م�ؤكدين بقاءهم 

ال�حدة  حامي  للجي�س،  ال�شامية  بالر�شالة  الإميان  يف  عهدهم  على 

ال�طنية و�شامن احلرية وال�شتقرار.

قائد اجلي�ش:

�سهادته ذخٌر للجي�ش وو�سام على �سدر الوطن

زار رئي�س اجلمه�رية العماد مي�شال �شليمان، يرافقه رئي�س الأركان 

يف اجلي�س الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، منزل النقيب ال�شهيد �شامر 

حنا يف بلدته تن�رين، حيث قّدم التعازي اىل اأهل النقيب الطّيار 

ال�شهيد، منّ�هاً مبا كان يتمتع به من مناقبية يف امل�ؤ�ش�شة التي 

نذر حياته لها.

رئي�ش اجلمهورية

قّدم تعازيه لعائلة ال�سهيد











مزيد من ال�سهداء

للجي�ش
يف انفجار

غادر

وكاأن هذه 

البزة ل ُتعرف 

ول ُترى اإل 

اإذا انب�شطت 

على اأكتاف 

الرجال ي�شّدها 

الفخر...

�آب/�أيلول

اإعداد:

نينا عقل خليل

قدرنا �ل�سهادة

2
0
0

8

انب�سطت  اإذا  اإل  ُترى  ول  ُتعرف  ل  البزة  هذه  »وكاأن 

على اأكتاف الرجال، وانعطفت حول زنودهم ال�سمراء 

ي�سّدها الفخر والعتزاز، وتغمرها املاآثر«...

عن  ال�سريبة  يدفعوا  اأن  الأبطال  هــوؤلء  قدر  وكــاأن 

م�سّمخة  بالعرق  قوافل،  تتبعها  قوافل  الوطن، 

اأيامهم وبالدم منا�سباتهم.

فمن جديد دفع اجلي�ش دماً غالياً مع ا�ستهداف يد 

كانوا يف طريقهم من  ع�سكريني  والإرهــاب  الإجــرام 

ال�سمال اىل مراكز اخلدمة يف اجلنوب و�سواه من اأنحاء 

الوطن.

يد الغدر والإجرام ح�سدت ع�سرة �سهداء ان�سموا اىل 

رفاق ا�ست�سهدوا بالأم�ش، اأو قبله، منذ �سهر، اأو �سنة، 

امتداد  باتت على  ال�ست�سهاد  �سنوات... فمحطات  اأو 

الأيام...

يف  عارمة  ا�ستنكار  موجة  اأثــارت  الب�سعة  اجلرمية 

لبنان وعلى امل�ستويات الر�سمية وال�سعبية كافة.

دعا  العميق  اأمله  عن  عرّب  الذي  اجلمهورية  رئي�ش 

الأجهزة املعنية اىل تكثيف العمل لالإ�سراع يف ك�سف 

واحلكومة  النواب  جمل�ش  رئي�سا  ا�ستنكر  واإذ  اجلناة. 

املرجعيات  عن  الإدانـــة  مواقف  �سدرت  اجلرمية، 

والفعاليات املختلفة يف البالد. وقال وزير الدفاع »لن 

يهداأ لنا بال حتى نك�سف الرهابيني... ون�سوقهم اىل 

العدالة...«، بينما اأعلن قائد اجلي�ش بالنيابة اأن 

ما ح�سل لن يثني اجلي�ش عن القيام بواجباته 

على  �سيزيده عزماً  بل  �سعبه،  الوطنية جتاه 

الت�سدي لكل اأ�سكال الفنت...«.

احتفالً  اجلي�ش  قيادة  اأقامت  اجلرمية  وغداة 

مّت  طرابل�ش  يف  الأوملبي  امللعب  يف  مهيباً 

خالله تكرمي ال�سهداء قبل ت�سليم جثامينهم 

اىل عائالتهم، حيث نقلوا اىل بلداتهم وقراهم 

و�سّيعوا يف ماآمت ر�سمية و�سعبية حا�سدة.
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اجلرمية

�شارع  التل،  حملة  ويف   ،2008/8/13 �شباح 

نا�شفة  عب�ة  انفجرت  طرابل�س،  يف  امل�شارف 

م��ش�عة داخل حقيبة عند نقطة جتّمع للع�شكريني 

الذين ي�شتقل�ن البا�س لالنتقال اىل مراكز عملهم 

ا�شت�شهاد  اىل  النفجار  اأدى  واجلن�ب.  بريوت  يف 

ع�شرة ع�شكريني ومدنَيني اثنني، واإ�شابة ع�شرات 

مّت  خمتلفة،  بجروح  واملدنيني  الع�شكريني  من 

نقلهم اىل امل�شت�شفيات للمعاجلة.

اجلي�س  ق�ى  فر�شت  الف�ر،  وعلى 

وبا�شرت  املكان  ح���ل  اأمنياً  ط�قاً 

التحقيق باحلادث.

الت�جيه،  مديرية   - اجلي�س  قيادة 

اىل  اأ�شارت  عنها،  �شادر  بيان  ويف 

ي�شتهدف  الإرهابي  النفجار  هذا  اأن 

وم�شرية  اجلي�س  مبا�شر،  ب�شكل 

ال�شلم الأهلي يف البالد، ولفتت اىل 

اأن ما ح�شل، ه� ا�شتغالل وا�شح من 

ال�شجالت  لتداعيات  الإره��اب  قبل 

ازدادت  ال��ت��ي  احل���ادة،  ال�شيا�شية 

الأخ��رية، مع ما  الآون��ة  وتريتها يف 

امل�ؤ�ش�شة  لت�شحيات  تنكر  من  جاء 

حماية  يف  ول��دوره��ا  الع�شكرية، 

ال�شتقرار العام، و�شمان وحدة ال�طن 

و�شيغة العي�س امل�شرتك بني اأبنائه.

رئي�ش اجلمهورية:

دعوة اىل امل�سارحة

وامل�ساحلة والتوّحد

رئي�س اجلمه�رية اللبنانية العماد 

»اجلي�س  اأن  اأك��د  �شليمان  مي�شال 

تخ�شع  لن  الأمنية  والق�ى  اللبناين 

مل��ح��اولت اإره��اب��ه��ا ب��الع��ت��داءات 

وتط�ل  تط�لها  ال��ت��ي  واجل���رائ���م 

اجلي�س  وتاريخ  امل��دين،  املجتمع 

ي�شهد بذلك«.

و�شدر عن املديرية العامة لرئا�شة 

اجلمه�رية البيان الآتي:

اجلمه�رية  رئي�س  فخامة  »اإن 

يدين  �شليمان  مي�شال  ال��ع��م��اد 

يف  وقعت  التي  الإرهابية  اجلرمية 

طرابل�س وح�شدت عدداً من ال�شهداء 

الآمنني  ورّوعت  ومدنيني  ع�شكريني  من  الأبرياء 

يف منازلهم اأو يف طريقهم اىل اأعمالهم.

ملا  العميق  اأمله  عن  الرئي�س  فخامة  يعرّب  واإذ 

ذوي  اىل  التعازي  باأ�شدق  يت�ّجه  فاإنه  ح�شل، 

ال�شهداء، والتمنيات بال�شفاء العاجل للجرحى، وه� 

والت�ّحد  وامل�شاحلة  امل�شارحة  اىل  الدع�ة  يجدد 

وال�شم�د يف وجه هذا الإرهاب الذي يطال اجلميع 

بال ا�شتثناء، ول ي�شب اإل يف خانة العدو الإ�شرائيلي، 

لبنـان الر�سمي وال�سعبي اإ�ستنكـر اجلرمية وقيادة اجلـــــــي�ش �سّيعت ال�سهداء يف احتفال مهيب



وهذا ما ي�شت�جب ال�ق�ف 

�شفاً واحداً و�شداً منيعاً يف وجهه.

اىل  املعنية  الأج��ه��زة  �شليمان  الرئي�س  ودع��ا 

تكثيف العمل لالإ�شراع يف ك�شف اجلناة ومنعهم 

من التمادي يف غّيهم«.

وزير الدفاع الوطني:

اجلي�ش م�ستمر يف مواجهة الإرهاب بكل ثبات 

واإميان

وعقب  امل���ر،  اليا�س  ال�طني  ال��دف��اع  وزي���ر 

ا�شتهداف اجلي�س وامل�اطنني يف النفجار الإرهابي 

غدرت  التي  املجرمة  »اليد  اأن  اأكد  طرابل�س،  يف 

بال�شهداء الع�شكريني واملدنيني يف طرابل�س لن 

تفلت من العقاب«، وقال: »لن يهداأ لنا بال حتى 

نك�شف الإرهابيني املجرمني ونطاردهم ون�ش�قهم 

اىل العدالة ملحاكمتهم، واجلي�س الذي دفع الكثري 

من الت�شحية والدم من اأجل لبنان امل�ّحد امل�شتقر 

احلر، لن تنال من �ش�كته جرمية ول يخيفه غدر بل 

على العك�س، اإن جي�شنا يزداد ق�ة وعزماً ملكافحة 

اجلبناء  املجرمني  واعتقال  اأوكاره  و�شرب  الإرهاب 

اأينما اختباأوا«.

من  اأت��ق��ّدم  اإذ  »واإين  امل���ر:  ال���زي��ر  واأ���ش��اف 

اللبنانيني عم�ماً ومن اأهايل ال�شهداء الع�شكريني 

الأبرياء  واملت�شررين  اجلرحى  وجميع  واملدنيني 

ا�شتمرار  على  اأعاهد  احلارة،  وامل�ؤا�شاة  بالتعزية 

م�اجهة  يف  واإمي��ان  ثبات  بكل  اجلي�س  م�شرية 

الإرهاب.
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كل  وت���ف��ري  اجلي�س  تعزيز  على  اأع��اه��د  كما 

اأ�شرع  يف  والل�ج�شتية  الع�شكرية  م�شتلزماته 

ال�طنية،  واجباته  اأداء  من  يتمكن  لكي  وق��ت 

على  احلرب  يف  جديدة  مرة  لبنان  ينت�شر  ولكي 

وب�حدة  الأمنية  ق�اه  و�شائر  جي�شه  بق�ة  الإرهاب 

يف  الكرمية،  احلرة  احلياة  على  واإ�شرارهم  اأبنائه 

وطن ي�ش�ده الأمن وال�شتقرار حتى ل تذهب دماء 

ال�شهداء هدراً«.

احتفال تكرميي

قيادة اجلي�س كّرمت ال�شهداء الع�شرة يف احتفال 

طرابل�س  ملعب  يف  اأقامته  و�شعبي  ر�شمي 

ممثالً  بارود  زياد  الداخلية  وزير  ح�شره  الأوملبي، 

رئي�س اجلمه�رية العماد مي�شال �شليمان، النائب 

الأ�شتاذ  الن�اب  جمل�س  رئي�س  ممثالً  وّن��س  بدر 

رئي�س  خالد قباين ممثالً  الدولة  وزير  بري،  نبيه 

الرئي�شني  عن  ممثل�ن  ال�شني�رة،  ف�ؤاد  احلك�مة 

اليا�س املر،  وال�زير  عمر كرامي وجنيب ميقاتي 

م�شباح  ال��ن��ائ��ب 

الأحدب، قائد اجلي�س 

الركن  الل�اء  بال�كالة 

���ش���ق��ي امل�����ش��ري، 

لق�ى  العام  املدير 

الأم�������ن ال���داخ���ل���ي 

ريفي،  اأ�شرف  الل�اء 

ال�شمال  حم���اف���ظ 

قال��س،  ن��ا���ش��ي��ف 

رئي�س احتاد بلديات 

الفيحاء ر�شيد جمايل 

اجلي�ش  �سباط  وكبار 

وفعاليات  ط�ائف  وروؤ�شاء  الداخلي  الأم��ن  وق�ى 

اجتماعية وح�شد من ذوي ال�شهداء.

كلمة اللواء الركن امل�سري

الأهايل  هتافات  وو�شط  امل��شيقى  وقع  على 

امللعب  اىل  ال�شهداء  نع��س  اأُدخلت  وت�شفيقهم 

بالعلم  وجمّللة  ال��رف��اق  اأك��ت��اف  على  حمم�لة 

الل�اء  األقى  التكرمي،  مرا�شم  اأداء  وبعد  اللبناين. 

الركن امل�شري كلمة قال فيها:

»قدر لبنان اأن ي�اجه امل�شاعب واحدة تل� الأخرى، 

وقدر اأبنائه اأن ي�شّح�ا يف �شبيله، مقّدمني الغايل 

والنفي�س يف �شاحات احلرية والكرامة.

اأكد قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري »ان ما ح�شل 

جتاه  ال�طنية  ب�اجباته  القيام  عن  اجلي�س  يثني  لن  طرابل�س  يف 

واإ�شراراً  الفنت،  اأ�شكال  لكل  الت�شدي  على  �شيزيده عزماً  بل  �شعبه، 

على مالحقة القتلة املجرمني حتى ت�قيفهم و�ش�قهم اىل العدالة«.

كالم الل�اء الركن امل�شري جاء خالل زيارة تفّقد خاللها اأحد الع�شكريني 

النفجار  جراء  من  البليغة  لإ�شابته  بريوت  اىل  نقل  الذي  اجلرحى، 

م�شت�شفيات  يف  اجلرحى  عيادة  ع�شكرية  وف���داً  وكّلف  الرهابي، 

منطقة ال�شمال، لل�ق�ف على اأو�شاعهم ال�شحية وحاجاتهم، ومتنى 

جلميع الع�شكريني واملدنيني اجلرحى ال�شفاء العاجل.

قائد اجلي�ش بالنيابة

انفجار طرابل�ش لن يثني

اجلي�ش عن القيام بواجباته
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وهي  احلبيبة،  املنطقة  هذه  على  غريباً  لي�س 

النجمة ال�شمالية على خّد ال�طن، اأن ينربي اأبناوؤها 

نداء  ملّبني  والعطاء،  والت�شحية  للبذل  دائ��م��اً 

ال�اجب، مقتفني اأثر الأجداد، رافعني العلم ال�طني 

هذا  وال�شنديان،  كالأرز  ال�شاخمة  تاللنا  ف�ق  عالياً 

الآكام،  غي�م  وتظلله  الأزاه��ري  يظّلل  الذي  العلم 

وتلفحه الرياح قبيل انكفائها يف كّل اجّتاه حاملًة 

العنف�ان والبط�لت، وحمّدثًة كل ذي �شمع  اأخبار 

واندفاع  الأم��ه��ات،  وتعاطف  الآب��اء  متا�شك  عن 

الإخ�ة ال�احد حمل اأخيه، فكاأن هذه البزة الكرمية ل 

ُتعرف ول ُترى، اإل اإذا انب�شطت على اأكتاف ه�ؤلء 

ي�شّدها  ال�شمراء،  زن�دهم  ح�ل  وانعطفت  الرجال، 

الفخر والعتزاز وتغمرها املاآثر.

اأفرادها  اإنها قافلة جديدة من الأبطال يت�شابق 

به  ترتب�س  وطناً  افتدوا  اأن  بعد  اخلل�د،  دار  اإىل 

وخلف  الظالم،  �شتائر  بني  اجلبان  الإره��اب  اأي��دي 

عن  جي�سنا  يثني  لن  ذلك  لكّن  ال�سباح.  خي�ط 

متابعة م�شرية الدفاع عن لبنان، وت�طيد �شلمه 

والتقدم،  الزده��ار  نح�  طريقه  وم�اكبة  الأهلي، 

واملجد  البط�لة  على  تربى  قد  واأن��ه  خ�ش��شاً 

والفتخار«.

واأ�شاف قائالً:

الغدر  يد  اقرتفتها  التي  النكراء  اجلرمية  »اإن 

ا�شتنكار  م��شع  هي  البا�شلة،  املدينة  هذه  يف 

وا�شتهجان من قبل امل�اطنني جميعاً، وقد تلّقينا 

امل�اقف امل�ؤيدة للجي�س وال�شاجبة للجرمية، من 

ومن  والجتماعية،  ال�شيا�شية  الفعاليات  خمتلف 

من  الكثري  وردن��ا  كما  الدينية،  املرجعيات  كل 

م�اقف التاأييد والت�شامن مع امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية 

ت�شم  التي  القيادات  تلك  الأمنية،  القيادات  من 

الت�شحية  يف  بدورهم،  ي��رتددون  ل  �شالح  رف��اق 

يف  الأخطار،  مل�اجهة  ال�اجب  دعاهم  متى  بالدم 

الدفاع عن البالد. اإننا نرى يف ذلك دعماً معن�ياً 

اأبناء  ويدفع  والتقدير،  الحرتام  ي�شتحق  ومادياً 
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اجله�د  و�شم  التكاتف  من  املزيد  اإىل  م�ؤ�ش�شتنا 

وزيادة ال�شهر دفاعاً عن ال�طن، وتر�شيخاً ل�حدته 

احل�شارة  يف  الريادي  لدوره  وا�شتعادة  ال�طنية، 

والإبداع والتط�ر، وحماية ملنجزات اأبنائه، ودعماً 

مل�شرية عهده اجلديد.

لقد كان رفاقكم يف طريقهم من خزان اجلي�س 

املنية  وح��دائ��ق  عكار  ق��رى  يف  خيله  وملعب 

واأحياء طرابل�س ومينائها، اإىل اجلن�ب اإىل بلدات 

النت�شار من راأ�س الناق�رة اإىل مزارع �شبعا، اإىل 

قمم البط�لة، اإىل ال�شف�ح التي اندحر عنها العدو 

اأبناء  فيها  نازله  التي  ال�شه�ل  واىل  الإ�شرائيلي، 

وبريوت،  واجلبل  البقاع  واأبناء  وال�شمال  اجلن�ب 

كان  لقد  مهزوماً.  مدبراً  ف���ىّل  عليه  وانت�شروا 

رفاقكم يف طريقهم حلماية احلدود وال�ق�ف اإىل 

جانب امل�اطنني يف وجه هذا العدو املرتب�س �شراً 

بال�طن، فاأتت يد الإرهاب لتنال منهم يف الداخل 

الأهلي،  ال�شلم  يف حماولة جديدة يائ�شة لزعزعة 

العدو  مقاومة  على  اللبنانية  القدرة  واإ�شعاف 

وم�اجهة اأطماعه وردع خمططاته«.

واأردف قائالً:

»�شريبة الدم ال�شخية هذه، التي قّدمها جن�دنا 

لتقدميها  رفاقهم  يندفع  والتي  اأم�س،  �شباح 

ال�طن،  واأع��داء  الإره��اب  م�اجهة  يف  �شباح،  كل 

به  �شدحت  ال���ذي  م  للق�شَ عف�ية  تلبية  ه��ي 

اجلي�س  اأن  امل�شري،  �ش�قي  الركن  الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  اأكد 

�شيبقى باملر�شاد لالإرهابيني و�شيتعامل بكل حزم مع اأعمال ال�شغب 

واإثارة الفنت اأينما ُوجدت.

كالم الل�اء الركن امل�شري جاء خالل اجتماع عقده يف الريزة، ح�شره 

الأو�شاع  تقييم  جرى  حيث  الكربى،  ال�حدات  وق��ادة  القيادة  اأرك��ان 

يف  وخ�ش��شاً  املتخ�ذة،  امليداني�ة  والإج�����راءات  البالد  يف  الأمنية 

مدينة  يف  ح�شل  الذي  الإرهابي  النفجار  �ش�ء  على  ال�شمال  منطقة 

طرابل�س.

الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  ا�شتهداف  اأن  اىل  اأ�شار  امل�شري  الركن  الل�اء 

وي�شّكل  باأ�شره،  للبنان  ا�شتهداف  ه�  الإرهابي  العمل  بهذا  مبا�شرة 

حماولة يائ�شة للنيل من دور اجلي�س ال�شامن ل�حدة ال�طن وم�شرية 

�شلمه الأهلي، ولفت اىل وج�ب البتعاد عن التحليالت وال�شتنتاجات 

امل���ت���ع���ل���ق���ة 

ب���خ���ل���ف���ي���ات 

اجلرمية وه�ية امل�شتفيدين منها، ا�شتباقاً لنتائج التحقيق اجلاري، 

م�شدداً على ا�شتقاء الدرو�س والعرب مما ح�شل، والعمل نح� مزيد من 

ال�عي واليقظة وال�شهر على اأمن امل�اطنني مهما غلت الت�شحيات.

ك�نه  الإجرامية،  اأهدافه  حتقيق  ي�شتطيع  لن  الإره��اب  باأن  وجزم 

العي�س  ب�شيغة  املتم�شك  اللبناين  املجتمع  ن�شيج  اىل  ينتمي  ل 

امل�شرتك بني خمتلف مك�ناته، م�ؤكداً باأن اجلي�س �شيبقى باملر�شاد 

لالإرهابيني، و�شيتعامل بكل حزم مع اأعمال ال�شغب واإثارة الفنت اأينما 

ال�شكالت  حل�شم  وق�ة  ب�شرعة  التدخل  اىل  الع�شكريني  داعياً  وجدت، 

اىل  وت�شليمهم  ت�قيفهم  حتى  بالأمن  املخلني  ومالحقة  الأمنية، 

الأجهزة الق�شائية املخت�شة.

دعا الع�شكريني

اىل التدخل ال�شريع واحلا�شم

اللواء الركن امل�سري:

اجلي�ش باملر�ساد لالإرهابيني



حناجرهم جميعاً حلظة التحاقهم مب�ؤ�ش�شة ال�شرف 

والت�شحية وال�فاء، واإن امل�شاعر ال�طنية ال�شادقة 

مبدينتها  املنطقة،  هذه  اأبناء  عنها  عرّب  التي 

للتربع  يت�شابق�ن  راح���ا  حني  وقراها،  وبلداتها 

بالدم وت�شميد اجلراح وا�شتقبال ال�شهداء بالإجالل 

والتهّيب، لي�شت غريبة اأبداً عنهم ول عن عق�لنا 

ح�ل  يلتف  الذي  ال�شعب  مدر�شة  فهنا  واأفكارنا، 

الزمن  ر�شخها  الّتي  العطاء  معاين  وهنا  جي�شه، 

ي�ماً بعد ي�م يف هذه البالد، والتي بّينت للجميع 

اأن وطناً ه�ؤلء اأبناوؤه، لن يرتاجع ولن يركع«.

وختم بالق�ل: »اإنني اأثّمن عالياً م�شاركتكم الي�م 

يف تكرمي �شهداء لبنان، واأقّدر عاطفتكم ال�طنية 

التعبري  يف  املخل�س  واندفاعكم  ه��ذه،  العارمة 

ديه لالإرهاب، واأتقّدم  عن دعمكم للجي�س يف ت�شّ

واأهاليهم،  الأبطال  ال�شهداء  عائالت  من  بعزائي 

عائالت  اأوا���ش��ي  كما  وروؤ�شائهم،  رفاقهم  وم��ن 

الإخ�ة ال�شهداء املدنيني الذين �شارك�ا م�ؤ�ش�شتهم 

الع�شكرية يف ر�شالة ال�شت�شهاد واخلل�د، م�ؤكدين 

بذلك اأنهم قريب�ن منها يف ال�شّراء وال�شّراء، وهذا 

ه�  لبنان...  ال�طني:  كتابنا  عناوين  من  واح��د 

اجلي�س وال�شعب ل ينف�شالن.

اأن نبقى اأوفياء للق�شم ولدماء  عهداً لكم جميعاً 

ال�شهداء، واأن نتابع امل�شرية معاً من اأجل

خال�س لبنان«.

اىل جنات اخللد

النع��س  انطلقت  التكرمي،  مرا�شم  انتهاء  بعد 

بطيئة  بخطى  ال�شالح  رفاق  اأكف  على  املحم�لة 

وحزينة، وو�شط ع�ش�رات الأكاليل وعلى وقع الأحلان 

احلزينة وت�شفي�ق امل�شاركني، اىل خارج امللعب 

نقلته  اإ�شعاف  �شيارة  يف  نع�س  كل  و�شع  حيث 

برفقة اأفراد عائلته اىل بلدته حيث اأقيمت ال�شالة 

لراحة اأنف�شهم يف ماآمت ر�شمية و�شعبية حا�شدة.

الركن  ال��ل���اء  بالنيابة  اجلي�س  قائ�د  وتقّب�ل 

تعازي  الثالثة  الروؤ�شاء  ممثل�  يح�طه  امل�شري 

احل�ش�ر.

وكانت ق�ى اجلي�س والق��ى الأمني�ة ق�د اتخ�ذت 

الطريق  ط��ل  على  م�ش�ددة  اأمني�ة  تدابي�ر 

التي  ال�ش�ارع  ويف  البلدي،  امللعب  اىل  امل�ؤدية 

�شلكتها م�اكب ال�شهداء الأبط�ال خالل 

انتقالهم اىل مناطقهم.
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النابل�شي  عفيف  ال�شيخ 

اأكد يف كتاب  رئي�س هيئة علماء جبل عامل 

اىل قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي 

العملية  لهذه  ال�شديد  »ا�شتنكارنا  امل�شري 

مالحقة  »اىل  ودع��ا  الإج��رام��ي��ة«  الره��اب��ي��ة 

ينال�ا  كي  العدالة  اىل  و�ش�قهم  مرتكبيها 

الق�شا�س املنا�شب...«.

واع��ت��رب »ال��ل��ق��اء الإ���ش��الم��ي ال����ح���دوي«، 

الت�شنج  حلالة  ترجمة  الآث��م  »النفجار  اأن 

ال�شيا�شي... ما يدل على اأن املرتب�شني �شراً 

يف  وخ�ش��شاً  نا�شطني  زال���ا  ما  البلد  بهذا 

ال�شمال منذ اأحداث نهر البارد اىل الي�م...«. 

حتقق  لن  اجل��رائ��م...  هذه  »اأن  اللقاء  وراأى 

وحدة  على  الرابح  الرهان  ويبقى  اأهدافها، 

اللبنانيني وعلى منعة اجلي�س اللبناين...«.

وبا�شم جمل�س اأمناء الإنقاذ 

قال  ل��ب��ن��ان  يف  ال���ش��الم��ي 

�شناوي،  علي  حممد  الدكت�ر 

جم��دداً  الره����اب  ���ش��رب   ...«

طرابل�س و�شال دم الع�شكريني 

الرهابيني  اإن  وامل��دن��ي��ني... 

طرابل�س  حت�يل  على  ي�شرون 

البغي�س...  لالقتتال  �شاحة  اىل 

الإقت�شادية  بنيتها  وت��دم��ري 

والتزامها  ال�طني�ة  ووحدته�ا 

يجّنبها  ات��ف��اق  ك��ل  وواأد  ال��دول��ة 

حتقيق  مطل�ب  ال�����ش��راع��ات... 

اإدانته  تثبت  من  كل  واإحالة  فاعل 

اىل حماكمة ع�شكرية عاجلة وتنفيذ 

اأحكام الإعدام يف ال�شاحة نف�شها...«. 

يف  بلجيكا  �شفارة  تقّدمت  كذلك 

عائالت  من  احل��ارة  بتعازيها  ب��ريوت 

ال�شهداء ومن قيادة اجلي�س.

في�شل  لبنان  يف  اليمن  �شفري  ومن 

اجلي�س  قيادة  اىل  ورد  را���س  اأب���  اأم��ني 

اليمنية  اجلمه�رية  »با�شم  دان  كتاب 

والإرهابي  الإجرامي  العمل  و�شعباً  قيادة 

وذهب  طرابل�س  �شرب  ال��ذي  ال�شنيع 

�شحيته ثلة من الع�شكريني واملدنيني«.

ويف كتاب من عبا�س زكي ممثل اللجنة 

الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 

»ببالغ  ج��اء:  اللبنانية،  اجلمه�رية  ل��دى 

التاأثر واحلزن تلقينا نباأ اجلرمية الرهابية... 

احلزن...  ال�شهداء  عائالت  ون�شاطر  ن�شاطركم 

ونعرب لكم عن غ�شبنا وا�شتنكارنا...«.

�شربل  ب�داب�شت  يف  لبنان  �شفري  وم��ن 

امل�شري  الركن  ال��ل���اء  اىل  وردت  ا�شطفان 

برقية تعزية وفيها:

والأمل تبلغنا اخلرب  الذه�ل  »بقلب يتملكه 

اأبطال  من  اأخرى  قافلة  با�شت�شهاد  املاأ�ش�ي 

اجلي�س اللبناين البا�شل. بالأ�شالة عن نف�شي 

يف  اللبنانية  واجلالية  لبنان  �شفارة  وبا�شم 

�شخ�شياً  منكم  احلارة  بالتعازي  اأتقّدم  املجر، 

ومن قيادة اجلي�س اللبناين امل�قرة...

حمى اهلل اجلي�س اللبناين، ليبقى لبنان«. 

قال  اجلي�س  قيادة  اىل  وجهه  كتاب  ويف 

النائب نبيل نق�ل:

»لن تق�ى على جن�دنا امل�ؤامرات وم�شرية 

�شهداوؤنا  جعل  لقد  م�شتمرة...  الدولة  بناء 

ودافع�ا  لهم  قدوة  الع�شكري  مهم  َق�شَ الأبرار 

ع��ن ل��ب��ن��ان وق���ّدم����ا دم��ه��م ع��ل��ى مذبح 

ال�طن...«.

ومن  اللبناين  اجلي�س  من  نق�ل  وت��ق��ّدم 

عائالت ال�شهداء باأحر التعازي.

اىل  جم��دلين  عاطف  النائب  كتب  ب��دوره 

قيادة اجلي�س:

»يف كل مرة يرتب�س فيها الأعداء بلبنان، 

وق�ته،  وح��دت��ه  رم��ز  جي�شه  ي�شتهدف�ن 

على  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  �شهداء  وي�شقط 

مذبح حماية هذا ال�طن...

اأبطال  من  تنال  لن  والإج���رام...  الغدر  يد 

اجلي�س...«.

الق�مي  ال�ش�ري  اأعرب رئي�س احلزب  كذلك 

للجرمية  ال�شديدة  »اإدان��ت��ه  عن  الجتماعي 

حافلة  ا�شتهدفت  التي  املروعة  الإرهابية 

اىل  البا�شل  جي�شنا  من  جن�داً  تقّل  مدنية 

من  ع��دداً  فيهم  فاأوقعت  خدمتهم  مراكز 

م�شاعر  اأبلغ  عن  وعرّب  واجلرحى«.  ال�شهداء 

احلزن معلناً وق�ف احلزب »اىل جانب جي�شنا 

لتحقيق  قيادته  مع  وت�شامنه  البا�شل... 

الأمن وال�شتقرار... ول��شع حد لكل املجرمني 

ومثريي الفنت...«.

كتابها  يف  اعتربت  الأ�شرة  تنظيم  جمعية 

امل�ّجه اىل الل�اء الركن امل�شري، »اإن ال�شهداء 

مت�ح�شة...  بربرية  بفعل  �شقط�ا  الذين 

املحبني  املخل�شني  اللبنانيني  كل  اأبناء  هم 

غدر  الذين  وال�شهداء  وجي�شهم،  ل�طنهم 

بهم هم اأعمدة ال�شلم الأهلي يف لبنان...«. 

هذه  مثل  »باأن  ثقتها  عن  اجلمعية  واأعربت 

على  التاأثري  ت�شتطيع  لن  القذرة  امل�ؤامرات 

�شيبقى  وه���  وم���اق��ف��ه،  اجلي�س  قناعات 

العبث  نف�شه  له  ت�شّ�ل  من  لكل  باملر�شاد 

بال�شلم الأهلي يف لبنان«.

ويف كتابه دان الحتاد العمايل العام اجلرمية 

املجتمع  هيئات  وق�ف  »�شرورة  على  واأك��د 

اللبناين،  اجلي�س  جانب  اىل  كافة  امل��دين 

واتخاذ اأعلى درجات التكاتف وال�حدة مل�اجهة 

الأبي  و�شعبه  لبنان  ي�شتهدف  الذي  الإرهاب 

وجي�شه البطل...«.

اأثارت اجلرمية التي 

ا�ستهدفت ع�سكريني من اجلي�ش اللبناين 

ومدنيني اأبرياء يف طرابل�ش موجة عارمة من 

ال�ستنكار. واىل املواقف التي دانت اجلرمية 

ودعت اىل ك�سف الفاعلني ومعاقبتهم، تلقى 

قائد اجلي�ش بالنيابة �سيالً من الت�سالت من 

�سخ�سيات �سيا�سية وروحية وفعاليات وو�سلت 

اىل قيادة اجلي�ش برقيات وكتب عرّبت عن 

اأ�صفها ل�صقوط مزيد من ال�صهداء يف �صفوف 

اجلي�ش، وتقّدمت من القيادة ومن اأهايل 

ال�سهداء باأحّر التعازي، معلنة الوقوف اىل 

جانب املوؤ�س�سة الع�سكرية.
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ات�سالت 

وبرقيات

ا�ستنكاراً

للجرمية

ودعماً للجي�ش



 -  1971/3/22 م�اليد  م��ن   -

بعلبك.

بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت��ط��ّ�ع   -

.1992/4/9

- من عداد ل�اء امل�شاة الثاين ع�شر 

- ال�شرية 1201.

- حائز:

مرتني. احلرب  • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •
الربونزي مرتني.

للعام  امل���ؤمت��رات  ميدالية   •
2002 مرتني.

اجلي�س  قائد  العماد  تن�يه   •
اأربع مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
20 مرة

 12 الأرك���ان  رئي�س  تهنئة   •
مرة.

البقاع  منطقة  قائد  • تهنئة 
مرتني.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- متاأهل وله ولد واحد.

الرقيب ال�سهيد 

م�سطفى علي ال�سل

 -  1976/4/20 م�اليد  م��ن   -

منيارة - ق�شاء عكار.

بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت��ط��ّ�ع   -

.1996/3/9

- من عداد ل�اء احلر�س اجلمه�ري 

- �شرية القيادة.

- حائز:

احلرب. • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •
الربونزي مرتني.

للعام  امل���ؤمت��رات  ميدالية   •
2002 مرتني.

اجلي�س  قائد  العماد  تن�يه   •
اأربع مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
17 مرة.

الأرك�����ان  رئ��ي�����س  • ت��ه��ن��ئ��ة 
للعمليات.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- عازب.

الرقيب ال�سهيد عماد 

نعيم عبد النور
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 -  1979/12/20 م�اليد  من   -

ذوق احلبال�شة - عكار.

من  اعتباراً  اجلي�س  يف  تطّ�ع   -

خدماته  وم���ّددت   ،1995/5/13

اعتباراً من 2006/8/19.

احل��ادي  امل�شاة  ل���اء  ع��داد  م��ن   -

ع�شر.

- حائز:

احلرب. • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •
الربونزي.

اجلي�س. قائد  العماد  • تن�يه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

امل�شاة  ل���اء  قائد  تهنئة   •
احلادي ع�شر.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- عازب.

العريف املجّند ال�سهيد 

مازن حممد حبل�ش

 -  1981/1/1 م���ال��ي��د  م��ن   -

برقايل - ق�شاء عكار.

من  اع��ت��ب��اراً  اجلي�س  يف  جّند   -

خدماته  وم���ّددت   ،1999/11/2

اعتباراً من 2005/6/14.

- من عداد ل�اء امل�شاة ال�شاد�س - 

الكتيبة 63.

- حائز:

احلرب. • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •
الربونزي.

اجلي�س  قائد  العماد  تن�يه   •
مرتني.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

املجل�س  رئ��ي�����س  تهنئة   •
الع�شكري.

امل�شاة  ل���اء  قائد  تهنئة   •
ال�شاد�س.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- عازب.

العريف املجّند ال�سهيد 

حممد علي خليل 

العمري
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 -  1980/3/4 م���ال��ي��د  م��ن   -

طرابل�س.

من  اع��ت��ب��اراً  اجلي�س  يف  جّند   -

خدماته  وم����ّددت   ،2000/2/3

اعتباراً من 2006/8/13.

احل��ادي  امل�شاة  ل���اء  ع��داد  م��ن   -

ع�شر.

- حائز:

احلرب. • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •
الربونزي.

اجلي�س. قائد  العماد  • تن�يه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

امل�شاة  ل���اء  قائد  تهنئة   •
احلادي ع�شر.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

العريف املجّند ال�سهيد 

فواز خالد �سويد

 -  1985/6/25 م�اليد  م��ن   -

ال�شيخ طابا - ق�شاء عكار.

بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت��ط��ّ�ع   -

.2003/5/21

- من عداد ل�اء امل�شاة ال�شاد�س - 

الكتيبة 63.

- حائز:

احلرب. • و�شام 

اجلرحى. • و�شام 
الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •

الربونزي.

اجلي�س  قائد  العماد  تن�يه   •
اأربع مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مرتني.

مرتني. الل�اء  قائد  • تهنئة 
- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- عازب.

العريف ال�سهيد 

�سعداهلل بالل �سلوم
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 -  1984/9/26 م�اليد  م��ن   -

فنيدق - ق�شاء عكار.

بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت��ط��ّ�ع   -

 .2004/2/26

- من عداد ل�اء امل�شاة ال�شاد�س - 

الكتيبة 63.

- حائز:

احلرب. • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •
الربونزي.

اجلي�س  قائد  العماد  تن�يه   •
ثالث مرات.

اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 
�شبع  ال��ل���اء  قائد  تهنئة   •

مرات.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- عازب.

العريف ال�سهيد حممد 

حممود اأبو بكر

 -  1986/9/20 م�اليد  م��ن   -

جبيل.

بتاريخ  اجل��ي�����س  يف  ت��ط��ّ�ع   -

 .2004/6/5

- من عداد ل�اء احلر�س اجلمه�ري 

- الكتيبة الثانية.

- حائز:

مرتني. احلرب  • و�شام 

اجلرحى. • و�شام 
الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •

الربونزي.

اجلي�س  قائد  العماد  تن�يه   •
مرتني.

اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 
- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- عازب.

العريف ال�سهيد حبيب 

اليا�ش بط�ش
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- من م�اليد 1987/8/10 - وادي 

خالد - ق�شاء عكار.

من  اع��ت��ب��اراً  اجلي�س  يف  جّند   -

خدماته  وم����ّددت   ،2006/8/9

اعتباراً من 2007/2/9.

احل��ادي  امل�شاة  ل���اء  ع��داد  م��ن   -

ع�شر.

- حائز:

احلرب. • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •
الربونزي.

اجلي�س. قائد  العماد  • تن�يه 
امل�شاة  ل���اء  قائد  تهنئة   •

احلادي ع�شر.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- عازب.

العريف املجّند ال�سهيد 

فواز ح�سني اخللف

- من م�اليد 1976/1/22 - دولة 

الك�يت.

من  اع��ت��ب��اراً  اجلي�س  يف  جّند   -

خدماته  وم��ّددت   ،1996/10/23

اعتباراً من 2006/8/18.

- من عداد ل�اء امل�شاة ال�شاد�س - 

الكتيبة 63.

- حائز:

احلرب. • و�شام 

اجلرحى. • و�شام 
الع�شكري  التقدير  و���ش��ام   •

الربونزي.

اجلي�س. قائد  العماد  • تن�يه 
اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •

مرتني.

امل�شاة  ل���اء  قائد  تهنئة   •
ال�شاد�س.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2008/8/13.

- متاأهل وله ولد واحد.

العريف املجّند ال�سهيد 

حممد م�سطفى املرعي
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توا�سل البلدات والقرى

تقدمي �ساحاتها و�سوارعها لأ�سماء ال�سهداء 

الأبطال خمّلدة ذكراهم بن�سب اأو لوحة وتذكار.

ويف ذكرى مرور �سنة على معركة نهر البارد، اأقيمت يف مناطق 

ال�سهداء وبلداتهم وقراهم احتفالت اأهدتهم الق�سائد وال�سلوات 

وعاهدتهم على الوفاء. ويف غري منطقة ود�سكرة وحّي رّددت 

القلوب كلمات ال�ساعر الكبري الراحل حممود دروي�ش:

�سن�سمي ال�سوارع باأ�سماء

من مل ي�سريوا عليها طويالً...

�ساحـات لبنـان و�سوارعـه

حتت�سن ذكرى ال�سهداء



�ساحة اأنان للجي�ش و�سهدائه

على  جزين  ق�شاء   - اأن��ان  بلدة  اأطلقت 

اجلي�س«  »�شاحة  اإ�شم  الرئي�شة،  �شاحتها 

�شهدائه،  لذكرى  وتخليداً  لت�شحياته  وفاًء 

املجل�س  م��ن  ب��دع���ة  اأق��ي��م  احتفال  يف 

الثقافية  اأن��ان  اأبناء  و»رابطة  الختياري 

الجتماعية«.

بالنيابة  اجلي�س  قائد  الحتفال  رع��ى 

الل�اء الركن �ش�قي امل�شري ممثالً بالعميد 

الركن ن�شيم اندراو�س قائد ف�ج املدرعات 

الأول والنائب انط�ان خ�ري، النائب ال�شابق ج�رج 

وح�شد  عازار  انط�ان  جزين  قائمقام  ممثل  جنم، 

اأحزاب  وممثلي  واملخاتري  البلديات  روؤ�شاء  من 

وق�ى �شيا�شية، اىل �شخ�شيات �شيا�شية واجتماعية 

واأمنية وجمع من اأبناء البلدة واجل�ار.

بعد الن�شيد ال�طني، اأزاح العميد الركن اندراو�س 

حيث  ال�شاحة،  و�شط  التذكارية  الل�حة  عن  ال�شتار 

اللبناين  العلم  ب��األ���ان  م��ي��داين  م��دف��ع  ثبت 

م��شيقى  من  ثلة  عزفت  ثم  اجلي�س.  و�شعارات 

اإكليالً  اجلي�س معزوفة امل�ت وو�شع ممثل القائد 

من الزهر يف املكان تخليداً لذكرى ال�شهداء.

يف  كلمة  خميرب  ب�شام  البلدة  خمتار  واأل��ق��ى 

كم�اطنني  منلك  »لأن��ن��ا  فيها:  ج��اء  املنا�شبة 

بل  ا�شتبدالها،  نريد  ل  واحدة،  روؤية  و�شباباً  �شيباً 

عذابات  نعي  لأننا  اجلي�س،  وج�هرها  تعميمها، 

ولأننا  ال��زوج،  فراق  وحرقة  املفج�عات  الأمهات 

نتب�شر بدم�ع اأطفال ال�شهداء وهم يبحث�ن عن اأب 

كانت هذه  الغدر،  اأيادي  اغتالته  ال�شماء  اأدمي  يف 

ال�شاحة عرفاناً باجلميل...«.

�شريط  عر�س  اأن���ان،  بلدة  لأب��ن��اء  كلمة  وبعد 

وثائقي عن بط�لت اجلي�س ومعركته الأخرية �شد 

ال�شاعر مارون  البارد. وتال  الإرهاب يف خميم نهر 

كرم اأبياتاً �شعرية من خمزون الذاكرة تغّنى فيها 

وحدة  عن  دفاعاً  �شقط�ا  الذين  و�شهدائه  باجلي�س 

لبنان يف وجه كل املخططات التق�شيمية.

كلمة قيادة اجلي�ش

با�شم  اندراو�س  الركن  العميد  �شكر  اخلتام،  ويف 

قيادة اجلي�س اأبناء البلدة وخمتارها ال�شيد خميرب 

ال�طنية  للم�ؤ�ش�شة  التكرميية  مبادرتهم  على 

و�شهدائها، وقال:

... »هذه املبادرة الطيبة، ت�ؤكد مرة اأخرى، نبل 

بامل�ؤ�ش�شة  ارتباطكم  وعمق  ال�طنية،  م�شاعركم 

الثالث  عيدها  يف  ت�شتمر  ال��ت��ي  الع�شكرية، 

على  اأمينة  والق�شم،  للر�شالة  وفّية  وال�شتني، 

اأق�شى  لبذل  دائماً  وم�شتعدة  والأج��داد،  الآباء  اإرث 

وذوداً  ال�طن  تراب  عن  دفاعاً  الت�شحيات، 

عن �شالمة اأبنائه«.

واأ�شاف قائالً:

يلملم  متمهالً،  الزمان  اأنان مي�شي  يف 

واجلمال،  ال�شحر  من  زاداً  جنباتها  من 

ويقراأ يف كتابها �شط�راً حمف�رة بالأ�شالة 

اهلل  حباها  وقد  ل،  كيف  والقيم،  واملحبة 

�شاطئ  اىل  منه  ت�شخ�س  مميز،  مب�قع 

مبجد  وت�شمخ  فتهناأ  واحل�شارة،  الإ�شعاع 

غابر يت�الد با�شتمرار، ومنه اي�شاً، ت�مئ 

وال�شالبة  العزة  جبل  اىل  اليمني  ذات  بذراعيها 

املقاومة  جن�ب  اىل  الي�شار  وذات  والعنف�ان، 

والتحرير والنت�شار، فيطمئن بالها اىل حا�شر ق�ي 

ال�طني  التاريخ  ذات  واأن��ان  حمالة.  ل  واعد  وغد 

النا�شع التي رفدت ال�طن وامل�ؤ�ش�شة الع�شكرية ول 

تزال، بخرية الرجال الأوفياء املخل�شني، اأبت الي�م 

تقديراً  عيده  اجلي�س يف  تكّرم  اأن  اإل  خاللكم  من 

�شاحة  قلبها،  من  فتهديه  وت�شحياته،  لعطاءاته 

و�شيدت  النرية،  والعق�ل  اخلرية  بال�ش�اعد  عمرت 

بالقيم قبل احلجر، فنعم هذه اللفتة الكرمية التي 

اأن �شعباً  حتيي �شعلة الأمل يف النف��س، وتثبت 

اأجياله، ه�  اأ�شالفه ويحفظ ت�شحيات  اأمانة  ي�ش�ن 

ولن  وال�شتقالل،  والكرامة  باحلرية  جدير  �شعب 

تق�ى عليه عاتيات املخاطر ورياح املحن«.

وقال اي�شاً:

»اإن قدر اجلي�س الدائم، اأن يعك�س من خالل قيمه 

واحل�شارة  الر�شالة  لبنان  �ش�رة  واأدائ��ه،  واإميانه 

مئات  اجلي�س  هذا  قّدم  ذلك  اأجل  ومن  والإن�شان، 

ال�شرائيلي  العدو  م�اجهة  يف  واجلرحى  ال�شهداء 

طبيعتيهما  يف  معاً  يلتقيان  اللذين  والإره��اب، 

ويف  ال��ل��ب��ن��اين،  ال��ك��ي��ان  لطبيعة  املنافيتني 

خمططاتهما الإجرامية الهادفة اىل ت�شديع وحدة 

امل�شرتك  العي�س  �شيغة  و�شرب  الداخلي  ال�شف 

بني اأبناء ال�شعب ال�احد...«.
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ال�ساحلية:

ن�سب تذكاري وحديقة

�شهدائه،  لذكرى  وتخليداً  اجلي�س  اىل  حتية  يف 

وحديقة  تذكارياً  نادي روتاري - �شيدا ن�شباً  اأقام 

با�شم �شهداء اجلي�س يف م�قع ال�شاحلية - �شرق 

قائد  برعاية  احتفال  اأقيم  وللمنا�شبة،  �شيدا. 

اجلي�س بالنيابة ممثالً بالعميد الركن اليا�س زعرب 

قائد منطقة اجلن�ب، ح�شره ن�اب وممثل�ن لن�اب 

وروؤ�شاء  ع�شكرية  و�شخ�شيات  دين  ورج��ال  ووزراء 

بلديات وخماتري وقادة األ�ية واأهاٍل.

ثم  اللبناين،  ال�طني  بالن�شيد  احلفل  ا�شتهل 

اأزيح ال�شتار عن الن�شب التذكاري وافتتحت حديقة 

�شهداء اجلي�س على وقع قرع الطب�ل، فيما و�شع 

العميد الركن زعرب اإكليالً من الزهر اأمام الن�شب.

فيها  جّدد  كلمة  زعرب  الركن  العميد  األقى  وقد 

يبقى  ب��اأن  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  ل�شهداء  العهد 

اجلي�س وفياً للق�شم، وقال:

واأه��ايل  روت��اري  ن��ادي  من  كرمية  لفتة  »اإنها 

ه�ؤلء  ت�شحيات  جت�شيد  اىل  تهدف  املنطقة، 

النخبة من الرجال وتخليد ذكراهم العطرة لتبقى 

متابعة  اىل  تدفعهم  الأج��ي��ال  �شمري  يف  ق��دوة 

مهما  والأج���داد  الآب��اء  اأر���س  عن  الدفاع  م�شرية 

ا�شتدت ال�شعاب وغلت الت�شحيات«.

واأ�شاف:

اجلي�س  ه��ذا  ا�شتطاع  الأخ���رية  ال�شن�ات  »يف 

بف�شل ت�شحيات ع�شكرييه ودماء �شهدائه والتفاف 

و�شيغة  ال���ح��دة  على  احلفاظ  ح�له  امل�اطنني 

حتقيق  يف  بفعالية  وال�شهام  امل�شرتك  العي�س 

الت�افق بني اللبنانيني الذي تّ�ج بانتخاب العماد 

واطالق  اللبنانية  للجمه�رية  رئي�شاً  �شليمان 

مرحلة جديدة واعدة باخلري وال�شتقرار والزدهار«.

النادي  لرئي�س  كلمة  كانت  كذلك، 

هذه  اعترب  الذي  ن�شار،  فار�س  ال�شيد 

الذين  اجلي�س  ل�شهداء  حتية  اللفتة 

ا�شت�شهدوا يف �شبيل حفظ اأمن لبنان 

وا�شتقالله. 

املنطقة  حم��اف��ظ  اع��ت��رب  وب����دوره، 

هذا  اأن  جربان  فريد   2450 الروتارية 

امل�ؤ�ش�شة  نح�  وطنية  دللة  ه�  العمل 

واختتم  لبنان.  وحتمي  حمت  التي 

احلفل بق�شيدة لل�شاعر بدر غزاوي من 

وحي املنا�شبة.

... ون�سب اآخر

يف تبنني

اح��ت��ف��ل��ت ق���ي���ادة 

اجلي�س وبلدية تبنني، 

ب���اإزاح���ة ال�����ش��ت��ار عن 

ال��ن�����ش��ب ال��ت��ذك��اري 

�شهداء  م���ن  ل��ث��الث��ة 

�شقط�ا  الذين  اجلي�س 

يف اإب��ان ع��دوان مت�ز 

هم:  2006.وال�شهداء 

اليا�س  �شمري  ال��رائ��د 

الأول  الرقيب  مرعب، 

���ش��رك��ي�����س ج���زي��ف 

دريبة والعريف عبا�س 

العلي.

ال��ذي  احل��ف��ل  ح�شر 

تلة  ع���ل���ى  اأق����ي����م 

قائد  ممثل  ال�شهداء،  فيها  �شقط  التي  ال�شديق 

قائد  حم�د  رفيق  الركن  العميد  بالنيابة  اجلي�س 

ال�حدات  وقادة  ال�سباط  وكبار  ع�سر،  احلادي  الل�اء 

اليطالية، الفرن�شية، البلجيكية والب�ل�نية العاملة 

بلدية  رئي�س  ال�»ي�نيفيل«،  �شمن 

ال�شهداء  عائالت  ف���از،  اأ�شعد  تبنني 

وفاعليات.

وللمنا�شبة، حتدث العميد الركن حم�د 

ال�طن  وجي�س  اجلن�ب  »ب��ني  فقال: 

والت�شحية  ال�فاء  من  ط�يلة  حكاية 

الأر�س بخلت ي�ماً  والبط�لة، فال هذه 

عنها  عّز  ه�  ول  اأبطاله  احت�شان  يف 

�شبابه وقطرات دمه الندّية«. كما األقى 

العميد املتقاعد علي ف�از كلمة با�شم 

البلدية اأ�شاد فيها بالت�شحيات الكبرية 
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يف  ال��ن��ج��اة  ���ش��ي��دة  كني�شة  يف 

ق�شاء  يف  عب�د   - ال�شياد  مزرعة 

لراحة  احتفايل  قدا�س  اأقيم  جبيل 

الل�اء  اجلي�س  �شهداء  عميد  نف�س 

�شربل  والرقيب  احل��اج،  فرن�ش�ا  ال�شهيد  الركن 

اأنف�س  اأب� عكر ولراحة  الأول حنا  ب� عكر والرقيب 

�شهداء اجلي�س عم�ماً.

غاري��س  روين  الأب  الإلهية  بالذبيحة  احتفل 

والأب  خ���ري  ج�زيف  الأب  الرعية  كاهن  عاونه 

الثالثة  ال�شهداء  عائالت  بح�ش�ر  الها�شم  عمر 

ممثالً  الها�شم  ج����رج  ال��رك��ن  ال��ل���اء  وبح�ش�ر 

�شليمان،  مي�شال  العماد  اجلمه�رية  رئي�س 

التي يقّدمها اجلي�س.

عني اإبل حتيي ذكرى ا�ست�سهاد املقدم 

املغوار ابراهيم �سلوم

اأحيا اأهايل بلدة عني اإبل واجل�ار ذكرى ا�شت�شهاد 

احتفايل  بقدا�س  �شل�م  ابراهيم  املغ�ار  املقدم 

اأبر�شية  راع��ي  تراأ�شه  ال�شيدة  كني�شة  يف  اأقيم 

امل�ارنة يف الربازيل املطران ادغار ما�شي يعاونه 

لفيف من الكهنة.

ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ممثل  احل�ش�ر  تقدم 

حمافظ النبطية القا�شي حمم�د امل�ىل. وح�شره 

الن�اب: عبد املجيد �شالح، اأي�ب حمّيد وعلي بزي، 

مارون  الركن  العميد  بالنيابة  اجلي�س  قائد  ممثل 

ال�شياحة،  وزي��ر  من:  كل  عن  وممثل�ن  خري�س، 

الدولة،  اأم��ن  عام  مدير  العام،  الأم��ن  عام  مدير 

عن  ممثلني  اىل  اإ�شافة  الأحمر،  ال�شليب  رئي�س 

وراهبات  واختيارية  بلدية  وفاعليات  الأح���زاب، 

الركن فرن�ش�ا احلاج و»جلنة  الل�اء  ال�شهيد  وعائلة 

الفرن�سية  الكتائب  من  و�سباط  ال�سهيد«  اأ�سدقاء 

والبلجيكية  واليطالية 

وح�شد من اأبناء البلدة.

واأل����ق����ى امل���ط���ران 

م��ا���ش��ي ع��ظ��ة حت��ّدث 

ف��ي��ه��ا ع���ن اأه��م��ي��ة 

الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة 

املنت�شبني  تربية  يف 

م�ؤ�ش�شة  ك�نها  اليها 

وت�شحي  تربي  جامعة 

وتعليمها  الآخ��ر  على  بانفتاحها  ال�طن  اأجل  من 

�شبل احلب والعطاء حتى ال�شهادة«.

حياة  عن  وثائقي  فيلم  عر�س  القدا�س،  وبعد 

البلدة  �شاحة  اىل  احل�ش�ر  بعده  انتقل  ال�شهيد، 

ممثل  ت�ّجه  ثم  التذكاري،  الن�شب  ارتفع  حيث 

من  اإكليالً  وو�شع  عنه  ال�شتار  واأزاح  اجلي�س  قائد 

الزهر بعد عزف الن�شيد ال�طني وحلن امل�ت.

فيها  اأ�شاد  كلمة  خري�س  الركن  العميد  واألقى 

مبزايا ال�شهيد ومما قاله:

معاقلهم  اآخر  اأف�ل  لت�شهد  تبقى  اأن  اإل  »اأبيت 

�شباطك  اأمام  واملثال  القدوة  فكنت  يديك،  على 

وجن�دك وذهبت اىل اأق�شى درجات العطاء واحلب، 

والنخ�ة  الذات  اأعظم من بذل  واأي حب  واأي عطاء 

ب�ج�دك  �شحيت  لبنان؟  الكربى  بعائلتك  حباً 

راأ�س  على  فاأ�شبحت  واأولدك،  عائلتك  راأ�س  على 

ال�شهداء. هناك يف ال�شمال وقفت مع رفاقك �شد 

الإرهاب. وهنا يف اجلن�ب ارتفعت على ربى جبل 

عامل وقفة كرمز �شخرة حتر�س �شاحة من �شاحات 
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قدا�ش اإحياء لذكرى اللواء 

الركن ال�سهيد احلاج 

ورفاقه



اجلي�س  قائد  ممثالً  الها�شم  اأ�شد  الركن  والعقيد 

وخمتار  امل�شري،  �ش�قي  الركن  الل�اء  بالنيابة 

روؤ�شاء  من  وعدد  �شليمان  غطا�س  عم�شيت  بلدة 

بلديات املنطقة وخماتريها.

وخ������الل ال���ق���دا����س 

الركن  الل�اء  اإب��ن  ق��راأ 

احلاج  فرن�ش�ا  ال�شهيد 

ال�����ش��ي��د اإي��ل��ي احل��اج 

تليت  كما  الر�شالة، 

قبل  م����ن  ال���ن����اي���ا 

���ش��ي��دات الأخ����ي���ات، 

من  م�شت�حاة  وه��ي 

ال�شهيد  لل�اء  كتابات 

دّونه�ا  قد  ك��ان  احل��اج 

لق�دا�شات اأقي�م�ت يف كني�ش�ة الرعي�ة يف بعبدا.

غاري��س  الأب  تناول  األقاها  التي  العظة  ويف 

ال�طن  خدمة  وم�شريته يف  الكبري،  الراحل  مزايا 

هّناأ  كما  مذكراته،  يف  دّونت  اأق�الً  وتال  واجلي�س 

ال�شن�ات  ه��ذه  ط���ال  وبن�شاله  بعيده  اجلي�س 

على  قرابني  �شهداوؤه  فيها  �شقط  التي  ال�شعبة 

مذبح ال�طن.

املالعب الكبار، فاأزهر من ح�لك الل�ز والبيل�شان.

ا�شت�شهادك عر�س يف اجلمال �شاحت له تلة �شهر 

العا�شي تنادي �شهداء رمي�س وبنت جبيل ومارون 

الرا�س وعيناتا وعيرتون وعيتا ال�شعب وعيتا اجلبل 

على مرمى �ش�ت: مرحى �شهداء لبنان، مرحى يا 

اأنتم حماة احلمى ولن تق�ى عليكم  ال�طن،  رجال 

اإل  غا�شب  حمتل  يبقى  ولن  والفنت،  ال�شر  ق�ى 

ويذوق الذل واله�ان والنك�شار. فمرحى يا �شهداء 

اجلي�س ويا �شهداء املقاومة...

اأنت يا حار�س الأمن، لقد كتبت ا�شمك يف �شجل 

النت�شار  وحققت  البط�لة  مالحم  و�شّطرت  اخلل�د 

بل�غ  وا�شتحققت  والتناويه،  والأو�شمة  والتقدير 

املراتب العليا بعد اأن قدمت علمك وعرقك ودمك 

�شخرة  ا�شت�شهادك  يف  �شتبقى  لبنان.  اأجل  من 

بلدتك  يف  ذهب  من  بحروف  ومكت�بة  مرتفعة 

عني اإبل، ملتحقاً بقافلة من �شبقك كبن�ا بركات 

و�شم�ت   1975 العام  دلة  وخمايل   1958 العام 

فعانقت الل�اء الركن ال�شهيد فرن�ش�ا احلاج �شهيد 

رمي�س ولبنان، فاأبت قريتك عني اإبل اإل اأن تبادلك 

البذل والعطاء فرفعت لك الن�شب لكي يبقى لها 

حار�شاً ملء عني الزمن مفخرة واعتزازاً«.

وتليت برقيتا تعزية من رئي�س اجلمه�رية ومن 

رئي�س جمل�س ال�زراء.

واألقى رئي�س البلدية ال�شيد عماد اخل�ري �شادر 

ال�شهيد  زوج��ة  العائلة  كلمة  األقت  فيما  كلمة، 

بعر�س  الحتفال  واختتم  �شل�م.  خ���ري  با�شكال 

التمثال  اأم��ام  املغاوير  من  لفرقة  ق�شري  قتايل 
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عرب�ن وفاء من رفاق ال�شهيد.

احتفال تاأبيني للرائد ال�صهيد غالب قلوط

اجلناح،   - ال�شالمية  اخلريية  اجلمعية  قاعة  يف 

على  عام  م��رور  ملنا�شبة  تاأبيني  احتفال  اأقيم 

الل�اء  ح�سره  قل�ط،  اأحمد  غالب  الرائد  ا�ست�سهاد 

العماد  اجلمه�رية  رئي�س  ممثالً  حم�شن  ح�شن 

مي�شال �شليمان، والنائب علي ح�شن خليل ممثالً 

ومدير  بري،  نبيه  الأ�شتاذ  الن�اب  جمل�س  رئي�س 

عام وزارة الإعالم ح�شان فلحة ممثالً رئي�س احلك�مة 

ف�ؤاد ال�شني�رة، والعميد الركن �شمري عزيزي ممثالً 

قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري 

وال�شيخ حم�شن عط�ي ممثالً العالمة ال�شيد حممد 

ح�شني ف�شل اهلل وح�شد من الأقارب ورفاق ال�شهيد.

ال�سيخ عطوي

ون�شيد  اللبناين  ال���ط��ن��ي  الن�شيد  ب��داي��ة، 

عن  فيها  حتّدث  عط�ي  ال�شيخ  فكلمة  ال�شهداء، 

»اأهمية ال�شهادة وعن هذا ال�طن العزيز بعنف�انه 

وال�شامي،  النبيل  وتاريخه  واإجنازاته  ومقاومته 

وكيف كتب ال�شهداء بدمائهم و�شّطروا ببط�لتهم 

�شفحة جديدة من تاريخ ال�طن ليك�ن�ا اىل جانب 

كل مقاوم وكل حر...«.

كلمة

قيادة اجلي�ش

القيادة ومما  الركن عزيزي كلمة  العميد  واألقى 

قال:

»ال�شهادة يف كتاب اجلي�س هي الطريق الأق�شر 

اأما ال�شهداء فهم �شمري  اىل رحاب املجد واخلل�د، 

من  تنطفئء،  ل  التي  الأج��ي��ال  و�شعلة  ال�طن 

ت�شحياتهم النبيلة ن�شتلهم معاين ال�فاء والإميان 

بقد�شية الر�شالة، ومباآثرهم البط�لية يزداد البناء 

منعة وت�شمخ الرايات بحامليها.

والي�م ن�شت�ذكر بكل فخ�ر واعتزاز، �شهيدنا الغايل 

الرائد غالب قل�ط، وه� ابن اخليام عرو�ش اجلن�ب، 

مدينة ال�شم��د وال�فاء، التي رافقت اجلي�س منذ 

تاأ�شي�شه، ومل تبخل ي�ماً يف تقدمي خرية �شبابها، 

دفاعاً عن ال�طن وذوداً عن �شيادته وا�شتقالله.

راية  حتت  ان�ش�ى  ال��ذي  الكبري  ال�شهيد  ه��ذا 

العمر،  وال�فاء وه� يف مقتبل  ال�شرف والت�شحية 

م�ؤمناً حتى الأعماق بر�شالة جي�شه، مل يتاأخر حلظة 

الغدر  يد  امتدت  حني  الع�شكري،  واجبه  اأداء  عن 

والإرهاب تعبث باأمن ال�طن وا�شتقراره وتنال من 

كرامة ال�شعب، فانربى اىل �شاحة القتال ي�اجه كيد 

الأعداء بب�شالة فائقة وبط�لة نادرة، ليت�ج م�شرية 

حياته ب�شهادة حمراء تف�ق كل ت�شحية وتتخطى 

على  العزيزة  ال�شمال  اأر�س  يف  تاركاً  عطاء،  كل 

زهرها  يف  ينم�  الطاهر،  ج�شده  من  �شيئاً  قلبه، 

وخ�شرتها على مدى الأيام، وي�شم� اىل اآخر الدهر 

مع �شم�خ اأرزها ال�شرمدي اخلالد«.

وخاطب ال�شهيد قائالً:

»افتقدك اجلي�س علماً من اأعالمه، رائداً ع�شامياً 

يهاب  ل  مقداماً  �شجاعاً  ال�شيف،  كحد  م�شتقيماً 

افتقدناك رفيق  اأمام امل�شاعب،  اخلطر ول يه�ن 

ح�له،  من  كل  وتقدير  ب��اح��رتام  يحظى  �شالح، 

يندفع يف تنفيذ املهمات 

اىل اأق�شى احلدود، ويتحمل 

برحابة  وامل�شقات  ال�شعاب 

�شدر، ويبذل اجلهد والتعب 

فكنت  ب�شمت.  وال��ع��رق 

عطاءات،  من  مزيجاً  بحق 

ج��م��ع��ت ���ش��خ��اء اجل��ن���ب 

و���ش��الب��ة اجل��ب��ل وب��ري��ق 

ال�شاحل.

اجلي�س  ق���ائ���د  ب��ا���ش��م 

بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي 

امل�����ش��ري، اأت����ج���ه ب��اأح��ر 

ال�شهيد  ذوي  اىل  التعازي 

وحمبيه،  ورفاقه  واأقربائه 

يف  اأ�شهم  من  كل  واأحيي 

املعرب  الحتفال  هذا  اإقامة 

عن ال�فاء لل�شهيد والعتزاز 

اإك��ب��ار  حت��ي��ة  بت�شحياته 

ال�شهيد  روح  اىل  واإج���الل 

يف عليائه، واأدام اهلل ذكراه 

العطرة ذخراً للجي�س وماأثرة لل�طن«.

النائب علي ح�سن خليل

فيها  اأ�شاد  كلمة  خليل  ح�شن  علي  النائب  ووّجه 

الذي  ال�شهيد  مبزايا  منّ�هاً  اللبناين،  باجلي�س 

التزم ق�شية ال�طن وحجز م�شاحة من قرار امل�ت 

بني قب�شتيه وحتداه بال�شهادة لتبقى اأقدامه يف 

الأر�س وعي�نه تلمع على مدى اخلل�د.

وختاماً، األقت زوجة الرائد ال�سهيد با�سمة قل�ط 

كلمة العائلة و�شكرت فيها احل�ش�ر وكل من وا�شاها 

يف م�شابها الأليم.
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... واحتفال للرائد ال�سهيد

فادي عبداهلل

الرائد  قاعة   - الر�شمية  �شحيم  اأقيم يف مهنية 

ملنا�شبة  تاأبيني  احتفال  عبداهلل،  فادي  ال�شهيد 

الذكرى الأوىل ل�شت�شهاده، ح�شره قائمقام ال�ش�ف 

اجلمه�رية  رئي�س  ممثالً  �شليبي  ج���رج  ال�شيد 

عبداهلل  رئيف  ال�شيخ  �شليمان،  مي�شال  العماد 

قباين،  ر�شيد  حممد  اجلمه�رية  مفتي  ممثالً 

اجلي�س  قائد  ممثالً  احلجار  حممد  الركن  العميد 

وممثل�ن  امل�شري،  �ش�قي  الركن  الل�اء  بالنيابة 

والأحزاب  وامل�ؤ�ش�شات  والن�اب  ال���زراء  من  لعدد 

من  وح�شد  وخماتري  بلديات  وروؤ�شاء  و�شخ�شيات 

اأبناء املنطقة.

اأنا�سيد وقراءات قراآنية وكلمات

ال�طني  الن�شيد  ولزم��ة  امل�تى  معزوفة  بعد 

وتالوة من القراآن لل�شيخ �شمري دبليز، األقى رئي�س 

بلدية �شحيم الرائد املتقاعد حممد بهيج من�ش�ر 

كلمة جاء فيها:

اىل  لين�شم  احلياة  م�شرح  عن  الفادي  »غ��اب 

قافلة �شهداء اجلي�س، تلك امل�ؤ�ش�شة التي قّدمت 

الت�شحيات وال�شهداء وحتاملت على نف�شها لي�ش�د 

ال�شهيد من  وكان  ال�طن،  رحاب  وال�شتقرار  الأمن 

ال�شالح  يف  رفاقه  ملالقاة  طيفه  ير�شل  عليائه 

واأهله يف ال�طن«.

الي�م  تتج�شد  كرمية  ح��رة  حياة  ا�شتمرار  »ان 

من  ي��ده  على  ن�شّد  ال��ذي  اجلي�س  م�ؤ�ش�شة  يف 

وقد  ال�طن  عماد  فاجلي�س  القان�ن،  تطبيق  اأجل 

�شّجل خط�ات ميم�نة بف�شل قيادة حكيمة واعية 

التقدير  ا���ش��ت��ح��ق��ت 

والثناء...«.

واألقى املحامي علي 

العائلة  كلمة  عبداهلل 

التي جاء فيها:

اأوف��ى بعهد  »ف��ادي 

م�شتمراً  ي����زل  ومل 

يف  ال�فاء  هذا  يج�شد 

اأه��ل  م��ن  لأن���ه  حلمه 

اأن  وال�����رع.  الإمي����ان 

اإكرام اجلي�س و�شهدائه 

ل�ش�ن  اأم��ره��م  اجلميع  ب��ح��زم  يتاأكد  وج��رح��اه، 

عرى  وبت�ثيق  بها،  التفريط  دون  من  اإجنازاتهم 

ج�ش�ر  وبناء  لبع�شنا  والت�ا�شع  والتالقي  ال�حدة 

ونبذ  الهدامة  اخلالفات  عن  والبتعاد  بيننا  الثقة 

اأن  يجب  وكذلك  ال���ط��ن،  نخ�شر  ل  كي  الأح��ق��اد، 

تت�افر ب�ج�ب عدم غل يد جي�شنا ال�طني، فبذلك 

نحفظه ونزيده منعة و�شالبة ونطمئن اىل اأن دماء 

ال�شهداء مل تذهب �شدى«.

وتخلل احلفل عر�س وثائقي عن حياة ال�شهيد.
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عني اجلديدة: قدا�ش وم�سرية

عاليه،  ق�شاء   - اجل��دي��دة  عني  بلدية  نظمت 

احتفالً  ال�شباب«  لبنان  »حركة  مع  وبالتعاون 

يف  وجناز  قدا�س  تخلله  اجلي�س  ل�شهداء  تكرميياً 

الركن  الل�اء  ح�شره  البلدة،  يف  ال�شيدة  كني�شة 

العماد  اجلمه�رية  رئي�س  ممثالً  الها�شم،  ج�رج 

من�ش�ر  ال�شيد  عاليه  قائمقام  �شليمان،  مي�شال 

�ش� ممثالً رئي�س احلك�مة، النائب هرني حل� ممثالً 

جنبالط،  وليد  النائب  الدميقراطي  اللقاء  رئي�ش 

اجلي�س  قائد  ممثالً  امل�شري  م�شطفى  العقيد 

من  وح�شد  امل�شري،  �ش�قي  الركن  الل�اء  بالنيابة 

ال�شخ�شيات والفعاليات واأهايل املنطقة.

اأعقبت القدا�س، م�شرية باجتاه ل�حة ال�شهداء يف 

و�شع ممثل  اجلي�س، حيث  �شارع   - البلدة  �شاحة 

الل�حة  اأمام  الزهر  من  اإكليالً  اجلي�س  قائد  العماد 

معزوفة  اجلي�س  م��شيقى  من  مفرزة  وعزفت 

امل�تى فالزمة الن�شيد ال�طني.

كلمات

بعد كلمة رئي�س البلدية اإيلي متى والتي األقاها 

قيادة  كلمة  امل�شري  العقيد  األقى  جب�ر  اإيلي 

اجلي�س ومما جاء فيها:

املنطقة  ه��ذه  »يف 

اجلبل  قلب  العزيزة، 

الأ�����ش����م، وع��رو���ش��ه 

دائم  ب�شباب  املزه�ة 

باألف  داف���ق  ورب��ي��ع 

طيب ول�ن، يف منبت 

مقلع  ويف  ال�طنية، 

حيث  الأبطال،  الرجال 

ق�افل ال�شهداء الأوائل، 

الذين انتف�ش�ا يف وجه 

الأجنبي،  ال�شتعمار 

ف����اج���ه����ا ب��اجل��ب��اه 

والأع���ن���اق وال�����ش��دور 

وحديد  القهر  �شال�شل 

الطغيان، وخط�ا بالدم 

اأوىل  ال��غ��ايل،  القاين 

الطريق  يف  اخلط�ات 

الناجز  ال����ط���ن  اىل 

املن�ش�دة،  واحل��ري��ة 

ويف عني اجلديدة ابنة عاليه ال�فية الأبية، نلتقي 

ال�شباب«  لبنان  »حركة  من  طيبة  مببادرة  الي�م 

الذين  الأب���رار  �شهدائنا  لتكرمي  البلدة  واأه���ايل 

والت�شحية  ال�شرف  م�شرية  امتداد  على  �شقط�ا 

�شعلة  حتيي  التي  املبادرة  هذه  فنعم  وال�فاء، 

الأمل يف النف��س«.

واأ�شاف قائالً:

»منذ اأن ارتدى لبا�شه الع�شكري لأول مرة، وحمل 

�شالحه دفاعاً عن تراب ال�طن، كان اجلندي اللبناين 

امللقاة  امل�ش�ؤوليات  وحجم  ر�شالته،  اأهمية  يدرك 

للكلمة  ما  بكل  ا�شتثنائي  وطن  عاتقه، يف  على 

وجمال  اجلغرايف  مب�قعه  ا�شتثنائي  معنى،  من 

طبيعته، ا�شتثنائي بر�شالته احل�شارية والثقافية، 

ا�شتثنائي بحجم املخاطر والتحديات املحدقة به، 

وا�شتناداً اىل هذه احلقائق انطلق اجلي�س يف اأداء 

مقدماً  الإرادة،  ق�ي  الإميان  را�شخ  ال�طني،  دوره 

الإ�شرائيلي  العدو  م�اجهة  يف  ال�شهداء  ق�افل 

الغا�شب، ويف الت�شدي للعابثني بالأمن، ولالإرهاب 

ال�شن�ات  خ��الل  ال���ط��ن  ج�شم  اىل  ت�شلل  ال��ذي 

الأخرية...

على  اأمناء  نك�ن  اأن  الأب��رار،  ل�شهدائنا  عهدنا 

اأن  الأخ���ة  اأيها  لكم  وعهدنا  وقيمهم،  مبادئهم 

بالغايل  ج���ّ�اداً  للق�شم،  وف��ي��اً  اجلي�س  ي�شتمر 

والنفي�س ذوداً عن الأر�س و�شالمة ال�شعب...«.
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اأبلح: احتفال وقدا�ش يف ذكرى الرائد ال�سهيد 

طوين �سمعان

الرائد  وعائلة  اأبلح  وبلدة  اجلي�س  قيادة  اأحيت 

واقامت  ال�شن�ية،  ذكراه  �شمعان  ط�ين  ال�شهيد 

للمنا�شبة قدا�شاً يف باحة مدر�شة البلدة للراهبات 

اجلمه�رية،  رئي�س  ح�ش�ر ممثل  املخل�شيات يف 

قائمقام بعلبك عمر يا�شني، ممثل قائد اجلي�س 

بالنيابة العميد الركن �شمري عزيزي، وفد من كبار 

ال�سباط، ممثل مدير عام ق�ى االأمن الداخلي ادوار 

النقيب  العام  لالأمن  العام  املدير  ممثل  ح��داد، 

�شامي ديب، ممثل مدير عام اأمن الدولة املالزم 

الول ج�رج بركات، ممثل مديرية اجلمارك النقيب 

فادي بعقليني، رئي�س احتاد بلديات ق�شاء زحلة 

وروؤ�شاء  ن�شراهلل  ابراهيم  الفرزل  بلدية  ورئي�س 

بلديات العديد من القرى البقاعية وخماتري.

الن�شب  اأم���ام  رم��زي  احتفال  القدا�س  �شبق 

تخليداً  �شيد  ال��ذي  التذكاري 

بالقرب  الرائد �شمعان  لذكرى 

و�شع  اأب��ل��ح،  يف  منزله  من 

عزيزي  الركن  العميد  خالله 

روبري  ال�شيد  البلدية  ورئي�س 

الزهر  م��ن  اأك��ال��ي��ل  �شمعان 

اجلي�س  م��شيقى  وع��زف��ت 

معزوفة امل�تى.

يف جوار اهلل

اجلي�س  قائد  ممثل  واألقى 

بالنيابة العميد الركن عزيزي 

كلمة قال فيها:

»اأهايل البلدة العزاء

ال�شهيد  روح  اإىل  حتية 

ج�ار  يف  املر�شية  الرا�شية 

ال�شالم  �شم�س  حيث  اهلل، 

وينابيع  تغيب.  ل  التي 

احل��ي��اة الب���دي���ة ال��ت��ي ل 

تن�شب.

البلدة  ه��ذه  اإىل  حتية 

امل��رتب��ع��ة على  ال���ف��ي��ة، 

ع��ر���س اخل�����ش���ب��ة والأل���ق 

اأهلها  واإىل  واجل���م���ال، 

ال��ط��ي��ب��ني ال���ذي���ن ح��اك���ا 

جبال  ح����ّدي  ب�شم�خهم 

وبت�ا�شعهم  ل��ب��ن��ان، 

القمح  �سنابل  انب�ساط 

ال�شهل  يف  الريح  مع 

املمتنع ب�شروح اخلري 

والأ�شالة والإباء.

اأف�����راد  اإىل  حت��ي��ة 

الذين  ال�شهيد  عائلة 

اأع��ّز  ع��ام  ودع����ا منذ 

قل�بهم،  اإىل  النا�س 

احلزن  ت�شرب  ب���ج���ه 

قانعني  ت�شع،  وه��ي 

م�ؤمنني اأنه يف �شبيل 

املهج  ترخ�س  ال�طن 

اغلى  وته�ن  والرواح، 

الت�شحيات«.

واأ�شاف قائالً:

امل�اطنني  اأذه��ان  يف  تقرتن  ابلح  كلمة  »تكاد 

ل  وف��اء  حكايات  الثنني  فبني  اجلي�س،  بكلمة 

تنتهي، لي�س لن هذه البلدة 

اأه��م  اإح����دى  ت�شم  ال��ك��رمي��ة 

ثكناته الع�شكرية فح�شب، بل 

لنها كانت با�شتمرار م�شرعة 

القادمني  رجاله  اأمام  الب�اب 

اأرجاء ال�طن، و�شّكلت  من كل 

لل�حدة  حقيقياً  م�����ش��ه��راً 

عن  �ش�رة  تعك�س  ال�طنية، 

والعي�س  الر�شالة  وطن  لبنان 

�شهيدنا  ت��رع��رع  ابلح  اح�شان  ويف  امل�شرتك. 

الغايل ط�ين، ناهالً من معينها ومعني والده الذي 

اىل  الن�شمام  يف  �شبقه 

�شم�  الع�شكرية.  امل�ؤ�ش�شة 

وحمبة  الخالق  ونبل  القيم 

ربيع  ازهر  وحينما  لبنان، 

ما  اجلي�س  راأى يف  �شبابه، 

فان�ش�ى  اح��الم��ه،  يحقق 

ت�شج  �شابطاً  ل�ائه  حتت 

الفرو�شية  روح  اأعماقه  يف 

طريقه  وي�شق  والإق����دام، 

ل  باإرادة  والعلى  املجد  اإىل 

اكرب  وق�شم  ال�هن  تعرف 

كان ط�ال  وكما  احلياة،  من 
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م�سريته مثاالً يف املناقبية واالن�سباط، كان كذلك 

املجرم  الإره��اب  م�اجهة  خالل  ال�غى  �شاحة  يف 

الذات  ونكران  ال�شجاعة  يف  مثالً  البارد،  نهر  يف 

به  دفع  الذي  الع�شكري،  واجبه  اداء  يف  والتفاين 

وجراحه مل  امليدان  اإىل  للع�دة  املعركة  اأثناء  يف 

معها  ب�شهادة  حياته  م�شرية  مت�جاً  بعد،  ت�شف 

اأطل فجر احلرية والنت�شار، وارت�شم لل�طن طريق 

خال�شه املن�ش�د«.

وختم بالق�ل:

الفخر  الي�م وكل ي�م بقل�ب مل�ؤها  »ن�شتذكرك 

ال�فية،  بلدتك  اح�شان  من  هنا،  ومن  والعتزاز، 

اأمام  الب��د،  اىل  الطاهر  ج�شدك  �شتحت�شن  التي 

با�شماً  هذا الن�شب الذي يطل منه وجهك م�شرقاً 

المانة،  حمل  يف  ي�شتمر  مبن  واثقاً  كال�شباح، 

مطمئناً اإىل م�شتقبل وطن الآباء والجداد. نعاهدك 

وقيمك  مبادئك  ن�ش�ن  باأن  وا�شدقاء،  ورفاقاً  اأهالً 

التي نذرت حياتك لها، ونحفظ �شعلة ت�شحياتك، 

يف  را�شخة  وق��دوة  لالأجيال  ه��دى  منارة  لتبقى 

ال�شمائر والنف��س«.

نيحا:

ن�سب تذكاري

للرائد خالد مر�ساد

نيحا  ب��ل��دة  ك��رم��ت 

ومنطقة ال�ش�ف الرائد 

ف����ؤاد  خ��ال��د  ال�شهيد 

مر�شاد يف ذكرى مرور 

ا�شت�شهاده،  على  �شنة 

عن  ال�شتارة  فاأزيحت 

رفع  ت��ذك��اري  ن�شب 

�شارك  البلدة.  يف  له 

ممثل  الح��ت��ف��ال  يف 

رئي�س اجلمه�رية العماد مي�شال �شليمان قائمقام 

»اللقاء  رئي�س  وممثل  �شليبي،  ج���رج  ال�ش�ف 

قيادة  وممثل  �شايف،  وليد  ال�شيد  الدميقراطي« 

ابراهيم، وممثل �شيخ  الركن عمر  العقيد  اجلي�س 

عقل طائعة امل�حدين الدروز ال�شيخ نعيم ح�شن، 

�شقرا  اب�  حممد  ال�شيخ  املذهبي  املجل�س  ع�ش� 

وفاعليات واهايل املنطقة.

جبل الكرامة والإباء

ابراهيم كلمة قائد اجلي�س  الركن  العقيد  واألقى 

بالنيابة الل�اء الركن امل�شري ومما جاء فيها:

بلدة  يف  والعنف�ان،  والإب��اء  الكرامة  جبل  »يف 

ال�شاخمة يف  الغالية  اللبنانية  الزمردة  هذه  نيحا 

اأهلها، يرتفع الي�م ن�شب  اأجماد تاريخها واأ�شالة 

الرائد ال�شهيد خالد  اأبنائها ه�  تذكاري لبطل من 

الكرامة  معركة  مارداً يف  تاألق  الذي  مر�شاد  ف�ؤاد 

الإرهاب املجرم يف  ال�طنية وه� ي�اجه  وال�شيادة 

يف  �شفحات  الزكية  بدمائه  م�شطراً  البارد  نهر 

دفاعاً  ال�اجب  اأداء  والتفاين يف  وال�شجاعة  الإقدام 

عن تراب ال�طن وذوداً عن �شالمة �شعبه. �شهيدنا 

الكرب  بدم�ع  ي�م  وكل  الي�م  ن�شتذكرك  الغايل، 

وعظيماً  بحياتك  كبرياً  كنت  اذ  والعتزاز،  والفخر 

با�شت�شهادك.

ل  مقداماً  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  يف  كنت  لقد 

بال�فاء  ال�فاء  فبادلتها  الخطار،  رك���ب  يخ�شى 

حيث  ال�شرف  �شاحة  اإىل  واأخرياً  بالعطاء،  والعطاء 

اإل يف القمم،  ارتفعت ن�شراً ل يطيب له العي�س 

مقرناً الميان بال�شهادة وم�ؤكداً انه يف �شبيل بقاء 

لبنان ترخ�س الرواح وته�ن كل الت�شحيات«.

كلمات واأكاليل زهر

غالب  نيحا  بلدية  رئي�س  األقى  كذلك، 

فرحات، كلمة اعترب فيها ان »�شهادة الرائد 

�شاحة  يف  ال�طن  ت��راب  عن  دفاعاً  مر�شاد 
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على  واعتزاز  فخر  و�شام  كانت  ال�شرف 

وابناء  ومعارفه  وحمبيه  اهله  �شدر 

من  لكل  كلمات  القيت  كما  بلدته«. 

ريا�س كليب با�شم »رابطة الت�شامن 

واملقدم  البلدة  يف  الجتماعي« 

ال�شهيد  و�شقيق  �شالح  و�شيم 

ريا�س مر�شاد.

ال�شتارة  باإزاحة  احلفل  واختتم 

التذكاري لل�شهيد،  الن�شب  عن 

رئي�س  ممثل�  و���ش��ع  حيث 

جنبالط  والنائب  اجلمه�رية 

و�شيخ  اجل��ي�����س  وق���ي���ادة 

اأمامه  ال��ع��ق��ل، 

اأك����ال����ي����ل 

الزهر.
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ذكرى النقيب ال�سهيد علي �سميدي

يف ال�سلطان يعقوب: احتفال ولوحة

الغربي  البقاع  واأهايل  يعق�ب  ال�شلطان  بلدة 

علي  النقيب  ا�شت�شهاد  ذك��رى  اأح��ي���ا  ورا���ش��ي��ا 

م�شجد  باحة  يف  اقيم  خطابي  باحتفال  �شميدي، 

ممثالً  حم�شن  ح�شن  الركن  الل�اء  ح�شره  البلدة، 

الغربي مانع  البقاع  رئي�س اجلمه�رية، قائمقام 

املقداد ممثالً رئي�س جمل�س ال�زراء، ووزراء ون�اب، 

بالنيابة  اجلي�س  قائد  ممثالً  خ�ري  ف�ؤاد  والعميد 

وممثل�ن عن كل من: مديري ق�ى الأمن الداخلي 

ال�سهيد  ورفاق  ال�سباط  من  وعدد  الدولة،  واأمن 

وح�شد كبري من بلدات املنطقة.

وبعد تالوة اآي من الذكر احلكيم والن�شيد ال�طني، 

األقى رئي�س البلدية حممد �شالح كلمة نّ�ه فيها 

املي�س  املفتي  تاله  ال�شهيد،  النقيب  مبناقبية 

الذي قال انه »لي�س م�شادقة ان من قاد جي�شه، قاد 

يف ال�شيا�شة، لأن من ا�شتطاع اأن يعقلن البندقية 

رئي�س  اىل  فتحية  ال�شيا�شة،  يعقلن  اأن  له  حق 

اجلمه�رية العماد �شليمان«. كما اعترب ان »كل من 

وم�شروع  بطل  م�شروع  ه�  اجلندية  ثياب  لب�س 

�شهيد كما �شهيدنا الغايل النقيب �شميدي«.

وبدوره، حتدث العميد ف�ؤاد خ�ري عن دور ال�شهيد 

�شميدي يف م�اجهة الإرهاب يف نهر البارد دفاعاً 

عن تراب وطنه، فاجلي�س ا�شتطاع  حتقيق اجناز 

ال�شهداء  مقدماً  الره��اب  على  بالق�شاء  ن�عي 

واجلرحى على مذبح ال�طن.

ال�سهادة فوق كل كالم

�شاهني،  اأب���  جنيب  ال�شيخ  من  ق�شيدة  وبعد 

كالم  »ل  ان  فيها  اأكدت  كلمة  ال�شهيد  والدة  األقت 

كل  لأن ما قدمه يعل� على  ا�شت�شهاد علي،  اأمام 

كالم«، وقالت:

»قبل ان تبذل روحك ل�طنك، قّدمت له اخال�شك 

وتفانيك، ورف�شك لكل تهاون يف تاأدية ال�اجب. كم 

رف�شت من م�شاومات ومهادنات، وعّر�شت نف�شك 

ورفاقك للخطر. كم رجاك من ح�لك اأن تخفف من 

وارواحهم، ورف�شت  على روحك  ا�شتقامتك حفاظاً 

لنك رّبيت على الخال�س يف العمل ولل�طن.

اأكرب  لقد كنت يل فخراً يف حياتك و�شرت فخراً 

يف ا�شت�شهادك...

اأاأحزن اأم اأفرح!! ل اأدري. فال�شهداء ل يحزن عليهم 

لأنهم »عند ربهم يرزق�ن« وق�لة حق اأق�لها لك، 

اإياها، �شكراً  اأوقفتني  �شكراً لك على كل وقفة عز 

على كل تعب قدمته لأخ�تك، وال�شكر الكبري على  

ما قدمته ل�طنك... لكن �شكري الأكرب على اللقب 

الذي منحتني اإياه... اأم ال�شهيد البطل...«.

ويف اخلتام، اأزيح ال�شتار عن ل�حة تذكارية ت�ؤرخ 

لطالق اإ�شم ال�شهيد على �شارع البلدة و�شاحتها.

وعلٌي 

يف مقام 

ال�سهداء

ال�سيخ جنيب اأبو �ساهني
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وط�����ن�����ي ع�������ش���ت وع������ا�������س ال�������ش���رف���اء

ن������ح������ن ������ش�����ع�����ب ع�������رب�������ي ا�����ش����ل����ه

وط��������ن يف  واح�����������������������دة  اأم�������������������ة 

ج������م������ع������ت������ن������ا وح�������������������دة خ������الق������ة

ول��������ه��������ذا امل�������ج�������د ن���������ش����ع����ى ك���ل���ن���ا

ت�������ش���ح���ي���ة  يف  اجل��������ن��������دي  ��������ش�������رف 

ع����اج����ز اإين  ال���������������دار  ح������م������اة  ي��������ا 

اأي��������ه��������ا ال����������راح����������ل ع��������ن وال�����������دة

داخ�����ل�����ه�����ا يف  الأن�����������������ة  حت�����ب�����������س 

خ���ال���د ����ش���ه���ي���د  الر�������������س  يف  اأن����������ت 

اأن������������ت ن��������ربا���������س ل���������ش����ع����ب ث����ائ����ر

ع���ن���دن���ا ع����ل����ي  ال�������ذك�������رى  يف  اأن����������ت 

ل��������ِك ي������ا اأخ�������ت�������اه ن�������ش���ح���ي دائ�����م�����اً

وم����ن  ب�������ال�������روح  ج��������اد  م������ن  مي������ت  مل 

خ����ال���������س وٍد  ك���������ل  م������ن������ا  ل���������ك 

وجل�����ي�����������س ك����������ان ف�����ي�����ه �����ش����اب����ط����اً

ح���ف���ل���ن���ا يف  �������ش������ارك������ن������ا  ومل�����������ن 

و������ش�����م�����ا جم�������د ال�����ت�����ف�����اين والب�����������اء

ال�������ش���م���اء يف  ع�������ال  وال������ف������رع  ث����اب����ت 

ع���������رب���������ي ع���������رب���������ي الن�������ت�������م�������اء

جت���م���ع احل���ا����ش���ر ب���امل���ا����ش���ي امل���������ش����اء...

ب����ق����ل�����ب م�����ل������ؤه�����ا ح������ب ال���������������لء...

ال������ف�����اء ط����ه����ر  ن���ف�������ش���ه  يف  ج���������ش����دت 

ع�����ن ج����زي����ل ال�������ش���ك���ر م����ن����ي وال����ث����ن����اء

ت���������ذرف ال������دم������ع �����ش����ب����اح����اً وم�������ش���اء

مت����������الأ ال��������ق�������ت دم���������ع��������اً ودع����������اء

ك����خ����ل�����د ال�������ش���م�������س م�����رف������ع ال����ل�����اء

ف����ق����د ال���ب�������ش���م���ة م������ن ب����ع����د ال���ه���ن���اء

ال�����������ش�����ه�����داء... م�����ق�����ام  يف  وع�����ل�����ي 

ل���ي�������س ه������ذا ال����ي�����م ي�����م����اً ل���ل���ب���ك���اء...

األ����ب���������س ال�����ت�����اري�����خ ب����������رداً م�����ن اإب�������اء

وحت��������ي��������ات��������ي ل�������ك�������ل الق����������رب����������اء

وحت��������ي��������ات��������ي ل�������ك�������ل ال�������رت�������ب�������اء

ال����ن����داء ل����ّب����ى  اأو  ال��������درب  رف�������اق  م����ن 



القبيات: ن�سب للمالزم الأول 

ال�سهيد جورج فهد

عن  ال�شتار  اأزي���ح  القبيات،  يف 

الن�شب التذكاري للمالزم الأول ج�رج 

من  الأول  يف  ا�شت�شهد  ال��ذي  فهد 

احتفال  يف  املن�شرم،  العام  من  اآب 

لبلدته،  الغربي  املدخل  عند  اقيم 

خميرب  ط�ين  عكار  قائمقام  ح�شره 

العماد  اجلمه�رية  رئي�س  مم��ث��الً 

املتقاعد  والعميد  �شليمان،  مي�شال 

رئي�س  ن��ائ��ب  مم��ث��الً  جملي  ول��ي��م 

فار�س  ع�شام  ال�شابق  احل��ك���م��ة 

ممثالً  �شهاب  ع�شام  الركن  والعميد 

الركن �ش�قي امل�شري  الل�اء  قائد اجلي�س بالنيابة 

والقيادات  الفاعليات  ون�اب و�شخ�شيات وعدد من 

ال�شيا�شية والع�شكرية والمنية ورجال دين وروؤ�شاء 

بلديات واأهايل.

وو�شع العميد الركن �شهاب اإكليالً من الزهر با�شم 

ال�شهيد مي�شال فهد  ووالد  اأزاح  اجلي�س ثم  قيادة 

ال�شتار عن الن�شب التذكاري.

�ساهد لالجيال

وبعد كلمة ترحيب جل�زف خطار األقى ممثل قائد 

اجلي�س كلمة مما جاء فيها:

البار  القبيات  بلدة  ابن  لنكرم  الي�م  »نلتقي 

الذي  البطل  ال�شهيد ج�رج فهد هذا  الأول  املالزم 

تعملق مارداً يف معركة ال�شيادة والكرامة ال�طنية 

وه� ي�اجه الرهاب املجرم يف نهر البارد م�شطراً 

بدمائه الزكية �شفحات خالدة يف اجلراأة وال�شجاعة 

ل  والذي  ال�اجب.  اأداء  يف  والتفاين  الذات  ونكران 

تزال اأ�شداء �شجاعته الفائقة وماآثره البط�لية تهدر 

يف الآذان والعق�ل«.

الن�شب  اأقيم  الطاهرة  لروحك  »تخليداً  واأ�شاف: 

عظمة  على  لالجيال  ���ش��اه��داً  ليك�ن  ال��ت��ذك��اري 

ت�شحياتك ونبل اإخال�شك 

لكل  اأم��ث���ل��ة  وي���ك����ن 

ال�شهداء  بدماء  انه  عابر 

الوط���ان  حتيا  الب��ط��ال 

وحتفظ  احل���ري���ة  وت�����ش��ان 

الكرامات«.

واكيم  عبداهلل  املتقاعد  الركن  العميد  واألقى 

العائلة  فكلمة  فهد،  ال�شهيد  اىل  حتية  ق�شيدة 

فيها:  وق��ال  فهد،  فهد  ال�شهيد  �شقيق  األقاها 

خالل  �شنة  منذ  كلمتها  قالت  العائلة  ان  »اعتقد 

حرب نهر البارد عندما قدمت ابنها ج�رج �شهيداً 

الذي نحن وج�رج  ال�شيء  ال�طن، هذا  على مذبح 

لأنك  اأخ��ي  يا  م��ربوك  واق���ل جل���رج  به.  فخ�رون 

الق�شرية  وحياتك  بك،  ج��داً  نفتخر  ونحن  و�شلت 

على الر�س نخت�شرها بكلمات خم�س هي: »حمبة، 

ابت�شامة، �شرف، ت�شحية ووفاء«.

م�سرية �سالة

م�شرية  يف  امل�شارك�ن  انطلق  الحتفال  وبعد 

�شالة و�ش�لً اإىل كني�شة �شيدة مرمت�را يف القبيات 

تراأ�شها  ال�شهيد  نف�س  لراحة  ال�شالة  اقيمت  حيث 

رئي�س ا�شقافة اأبر�شية طرابل�س املارونية املطران 

ج�رج اب� ج�دة ولفيف من كهنة الرعايا امل�ارنة 

يف عكار.

ج�دة  اأب�  املطران  األقى  املقد�س  الجنيل  وبعد 

عظة قال فيها: »اإن من يتط�ع يف اجلي�س يعرف 

ال�شهادة  عليه  يفر�س  ذل��ك  ان  املعرفة،  مت��ام 

وال�شت�شهاد عندما يتهدد اخلطر البالد«.

هذه  يف  كان  ج�رج  ال�شهيد  »املرح�م  واأ�شاف: 

يف  اأمث�لة  يعط�نا  الذين  ال�شهداء  من  القافلة 

حمبة ال�طن ويف عي�س هذه املحبة حتى النهاية 

هذه  يعط�ن  اإنهم  ال���راء.  اإىل  اللتفات  دون  من 

امل�ش�ؤولني  وجلميع  امل�اطنني  جلميع  الأمث�لة 

يف البالد، وب�ش�رة خا�شة للم�ش�ؤولني ال�شيا�شيني 

امل�ؤمتنني على م�شري البالد وم�شتقبلها.

فمحبة البالد ل تق��م على ال�شع�ي وراء امل��شالح 

ال�شخ�شية واخلا�شة ول على ال�شراع على املنا�شب 

ك��م��ا  ال������دول������ة  يف 

منذ  بالدنا  يف  يح�شل 

يتنا�شى  حيث  �شن�ات 

من  الهدف  الكثريون 

اخلدمة العامة وي�شع�ن 

انف�شهم  خ��دم��ة  اىل 

البالد  خدمة  متنا�شني 

والآخرين«.
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اخلرايب اأحيت ذكرى املعاون الأول 

علي حمد عكو�ش

ال�شن�ية  الذكرى  اخلرايب  بلدة  اأحيت 

علي  اجلي�س  يف  الأول  املعاون  ل�شت�شهاد 

النادي  يف  اقيم  باحتفال  عك��س  حمد 

اجلعفري  املفتي  ح�شره  للبلدة،  احل�شيني 

قيادة  ووفد من  اأحمد قبالن  ال�شيخ  املمتاز 

اجلي�س واهايل البلدة.

فيها  ا���ش��اد  كلمة  قبالن  املفتي  واأل��ق��ى 

ا�شت�شهد  التي  الع�شكرية،  امل�ؤ�ش�شة  بت�شحيات 

متما�سكة  وبقيت  واالفراد  والرتباء  ال�سباط  فيها 

لينت�شر اجلي�س وال�طن.

... وقاع الرمي اأحيت ذكرى

الرقيب املغوار ال�سهيد تنوري

بقدا�ش وتد�سني غابة اأرز

قدا�س  زحلة،  ق�شاء  الرمي،  قاع  بلدة  يف  اأقيم 

الرقيب  نف�س  لراحة  روكز  مار  كني�شة  يف  وجناز 

القدا�س  تراأ�س  تن�ري.  ج���رج  ال�شهيد  املغ�ار 

ممثل  وح�شر  �شل�م،  اليا�س  الأب  الرعية  كاهن 

�شليم  النائب  وال�شالح«  التغيري  »تكتل  رئي�س 

ف�ج  قيادة  ممثالً  م��شى  جيم�س  والنقيب  ع�ن 

املغاوير، بال�شافة اىل اآل الفقيد واأهايل البلدة.

والقى الأب �شل�م كلمة ا�شاد فيها مبزايا ال�شهيد 

حماية  �شبيل  يف  ا�شت�شهدوا  الذين  ورفاقة 

وحريته  �شيادته  ع��ن  ودف��اع��اً  ال���ط��ن 

دم  اأن  وكرامته،م�كداً  وا�شتقالله 

ال�شهيد ورفاقه مل يذهب هدراً، 

مذبح  على  اأري���ق  ه���  ب��ل 

لبنان وذوداً عنه«.

القدا�س،  انتهاء  وبعد 

ت����ج���ه امل���ع���زون 

وع�����ائ�����ل�����ة 

اإىل  ورف��اق��ه  ت��ن���ري  ال�شهيد 

جبل ال�شليب يف البلدة حيث مت 

تد�شني  احلر  ال�طني  التيار  من  مببادرة 

لذكرى  تخليداً  املا�شي  اأيار  يف  زرعت  اأرز  غابة 

من  عدداً  ت�شم  وهي  البارد،  نهر  معارك  �شهداء 

اأزيحت  الأرز ي�ازي عدد ال�شهداء. كذلك،  �شجريات 

ال�شتارة عن ل�حة تذكارية ترمز اىل املنا�شبة.

تل عبا�ش احتفلت بذكرى الرقيب ال�سهيد 

ب�سام ايوب

يف  الرث���ذك�����س  ل��ل��روم  ال�شيدة  كني�شة  يف 

ذكرى  يف  قدا�س  اقيم  الغربي،  عبا�س  تل  بلدة 

ا�شت�شهاد الرقيب ب�شام اي�ب، تراأ�شه كاهن الرعية 

الأب خليل جريج الذي األقى عظة عّدد فيها مزايا 

ال�شهيد.

العميد  البلدية  رئي�س  األقى  القدا�س،  وبعد 

فيها  تقدم  كلمة  قاطرجي  اأمني  املتقاعد  الركن 

ثم  اجلي�س.  م�ؤ�ش�شة  ومن  العائلة  من  بالتعزية 

اأي�ب وقالت: »�شنة  حتدثت با�شم العائلة ماريل 

غياب  على  واحل�شرة  وال�جع  ب��الأمل  مليئة  مرت 

ان�شان عزيز على قلبي وعلى قل�ب كثريين من 

ال�شدقاء يف عائلته ال�شغرية والكبرية، كان �شعباً 

بيننا،  ال�شهيد  يك�ن  اأن  دون  من  العياد  متر  اأن 

�شلينا كثرياً واأ�شاأنا ال�شم�ع وبكينا على غيابه«.

وقدم رئي�س البلدية درعاً تكرميية ل�الد ال�شهيد 

على  وميداليات  ك�ؤو�س  وزعت  كما  وفاء،  عرب�ن 

ال�شلة  كرة  دورة  يف  امل�شاركة  الريا�شية  الفرق 

التي اأقامها نادي الطليعة الريا�شي الثقايف يف 

البلدة وحملت ا�شم »ال�شهيد البطل ب�شام اي�ب«.

ذكرى الرقيب ال�سهيد بيار بو �سلع

يف كفر حبو

اأحيت بلدة كفر حب� ق�شاء ال�شنية الذكرى الوىل 

اقيم  بقدا�س  �شلع،  ب�  بيار  الرقيب  ل�شت�شهاد 

ح�ش�ر  جاورجي��س، يف  مار  كني�شة  يف 

ن�اب و�شخ�شيات وح�شد من اأبناء 

املنطقة.

وك���ان���ت 

با�شم  ك��ل��م��ة 

األقاها  ال�شهيد  اأه��ل 

عّدد  بيطار،  �شياء  ال�شيد 

فيها مزايا الرقيب ب� �شلع 

بعدها،  والخالقية.  ال�طنية 

ابراهيم  خمايل  ال�شاعر  األقى 

ق�شيدة �شعرية من وحي املنا�شبة.

�سارع با�سم الرقيب ال�سهيد جورج 

البي�سري يف حّوارة - زغرتا

ال�شن�ية  الذكرى  زغرتا،   - ح���ارة  بلدة  اأحيت 

يف  البي�شري  ج���رج  الرقيب  ل�شت�شهاد  الأوىل 

قدا�س تراأ�شه النائب البطريركي العام على جبة 

مب�شاركة  البي�شري  فرن�شي�س  املطران  ب�شري 

املارونية  طرابل�س  اأبر�شية  على  العام  النائب 

اخل�ري  الرعية  وخادم  جب�ر  بطر�س  اأ�شقف  اخل�ر 

�شايد مارون ولفيف من كهنة املنطقة واجل�ار.

البي�شري  املطران  األقاها  التي  العظة  وبعد 

وال�شت�شهاد  ال�شهادة  معاين  عن  فيها  وحت��دث 

احل�ش�ر  انتقل  نحب،  من  �شبيل  يف  الذات  وبذل 

اقيم  حيث  ال�شهيد  ملنزل  اخلارجية  الباحة  اىل 

يف  �شارع  ت�شمية  خالله  اعلن  خطابي  احتفال 

البلدة با�شم ال�شهيد جرج�س البي�شري.

ثم كانت كلمة العائلة األقاها اليا�س البي�شري 

الذي قال: »كم ه� �شعب التخلي عن احلياة، 

ال�شهيد  اأمثال  الأبطال  على  �شهل  ه�  وكم 

ال�طن،  لأجل  ي�شت�شهدون  الذين  البي�شري 

واأمل يف اأن يبقى ال�طن، الذي جبل ترابه 

بدماء ابنائه الع�شكريني«.

وامل��ط��ران  لون��دو���س  ال��رائ��د  اأزاح  ث��م 

التذكاري  الن�شب  عن  ال�شتارة  البي�شري 

الذي اأقيم للراحل اأمام منزل ذويه تخليداً 

لذكراه.
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را�شيا، نظمت  - ق�شاء  العقبة  بلدة  يف 

اأركان عقل،  ال�شهيد العريف  البلدية وذوو 

ممثل  تراأ�شه  البلدة  �شاحة  يف  احتفالً 

بالنيابة  اجلي�س  قائد 

ال�شهيد  رفاق  وح�شره 

واهايل البلدة.

اإزاح��ة  احلفل،  تخلل 

ل�حة  ع���ن  ال�����ش��ت��ار 

لل�شهيد  ت���ذك���اري���ة 

اإك��ل��ي��ل من  وو����ش���ع 

اىل  بال�شافة  ال��زه��ر 

امل�تى  معزوفة  عزف 

من  م��ف��رزة  قبل  م��ن 

م��شيقى اجلي�س.

يف ذكرى العريف 

ال�سهيد اركان عقل 

احتفال ولوحة

قدا�ش لراحة نف�ش 

العريف ال�سهيد 

جورج نعمه

ويف بلدة حرف اإردة 

قدا�س  اأقيم  زغرتا،   -

العريف  نف�س  لراحة 

نعمه  ج���رج  ال�شهيد 

قائد  مم��ث��ل  ح�����ش��ره 

وذوو  بالنيابة  اجلي�س 

ال�شهيد  �شاحة  يف  اأقيم  تذكاري  ن�شب  عن  ال�شتار  اإزاحة  الحتفال  اأعقب  البلدة.  واأهايل  ال�شهيد 

الكائنة يف �شهر ح�ارة، حيث وّجه ممثل القائد كلمة من وحي املنا�شبة وو�شع اإكليالً من الزهر.
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لوحة تذكارية يف �ساحة �سوكني

با�سم العريف ال�سهيد حممود علي اأحمد

احتفالً  اأحمد  ال�شهيد حمم�د علي  العريف  اأقام ذوو 

ح�شره  النبطية،  ق�شاء   - �ش�كني  بلدة  يف  تاأبينياً 

ممثل قائد اجلي�س بالنيابة الذي اأزاح وعائلة ال�شهيد 

ال�شاحة  يف  لذكراه  تخليداً  اأقيمت  تذكارية  ل�حة  عن  ال�شتار 

قائد  ممثل  و�شع  حني  ويف  احل�شينية.  قرب  للبلدة  العامة 

اجلي�س بالنيابة اإكليالً من الزهر اأمام الل�حة قّدمت امل��شيقى 

معزوفة امل�تى ولزمة الن�شيد ال�طني.

ح����ّي ال�����ش��ه��ادة وان���ط���ق اأي���ه���ا ال��ق��ل��ُم

ملحمة ال���ت���اري���خ  ل����ح���ة  ع��ل��ى  واك���ت���ب 

��ب��ه غ�������اٍل ت�����راب�����ك ي�����ا ل���ب���ن���ان خ�����شّ

ت���������رّد ك����ي����د ع���������ش����اب����ات م�����ش��ّل��ح��ة

ت��ل��ك ال��ع�����ش��اب��ات والإره��������اب دي��دن��ه��ا

اجل��ي�����س غ������دراً يف م����ؤام���رة ل��ت��ط��ع��ن 

��ن��ة حم�����شّ ����ش���رادي���ب  يف  �����ش��ت  وع�����شّ

تغدرهم اجل��ي�����س  رج����ال  ق��ن�����ش��اً  ت��غ��ت��ال 

وع���ي���ل ���ش��رب رج�����ال اجل��ي�����س وال���ت���زم����ا

ط�ائفه �شتى  يف  ال�شعب  فا�شتنه�س 

ي���ط���ال���ب����ن ب����دع����م اجل���ي�������س ق��اط��ب��ة

ف���اأع���ط���ي اجل��ي�����س ح���ق ال������رّد م��ن��ف��رداً

فانت�شبت احل�����ش��م  اأم����ر  اجل��ي�����س  وق����رر 

ف������ج امل����غ����اوي����ر والأف������������اج ق��اط��ب��ة

ي����زرع�����ن ويف ���ش��ه��ي��داً  ���ش��رب  ك���ل  يف 

�شمدت م���ا  ال���غ���در  ف���ل����ل  وي���ه���زم����ن 

ح����ري����ة ال�����ط����ن ال����غ����ايل ل���ه���ا ث��م��ن

بقيت وم����ا  ي��ف��ج��ع  ومل  ب��ي��ت  ي��ب��ق  مل 

م�������اآمت ال�������ش���ه���دا ع����ّم����ت م��ن��اط��ق��ن��ا

ف����احل����ب ت�����ش��ح��ي��ة اإك���ل���ي���ل���ه���ا ���ش��رف

دم���ن���ا يف  احل��������ّي  ل��ل�����ش��ه��ي��د  حت���ي���ة 

ترهقه واحل������رب  ع���ي���ده  يف  ل��ل��ج��ي�����س 

ي���ده امل�����ج�����روح يف  ال�����ط����ن  اأم�����ان�����ة 

ث��م��الً زورق��������اً  اأدرك  ���ش��ل��ي��م��ان  ف���ي���ا 

لنا اآن  ال�������رّب  ن���ح����  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  ق����د 

ت����ق�����د م���ع���رك���ة ال���ت���ح���ري���ر دام���ي���ة

نح�شده ال��ن�����ش��ر  اإّم������ا  ال���ك���رام���ة  ح����رب 

ي��ج��ب��ك ج������رُح ���ش��ه��ي��ٍد ف����اجل����راح ف���ُم

م�����داده�����ا م����ن ����ش���راي���ني ال�����ف�����داء دم

ال���دمي ك��م��ا  م�����ش��ف���ح��اً  ال�������ش���ه���ادة  دم 

ت���زدح���م ال���ل���ي���ل  ظ�����الم  ت�����ش��ل��ل��ت يف 

وال���ق���ي���م اهلل  دي�������ن  ت���������رباأ  م���ن���ه���ا 

وحت�������رق ال�����ط����ن الأح�����ل�����ى وت��ن��ت��ق��م

ول���ّغ���م���ت ك����ل م����ا ت�����ش��ع��ى ب����ه ق���دم

وت�����اأخ�����ذ الأب������ري������ا درع���������اً وت��ق��ت��ح��م

ب��ح��ك��م��ة م����ن ���ش��ل��ي��م��ان احل���ك���ي���م هم

ف��ال��ت��اأم���ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  ���ش��م��ل  ومّل 

كلهم احل�������ش���م  ����ش���ري���ع  وي���ط���ل���ب����ن 

احلكم امل����ق���ف  ف���ك���ان  اجل��م��ي��ع  ب��ا���ش��م 

تلتهم ب����ال����ن����ريان  اجل���ي�������س  م����داف����ع 

ت���ه���اج���م امل�������ت ب����الأل����غ����ام ت�����ش��ط��دم

ك�����ل امل������اق�����ع ي���ع���ل���� خ����اف����ق����اً ع��ل��م

ف��ي��خ��ن��ق ال�������ش���ر م����ق����ه�����راً وي��ن��ه��زم

غ�������اٍل وي����دف����ع����ه الأب������ط������ال وح���ده���م

ق��ل��م ول  ت����دم����ع  مل  ب���ل���ب���ن���ان  ع����ني 

���ش��ري��ب��ة احل�����ب ع���ن���د امل����ؤم���ن���ني دم

اأّم�������ا ال�����ف����اء ف���م���ق���رون ب����ه ال��ق�����ش��م

الأمل ي���ن���ت���اب���ه  ال��������ذي  ول����ل����ج����ري����ح 

ل���ق���ائ���د اجل���ي�������س وه������ احل����اك����م احل��ك��م

وي���ل���ت���زم ج���ن���اح���ي���ه  يف  ي�������ش���ّم���ه���ا 

تلتطم والأم�����������اج  ال���ب���ح���ر  ي�������ش���ارع 

يلتئم اجل�������رح  واآن  ت�������ش���رتي���ح  اأن 

اأق�����ش��ى امل���ع���ارك م���ا ق���ال����ا وم���ا زع��م���ا

ب��ال��ت�����ش��ح��ي��ات واإم�������ا ال����ع����اُر وال���ن���دم

يف عيد 

اجلي�ش 

حتية اىل 

ال�سهداء

العميد 

حممد يا�سر 

الأيوبي

األقيت هذه 

الق�شيدة 

يف احتفال 

عم�شيت 

مبنا�شبة

عيد اجلي�س
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وزارة الدفاع

يف وزارة الدفاع اأقيم احتفال تراأ�شه نائب رئي�س 

اأركان اجلي�س للعديد العميد الركن ح�شني احلجار ممثالً قائد 

اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري. 

الركن ج�رج كرم قائد مقر  العميد  الريزة و�شع  واأمام ن�شب اخلالدين يف 

اإكليالً  بالنيابة،  اجلي�س  قائد  امل�شري  �ش�قي  الركن  الل�اء  اجلي�س ممثالً  عام 

من الزهر، وقد رافقت الحتفال م��شيقى اجلي�س يف معزوفة امل�تى ولزمة 

الن�شيد ال�طني ثم لزمة ن�شيد ال�شهداء.

2
0
0

8

�آب/�أيلول

اإعداد:

با�سكال معو�ش بو مارون

ليال �سقر الفحل

�حتفاالت �أول �آب
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التحول �سمة احلياة، وفيما تتبدل ظروف واأحوال كثرية، يبقى اجلي�ش عنوان عّزة الوطن 

وكرامته، ويبقى الوفاء لت�سحيات ع�سكرييه ال�سهداء منهم ومن هم يف ميادين العطاء، اأحد اأبرز 

الأ�س�ش التي ت�ستند اليها املوؤ�س�سة الع�سكرية.

الأول من اآب هذا العام اأتى جملالً بال�سهادة وبالت�سحيات. والحتفالت التي بداأت ع�سية العيد، 

اأحيت ذكرى ال�سهداء، وكّرمت الع�سكريني احلاملني اإ�ساباتهم بعنفوان و�سمت، بينما �سملت زيارات 

وفود القيادة قادة اجلي�ش ال�سابقني واأ�سرحة املتوفني منهم، اىل زيارات التهنئة للع�سكريني 

املنت�سرين يف خمتلف اأنحاء البالد.

ع�سية عيد اجلي�ش كّرمت القيادة ال�سهداء الأبرار فاأقيمت الحتفالت يف وزارة الدفاع ويف مقرات 

قيادات املناطق الع�سكرية والقوات البحرية واجلوية و�سائر املواقع والثكن.

وو�سط مرا�سم التكرمي ُتِلَي »اأمر اليوم« وو�سعت الأكاليل على الن�سب التذكارية ل�سهداء اجلي�ش، 

فيما عزفت املو�سيقى وردد الع�سكريون ب�سوت واحد وقلب واحد: لن نن�سى رفاقنا ال�سهداء، ولن 

يناُه وعهد قطعناه. م اأَدَّ نرتاجع عن َق�سَ

العيد املكلل بال�شهادة والت�شحيات

احتفالت قيادة اجلي�ش

اإرث الوفاء يتجّدد



منطقة بريوت

قيادة منطقة بريوت الع�شكرية احتفلت باملنا�شبة واأقام�ت احتفالً تكرميياً 

للع�شكريني ال�شهداء يف ثكنة ه�رني �شه�اب برئا�شة العمي�د الرك�ن علي جابر 

قائد منطقة بريوت ممثالً الل�اء الركن �ش�قي امل�ش�ري قائد اجلي�س بالنيابة.

الق�ى  قدماء  رابطة  من  ووفد  ال�شهداء  الع�شكريني  عائالت  الحتفال  وح�شر 

امل�سلحة و�سخ�سيات ر�سمية وروحية وعدد من �سباط املنطقة.

وبعد مرا�شم تكرمي العلم قام العميد الركن جابر ب��شع اكليل من الزهر اأمام 

الن�شب التذكاري ثم تال »اأمر الي�م« وا�شتعر�س ال�حدات الرمزية التي �شاركت 

بالعر�س. ويف اخلتام اأقيم حفل ك�كتيل للمنا�شبة.

منطقة البقاع

اأبلح  ثكنة  للمنا�شبة يف  احتفالً  الع�شكرية  البقاع  قيادة منطقة  واأقامت 

كّرمت خالله �شهداء اجلي�س يف ح�ش�ر عائالتهم ومرجعيات روحية وفاعليات.

وبعد و�شع اإكليل من الزهر على الن�شب التذكاري لل�شهداء على وقع معزوفة 

امل�ت ولزمتي الن�شيد ال�طني ون�شيد ال�شهداء، تال ممثل قائد اجلي�س بالنيابة 

الركن  العميد  الع�شكرية  البقاع  منطقة  قائد  امل�شري،  �ش�قي  الركن  الل�اء 

ابراهيم كنعان »اأمر الي�م«، ثم جرى عر�س ع�شكري ل�حدات رمزية من اجلي�س، 

واأقيم حفل ا�ستقبال على �سرف املدع�ين يف نادي ال�سباط.
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منطقة جبل لبنان

انط�ان كرمي  الركن  العميد  املنطقة  قائد  تراأ�س  لبنان  ويف منطقة جبل 

الحتفال الذي اأقيم ع�شية عيد اجلي�س تكرمياً لل�شهداء، حيث و�شع اكليالً من 

الزهر على ن�شب اجلندي املجه�ل وتلي »اأمر الي�م« واأديت مرا�شم التكرمي.



منطقة اجلنوب

ويف ثكنة ال�شهيد حممد زغيب - �شيدا تراأ�س الحتفال قائد منطقة اجلن�ب 

الع�شكرية العميد الركن اليا�س زعرب ممثالً قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن 

�ش�قي امل�شري.

اأقيم الحتفال بح�ش�ر عائالت الع�شكريني ال�شهداء وعدد من ن�اب املنطقة 

والفاعليات ال�شيا�شية والدينية ووفد من رابطة قدماء الق�ى امل�شلحة ووف�د 

ع�شكرية من الق�ى امل�شلحة املتمركزة يف املنطقة.

للجندي  التذكاري  الن�شب  اأمام  الزهر  من  اإكليالً  الركن زعرب  العميد  و�شع 

املجه�ل على وقع معزوفة امل�تى ولزمتي الن�شيد ال�طني ون�شيد ال�شهداء 

ثم تال »اأمر الي�م«، وجرى عر�س ع�شكري ل�حدات رمزية من اجلي�س، فحفل 

ك�كتيل على �شرف املدع�ين.

منطقة ال�سمال

يف  احتفالً  فاأقامت  باملنا�شبة،  ال�شمال  منطقة  قيادة  احتفلت  كذلك 

العميد  املنطقة  قائد  كّرم  حيث  غامن  بهجت  ثكنة  مقابل  الأخ�شر  امللعب 

اجلي�س  قائد  امل�شري  �ش�قي  الركن  الل�اء  ممثالً  دروي�س  احلميد  عبد  الركن 

بالنيابة الع�شكريني ال�شهداء، بح�ش�ر عائالتهم ووفد من رابطة قدماء الق�ى 

امل�سلحة وعدد كبري من ال�سباط وفاعليات املنطقة.

وخالل الحتفال تال العميد الركن دروي�س »اأمر الي�م« وبعد ا�شتعرا�س الق�ى 

و�شع اإكليالً من الزهر على الن�شب التذكاري، ويف اخلتام اأقيم حفل ك�كتيل 

للح�ش�ر باملنا�شبة.

اىل ذلك، اأقيمت احتفالت مماثلة يف جميع الثكن حيث اأحيا الع�شكري�ن 

ذكرى رفاقهم ال�شهداء و�شط مرا�شم التكرمي.

القيادة  من  وف�د  زارت  اجلي�س  عيد  مبنا�شبة 

قادة اجلي�س ال�شابقني وقّدمت لهم التهاين با�شم 

قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري.

�شالح  قائد  متى  ا�شكندر  الإداري  العميد  تراأ�س 

اجلمه�رية  رئي�س  منزل  زار  الذي  ال�فد  الإ�شارة 

ال�شابق العماد اميل حل�د يف الريزة.

وزار وفد اآخر برئا�شة العميد الركن جان �شل�م من 

�شعيد يف ج�شر  حنا  العماد  الهند�شة منزل  �شالح 

البا�شا.

ال�ش�ؤون  هيئة  رئي�س  �شفا  حيدر  الركن  العميد 

ال�سباط  من  وفد  راأ���ش  على  ب��دوره  زار  االإداري��ة 

منزل العماد فيكت�ر خ�ري يف عم�شيت.

وبرئا�شة العميد الركن حممد عبيد رئي�س هيئة 

ابراهيم  العماد  منزل  وفد  زار  االن�سباط  �س�ؤون 

طّن��س يف بلدة الكف�ر.

وزار وفد ر�شمي برئا�شة العميد بيري اأب� حنا من 

�شالح املدرعات منزل دولة رئي�س جمل�س ال�زراء 

ال�شابق والنائب العماد مي�شال ع�ن يف الرابية.

وفود من القيادة تزور قادة اجلي�ش ال�سابقني
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كّرم اجلي�ش قادته ال�سابقني 

املتوفني يف احتفالت اأقيمت 

على اأ�سرحتهم بح�سور ذويهم، 

اجلي�ش  قائد  ممثلو  و�سع  حيث 

بالنيابة اللواء الركن �سوقي امل�سري 

التذكارية  الن�سب  على  الزهر  اأكاليل 

و�سط مرا�سم التكرمي.

�سريح الرئي�ش 

اللواء فوؤاد �سهاب

�سريح العماد 

جان جنيم

يف بلدة كفرتيه تراأ�س الحتفال التكرميي العميد الركن مي�شال نحا�س 

العماد  �شريح  على  الزهر  من  اإكليالً  و�شع  الذي  لبنان  جبل  منطقة  من 

جان جنيم على وقع اأنغام مفرزة من م��شيقى اجلي�س التي اأّدت مرا�شم 

التكرمي وف�شيلة من الل�اء اخلام�س.

ت���راأ����س  غ���زي���ر  يف 

اأقيم  ال���ذي  الح��ت��ف��ال 

الرئي�س  �شريح  عند 

�شهاب  ف�����ؤاد  ال���ل����اء 

نّع�م  �شركي�س  العميد 

�شربا،  م���ق��ع  ق��ائ��د 

التكرمي  مرا�شم  واأّدت 

ف�����ش��ي��ل��ة م���ن ال��ل���اء 

من  وم��ف��رزة  اخلام�س 

م��شيقى اجلي�س.
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�سريح اللواء 

عادل �سهاب

تراأ�شه  احتفال  اأقيم  �شهاب  عادل  الل�اء  �شريح  وعلى  النبع  راأ�س  يف 

العميد الركن نزيه رحباين من منطقة بريوت، وقّدمت ف�شيلة من ف�ج 

التدخل الثاين ومفرزة من م��شيقى اجلي�س مرا�شم التكرمي.

�سريح 

العماد 

اميل 

الب�ستاين

�شخر  ح��ارة  يف  احتفال  اأقيم 

ع�يدات  �شهيل  العميد  تراأ�شه 

من مقر عام اجلي�س الذي و�شع 

الإكليل على �شريح العماد اميل 

الب�شتاين، يف حني اأّدت ف�شيلة 

مرا�شم  لبنان  جبل  منطقة  من 

م��شيقى  اأنغام  على  التكرمي 

اجلي�س. 

�سريح 

العماد 

ا�سكندر 

غامن

يف بلدة �شغبني اأقيم احتفال 

عند �شريح العماد ا�شكندر غامن 

ج�زف  ال��رك��ن  العميد  ت��راأ���ش��ه 

جبل  منطقة  م��ن  فرن�شي�س 

التكرمي  مرا�شم  واأّدت  لبنان، 

امل��درع��ات  ف����ج  م��ن  ف�شيلة 

م��شيقى  من  ومفرزة  الثاين 

اجلي�س.
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الفيا�شية،   - املركزي  الرتباء  ن��ادي  يف  اأقيم 

ومب��ن��ا���ش��ب��ة ع��ي��د اجل��ي�����س ح��ف��ل ت��ك��رمي ل��ذوي 

اخلدمة  يف  الع�شكريني  من  اخلا�شة  الحتياجات 

وامل�شابني  املع�قني  واملتقاعدين  الفعلية 

العميد  النادي  اإ�شابات بالغة. ح�شر احلفل رئي�س 

الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  ممثالً  الط�يل  ف�ؤاد 

ك�كتيل  احلفل  وتخلل  امل�شري،  �ش�قي  الركن 

األقى  وحيث  باملنا�شبة  رمزية  هدايا  وتقدمي 

العميد ف�ؤاد الط�يل كلمة جاء فيها:

»مبنا�شبة عيد اجلي�س ويف مثل هذا الي�م من 

يجمعنا  اأن  والتقليد  العادة  درج��ت  ع��ام،  كل 

لل�فاء،  ال�فاء  لقاء  ال�شرح، يف  هذا  معاً 

الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  جتّدد  حيث 

لأبنائها  والتقدير  الإك��رام 

منارة  كان�ا  الذين 

الت�شحية  يف 

والعطاء، ويف التزام ر�شالة اجلي�س وقيمه، اأولئك 

الأمل  مرارات  يتجّرع�ا  اأن  لأنف�شهم  ارت�ش�ا  الذين 

�شبيل  يف  اأنه  م�ؤمنني  قانعني  واجلراح،  وال�شرب 

الت�شحيات.  اأغلى  وته�ن  املهج  ترخ�س  لبنان 

فاأهالً و�شهالً بكم يف اأح�شان جي�شكم، الذي ي�شتمر 

ق�ياً منيعاً باإرث اأبطاله واإميان اأجياله«.

واأ�شاف خماطباً الع�شكريني:

منكم  ف��رد  ك��ل  اإ�شابة  ظ��روف  ت��ع��ّددت  »لقد 

م،  واأ�شبابها لكن ال�فاء كان واحداً وه� ال�فاء للَق�شَ

اأر�شاً  ال�طن،  عن  ال��ذود  وه�  واح��داً  كان  والهدف 

و�شعباً، اأمناً وحرية، ا�شتقاللً و�شيادة، اأما النتيجة 

للجي�س،   واملناعة  الق�ة  من  مزيداً  دائماً  فكانت 

وخال�شاً لل�طن من كب�اته. ولَكم ت�شاورين م�شاعر 

الت�شحية  عظمة  اأرى  واأن��ا  والع��ت��زاز،  الفخر  يف 

اىل  وق�شمات وج�هكم، جنباً  ترت�شم يف عي�نكم 

جنب مع ن�ر الأمل واإرادة العطاء املنت�شرة على 

ه�  بالتاأكيد  الأم��ر  وهذا  والعقبات،  ال�شعاب  كل 

فعل قناعاتكم الرا�شخة باأن دورة احلياة ل تت�قف، 

تاأثرياتها  من  الرغم  وعلى  الفرد  اإ�شابة  واأن 

التي تتطلب جهداً  على بع�س ن�شاطاته 

حت�ل  اأن  ميكن  ل  خا�شاً،  ج�شدياً 

اأمام اإبداعه يف ن�اح اأخرى، 

القيادة تكّرم 

الع�سكريني 

احلاملني اإ�ساباتهم 

اأو�سمة فخر 

وعنفوان
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الإجنازات  خالل  من  احلقيقة،  هذه  اأثبتم  ولطاملا 

جمالت  يف  منكم  العديد  حققها  التي  الباهرة 

لقت  بحيث  وغريها،  والفن�ن  والثقافة  الفكر 

املجتمع  واأبناء  اجلي�س  قيادة  من  عالياً  تقديراً 

�شك،  اأدنى  يقبل  ل  مبا  واأكدت  اللبناين، 

و�شغفكم  وكفاءتكم،  قدرتكم  مدى 

نه��س  م�شرية  يف  لالإ�شهام 

ال�طن وتقدمه«.

عيد  اأن  اعترب  واإذا 

العام  هذا  اأطل  اجلي�س 

وقد حّقق اجلي�س العديد 

من الجنازات، ختم خماطباً 

الع�شكريني بالق�ل:

»ك����ن����ا ع��ل��ى ث��ق��ة ب���اأن 

ولدماء  اجل�شام،  لت�شحياتكم 

فرد  كل  وجلهد  الأب��رار،  ال�شهداء 

الأثر  بالغ  امل�ؤ�ش�شة،  اأف��راد  من 

التي  الإجن���ازات  ه��ذه  حتقيق  يف 

اأثبتت للعامل اأجمع، باأن �شعباً لديه 

وي�شتب�شل  والت�شحية،  ال�شم�د  اإرادة 

جدير  �شعب  ه�  احلق،  الدفاع عن  يف 

نهاية  يف  ينت�شر  اأن  بد  ول  باحلياة، 

املطاف.

عهدنا لكم اأن تبقى امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية 

على  اأمينة  لكم،  وفية  عادتها  على 

ت�شحياتكم، �شاهرة على م�شتقبل 

منكم  وقريبة  عائالتكم، 

يف كل ما حتتاج�ن 

اليه«.
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زيارات تهنئة للع�سكريني

مبنا�شبة الأول من اآب زارت وف�د من قيادة اجلي�س مقرات قيادات 

املناطق والق�ات اجل�ية والبحرية واملدار�س واملعاهد وامل�اقع 

والأل�ية مع القطع التابعة لها، والقطع امل�شتقلة يف اأماكن 

انت�شارها، حيث قّدمت للع�شكريني التهاين بالعيد با�شم قائد اجلي�س 

بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري.
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�آب/�أيلول

اإعداد:

نينا عقل خليل

�أخبار ون�ساطات
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ملنا�شبة عيد اجلي�س يف الأول من اآب، زار قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن 

ال�سباط، فخامة رئي�ش اجلمه�رية  كبار  راأ�ش وفد من  �س�قي امل�سري على 

العماد مي�شال �شليمان يف ق�شر بعبدا، حيث قّدم اليه التهاين.

وحتّدث الرئي�س �شليمان امام ال�فد مرحباً به وقال:

الذي قام به اجلي�س خالل  والدور  لبنان  التي مر بها  الظروف  »من يراجع 

ومت�ا�شلة  �شعبة  املهمات  كانت  كم  وي�شتنتج  ي��درك  الخ��رية،  ال�شن�ات 

ومتعددة. ونعرف ان هناك اإنهاكاً للع�شكري م�شتمراً منذ نح� اأربع �شن�ات، 

وحتديداً منذ ا�شت�شهاد الرئي�س رفيق احلريري، وقبل ذلك مل يكن الع�شكري 

مرتاحاً لأنه كان يق�م دائماً باملهمات ول ياأخذ ا�شرتاحة«.

اأ�شاف: »العمل كان �شخماً جداً، وادع�كم لعدم ال�شع�ر بعقدة نق�س اأو ذنب، 

واأنا اأعرف اأن ال�شجاع و�شاحب ال�شمري يل�م نف�شه دائماً لأنه يريد اإجناز كل 

قيادة  غادرت  بعدما  الآن  ينجز  وما  ممتاز،  الآن  حتى  اأجنزمت�ه  وما  �شيء، 

اجلي�س اأف�شل مما كان قبل ذلك، واأنا �شعيد جداً لأن اجلي�س اأثبت انه م�ؤ�ش�شة 

يذهب فيها قائد وياأتي اآخر ليكمل املهمات وامل�ش�ؤولية«.

الآن  به  ب��داأمت  وما  ج��داً  جيد  به  تق�م�ن  »ما  �شليمان:  الرئي�س  وتابع 

اأف�شل بكثري واأ�شجعكم على ال�شتمرار، و�شمعنا كثرياً من الأ�ش�ات تطالبكم 

با�شتعمال الق�ة عندما تاأزمت الأم�ر. عندما ت�شطرون اىل ا�شتخدام املدفع 

جتاه الأبنية التي ت�شدر منها العتداءات والتخريب، واإذا ح�شل اعتداء عليكم 

تعرف�ن التدرج يف و�شائل الرد، و�شتجدون الإذن والغطاء ال�شيا�شي م�ؤمنني 

عرب املجل�س الأعلى للدفاع الذي يتخذ القرار املنا�شب«.

وباملنا�شبة اأهنئ الع�شكريني الذين كان عندهم احلزم يف اأحداث طرابل�س، 

ل الع�شكري اأن ُيقتل ول ي�شّلم نف�شه.  واأهنئ ف�ج التدخل يف البقاع، اإذ ف�شّ

هذه هي الروح الع�شكرية ال�شحيحة، لأن خطف اأي ع�شكري يعني الدخ�ل يف 

معن�يات  ل�شرب  ال�شل�ب  هذا  انتهاج  على  املعتدين  ت�شجع  خطرية  اأم�ر 

اجلي�س«.

وح�شل  البلد،  خل�شنا  حتى  كفاية  تعقلنا  »اإننا  �شليمان:  الرئي�س  وقال 

النتخاب و�شكلت احلك�مة والبيان ال�زاري ينجز، اإذاً ملاذا ال�شتمرار يف قتال  

بع�شنا بع�شاً، ومن اأجل ماذا؟ ل تربير لذلك �ش�ى اأننا نخرب كل �شيء«.

ودعا الرئي�س �شليمان الع�شكريني »ملتابعة م�ش�ؤولياتهم وت�شحياتهم، لأن 

اإ�شرائيل ما زالت على ال�شل�ب نف�شه با�شتهداف لبنان عرب اإغراقه يف حروب 

الآخرين  اأو مع  اإرباك املقاومة عرب �شربها باجلي�س  داخلية. وما تتمناه ه� 

ول  املنطقة،  �شعيد  على  يح�شل  ما  قراأنا  »واإذا  وقال:  اأخ��رى«.  ط�ائف  من 

اأن جترنا اىل التفاو�س، ونحن  اإ�شرائيل تريد  اأن  �شيما املفاو�شات، ن�شتنتج 

لن ننجر اىل املفاو�شات لأن هناك قرارات دولية يجب اأن تنفذ، وهناك حق�ق 

على  مفاو�شتنا  اإ�شرائيل  ت�شتطيع  فال  الع�دة،  حق  وحتديداً  للفل�شطينيني 

بقائهم عندنا، واملخرج لإ�شرائيل ه� زّجنا يف اإرباكات داخلية، وبذلك ت�شعف 

املقاومة واجلي�س معاً«.

واأكد الرئي�س �شليمان »اأن البلد ي�شري على الطريق ال�شحيح، وهناك اأم�ر 

واإذا مل  وم�اكبته.  بيتنا  ال�شالم علينا ترتيب  اإذا ح�شل  كثرية حت�شل ح�لنا، 

يح�شل، فعلينا اأن نك�ن جاهزين لتخفيف اخل�شائر والتداعيات«.

رئي�ش اجلمهورية ي�ستقبل وفد قيادة اجلي�ش

قائد اجلي�ش 

بالنيابة 

اللواء الركن 

امل�سري هناأ 

الوزير املر 

بعيد اجلي�ش

اليا�س  الدفاع  وزير  ا�شتقبل 

ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  امل��ر، 

الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد 

يرافقه  امل�شري  �ش�قي  الركن 

اأع�شاء املجل�س الع�شكري ومدير 

اليه  قّدم�ا  الذين  املخابرات، 

وجرى  اجلي�س.  بعيد  التهاين 

خ��الل ال��ل��ق��اء ع��ر���س الأو���ش��اع 

العامة يف البالد، والرتكيز على 

تعزيز قدرات اجلي�س.
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ال�سيدة الأوىل تكّرم عائالت �سهداء اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي يف الق�سر اجلمهوري

ملنا�شبة عيد اجلي�س، ومببادرة هي الأوىل من ن�عها، كرّمت ال�شيدة الأوىل 

وفاء �شليمان عائالت �ش�هداء اجلي�س وق�ى الأمن الداخلي الذين �شقط�ا يف 

 22 قاعة  يف  و2008   2007  ،2006 الأع���ام 

اجلمه�ري  الق�شر  يف  ت�شرين 

يف بعبدا.

تخلل الحتفال عر�س مل�شرحية 

»ال�شقر والأفعى« وهي من اإعداد 

واإخراج ال�شيدة جيزيل ها�شم زرد. 

ف�ش�ل  مع  الأط��ف��ال  عا�س  ولقد 

امل�شرحية حلماً جميالً، وتفاعل�ا مع 

املمثلني، ملّ�حني بالأعالم اللبنانية 

التي وّزعت عليهم يف بداية الحتفال. 

ويف اأثناء عر�س امل�شرحية فاجاأ رئي�س 

�شليمان  مي�شال  العماد  اجلمه�رية 

اجلميع بح�ش�ره، حيث جال م�شافحاً الهايل فرداً فرداً، ومقّبالً جباه الأطفال.

كما  لالأطفال،  الهدايا  الأوىل  ال�شيدة  وقّدمت  امل�شرحية  عر�س  نهاية  ويف 

�شرب اجلميع نخب املنا�شبة. ولقد اإنفرد بع�س الأطفال باإلقاء ق�شائد خا�شة 

لآبائهم ال�شهداء. ويف نهاية الحتفال وّدع اجلميع ال�شيدة الأوىل �شاكرين لها 

مبادرتها الكرمية.
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ال�شفارة  الع�شكري لدى  باأعمال امللحق  القائم  اأقام  مبنا�شبة عيد اجلي�س، 

نادي  يف  ا�شتقبال  حفل  ن�شر،  نبيل  الركن  العميد  وا�شنطن  يف  اللبنانية 

ال�سباط يف قاعدة »ف�رت ماير« يف والية فرجينيا.

وامللحق�ن  عقيالتهم،  مع  العرب  الع�شكري�ن  امللحق�ن  احلفل  ح�شر 

الع�شكري�ن الجانب الذين ت�شارك دولهم يف ق�ات ال�»ي�نيفيل« يف جن�ب 

يف  االمريكيني  ال�سباط  من  عدد  اىل  باال�سافة  اي�ساً،  عقيالتهم  مع  لبنان 

وزارة  يف  امل�ش�ؤولني  وبع�س  الدفاع  وزارة 

اللبنانية  ال�شفارة  واركان  المريكية  اخلارجية 

يف وا�شنطن وعدد من اللبنانيني املقيمني يف وا�شنطن وحميطها. كذلك، 

دورة  يتابعان  اللذين  ع�ن  وج�زيف  احلايك  كل�د  العقيدين  من  كل  ح�شر 

درا�شية يف وا�شنطن.

واألقى العميد الركن ن�شر كلمة ترحيبية باملنا�شبة، وكان لهذا احلفل الذي 

يقام للمرة الوىل يف وا�شنطن اأثر طيب لدى املدع�ين الذين ن�ه�ا باأهمية 

الدور الذي قام ويق�م به اجلي�س اللبناين.

حفل ا�ستقبال يف ال�سفارة اللبنانية يف وا�سنطن ملنا�سبة عيد اجلي�ش

بت�جيه من رئي�شها �شاحب ال�شم� 

بن  طالل  بن  ال�ليد  الأم��ري  امللكي 

عبد العزيز اآل �شع�د، قامت م�ؤ�ش�شة 

ممثلة  الإن�شانية  طالل  بن  ال�ليد 

بنائب الرئي�س ال�زيرة ليلى ال�شلح 

جناح  وجتهيز  ترميم  باإعادة  حمادة 

املركزي  روميه  �شجن  يف  الأح��داث 

ثكنة  يف  ارت�������ازي  ب��ئ��ر  وب��ح��ف��ر 

املغاوير.

ال�زيرة  نت  د�شّ الإط���ار  ه��ذا  يف 

التي  الأعمال  حماده  ال�شلح  ليلى 

كان  وق��د  امل���ؤ���ش�����ش��ة،  بها  ق��ام��ت 

اأن��ط���ان  العميد  ا�شتقبالها  يف 

ريفي  اأ���ش��رف  ال��ل���اء  ممثل  �شك�ر 

الداخلي،  الأمن  لق�ى  العام  املدير 

ممثل  قي�س  �شالح  الركن  العقيد 

الركن  الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد 

اأني�س  وال��رائ��د  امل�����ش��ري،  �ش�قي 

جزيني  وفيق  الل�اء  ممثل  فيا�س 

واأع�شاء  العام،  لالأمن  العام  املدير 

لل�شج�ن  العليا  ال�طنية  الهيئة 

املر�شدية  رئي�س  ن�شر  ايلي  والأب 

اأع�شاء  من  وع��دد  لل�شج�ن  العامة 

�شعادة  اليا�س  العقيد  املر�شدية، 

وعدد  املركزية  ال�شج�ن  �شرية  قائد 

من ال�سباط، املحامية منى �س�يري 

رئي�شة جمعية الأب عفيف ع�شريان، 

وال�شيخ  ق��ن���ات��ي  ع��م��اد  وال�شيخ 

وال�شيخ  الإفتاء،  دار  عن  جل�ل  عمر 

الإ�شالمي  املجل�س  عن  الُعزْير  اأحمد 

ال�شيعي الأعلى والأخ فريد حل�د عن 

اأفراد  من  وعدد  الإجنيلية،  الكني�شة 

الهيئات الع�شكرية والأمنية.

للمحامية  كلمة  كانت  وللمنا�شبة، 

عن  فيها  اأع��رب��ت  ���ش���ي��ري  منى 

بن  ال���ل��ي��د  الأم���ري  ل�شم�  �شكرها 

جتاه  الطيبة  ب��ادرت��ه  على  ط��الل 

خ�ش��شاً  والأحداث  عم�ماً  امل�شاجني 

اإف�شاحاً يف املجال كي ي�شبح  وذلك 

فهذه  مي�ش�راً،  ال�شجن  يف  العي�س 

الأمل  قل�بهم  يف  بعثت  ال��ب��ادرة 

واأوج���دت  واع��د  مب�شتقبل  وال��رج��اء 

املتعاملني  كل  عقلية  يف  تغيرياً 

معهم. فحفزت فيهم روح املبادرة 

والأمل  الالحمدود،  والتفاين  اخلالقة 

ال�شجن  من  الأح��داث  ه�ؤلء  ُنخرج  اأن 

لنجد لهم بيت حمبة...

اأ�شاد  ايلي ن�شر  لالأب  وكانت كلمة 

ال�ليد  الأم��ري  �شم�  بالتفاتة  فيها 

والفرح  اخلري  ت��زرع  التي  طالل  بن 

يف قل�ب بنيه على امتداد م�شاحة 

املجهز  الطبي  ف��امل��رك��ز  ال���ط��ن. 

يف  �شي�شاهم  الطبية  الآلت  باأحدث 

ال�شحية،  ال�شجناء  ظ��روف  حت�شني 

م�شكلة  �شتحل  الإرت���ازي��ة  والبئر 

ل  نق�س  وه���  امل��ي��اه  يف  النق�س 

يعانيه �شجن رومية وثكنة املغاوير 

فح�شب بل ومناطق لبنانية كثرية.

الدرك  قائد  �شك�ر  اأنط�ان  العميد 

الإقليمي قال، اإن طريق اخلري الذي 

طالل  ب��ن  ال�ليد  م�ؤ�ش�شة  تتبعه 

اإميان  على  دليل  خري  ه�  الإن�شانية 

�شم� الأمري بن طالل بقيمة الن�شان 

لأي فئة انتمى.

طالل  بن  ال�ليد  م�ؤ�ش�شة  مدير 

الجتماعية  ل��ل�����ش���ؤون  الإن�����ش��ان��ي��ة 

اأكد  مارديني  ال�شالم  عبد  والرتب�ية 

اأن الأمري ال�ليد وجه لتح�شني اأو�شاع 

ال�شج�ن، لأن العمل الإن�شاين ل بد اأن 

يك�ن �شامالً.

ويف اخلتام ت�شلمت ال�زيرة ال�شلح 

دروعاً تقديرية من اجلي�س اللبناين 

ومر�شدية  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  وق����ى 

عفيف  الأب  وم�ؤ�ش�شة  ال�شج�ن 

الذي  ع�شريان، وجالت على املتحف 

ل�شهداء  اخلا�شة  املقتنيات  يت�شمن 

اجلي�س اللبناين.

ن مركزاً �سحياً وبئراً ارتوازياً يف �سجن رومية موؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية تد�سّ
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رابطة قدماء الق�ى امل�شلحة 

اللبنانية حتتفل بذكرى تاأ�شي�شها 

وتكرم ال�زيرة ال�شلح

ممثل فخامة رئي�ش اجلمهورية 

اللواء الركن امل�سري:

نعاهدكم اأن يبقى اجلي�ش متم�سكاً بثوابته وحافظاً لت�سحيات �سهدائه واأميناً على اإرث اأجياله

دعوة الهيئة التنفيذية لرابطة قدماء

القوى امل�سلحة اللبنانية

اىل انتخاب هيئة جديدة

تدع� الهيئة التنفيذية لرابطة قدماء الق�ى امل�شلحة اللبنانية جميع 

تنفيذية  هيئة  انتخاب  اإىل  اإليها  النت�شاب  يف  والراغبني  املنت�شبني 

جديدة للرابطة، وذلك ي�م الحد امل�افق فيه 2008/10/12 اعتباراً من 

ال�شاعة الثامنة �شباحاً وحتى ال�شاعة اخلام�شة ع�شرة من بعد الظهر يف 

ملنا�شبة العيد ال�شن�ي لتاأ�شي�شها، اأقامت رابطة 

يف  غداء  حفل  اللبنانية  امل�شلحة  الق�ى  قدماء 

املجمع الع�شكري يف ج�نيه، ح�شره كل من قائد 

اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري ممثالً 

فخامة رئي�س اجلمه�رية العماد مي�شال �شليمان، 

جمل�س  رئي�س  دول��ة  ممثالً  حم�شن  ح�شن  الل�اء 

الن�اب الأ�شتاذ نبيه بري، الل�اء �شعيد عيد ممثالً 

دولة رئي�س جمل�س ال�زراء الأ�شتاذ ف�ؤاد ال�شني�رة، 

املتقاعد  الل�اء  ال�زراء  رئي�س جمل�س  نائب  دولة 

ع�شام اأب� جمرا، العميد الركن اإدم�ن فا�شل ممثالً 

نائبة  املّر،  اليا�س  الأ�شتاذ  ال�طني  الدفاع  وزير 

ال�زيرة  اخلريية  طالل  بن  ال�ليد  م�ؤ�ش�شة  رئي�س 

الن�اب  من  وعدد  حمادة،  ال�شلح  ليلى  ال�شابقة 

ق�ى  ع��ام  ومدير  وال�شابقني  احلاليني  وال����زراء 

الأمن الداخلي الل�اء اأ�شرف ريفي، ومدير عام اأمن 

اليا�س كعيكاتي وممثال مدير عام  العميد  الدولة 

الأمن العام ومدير اجلمارك العامة، بال�شافة اإىل 

عدد من كبار �سباط القيادة.

وقائع الحتفال

رئي�س  األقى  اللبناين،  ال�طني  الن�شيد  بعد 

كلمة  طن��س  ابراهيم  املتقاعد  العماد  الرابطة 

بعيد  الح��ت��ف��ال  »ي�شعدنا  ب��ال��ق���ل:  ا�شتهلها 

اللبنانية  امل�شلحة  الق�ى  قدماء  رابطة  تاأ�شي�س 

العام 1955 متفرغة حلمل هم�م  تاأ�ش�شت  التي 

او�شاعهم  ومتابعة  الع�شكريني  املتقاعدين 

حق�قهم  تاأمني  على  وال�شهر  واملادية  املعن�ية 

وحمايتها. تلك الرابطة التي مل تتاأخر ي�ماً حتى 

عن  م�ؤخراً  ال�طن  عا�شها  التي  احل�الك  الأيام  يف 

امل�ؤ�ش�شات  جميع  جانب  اىل  بال�ق�ف  القيام 

اىل  هدفت  وحتركات  وبن�شاطات  الأم،  الأمنية 

امتداده  على  لل�طن  اإن��ق��اذاً  ال�شاملة  الت�عية 

جتّلت  ال�شنة  هذه  العيد  فرحة  الكامل.  اجلغرايف 

انتخاب  بعد  والأمنية  ال�شيا�شية  النفراجات  يف 

للجمه�رية  رئي�شاً  العماد مي�شال  الرئي�س  فخامة 

الأ�شرى  وحترير  ال�طني  ال�فاق  حك�مة  وتاأليف 

وتكاثر احلديث عن ا�شتكمال حترير الأر�س«.

الربكة  خ��م��رية  ق��ائ��الً:»امل��ت��ق��اع��دون  واأ���ش��اف 

من  وهم  الدولة  اأ�شا�شات  ووا�شع�  البناء  واأ�شحاب 

اأن  ال�شباب لبلد يحلم�ن  العمر وقّدم زهرة  اأفنى 

بني  وا�شعني  املتقّدمة  الدول  م�شاف  يف  يروه 

اأيدي املعنيني اأمانة حفظ حق�قهم واحلفاظ على 

كراماتهم، ل �شيما انه جرى حرمانهم من فروقات 

م�ؤخراً  وا�شتهدف�ا  الي�م  حتى  الرواتب  �شل�شلة 

ن�شف  املتقاعد  اإعطاء  تقرر  عندما  بكراماتهم 

الزيادة التي منحت ملن ه� يف اخلدمة الفعلية، 

وكاأنهم يق�ل�ن »اأيها املتقاعد اأنت ن�شف ان�شان« 

وغاب عن بالهم اأنهم اما اأبناء هذه الفئة اأو بع�س 

اأع�شائها م�شتقبالً. علماً اأن ما يتقا�شاه املتقاعد 

ه� حق له وبع�س مما اقتطع من راتبه ك�شريبة 

تقاعدية ط�ال فرتة خدمته«.

الت�ا�شل  على  عملت  الرابطة  »اأن  اإىل  واأ�شار 

التقت  الذين  املتقاعدين  قطاعات  خمتلف  مع 

معهم �شمن هيئة تن�شيق م�شرتكة ت�شّم قدامى 

الق�شاة وال�شفراء وم�ظفي القطاع العام املدنيني 

املتقاعدين. وهي تعمل على تقدمي امل�شاعدات 

املادية واملعن�ية لأع�شائها على الرغم من �شاآلة 

املع�نات  ذكر  ب�شدد  كنا  وملا  واأ�شاف:  م�اردها« 

وعمالً بالق�ل املاأث�ر »اإذكروا الف�شل لأهله« نغتنم 

هذه املنا�شبة لتكرمي معايل ال�زيرة ليلى ال�شلح 

طالل  بن  ال�ليد  الأم��ري  مل�ؤ�ش�شة  ممثلة  حمادة 

لتقدميها لرابطتنا م�شاعدة مالية �شخية متكيناً 

لها من القيام مب�ش�ؤولياتها جتاه املتقاعدين. وقد 

اىل  وفدها  الرابطة  يف  التنفيذية  الهيئة  كلفت 

م�ؤمتر »الحتاد العربي للمحاربني القدماء و�شحايا 

احلرب« املنعقد يف دولة الك�يت ال�شقيق، بعر�س 

ملعاجلة  عطاءات  من  امل�ؤ�ش�شة  هذه  قّدمته  ما 

الن�احي الجتماعية يف املناطق اللبنانية وما كان 

لعملها من انعكا�س على ا�شتتباب الأمن، فالقى 

طرحه ا�شتح�شاناً كبرياً لدى امل�ؤمترين الذين قرروا 

منح معايل ال�زيرة ليلى ال�شلح حمادة »ال��شام 

ال�شريف« تقديراً لالجنازات التي تق�م بها، وكلف�ا 

رابطة قدماء الق�ى امل�شلحة اللبنانية تقدمي هذا 

ال��شام با�شم الحتاد املذك�ر. 

اأن  »نت�شرف  ق��ائ��الً:  ال�شلح  ال���زي��رة  وخاطب 

الرابطة ملعاليك  نت�شارك معهم يف تقدمي درع 

متثلني  وملن  الكرمي  ل�شخ�شك  وعرفاناً  تقديراً 

املناطق  يف  النف��س  يف  اخلري  تزرع�ن  من  يا 

»اإن م�شاركة فخامة رئي�س  بالق�ل:  كافة«. وختم 

رئي�س  ودولة  �شليمان  مي�شال  العماد  اجلمه�رية 

جمل�س الن�اب ودولة رئي�س جمل�س ال�زراء وجميع 

ال�زراء والن�اب وال�شخ�شيات احلا�شرة ت�شيف اإىل 

هذا العيد واإىل هذا التكرمي بهجة خا�شة فلكم منا 

ولكل من قّدم اأية م�شاهمة لهذه الرابطة وجلميع 
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مراكز امانات املحافظات.

مركز  يف  والرت�سيح  لالقرتاع  املحددة  ال�سروط  على  االط��الع  ميكن 

امانات  مراكز  ويف  بي�شا،  بناية   - الرمانة  عني   - الرئي�س  الرابطة 

املحافظات، �شمن الدوام الر�شمي.

احل�ش�ر يف هذه القاعة وكل من �شاهم يف اجناح 

هذه املنا�شبة. خال�س ال�شكر«.

كلمة اللواء الركن امل�سري

بعد ذلك، األقى ممثل فخامة رئي�س اجلمه�رية 

بت�شحيات  فيها  نّ�ه  كلمة  امل�شري  الركن  الل�اء 

وارتباطهم  ومناقبيتهم،  املتقاعدين  ال�سباط 

كلمته  ا�شتهل  واإذ  الأم.  مب�ؤ�ش�شتهم  ال�ثيق 

بالرتحيب بال�زيرة ال�شلح �شاحبة الأيادي البي�شاء 

هيئات  وم�شاعدة  الع�شكرية،  امل�ؤ�ش�شة  دعم  يف 

املجتمع املدين على كل �شعيد... قال:

الرئي�س  فخامة  حتيات  اليكم  اأنقل  اأن  ي�شرين 

بتمثيله  �شّرفني  حيث  �شليمان،  مي�شال  العماد 

هذا  ياأتي  وال��ذي  للرابطة،  ال�شن�ي  اللقاء  يف 

والدرب  الدم  وحدة  على  اأخرى،  مرة  لي�ؤكد  العام 

متانة  وعلى  والي�م،  الأم�س  رفاق  بني  وامل�شري 

امل�ؤ�ش�شة  الأم، هذه  امل�ؤ�ش�شة  الرابطة مع  عالقة 

التي ت�شتمر عزيزة بكم، وفية لكم بعد اأن وهبتم 

الغايل  �شبيلها  يف  وبذلتم  لها،  عمركم  �شني 

تثبيت  يف  الرفيع  ال�شرف  لكم  فكان  والنفي�س، 

مداميكها  اإعالء  ويف  �شلبة،  اأ�ش�س  على  دعائمها 

رفاقكم  وبف�شل  بف�شلكم  غدت  حتى  لبنة،  لبنة 

الجيال،  بها  تهتدي  منارة  والالحقني،  ال�شابقني 

ومعيناً �شافياً نقياً، ينهل منه اللبناني�ن جميعاً، 

معاين النتماء لل�طن، وحقيقة العي�س امل�شرتك 

�شبيله.  والعطاء يف  الت�شحية  واإرادة  ابنائه،  بني 

ف�شكراً لكم على دع�تكم الكرمية، واأهالً و�شهالً بكم 

بني اأح�شان جي�شكم، اأخ�ة اأوفياء خمل�شني.

يا رفاق ال�سالح

كما لكل �شعب تاريخ يفخر به، فيطبع �شل�كه 

وي�شتمد  مميزة،  ب�شمات  حياته  و�شبل  وثقافته 

لكل  كذلك  طم�حاته،  حتقيق  نح�  الطريق  منه 

الذي ميثل مبادئه  واملادي،  املعن�ي  اإرثه  جي�س 

وقيمه وتقاليده، وخال�شة جتاربه وخرباته، وجممل 

نح�  النطالق  نقطة  بدورها  ت�شّكل  التي  اإجنازاته 

اللبناين  اجلي�س  لكن  والتط�ر،  البناء  من  مزيد 

منذ تاأ�شي�شه، ومنذ ان ارتدى فيه اأول جندي بزته 

على  يقت�شر  ل  واجبه  باأن  يدرك  كان  الع�شكرية، 

حماية تراب ال�طن من اأي اعتداء خارجي فح�شب، 

على  احلفاظ  اأي�شاً  وم�ش�ؤولياته  واجبه  من  اإن  بل 

وج�ده  علة  �شّكلت  طاملا  التي  لبنان،  ر�شالة 

وتالقي  والنفتاح  للحرية  ك�احة  تاألقه،  وم�شدر 

احل�شارات يف م�شرقنا العربي والعامل اأجمع، فكان 

على اجلي�س اأن يج�شد با�شتمرار ال�ش�رة الف�شلى 

املتنا�شقة  بف�شيف�شائه  اللبناين  للمجتمع 

املتالحقة  الزم��ات  من  الرغم  وعلى  املتكاملة. 

التي ع�شفت بالبالد خالل عق�د من الزمن، ك�شب 

ع�شكرييه  وولء  وحدته  بف�شل  ال��ره��ان  جي�شنا 

ق�ياً  واجبه،  اأداء  على  واظب  حيث  ومناقبيتهم، 

منيعاً، �شامناً ل�حدة ال�طن، وحامياً لل�شعب الذي 

وجد فيه ول يزال، م�شتقر اآماله ومالذه الآمن يف 

اأوقات ال�شدائد وال�شعاب.

اأيها الإخوة العزاء

بعد  زاهية،  جديدة  حلة  يرتدي  الي�م  لقاءنا  اإن 

باهراً يف م�اجهة  اجلي�س جناحاً  �شّطر خالله  عام، 

الأهلي،  ال�شلم  الإرهاب ويف م�شرية احلفاظ على 

طاهرة  قرابني  واجلرحى  ال�شهداء  مئات  مقّدماً 

ال�طنية، كما حقق  ال�شيادة والكرامة  على مذبح 

اللبنانيني  ت�افق  اأبرزها،  كبرية  اإجنازات  ال�طن 

الذي كان لدور اجلي�س وت�شحياته، عظيم الأثر يف 

تّ�ج  حيث  حتقيقه، 

بانتخاب  التفاق  هذا 

العماد مي�شال �شليمان 

للجمه�رية  رئ��ي�����ش��اً 

ظل  يف  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

اجماع ر�شمي و�شعبي وتقاطع اإقليمي ودويل قّل 

نظريه، ويف ت�شكيل حك�مة ال�حدة ال�طنية والتي 

الرادة  بحك�مة  ت�شميتها  على  فخامته  حر�س 

وجثامني  ال�شرى  ع�دة  كذلك  اجلامعة،  ال�طنية 

ومن  فل�شطني  ار���س  من  ال�شهداء  املقاومني 

غياهب ال�شج�ن الإ�شرائيلية، اإىل اهلهم وديارهم 

وممثلي  الدولة  باأركان  حماطني  مكرمني،  اأعزاء 

ال�شعب بكل �شرائحه، يف عر�س وطني عّم لبنان 

على  اأ�شفى  الذي  الأم��ر  اأق�شاه،  اإىل  اأق�شاه  من 

مب�شتقبل  والرجاء  الأمل  ب�شائر  امل�اطنني  حياة 

ال�طن م�قعه املميز  م�شرق واعد، ي�شتعيد فيه 

هذه  اأن  غري  الوط��ان.  �شائر  بني  الريادي  ودوره 

وقيادتها  الع�شكرية  بامل�ؤ�ش�شة  العارمة  الثقة 

من  فرٍد  كل  جبني  على  غار  اإكليل  �شّكلت  التي 

اأفراد امل�ؤ�ش�شة، اإمنا تلقي على عاتق الع�شكريني 

بذل  عليهم  وحتّتم  اإ�شافية،  م�ش�ؤوليات  جميعاً 

على  حفاظاً  والت�شحيات،  اجل��ه��د  م��ن  امل��زي��د 

النه��س  مل�شرية  وم�اكبة  ال�طنية،  املكت�شبات 

بالبالد على خمتلف ال�شعدة.

جداً  لفخ�رون  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  يف  اإننا 

لل�حدة  م�شهراً  الرابطة  من  جعلتم  اأن  بعد  بكم، 

وقالباً  قلباً  اجلي�س  جانب  اإىل  ووقفتم  ال�طنية، 

خالل  بها  م��ّر  التي  القا�شية  التجارب  ك��ل  يف 

ودمه  الآخر  وجهه  بحق،  فكنتم  الأخرية،  ال�شن�ات 

اأمل  وكلي  املدين،  املجتمع  عروق  يف  الناب�س 

ر�شالً  عليه،  داأبتم  ما  على  ت�شتمروا  ب��اأن  وثقة 

امل�ش�ؤولة  بالكلمة  عنه  تدافع�ن  ل��ه،  و�شه�داً 

وتن�شرون  ال�شجاع،  وامل�قف  ال�شادقة  والإرادة 

بني اأهلكم ويف ميحطكم، روح امل�اطنية احلقة، 

واأخالقية  وكل ما تن�شاأمت عليه من قيم ع�شكرية 

واإن�شانية، فت�شهم�ن بذلك يف اإعالء �شاأن جي�شكم، 

ويف حت�شني وحدة ال�طن واأمنه وا�شتقراره.

للرابطة  بالتهنئة  اأت�جه  الرئي�س  فخامة  با�شم 

وبا�شمي  ال�شن�ي،  عيدها  يف  واأع�شاء  رئي�شاً 

متم�شكاً  اجلي�س  هذا  يبقى  اأن  اأعاهدكم  �شخ�شياً 

لت�شحيات  حافظاً  والع�شكرية،  ال�طنية  بث�ابته 

للر�شالة  وفياً  اأجياله،  اإرث  على  اأميناً  �شهدائه، 

والق�شم.

وتخّلل احلفل ت�شليم ال�شيدة ليلى ال�شلح درعاً 

عرب�ن  العربية،  امل�شلحة  الق�ات  وو�شام  تذكارياً 

تقدير �شكر لدعمها امل�شتمر للم�ؤ�ش�شة الع�شكرية 

وللرابطة.
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تخريج دورة الأركان الثانية 

والع�شرين

اللواء الركن امل�سري:

مل يعد جائزاً القبول 

بن�سف املعرفة

الدفاع  وزارة  يف  جنيم  العماد  قاعة  يف  اأقيم 

الثانية  الأرك���ان  دورة  تخريج  احتفال  ال�طني، 

والع�شرين، التي �شمت �شباطاً من اجلي�س اللبناين 

ال�شقيقني  اجلي�شني  ومن  الداخلي،  الأم��ن  وق�ى 

الأردين والقطري.

تراأ�س الحتفال قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن 

�ش�قي امل�شري وح�شره ممثل� املدراء العامني لكل 

من ق�ى الأمن الداخلي والأمن العام واأمن الدولة، 

املناطق  وق��ادة  القيادة  �سباط  كبار  من  وع��دد 

العميد  الكلية  قائد  جانب  اإىل  والأف��راج،  والأل�ية 

وعائالت  املدربني  وال�سباط  فرحات  اليا�ش  الركن 

وال�شاتذة  ال�شابقني  الكلية  وق��ادة  املتخرجني، 

اجلامعيني فيها.

اللبناين،  ال�طني  بالن�شيد  الحتفال  ا�شتهل 

تهنئة  ومذكرة  ركن  لقب  منح  مذكرة  تليت  ثم 

تبادل  مت  كما  ال�سرف،  والئحة  املميزين  ال�سباط 

ليتم  الكلية  وقيادة  ال��دورة  �سباط  بني  ال��دروع 

بعدها ت�سليم ال�سهادات اإىل ال�سباط املتخرجني.

كلمة اللواء الركن امل�سري

قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن امل�شري، األقى 

م�اكبة  اأهمية  على  فيها  �شدد  كلمة  باملنا�شبة 

واالحاطة  احلا�سل  للتقدم  مبعارفهم  ال�سباط 

خماطباً  كلمته  ا�شتهل  وقد  املختلفة.  بج�انبه 

ال�سباط املتخرجني بالق�ل:

»منذ نح� �شنة التحقتم ب�شرح تعليمي ع�شكري 

كبري، حتدوكم م�شاعر القلق والرهبة امام ع�دتكم 

اإىل مقاعد الدرا�شة من جهة، والعباء واملتطلبات 

الكثرية التي ت�جبها دورة الأركان عليكم من جهة 

اأخرى، غري اأنكم ومن م�قع الح�شا�س بامل�ش�ؤولية 

ت�شّلحتم  وم�ؤ�ش�شتكم،  انف�شكم  جتاه  املعن�ية 

متابعة  على  وثابرمت  والثبات،  وال�شرب  بالعزم 

الدورة بكل جدية واهتمام، حتى ا�شتطعتم بف�شل 

ما  تذليل  الط�يل،  و�شهركم  امل�شنية  جه�دكم 

انتم  وها  و�شعاب،  عقبات  من  �شبيلكم  اعرت�س 

الي�م تتخرج�ن مبلء الفخر والعتزاز 

ان  بعد  بالنف�س،  العارمة  والثقة 

حققتم جناحاً م�شّرفاً، ي�ؤهلكم لت�شلم 

مهماتكم  واأداء  قيادية،  وظ��ائ��ف 

ب�ش�رة اكرث اإنتاجية وفاعلية«.

واأ�شاف قائالً:

النظري  ب�شقيه  التدريب  »يعترب 

واملعيار  اجلي��س،  ع�شب  والعملي، 

ال�شا�س يف حتديد كفاءتها القتالية، 

بهذا  خا�شاً  اهتماماً  اجلي�س  قيادة  اول��ت  ولقد 

ومراحله،  اختالف م�شت�ياته  احلي�ي، على  املجال 

وت�فري  تط�يره  �شبيل  جهداً يف  تّدخر  بحيث مل 

الذي  الراهن  ع�شرنا  ويف  له.  الالزمة  المكانات 

ي�شهد قفزات ن�عية ومت�شارعة يف جمال التقدم 

ان  ال�شابط  على  بات  حيث  والع�شكري،  العلمي 

من  متكنه  ا�شتثنائية،  ومّيزات  ب�شفات  يتحلى 

املختلفة،  بج�انبه  والحاطة  التقدم  هذ  م�اكبة 

فاإزاء ما تفر�شه امل�شتجدات من حتديات، مل يعد 

املعرفة  بن�شف  الكتفاء  ول  جائزاً،  ال�قت  هدر 

الع�شكري  التعليم  اهمية  تربز  هنا  من  مقب�لً، 

حلقاته  اإح��دى  الركن،  دورة  منه  �شيما  ل  العايل 

الرئي�شة التي ت�شّكل اإىل حد بعيد، خمترباً حقيقياً 

لقدرات ال�شابط القائد، ومنهالً يتزود منه قاعدة 

خ�ش��شاً  والثقافية،  الع�شكرية  العل�م  من  وا�شعة 

و�شنع  والتنفيذ  والتخطيط  التنظيم  جمالت  يف 

ل�ج�شتياً  واإدارتها  ال�حدات  قيادة  واأ�ش�ل  القرار، 

ظروف  خمتلف  مع  التكيف  �شبل  ويف  وتكتياً، 

املتاحة  الطاقات  ا�شتثمار  يكفل  مبا  املعركة، 

ال�شليمة  بالطرق  املت�افرة  ال��شائل  وا�شتخدام 

التي ت�ؤدي اإىل حتقيق اعلى قدر من النتاجية«.

قا�شية  جت��ارب  من  اجلي�س  به  مّر  مبا  ذّك��ر  واإذ 

خالل ال�شن�ات الخرية ومبا حققه من اجنازات على 

ال�شعيد ال�طني، اأردف قائالً:

واعتزاز،  بفخر  ن�شتذكر  اأن  اإل  الي�م  ي�شعنا  »ل 

الرئي�س الراحل ف�ؤاد �شهاب الذي اطلق ا�شمه على 

الكلية، تيمناً بعطاءاته واإجنازاته ال�طنية الكبرية، 

ت�يل  مع  جديد  من  نف�شه  يعيد  التاريخ  وك��اأن 

بدوره  حيث  البالد،  رئا�شة  �شدة  �شليمان  العماد 

�شلبة  متينة  اأ�ش�س  على  اجلي�س  دعائم  ار�شى 

�شهد له بها اجلميع، ولديه الآن كل الرادة والعزم 

لتك�ن  مب�ؤ�ش�شاتها،  والرتقاء  بالدولة  للنه��س 

هذا  لكن  وتطلعاتهم.  اللبنانيني  اآمال  قدر  على 

اأك�شب  الذي  ال�طن،  املنعطف املهم يف م�شرية 

عاتقه  على  يلقي  اإمن��ا  ال�شرف،  عظيم  اجلي�س 

اإ�شافية، ويحتم على الع�شكريني بذل  م�ش�ؤوليات 

ثقة  للحفاظ على  والت�شحيات  اجله�د  املزيد من 

على  اجلديد  العهد  ومل�اكبة  بامل�ؤ�ش�شة،  ال�شعب 

م�قعكم  من  الي�م  اأدع�كم  لذا  ال�شعدة،  خمتلف 

امل�س�ؤولية  قدر  على  تك�ن�ا  اأن  ارك��ان،  ك�سباط 

وال�اجب، فجي�شكم ينتظر منكم الكثري، لت�شع�ا كل 

ما اكت�شبتم�ه يف خدمة وحداتكم، ومن اأوىل واأجدر 

منكم للقيام بذلك«.

وقال:

ال�شقيقة  ال��دول  لأ�شكر  الآن،  فر�شة  »اأغتنمها 

وال�شديقة التي �شارعت اىل دعم اجلي�س اللبناين 

ال�طن،  بها  مر  التي  الع�شيبة  ال��ظ��روف  خ��الل 

واتطلع بكل اأمل وثقة اإىل تعزيز عالقات التعاون 

وزيادة  التدريب،  جمال  يف  خ�ش��شاً  الع�شكري، 

الع�شكري  التعليم  دورات  يف  املتدربني  عديد 

املدربني  �شكر  بالتاأكيد  ان�شى  ول��ن  ال��ع��ايل، 

جه�دهم،  على  اجلامعيني  وال�شاتذة  الفرن�شيني 
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العرب  اال�سقاء  بال�سباط  والرتحيب 

من اململكة الردنية الها�شمية ودولة 

الدورة بكل  الذين تابع�ا هذه  قطر، 

ومتيزوا  وان�سباط  ون�ساط  جدية 

خاللها بدماثة الخالق، وبروح املحبة 

اكت�شاب  اىل  والتعط�س  والتعاون، 

اأق���ل:  الخ���ة  ايها  فلكم  املعرفة، 

الثاين  وطنكم  يف  بكم  و�شهالً  اه��الً 

لبنان، على اأمل ان ت�شم دورة الركان 

املقبلة �شباطاً اأ�شقاء من دول عربية 

اخرى«.

املتخرجني  بتهنئة  ختم  واأخ���رياً 

قائالً.

ال�اعد،  امل�شرق  الي�م  هذا  »ليكن 

البذل  م��ن  م��زي��د  نح�  لكم  ح��اف��زاً 

م�ؤ�ش�شتكم،  خ��دم��ة  يف  وال��ع��ط��اء 

فت�شم�ا وي�شم� بكم وطنكم لبنان«.

كلمة قائد الكلية

فرحات  الركن  العميد  الكلية  قائد  األقى  بدوره 

حلظة  يف  ياأتي  الي�م  هذا  »ان  فيها  اعترب  كلمة 

مراراً  ا�شتدت  اأزمات  بعد  ال�طن  بها  حا�شمة مير 

اجلي�س جه�د وت�شحيات  وكانت مل�ؤ�ش�شة  وتكراراً، 

يف �شبيل ا�شتيعابها واحلد من تاأثرياتها ال�شلبية، 

و�ش�لً اإىل �شبط الو�شاع يف البالد والتمهيد اإىل 

الي�م ف�ش�له  ونعي�س  اجلميع،  الذي ين�شده  احلل 

املتتالية.

العماد  بانتخاب  الد�شت�ري  النفراج  حتقق  لقد 

انتقل  وه�  للجمه�رية،  رئي�شاً  �شليمان  مي�شال 

معه  حامالً  البالد،  قيادة  اإىل  اجلي�س  قيادة  من 

ار�شاها  التي  والقيم  واملثل  الع�شكرية  املناقبية 

يف هذه امل�ؤ�ش�شة، والتي ن�شعر جميعاً، وبكل ثقة، 

بف�شل  البالد  يف  ار�شائها  من  يتمكن  �ش�ف  انه 

عزميته والتفاف كل فئات ال�شعب ح�له.

املتخرج�ن  ال�سباط  اأدرك  لقد 

يف  عاي�ش�ها  لأنهم  احلقيقة  ه��ذه 

يف  معهم  وت��ب��ل���رت  ال����ح���دات، 

نق�ل:  ولهم  وابحاثهم،  درا�شاتهم 

وروعته  جماله  على  ال��ت��خ��رج  اإن 

انكم  واعلم�ا  املطاف،  نهاية  لي�س 

على  حتافظ�ا  والبحث،  واجلد  بالكد 

والثقايف،  الأك���ادمي���ي  امل�شت�ى 

وت�اكب�ا ما قد ي�شتجد من عل�م ع�شكرية وعامة.

حثيثة من  لقد بذلتم جه�داً  وللمدربني نق�ل: 

الطرق  باأف�شل  التعليمية،  امل��ادة  تقدمي  اج��ل 

املعارف  تر�شيخ  اإىل  ت����ؤدي  التي  وال�شاليب 

الذين  التالمذة،  ال�سباط  اأذه��ان  يف  واملفاهيم 

�شعروا بالفعل انهم تغريوا نح� الأمام. 

اللبنانية  اجلامعة  من  املدنيني  الأ�شاتذة  اأم��ا 

وتكبدكم  وجدكم  عنائكم  على  �شكراً  لهم:  فنق�ل 

امل�شقات، التي ظهرت جلية يف التح�شري الدقيق 

وال�شيا�شية  والقان�نية  والثقافية  العلمية  للم�اد 

الدرا�شات  على  املت�ا�شل  وال�شهر  والقت�شادية، 

والبح�ث.

جله�دكما  �شكراً  نق�ل:  الفرن�شيني  وللخبريين 

التي ا�شهمت يف اإبقاء امل�شّبه التكتي جان��س يف 

جه�زية دائمة، ويف رفع م�شت�ى اللغة الفرن�شية 

تقدمي  على  م�اظبتكما  جانب  اإىل  الكلية،  يف 

حما�شرات وخربات قيمة ا�شتفدنا منها جميعاً.

لقد  نق�ل:  املتخرجني  العرب  اال�سقاء  ولل�سباط 

على  واإ�شراركم  بيننا  وج�دكم  كان 

اإكمال الدورة على الرغم من الظروف 

ال�شعبة التي مر بها ال�طن، ومتيزكم 

ب��اجل��دي��ة واالن�����س��ب��اط، واحل��ر���ش 

ال�شديد على اكت�شاب املعارف، خري 

الع�شكرية،  مناقبيتكم  عن  تعبري 

جتاه  ال�شادقة  الخ�ية  وم�شاعركم 

بلدكم الثاين لبنان«.

الكلية  ق���ادة  اإىل  ت���ج��ه  خ��ت��ام��اً 

الزمالء  م��ن  واحل�����ش���ر  ال�شابقني 

بف�سل  اإن����ه  ب��ال��ق���ل:  ال�����س��ب��اط 

على  و�شهرها  القيادة  ت�جيهات 

التعليمية،  امل�ؤ�ش�شات  تط�ير 

للقيادة  �شهاب،  ف���ؤاد  كلية  ت�شتمر 

والنفتاح  املناهج  بتط�ير  والركان 

على املراكز ال�شرتاتيجية يف العامل، 

العلمي  التقدم  مع  يتالءم  مبا  التدريب  وتر�شيد 

والع�شكري كي تبقى الكلية �شرحاً تعليمياً م�شرقاً. 

الول�ية  الكلية  منحت  التي  اجلي�س  قيادة  و�شكر 

والهتمام الكايف.

طليع الدورة وال�صباط العرب

وتخلل احلفل، كلمة لطليع الدورة الذي قال: »من 

متتع بالعزمية والرادة، وكانت لديه روؤية وا�شحة، 

لن ي�شل الطريق، واإن تعرّث اأو واجهته ال�شع�بات، 

الهدف،  حتقيق  حتى  ويذّللها  ج��اه��داً  فيعمل 

فاحلياة �شفينة والن�شان رّبانها، واحلقيقية �شاطعة 

اهلل  �شماء  وت�شبح يف  تلمع  كمثل جنمة  م�شيئة 

ال�ا�شعة«.

حممد  العقيد  فاألقاها  العرب  ال�سباط  كلمة  اأما 

الها�شمية،  الردنية  اململكة  من  عبداهلل  فرحان 

والأركان  للقيادة  �شهاب  ف�ؤاد  كلية  اأن  اعترب  الذي 

مل تكن اإل رمزاً رفيع امل�شت�ى �شنعه هذا اجلي�س 

العريق، وقد تعلمنا يف هذا املعهد العريق الكثري 

لتذليل  اجلميع  وتكاتف  الكثري، 

ال�شعاب امامنا، فمن راأ�س الهرم يف 

فرحات  الركن  العميد  قائدها  الكلية 

الذي تعلمنا منه كيف يجب اأن نك�ن 

الت�جيه  هيئة  اإىل  مميزين،  ق��ادة 

الداري��ة  والهيئة  التدريب  وهيئة 

كل  لهم  نقدم  اأن  اإل  منلك  ل  الذين 

�شكر وتقدير وامتنان«.



املتحدة  لالأمم  التابع  احلدود  تقييم  فريق  قام 

على  ا�شتطالعية  ج�لة  واأجرى  لبنان،  اإىل  بزيارة 

عدد  خاللها  رافقه  ال�ش�رية،   - اللبنانية  احل��دود 

االأمن  ق�ى  اجلي�ش،  من  اللبنانيني  ال�سباط  من 

يف  العاملني  واجل��م��ارك  العام  الأم��ن  الداخلي، 

احلدود  و�شبط  ملراقبة  امل�شرتكة  »اللجنة  اإط��ار 

ال�شمالية«.

ال�سباط،  كبار  مع  لقاءات  عدة  لل�فد  وكانت 

حيث التقى قائد »الق�ة امل�شرتكة ملراقبة و�شبط 

وقائد  اخل���ري،  فريد  العميد  ال�شمالية«  احل��دود 

منطقة ال�شمال العميد الركن عبد احلميد دروي�س، 

ابراهيم  الركن  العميد  البقاع  منطقة  وقائد 

اخلا�شعة  امل�اقع  من  عدد  على  جال  كما  كنعان، 

الق�ة  ه���ذه  ل�شلطة 

منها:  نقاط  عدة  يف 

والعري�شة،  العب�دية 

والبقيعية،  ال��ق��اع 

امل�����ش��ن��ع واحل������دود 

على  واطلع  ال�شرقية، 

اآليات عمل الق�ة وجممل ن�ساط افرادها واملهمات 

املن�طة بها.

الربية  للحدود  تقييماً  الفريق  اج��رى  كذلك، 

ب�ا�شطة ط�افة تابعة للجي�س اللبناين.

الذين  واخل���رباء  ال�سباط  م��غ��ادرة  وملنا�سبة 

ل�شبط  التجريبي  امل�����ش��روع  ل�شالح  يعمل�ن 

لهم  تكرميي  غداء  حفل  اأقيم  ال�شمالية،  احلدود 

يف نادي ال�سباط يف الريزة، ح�سره العميد فريد 

الركن  الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  ممثالً  اخل�ري 

ال�شت�شاري  الفريق  ورئي�س  امل�شري،  �ش�قي 

جلنة  واأع�شاء  ورئي�س  الجنبي  الفريق  واأع�شاء 

مراقبة و�سبط احلدود ال�سمالية، وعدد من �سباط 

ال�شعار  احلفل تقدمي  امل�شرتكة. وقد تخلل  الق�ة 

التذكاري للمحتفى بهم.

زارت �شفرية ال�ليات املتحدة 

ال�شيدة  لبنان  يف  الأم��ريك��ي��ة 

مي�شال �شي�ش�ن على راأ�س وفد 

مرافق، املركز اللبناين لالأعمال 

املتعلقة بالألغام، والتقت قائد 

املركز العميد حممد فهمي حيث عقد اجتماع عمل ح�سره �سباط من املركز 

ومن قيادة اجلي�س.

املتحدة  ال�ليات  حك�مة  على  فهمي  العميد  متنى  اللقاء،  وخالل 

املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  الربنامج  دعم  يف  ال�شتمرار  الأمريكية 

العنق�دية  القنابل  عن  معل�مات  لتقدمي  ا�شرائيل  على  وال�شغط  بالألغام 

التي األقتها خالل عدوانها على لبنان يف �شيف العام 2006، وتزويد اجلي�س 

دعم  اإىل  لالألغام«  كا�شفة  »وكالب  األغام  وكا�شحات  هند�شية  اآليات  اللبناين 

م�شاريع مل�شاعدة �شحايا اللغام.

كذلك، قّدم املالزم الول عبد الباقي اإيجازاً عن الربنامج اللبناين لالأعمال 

الألغام  لنزع  الن�شانية  العمليات  قطعتها  التي  واملراحل  بالألغام  املتعلقة 

ومعاجلة القنابل العنق�دية والذخائر غري املنفجرة.

�شي�ش�ن  ال�شيدة  اىل  تذكارية  درعاً  املركز  رئي�س  قّدم  اخلتام،  ويف 

عرب�ن �شكر وتقدير.

وفد اأمريكي

اطلع على 

الربنامج

اللبناين لالأعمال 

املتعلقة بالألغام
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فريق من الأمم املتحدة ي�ستطلع احلدود ال�سمالية

اأ�شدرت قيادة اجلي�س اأركان اجلي�س 

بياناً  التعبئة  مديرية   - للعديد 

اعلنت فيه اأنه �شي�شار اإىل ا�شتبدال 

بطاقات االحتياط العائدة الإحتياطيي 

)خدمة  ك��اف��ة  ال��رت��ب  م��ن  اجلي�س 

�شمنهم  وم���ن  وجم��ن��دي��ن  فعلية 

ال�سباط املجندين( با�ستثناء ال�سباط 

الفعلية،  اخلدمة  من  املتقاعدين 

وفقاً ملا يلي:

من  التقدم  الحتياطيني  على   -

اعتباراً  نف��شهم  قيد  تعبئة  اأق�شام 

ولغاية   2008/8/1 ت��اري��خ  م��ن 

البطاقات  ل�شتبدال   ،2009/3/1

ببطاقات  بح�زتهم  التي  القدمية 

م�سطحبني  جديد،  اأمن���ذج  احتياط 

معهم:

1- ن�شخة عن اله�ية او اإخراج قيد.

2- اإفادة �شكن من خمتار املحلة.

)ذقن  م�شدقة  �شم�شية  �ش�رة   -3

حليقة و�شعر ق�شري(.

البالد،  خ��ارج  حالياً  امل�ج�د  اأم��ا   -

تعبئة  ق�شم  م��ن  ال��ت��ق��دم  فعليه 

دخ�له  تاريخ  من  اعتباراً  نف��شه 

الأرا�شي اللبنانية مبهلة ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ الدخ�ل.

- ميكن لأ�شحاب العالقة التقدم من 

مراكز �شركة »ليبان ب��شت« لتقدمي 

طلبات ا�شتبدال بطاقاتهم.

اجلي�ش يطلب ا�ستبدال بطاقات الحتياطيني
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�شدر عن قيادة اجلي�س - مديرية الت�جيه بيان جاء فيه:

مت  التي  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  دول��ة  ت�جيهات  على  بناًء 

الدولة،  �شعيد  على  الإغاثة  عمليات  لإدارة  اإن�شاء جلنة  مب�جبها 

للجنة املذك�رة،  الول  الجتماع  الريزة  الدفاع -  وزارة  عقد يف 

برئا�شة قائد منطقة اجلن�ب العميد الركن اليا�س زعرب، والذي 

ال�طني،  الدفاع  ل���زارات:  ومندوبني  ال�سباط  من  ع��دداً  �سّم 

الداخلية والبلديات، ال�شحة العامة، ال�شغال العامة والنقل، ال�ش�ؤون الجتماعية، الرتبية، الطاقة واملياه والقت�شاد ومندوبني 

ملحافظة اجلن�ب والهيئة العليا لالإغاثة واملجل�س ال�طني للبح�ث العلمية وال�شليب الحمر اللبناين والدفاع املدين وجمل�س 

اجلن�ب واملكتب ال�شت�شاري »خطيب وعلمي«، بال�شافة اإىل ممثل لق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

وقد متت خالل الجتماع درا�شة الجراءات ال�شتباقية الالزمة، وامل�ارد املت�افرة مل�اجهة الك�ارث الطبيعية يف حال ح�ش�لها.

اإجتماع يف 

وزارة الدفاع 

الوطني 

لدر�ش اإجراءات 

مواجهة 

الكوارث 

الطبيعية

دورة تدريب  اأنهت  املخابرات عنا�شر  خرجت مديرية 

خا�شة باإ�شراف �شباطها وفريق تدريب فرن�شي، واأقامت 

احتفالً يف ثكنة رومية ح�شره العميد غ�شان بلعة ممثالً 

امل�شري،  �ش�قي  الركن  الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد 

وامللحق الع�شكري الفرن�شي العقيد ل�ك باتني وعدد من 

ال�سباط.

فيها  ن��ّ�ه  باملنا�شبة،  كلمة  بلعة  العميد  واأل��ق��ى 

جرى  ثم  عليه،  القيمني  وجه�د  التدريب،  مب�شت�ى 

ت�شليم ال�شهادات اإىل املتخرجني وتقدمي دروع تذكارية 

اىل اأع�شاء الفريق الفرن�شي عرب�ن �شكر وتقدير.
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نّفذ تالمذة مدر�شة الرتباء يف معهد التعليم، معم�دية نار يف حقل رماية 

الطيبة يف بعلبك، ت�شمنت متريناً قتالياً وعمليات اإنزال من الط�افات.

املدر�شة  وقائد  برق  �شربل  الركن  العميد  املعهد  قائد  املعم�دية  ح�شر 

و�سباطها وعدد من �سباط القطع واالل�ية.

الرتباء،  مدر�شة  لتالمذة  املقرر  التدريب  اطار  يف  التمرين  هذا  وياأتي 

و�شمن �شل�شلة ن�شاطات املدر�شة الرامية اىل التحقق من م�شت�ى التدريب 

و�شقل املهارات.

للق�ات  تابعة  وحدة  قامت  للعناية«  »�شيدرز  جمعية  لطلب  تلبية 

البحرية م�ؤلفة من اأربعة غطا�شني على منت زورق، بتنفيذ عدة عمليات 

غط�س على ال�شاطئ املقابل ملدينة �شيدا، للم�شاعدة يف تنفيذ درا�شة 

ح�ل املعادن الثقيلة يف الأحياء البحرية يف بع�س املناطق.

معمودية نار لتالمذة رتباء معهد التعليم

القوات البحرية

يف مهمة بيئية
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ح�سود ق�سدت �ساحة اجلي�ش 

اللبناين واأّدت له حتية احلب والوفاء

احتفال يف عم�شيت برعاية وزير الدفاع ال�طني

برعاية وزير الدفاع الأ�شتاذ اليا�س املر وح�ش�ره 

اجلي�س  قائد  اخل�ري ممثالً  فار�س  العقيد  وح�ش�ر 

بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري، اأقامت بلدية 

عم�شيت حفالً حا�شداً تكرمياً للجي�س اللبناين يف 

عيده الثالث وال�شتني.

على مداخل البلدة ارتفعت لفتات حتيي اجلي�س 

مي�شال  الرئي�س  بالعماد  وحتتفي  واأف��راداً  قيادة 

�شليمان ابن عم�شيت الذي رفع راأ�شها عالياً.

»يا اأبطال اجلي�س،

لم اأنتم لها، ويف احلرب اأنتم لها. يف ال�شّ

ويف احلالني، كل لبنان لكم ومعكم«...

الالفتات  رفعتها  التي  العبارات  من  من���ذج 

امل�ؤ�ش�شة  حيال  البلدة  اأب��ن��اء  م�شاعر  دة  جم�شّ

الع�شكرية وو�شط رفيف الأعالم التي زّينت مداخل 

البلدة و�شاحتها و�ش�ارعها احت�شد امل�اطن�ن لي�ؤدوا 

للجي�س حتية حب ووفاء.

الدفاع  وزير  معايل  احلفل  راعي  احل�ش�ر  تقدم 

والنائب  اخل�ري  وليد  النائب  وح�شر  املر،  اليا�س 

اخل�ري  فار�س  العقيد  اخل���ري،  مي�شال  ال�شابق 

ممثالً قائد اجلي�س بالنيابة، والعميد بهيج وطفا 

ال�شابق  النائب  الداخلي،  الأم��ن  ق�ى  عن  ممثالً 

رئي�س  اجلمه�رية،  رئي�س  م�شت�شار  اخل�ري  ناظم 

ب�شارة  املطران  املارونية  للطائفة  جبيل  اأبر�شية 

البقاع  حمافظ  �شليمان  اأنط�ان  والقا�شي  الراعي 

عم�شيت  بلدية  ورئي�س  بال�كالة،  لبنان  وجبل 

غطا�س  الأ�شتاذ  عم�شيت  وخمتار  عي�شى  انط�ان 

وخمتار  جبيل  بالد  خماتري  ع  جتمُّ رئي�س  �شليمان 

ح�شد  اىل  اإ�شافة  �ش�،  ج�رج  الأ�شتاذ  ابراهيم  نهر 

من  كبري  ع��دد  اىل  والع�سكريني،  ال�سباط  من 

امل�اطنني.

�آب/�أيلول

لبنان يحتفل بجي�سه

2
0
0

8
اإعداد:

ليال �سقر الفحل
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كلمة الوزير املر

راعي الحتفال ال�زير اليا�س املر كانت له كلمة 

باملنا�شبة ا�شتهلها بالق�ل:

اإذا كانت الت�شحية لأجل لبنان هي �شرف اجلي�س 

فاإن ال�فاء للجي�س ه� �شرف الأوفياء للبنان.

واأ�شاف قائالً:

لل�فاء  كنتم  واأبناءها  عم�شيت  اأه��ل  يا  اأنتم 

مدر�شة وللعلم منارة وللجي�س ل�اء دعم.

هذه  لأن  حتية  حتيات،  ث��الث  منا  عم�شيت  ل� 

املنطقة وهبت احلرف اىل العامل ومنها انطلقت 

البجدية واأغنت الك�ن ح�شارة. حتية لأن عم�شيت 

اأفراحه  اجلي�س  �شاركت  اآب،  م��ن  الأول  تبنت 

وت�شحياته بادلته ال�فاء بال�لء فا�شتحقت مرتبة 

ال�شرف.

والتحية ملن حمى اجلي�س وحمى ال�طن ملن ك�شر 

الي�م  لبنان  يح�شن  ملن  الفنت  واأ�شقط  الإره��اب 

اىل  ال�شفينة  يق�د  ملن  والت�افق  ال�حدة  بق�ة 

�شاطئ الأمان. التحية لبن عم�شيت ال�يف فخامة 

رئي�س اجلمه�رية العماد مي�شال �شليمان.

�شهداء  لذكرى  اإج��اللً  ننحني  اآب  من  الأول  يف 

من  جزءاً  بحياتهم  افتدوا  ما  اأنهم  ونتذكر  اجلي�س 

ال�طن اأو منطقة ول طائفة، اإمنا وهب�ا دماءهم لكل 

ال�طن لكل اللبنانيني.

وختم قائالً:

اأما  ال�طن  عروق  يف  ينهمر  كالدم  الت�افق  اإن 

ال�طن.   ع��روق  من  يهدر  كالدم  فه�  الإنق�شام 

ب�حدته  ق�ياً  اجلي�س  �ش�رة  على  لبنان  لنبني 

م�حداً بق�شيته، لكي يبقى لنا وطن، لكي ن�شتحق 

�شرف النتماء اىل هذا ال�طن، ولكي نبقى نن�شد 

�ش�ياً كلنا لل�طن.. 

كلمة املطران الراعي

قال  كلمة  الراعي  ب�شارة  املطران  األقى  بدوره 

فيها:

»ه� اجلي�س اللبناين يف عيده الثالث وال�شتني 

ُيهدي، وياأبى اأن ُيهدى.

للجمه�رية،  ت�افقياً  رئي�شاً  قائده  لبنان  ُيهدي 

ومن عم�شيت، ه� فخامة الرئي�س العماد مي�شال 

�شليمان الذي نقّدم له التهاين بعيد اجلي�س. وقد 

فقاده  �شن�ات،  ت�شع  مدى  على  قيادته  ت�شّلم 

بالقرار من  واحلنان،  باحلزم  ال�شليمانية،  باحلكمة 

الهادئة،  بالق�ة  ال�ا�شحة،  بالروؤية  ت�شّرع،  دون 

وبذل  بالتفاين  والت�شاور،  بالدر�س  الميان،  بجراأة 

القائد  اي�شاً  لأن��ه  الرئي�س  فخامة  نهنئ  ال��ذات. 

يف  النجاح  له  ن�شاأل  امل�شلحة.  للق�ات  الأعلى 

رئا�شة الدولة وجمع وحدة ال�طن وحتقيق الأمنيات 

التي �شّمنها خطاب الق�شم.

ويهدي اجلي�س �شعب لبنان العزة والكرامة والفخر 

بانت�شاره يف ال�شيف الفائت على تنظيم »فتح 

ال�شالم« يف معركة نهر البارد، التي دامت ح�اىل 

الع�شكرية،  امل�ؤ�ش�شة  فيها  وقّدمت  اأ�شهر،  ثالثة 

بني  �شهيداً  و�شبعني  مئة  ال�طن،  مذبح  على 

ذكراهم  اأم��ام  الي�م  ننحني  وع�سكريني.  �سباط 

املقد�شة، بال�شالة والأ�شى، ف�شالً عن اجلرحى الذين 

يحمل�ن �شمات �شليب ال�طن.

ال�شتقرار  جميعاً  اللبنانيني  اجلي�س  ويهدي 

والأمن، هنا وهناك وهنالك، حيث ُت�شعل نار الفتنة 

يردع  النار  خط  على  اجلي�س  فيما  وال�شراعات. 

ويدافع ويحمي. وي�ؤكد كل ي�م لكل اللبنانيني انه 

للبنان  ولءه  لأن  وال�شتقرار،  لالأمن  ال�شامن  وحده 

دون �ش�اه.

يف  اللبناين«  اجلي�س  »�شاحة  اىل  الليلة  جئنا 

عم�شيت، بدع�ة كرمية من ح�شرة رئي�س املجل�س 

معايل  ح�ل  ملتفني  املجل�س،  واأع�شاء  البلدي 

لنهدي  املر،  اليا�س  الأ�شتاذ  ال�طني  الدفاع  وزير 

والقادة و�شائر  المتنان واملحبة،  اللبناين  اجلي�س 

اجلن�د ال�شكر والتقدير، مقّدمني لهم جميعاً اأطيب 

التهاين واأخل�س التمنيات بالعيد الثالث وال�شتني.

مهداة  �شاحتها  ب��اأن  عم�شيت  مدينة  تفتخر 

�شت لتك�ن »�شاحة  للجي�س اللبناين. فعندما خ�شّ

وتاأييد  البلدي  املجل�س  م��ن  ب��ق��رار  اجلي�س«، 

نب�ية.  مبادرة  تلك  كانت  اجلميع،  من  مطلق 

لعطاءاته وحمبة  اأجله، وتقديراً  الذي من  فالقائد 

ل�شخ�شه، كانت املبادرة، حّقق يف ما بعد كما من 

قبل، انت�شارات على راأ�س اجلي�س وم�اقف جعلت 

عليه  جتمع  وال�طنية  والإقليمية  الدولية  الأ�شرة 

اللبنانية ومفتاح احلل لأزمات  للجمه�رية  رئي�شاً 

لبنان. اأخذ اهلل بيده وحّقق الآمال. وتاأتي املبادرة 

قائدين  اجلي�س  اأعطت  عم�شيت  لأن  حملها  يف 

مميزين، وعمداء و�شباطاً رفيعي الرتب واجلدارة 

والعطاء...«.

وزير الدفاعمقدمة احل�سور

اليا�ش  ــتــاذ  ال�ــس

املر يلقي كلمته
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�شديق ت��ل��ف��ن��ل��ي  اي�����ام  ���ش��ت  ظ����رف  م���ن 

طليق مب��ن��ه��ج  ال���راب���ط���ة  ب��ا���ش��م  وق��ل��ل��ي 

ق���ل���ت���ل���� ب����ت����م�����ن ي�����ا ا������ش�����دق رف���ي���ق

وحقيق ب��ح��ق  ب��ت��ف��ه��م���  ه��دف��ن��ا  ب��ت��ع��رف 

م�����ني غ�����ري اجل����ي���������س م����ت����ف����اين ع���ري���ق

وم�����ني غ����ري اجل���ي�������س ب���ال���ظ���رف ال��دق��ي��ق

ب���رف�������س ب������اأي ظ�����رف ان�������ش���اق ب��ط��ري��ق

عتيق م��ا���ش��ي  م���ن  اجل��ي�����س  ب��ع��ي��د  ل��ك��ن 

ب��ع��ي��دك ي���ا ج��ي�����س ب���الدن���ا ب��ه��ّن��ي ال���ف����ؤاد

ال�شهر ب��ت��ح��ي��ي  ب��ع��ي��ده��ا  ال�����ش��ع���ب  ك���ل 

ب�������دال م����ا ب���ال���ع���ي���د م����ع ب����اق����ي ال��ب�����ش��ر

ب���الق���ي���ك ع���اي�������س ع���ي���دك ب��ي��ق��ظ��ة وح����ذر

انفجر و����ش���ع  م���ع  ب���الم�������س  ال���ب���دى  ب��ك��ل 

م�����ن ج���ن����ب���ن���ا ل����ل����ب����ارد مب���ط���ل���ق ق����در

خطر ب����ال����ك  ع����ا  ي������م  ول  ال����ب����دى  ب���ك���ل 

بخطر ����ا  ح�������شّ م����ا  ب���ك���ل  ب��ي�����ش��ت��ن��ف��روك 

ي�����ا ج���ي�������ش���ن���ا ب���ح���ّي���ي���ك ب���ع���ي���د ال����ِك����رب

ع���ي���د ال�����ف����ا ع���ي���د ال���ب�������ش���ال���ة وال���ظ���ف���ر

ب���ح���ي���ي ال����ق����ي����ادة ي������م ع����ي����دك وال���ن���ف���ر

ب��ح��ي��ي��ك ي����ا ل��ب��ن��ان��ن��ا ب��ج��ي�����س ان��ت�����ش��ر

مت���ن���ى ب���ع���ي���د اجل���ي�������س ع������رّب م���ق��ف��ي

اح���ك���ي واع����ل����ن ع����ن م�����دى احل�����ب ال�����يف

ب���ت���ع���رف ه������ان�����ا ان������ت ح�����ق امل���ع���ريف

ل��ف��ل��ف��ي يف  م������ا  ل���ل���ج���ي�������س  ح����ب����ن����ا 

م����ني ال����ب����دي ب���ل���ب���ن���ان م���ه���د ال��ع��اط��ف��ي

ب�����اق�����ي ام����ل����ن����ا ب����ه����ب�����ب ال���ع���ا����ش���ف���ه

واح�����ك�����ي �����ش����ع�����ري مب����ع����اين م���زّي���ف���ه

ل����� ج���ي���ت ع�����رّب ع����ن ����ش���ع����ري امل��ط��ل��ق��ة

ووداد وح�����ب  ع���اط���ف���ه  جت���اه���ك  ال���ع���ّب���ق 

ب���ال���ع���ي���اد ����ش���غ���ل���ك  ب���ي���زي���د  ان������ت  اإلّ 

العتاد م��رم��ى  ع���ن  ب��ع��ي��د  ال��ع��ي��اد  ت��ع��ي�����س 

����ش���ه���ران ل���ي���ل ن����ه����ار ع����ا ام������ن ال���ع���ب���اد

ع����ن����دم����ا ت����ك����ّل����ل ب����ل����دن����ا ب����ال���������ش�����اد

ك��ن��ت ال������ش��ي��ل��ة امل����ا ب��ي��دخ��ل��ه��ا ال��ف�����ش��اد

ت���رخ���ي ج��م��ي��ل��ك ف������ق م�����ش��ل��ح��ة ال���ب���الد

وب���ي���ح���ّم���ل����ك امل���������ش�����ؤول����ي����ة ب�����ازدي�����اد

ع���ي���د ال����ك����رام����ة وال���������ش����رف ع���ي���د اجل���ه���اد

ع���ي���د ال�������ش���ج���اع���ة وال���ب���ط����ل���ة وال���ع���ن���اد

العماد رّي�����ش��ن��ا  ب�شخ�س  ال��رئ��ا���ش��ة  ب��ح��ي��ي 

ع��ي��ن��� ع���ا ���ش��ع��ب��� وع��ال�����ش��ي��ادة وع���احل���دود

ب��ك��ت��ف��ي ول  ب�������ش���ك���ت  ول  ب����غ����ّل����ن  ل 

واي�������دو ع����ا ق��ل��ب��� وع�����ا ����ش���الح���� وع���ال���زن���اد

حتية �سعرية

هّناأ  �ش�  ج��رج  الأ�شتاذ  ابراهيم  نهر  خمتار 

اجلي�س بعي�ده �شعراً.

الرئي�س  بها  خ�ّس  واح��دة  بتحيتي�ن،  وت���ّج��ه 

�شليمان والأخرى قّدمها لل�زير املّر.

واألقى ق�شيدة جاء يف مطلعها:

اأهداها  ق�شيدة  �شليمان  ت�فيق  لل�شاعر  وكانت 

للجي�س بعيده ومما جاء فيها:

عم�شيت يا ثريا ب�شما اأوطانها

فيها اعتنى رب اخلليقة و�شانها

معب�دها لبنان والأرز العريق

وب�شل للمريخ عايل �شانها

ومبهاجمة لبنان ل يطمع حدا

بي�شل ي�شكي العجز على ط�ل املدى

ومندحر هج�مه بب�ا�شل جي�شنا

و�شيف مار اليا�س على رقاب العدا

رئي�سة جمل�ش الفكر

�شمع�ن  كل�ديا  الدكت�رة  الفكر  جمل�س  رئي�شة 

اأبي نادر التي حّيت اجلي�س قالت:

وليعزف  ال�شي�ف،  وت�شتّل  الطب�ل،  فلتقرع 

ر�شا�شة  يف  اإل  رحمة  م��ن  فما  امل����ت،  ن�شيد 

الت�شحية  من  اأرف��ع  �شرف  من  وما  ال�شت�شهاد، 

اإل ملن  ال�طن. ل يعطى املجد  بالذات، كي يحيا 

بدم  تعّمد  من  اإل  البط�لة  يكتب  ول  به،  حلم�ا 

ال�شهادة. بك اآمنت، واىل الرب اأ�شرع كي يحمي 

عار  وو�شمة  يبعدك،  اجلنب  خزي  وعن  �شجاعتك، 

اخليانة يجنبك...

اأرز  والئكم  ق�سم  اجلن�د،  اأيها  ال�سباط،  اأيها 

خبز  املالحم  ها  اأ�شط�رة؛  غ��دت  واأر���س  الفيء، 

وال�شهامة  كمالها،  قبلة  وامل�شتحيل  ن�شالها، 

رت على نبالها. عن�انها، واملجد، حمن تك�شّ

اأول ت�شميمنا  اأول عّزتنا،  اأول تاريخنا،  اآب،  اأول 

كلمة املطران

ب�سارة الراعي

خمتار نهر ابراهيم

جورج �سو

ال�ساعر

توفيق �سليمان
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اىل اجلي�ش اللبناين يف عيده

العميد القيم املتقاعد د. حممد يا�سر الأيوبي

ُين�شر واحل����ق  الأم�����ن  ُي���رع���ى  ب�����ش��ي��ف��ك 

وي��ن��ت�����ش��ر ال����ق����ان�����ن ف����احل����ق ���ش��ّي��د

األ�������ُف حتية امل���ن�������ش����ر  ج��ي�����ش��ن��ا  ف���ي���ا 

ت��������ؤدي ق����راب����ني ال�������ش���ه���ادة ���ش��ام��ت��اً

نا�شع ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ����ش���رع���يُّ  غ����ط����اوؤك 

وق�����ائ�����دك الأع�����ل�����ى ����ش���م����خ وح��ك��م��ة

غ���ريه �����ش����يء  ول  ي��ح��م��ي��ن��ا  ����ش���الح���ك 

وي���ن���ه���زم الره��������اب وال���ظ���ل���م ُي��ق��ه��ر

منرب ل��ل��ع��دل  ال���د����ش���ت����ر  خ��ي��م��ة  ويف 

ب���ع���ي���دك اأغ������م������اُر ال����زن����اب����ق ُت���ن���رث

اك��رب وال�����ش��م��ت  المي������ان  ���ش��ح��ت��ك  ويف 

���ر وزي������������رك ح��������رٌّ �����ش����ّي����د م���ت���ب�������شّ

نفخر ن���ح���ن  ب���ه���م  اأب�����ط�����اُل  وج����ن����دك 

ُي�شهر احل�����رُّ  ���ش��ي��ف��ك  اإل  ���ش��ي��ف  ول 

قمر

نادر

مو�سيقى اجلي�ش د. كلوديا �سمعون ابي نادر

الث�ار،  وانتفا�شة  الأخيار،  بكرامة  العي�س،  على 

الل�ؤل�ؤة،  اأيتها  عم�شيت،  اأيا  الأح��رار.  وا�شتب�شال 

وقيادة.  وعراقة،  وفناً  وثقافة  علماً،  تتاألقني 

وفخامة رئي�س اجلمه�رية العماد مي�شال �شليمان، 

اأجنمهم  وهج  وعلى  ولد،  �شباطك  �شري  قلب  من 

اهتدى، كلهم ملع�ا، وه� ت�شّهب.

وختمت: با�شم م�ؤ�ش�س جمل�س الفكر حّنينا اأبي 

نادر والأع�شاء، اأعايد كل فرد يف م�ؤ�ش�شة اجلي�س، 

قائداً، �شباطاً واأفراداً. ونهاية عذابنا، جمد التاريخ 

ي�شت�شلم�ا،  مل  يركع�ا،  مل  رج��ال  جم��د  ت��اج��ه، 

لبنان، ف�هب�ا  ومنعة  اأمانة م�شتقبلنا  �شّلمناهم 

حياتهم كي تبقى هذه الأر�س وطن الإن�شان.

اأ�سهم ودروع وغناء

النارية  لالألعاب  كثيف  اإط��الق  الكلمات  اأعقب 

تقدمي  ثم  وم��ن  املنطقة  �شماء  اأ���ش��اءت  التي 

عالء

زلزيل

الدروع وتبادل الأنخاب.

زلزيل  عالء  الفنان  اأحياه  فقد  الفني  احلفل  اأّما 

والفنانة قمر نادر و�شط ج� عارم من البهجة.





ب���رع���اي���ة 

ق��������ي��������ادة 

اجل����ي���������س، 

ج�نية  بلدية  اأق��ام��ت 

التكرميي  الإح��ت��ف��ال 

عيد  ملنا�شبة  ال�شن�ي 

الأح��د  ي���م  وذل��ك  اجلي�س 

ح�ش�ر  يف   ،2008 اآب   3

ممثالً  نع�م  �شركي�س  العميد 

قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن 

روبري  وال��رائ��د  امل�شري؛  �ش�قي 

لق�ى  العام  املدير  ممثالً  رح��ال 

اأ�شرف ريفي  الل�اء  الداخلي  الأمن 

وح�شد من اأهايل ج�نية و�شكانها.

نع�م  العميد  األ��ق��ى 

فيها  ����ش���ك���ر  ك���ل���م���ة 

»املبادرة الطيبة يف 

الحتفال،  هذا  اإقامة 

يعرّب عن عمق  الذي 

بامل�ؤ�س�سة  االرت���ب���اط 

ت�شتمر  التي  الع�شكرية 

منيعة  واجبها،  اأداء  يف 

وال�شعاب  التجارب  اأمام 

والق�شم  للر�شالة  وفّية 

اأمينة على ال�طن«.

وقال:

املكان  عبقرية  اأم���ام 

احل�ش�ر،  و�شم�  وال��زم��ان 

ا�شتعداداً  احل��روف  تنتظم 

وت����رتا�����ش����ف ال��ك��ل��م��ات 

املعاين  ذاكرة  م�شتنفرة  والعبارات 

وال��ب��الغ��ة وال�����ش���ر... امل��ك��ان ه� 

م�شاكب  حيث  ك�����ش��روان  ل���ؤل���ؤة 

الألق  وم�شاحات  والطيب،  الل�ن 

مدينة  ج�نية  ه�  واجل��م��ال... 

وال�شنديان...  والأم���اج  ال�ش�ء 

اأّما الزمان فه� ج�نية ال�طن، 

حفر  ال���ذي  ال��ت��اري��خ  ج�نية 

حكايات  اأ�شمى  �شخ�رها  على 

على  ت�شهد  والفداء،  البط�لة 

اندحار الطامعني الغزاة.

اأنتم،  وه�  احل�ش�ر  ويبقى 

جي�س  ورفاق  ال�طنية  منهل 

اأن  ل مي��ك��ن  ال����ذي  ال����ط���ن، 

اىل  الثابتة  وقفاتكم  ين�شى 

الأبرار،  ل�شهدائه  وتكرميكم  جانبه، 

من  العائدين  لأبطاله  واحت�شانكم 

نهر البارد...

واأ�شاف: »يطلُّ علينا العيد الثالث 

اإجنازات  وال�شت�ن للجي�س على وقع 

كبرية اأعادت للبنان ح�ش�ره الفاعل، 

املنطقة  يف  ال���ري���ادي  وم���ق��ع��ه 

العربية والعامل، اإذ متّكن اجلي�س من 

معركته  يف  م�شّرف  جناح  حتقيق 

مئات  ق��ّدم  اأن  بعد  الإره���اب  �شد 

طاهرة  قرابني  واجل��رح��ى  ال�شهداء 

ا�شتطاع  كما  ال���ط��ن،  مذبح  على 

وال�شعب  الأر�س  وحدة  على  احلفاظ 

ق�شاوة  واأ�شدها  الظروف  اأدق  يف 

مدع�مة  الكبرية  ت�شحياته  لت�شهم 
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كلمـــات يف املنا�سبــة وحتــــيــة فنيـة

الفنان

نقول الأ�سطا

مقدمة احل�سور

يف املهرجان

الفنان نقول ال�سطا

الهب حما�سة اجلمهور

الفنانة

هبة مندر



وثقتهم  ح�له  اللبنانيني  بالتفاف 

املطلقة بدوره يف حتقيق الت�افق 

العماد  بانتخاب  تّ�ج  الذي  ال�طني 

للجمه�رية  رئي�شاً  �شليمان  مي�شال 

يف  جديد  عهد  واإط��الق  اللبنانية، 

البالد، بداأت ب�شائره تل�ح يف الأفق. 

ال�طن  ا�شتعاد  ذل��ك،  جانب  واىل 

املقاومني  �شهدائه  وجثامني  اأ�شراه 

ظالم  وم��ن  فل�شطني،  اأر����س  م��ن 

مكّرمني  اأعزاء  الإ�شرائيلية  ال�شج�ن 

عر�س  يف  ودي��اره��م  اأه��ل��ه��م  اىل 

اأق�شاه  من  لبنان  عّم  جامع  وطني 

اىل اأق�شاه، مثبتاً للعامل باأ�شره اأنه 

يه�ن  والت�شحيات  وال�شرب  ب��الإرادة 

امل�شتحيل وتتحقق املعجزات. 

وبا�شم قائد اجلي�س 

العميد  حّيا  بالنيابة 

و�شكر  احل�ش�ر  نع�م 

الإحتفال  هذا  اإقامة  يف  �شاهم  من 

اجلي�س  يبقى  باأن  معاهداً  واإجناحه، 

جي�شاً  والتطلعات  الآم��ال  قدر  على 

�شبيل  يف  والنفي�س  الغايل  يبذل 

وطن ق�ي حّر مزدهر.

ج�ان  ج�نية  بلدية  رئي�س  واأ�شار 

اأن »الحتفال  حبي�س يف كلمته اىل 

تقليد  ج�نية  بلدية  يف  بالعيد 

ال�شتينيات، فنحن  قدمي، يع�د اىل 

الل�اء ف�ؤاد �شهاب وهذه  اأبناء القائد 

املدينة اأجنبت �شباطاً اآخرين خدم�ا 

اللبناين،  اجلي�س  وتفان  باإخال�س 

يف  التقينا  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ويف 

�شهداء  لتكرمي  �شهاب  ف���ؤاد  جممع 

اجلي�س الذين �شقط�ا يف معركة نهر 

لذكراهم  ووف��اء  البارد 

وامل�شتمرة  القائمة 

وك��ك��ل ع���ام ف���اإن هذا 

يقام  التكرميي  احلفل 

مديرية  مع  بالتعاون 

اجلي�س  يف  الت�جيه 

واملجل�س  ال��ل��ب��ن��اين 

البلدي يف ج�نية«.

ال�شاعر  احلفل  ق��ّدم 

واأحياه  خليل  اليا�س 

الفنانني  م���ن  ع���دد 

اللبنانيني الذين هّناأوا 

اجلي�س بعيده من خالل 

اأدوها؛ الفنان  الأغاين ال�طنية التي 

اجلمه�ر  حما�شة  األهب  الأ�شطا  نق�ل 

فعقدت  اجلميل  البقاعي  ب�ش�ته 

الأغ���اين  م��راف��ق��ة  ال��دب��ك��ة  حلقات 

ال�طنية.

منذر  هبة  الفنانة  اأطربت  كذلك 

ب�ش�تها  احل�������ش����ر 

اجلميل.

للرتاث  »غ��ن��ى  ف��رق��ة  وق���ّدم���ت 

ال�شعبي« بقيادة الفنان اأديب حيدر 

عر�شاً رائعاً �شفق له اجلمه�ر ط�يالً.

143

اجلي�ش - العدد رقم 279/278

كلمـــات يف املنا�سبــة وحتــــيــة فنيـة

ح�سور حا�سد حتية للجي�ش

كلمة ممثل قائد اجلي�ش

فرقة »غنى للرتاث ال�سعبي«

ال�ساعر اليا�ش خليل

حتية 

راق�سة





145

اجلي�ش - العدد رقم 279/278

»تيلي ل�ميار« اأحيت العيد

اأم�سية �سعر وفن

اإحياء  املناطق  عّمت  التي  الإحتفالت  اإطار  يف 

لعيد اجلي�س الثالث وال�شتني، وجرياً على عادته يف 

وف�شائيته  ل�ميار  »تيلي  تلفزي�ن  نّظم  عام،  كل 

الرمال  جمّمع  يف  باملنا�شبة  احتفالً  �شات«  »ن�ر 

الركن  العميد  ح�شره  م�شبح  ذوق   - ال�شياحي 

الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  ممثالً  نحا�س  مي�شال 

ل�ميار«  »تيلي  عام  امل�شري، مدير  �ش�قي  الركن 

ورئي�س جمل�س اإدارة »ن�ر�شات« الأ�شتاذ جاك كال�شي 

وعدد من �سباط اجلي�ش وعائالتهم، وكان من اإعداد 

الزميلة جان دارك اأبي ياغي وتقدميها واإخراج داين 

اليا�س اأنط�ن.

بالن�شيد  الإحتفال  اجلي�س  م��شيقى  اإفتتحت 

ال�طني اللبناين عزفاً وغناًء، ثم األقت الزميلة جان 

دارك اأبي ياغي كلمة الإفتتاح التي جاء فيها: »ويف 

ال�شنة الثالثة من العقد ال�شاد�س من عمر اجلي�س 

اللبناين، كانت قيامة للبنان بعد جلجلة قا�شية.

فالعيد احلادي وال�شت�ن للجي�س مّر ولبنان ب�شعبه 

اجلبار، جي�شاً با�شالً ومقاومة، يحطم اأ�شط�رة اجلي�س 

بذور  ل��زرع  العدو  خمططات  ويخّرب  الإ�شرائيلي 

الفتنة وال�شقاق بني اللبنانيني.

وال�شت�ن  الثاين  العيد  وح��ّل 

واجل��ي�����س، وم���ن ورائ����ه اأب��ن��اء 

يعلق  والقدا�شة،  اللقاء  وط��ن 

الإره��اب  عنق  يف  الرحى  حجر 

نهر  جّلة  ويغرقه يف  املتطّرف 

مذابح  على  م��ق��دم��اً  ال��ب��ارد، 

ال�طن نخبة من جن�ده قرابني 

الأرز  اأق��دام  عند  وب��اذلً  طاهرة، 

من  �شالت  ذكية  غزيرة  دم���اًء 

جرحاه الكرث الكرث«.

وتابعت قائلة: »وها العيد الثالث وال�شت�ن يهّل 

فجر  ليبزغ  وال��ف��راغ،  الظالم  حجب  ان�شقت  وقد 

جديد على لبنان: اأ�شرى ظالم ال�شج�ن الإ�شرائيلية 

والرتاب الفل�شطيني يع�دون اىل وطنهم يتنّعم�ن 

ويهناأون.

الفراغ  اأ���ش��ري  بعبدا،  يف  اجلمه�ري  والق�شر 

اأ�شهر، يع�د اليه �شّيده،  الد�شت�ري لأكرث من �شتة 

كما يف كل مرة، تكاد عا�شفة الفرقة ت�دي بال�طن 

وقوفاً

للن�سيد الوطني 

جانب من احل�سور مدير عام »تيلي لوميار«

يقدم الدرع ملمثل قائد اجلي�ش

�آب/�أيلول

اإعداد:
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ال�ساعر موري�ش عواد

الفنان جوزيف ابو ملهب

الفنان نا�سر خمول

الفنانة ك�ساندرا

اجلي�س  قائد  الأخ�شر، 

يلّم  ت�افقياً  رئي�شاً 

والعباد،  البالد  �شمل 

مي�شال  العماد  فرتّبع 

�شدة  على  �شليمان 

الرئا�شة.

�شنة  و���ش��ت���ن  ث��الث 

وم�����ا ف���ت���ئ اجل��ي�����س 

ح���ام���اًل ر���ش��ال��ت��ه يف 

�شرف،  معانيها:  اأبهى 

اأجل  من  وف��اء  ت�شحية، 

لبنان...

ما  �شنة،  و�شت�ن  ثالث 

منها  حمطتنا  ح��ظ  ك��ان 

فيها  نكّرم  ونّيف  عقد  اإل 

وقلبنا  البا�شل  جي�شنا 

وحمبة:  ف��رح  بكل  يهتف 

اإم�س جي�شنا... كلنا جن�د.

ويف اخلتام قّدمت ملمثل 

بالنيابة  اجل��ي�����س  ق��ائ��د 

واالأف��راد  والرتباء  ولل�سباط 

بالعيد،  التهاين  واملدنيني 

جلي�شنا  العّزة  دوام  متمنية 

وال�شالم  والإ�شتقرار  البا�شل 

كما  ليع�د  احلبيب  للبناننا 

منارة  واأكرث،  التاريخ  كان يف 

للقدا�شة،  ونبعاً  للح�شارة، 

ومنبتاً للرجال.

كلمة كال�سي

»تيلي  عام  مدير  كلمة  كانت 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  ل�ميار« 

كال�شي  جاك  الأ�شتاذ  �شات«  »ن�ر 

جاء فيها:

ينا�شل  اأن من  عّلمنا  »التاريخ 

للحقيقة ل بد اأن ينت�شر ول� بعد 

حني...

بكامله  جي�س  ك��ان  اإذا  فكيف 

اأجل  من  ي�شت�شهد  بل  ل  ينا�شل 

احلق واحلقيقة ولبنان...

اجلندية على مثال »تيلي ل�ميار« 

بناء  اأجل  من  ن�شال  ر�شالة  ر�شالة، 

ال�شالم و�ش�ن القيم وحفظ كرامة الإن�شان.

ر�شالة اجلي�س: �شرف ت�شحية وفاء.

ر�شالة تيلي ل�ميار: �شالم وحمبة وتالق.

الي�مية تختلف بطرق كثرية  اأن حياتنا  �شحيح 

لكن ر�شالتنا تلتقي ح�ل حماية الإن�شان وال�طن.

واأ�شاف قائالً:

لبنان يفتخر بكم ويقّدر ت�شحياتكم  يف عيدكم 

والدم  والتعب  وال�شهر  والقهر  العذاب  ين�شى  ولن 

والعرق الذي بذلتم�ه يف �شبيل هذا ال�طن.

ت�شحياتكم مل ولن تهدر

ت�شحياتكم ل ميكن اإل اأن تثمر اأمناً و�شالماً.

ت�شحياتكم �شارت مَثالً لكل م�ؤ�ش�شاتنا ال�طنية.

ال�طن ل ميكن اأن ينت�شر اإل باجله�د اجلبارة...

الإن�شانية  مذبح  على  دمه  قّدم  امل�شيح  ي�ش�ع 

اخلال�س،  طريق  اىل  الني  وال�شّ اخل��ط��اأة  لريجع 

النبي تعّر�س مرات ومرات للم�ت خالل  والر�ش�ل 

اجلاهلية  ع�شر  من  ليجعل  خا�شها  التي  املعارك 

وعبادة الأوثان ع�شر ح�شارة وت�حيد.

ليبقى  والدماء  ب���الأرواح  �شّحى  الي�م  واجلي�س 

لبنان ويتمّتع الإن�شان باحلرية وال�شالم...«.

واأردف قائالً:

كل  ب��ني  التعاون  م��ن  ط�يل  ت��اري��خ  »للبنان 

الديانات واملذاهب ويف كل قطاعات حياتنا العامة.

الق�شايا  يف  ونت�شامن  العام  للخري  معاً  نعمل 

امل�شريية... ر�شالة اجلندية ور�شالة »تيلي ل�ميار« 

لي�س فقط املحافظة على هذه التقاليد وحمايتها 

واإمنا تغذيتها...«.

وخاطب الع�شكريني قائالً:
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جومانا مدور

رانيا يون�ش

ليال نعمة

مقدمة الحتفال جان دارك ابي ياغي

وقت  راأ���ش��ه  يرفع  ال��ذي  ه���  العظيم  »ال��رج��ل 

روؤو�شكم  الأوقات  اأ�شعب  ويف  رجال  اأنتم  ال�شدائد. 

بقيت مرف�عة اىل ف�ق.

كبرياً  ف��رق��اً  حّققتم  ف���ق  ه���  م��ن  بركة  وم��ن 

وحافظتم على اأمن لبنان.

احلق  كلمة  حماية  اىل  بحاجة  زال  ما  ال�طن 

والعدالة، وال�شر ينت�شر عندما يتنّحى اخلري جانباً، 

ونحن نعلم اأنكم حا�شرون ملجابهة الظلم والطغيان 

باإميان وقناعة وق�ة...

اأن كل �شعب بلدكم معكم، فا�شمخ�ا  اإعرف�ا  لكن 

بروؤو�شكم«.

وختم بالق�ل: »يف هذه املنا�شبة، نقف باإجالل 

واإكبار اأمام اأرواح �شهدائنا الذين ا�شت�شهدوا لتبقى 

�شعلة ن�ر لبنان م�شاءة ب�شمري كل واحد منا..«.

نقف اي�شاً باحرتام اأمام املع�قني ال�شهداء الأحياء 

تراب  اأج�شادهم  من  غالية  باأجزاء  افتدوا  الذين 

هذا  بالت�شحيات...  ال�شجاعة  هذه  اأمام  ال�طن... 

التفاين بال�شهر... هذا اللتزام بالق�شية.. ل ي�شعنا 

اإل الق�ل: نعتز بكم ونحن مطمئن�ن اىل م�شتقبل 

بالدنا واأولدنا«.

مو�سيقى وق�سائد

الذين  الفنانني  من  ع��دد  الإحتفال  اأحيا  وق��د 

ف�شدحت  ال�شجية  باأ�ش�اتهم  واجلي�س  ال�طن  غّن�ا 

من  جي�شنا  ليحفظ  اخلالق  تناجي  مرة  حناجرهم 

كل �شّر، ومرة ت�شكره على عطايا هذا اجلي�س الذي 

يبذل الغايل والنفي�س يف �شبيل ال�طن وامل�اطن. 

رانيا  نعمة،  ليال  م��دّور،  ج�مانا  ه���ؤلء:  ومن بني 

اأب�  ج����زف  ي���ن�����س، 

ع�اد  ج���ين  ملهب، 

والفنانة ك�شاندرا.

لل�شاعر  ك���ان  ك��م��ا 

اإطاللة  ع���اد  م�ري�س 

مم��ّي��زة »وح��ك��ي غري 

رونقاً  اأ�شفت  �شكل« 

ع��ل��ى الح���ت���ف���ال. اأم���ا 

مي�شال  الدكت�ر  ال�شاعر 

ق�شيدة  ف��األ��ق��ى  ج��ح��ا 

األهبت  »اجلي�س«  بعن�ان 

حما�س احلا�شرين ف�شفق�ا 

له مقاطعني عدة مرات.

ال��ف��ن��ان ن��ا���ش��ر خم���ل، 

الآلت  بناته  راأ���س  وعلى 

امل��شيقية التاريخية، جال 

�شائحاً يف الرتاث امل��شيقي 

للمناطق اللبنانية لتنطق 

مبكن�ناتها.

اجلي�س  م��شيقى  فرقة 

ق���ّدم���ت ب��ق��ي��ادة امل��ق��دم 

وطنية  اأغ����اٍن  ح���رو،  ج����رج 

امل�شاعر  األهبت  وع�شكرية 

اآخر  وجهاً  للجي�س  اأن  واأرتنا 

وامل�ت،  ال�شهادة  ع�شق  غري 

اإ�شبع  ول��ه  ي��ب��دع،  عقل  ل��ه 

واإزميل  ري�شة  على  ت�شغط 

ول�حات،  متاثيل  اجلمال  تزرع 

وغناًء  �شعراً  ي�شدح  �ش�ت  وله 

متمثالً بفرقته امل��شيقية التي 

لي�س  امل��شيقى  عامل  اقتحمت 

الع�شكرية وح�شب، واإمنا العاملية 

فاأبدعت  والف�لكل�رية،  منها 

اأحلاناً  ي��ذوب  النحا�س  وجعلت 

�شجية.

ويف اخل��ت��ام، ق���ّدم م��دي��ر عام 

كال�شي اىل ممثل  جاك  التلفزي�ن 

الركن مي�شال  العميد  قائد اجلي�س 

حمبة  عرب�ن  تذكارياً  درعاً  نحا�س 

اجل�شام  للت�شحيات  وتقديراً  ووفاء 

يف  ي�مياً،  اجلي�س  يقّدمها  التي 

�شبيل ال�طن وامل�اطن.



الدكتور

مي�سال جحا
اجلي�ش

وح�����������دُه ال���������ش����ائ����ُغ ال����ن����ف����������سَ ج�����اه����ر

وح�����������دُه ال�����������ش�����ان�����ُع ال��������رج��������اَل ب�������ش���دق

ي��غ��ف��� ال���������ش����ع����ُب  ظ�����الل�����ه  يف  وح������������دُه 

ف����ه����� ال���������ش����ي����ُف ح����������ّدُه ال����ن���������ش����ُر ي���ح���دو

م���ث���ل���م���ا ف����خ����ُر ال�����دي�����ن ي����ط�����ي الأع���������ادي

م���ه���م���ا ال��������غ��������زِو  ج�����ح�����اف�����َل  ي������ب������ايل  ل 

ب�����ع�����م�����اٍد م�����������ح����������داً  ج�����ي�����������ش�����اً  اإن 

ط�������ٍد ن���������ش����ر  ع��������م��������اُدُه  ج����ي���������ش����اً  اإن 

ج���ي�������ش���ن���ا ج����ي���������سُ ك������ل ل�����ب�����ن�����اَن ف���ع���اًل

ب���������ش����خ����اٍء ع������م������دت  م��������ا  داٍر  اأيُّ 

ك��������لُّ ج������ن������دّي م������ن ب����������الدي اأن����������ا اأن������ت

ه������ ������ش������ٌت م�����ن ف�������ق ي������ربي ال�������ش���خ����َر

ه������ جن������ُل ال�������ش���ع���ب الأب�����������ّي ال��������ذي ن��ح��ن

م������ذ ُوج�������دن�������ا ون�����ح�����ن ن�����دف�����ع اأرواح�������������اً

ك��������م دخ��������ي��������ٍل وم�����������ش�����ت�����ب�����ٍد غ�����ري�����ٍب

ف����ان����ت����زع����ن����ا ا�����ش����ت����ق����الل����ن����ا ب����دم����ان����ا

ن����ح����ن م������ن ع�����ّل�����م ال�����������ش�����ه�����ادة ل����ل����ك�����ِن

ق�����ش��ي��ن��ا اإن  ب������ع������زٍة  م�������ت������اً  ل����ي���������س 

خ���������ش����ئ امل������ع������ت������دون م����ه����م����ا مت���������ادوا

ن����ح����ن �����ش����ع����ٌب ت������ع������ّ�د ال����ع����ي���������سَ ح������راً

و�����ش����ن����ب����ن����ي ع�����ل�����ى اجل�����م�����اج�����م ب�����رج�����اً

ف���ن�������ش����ا اق�����ت�����الع�����ن�����ا  اأرادوا  ك�������م 

ق������د ُخ����ل����ق����ن����ا ه����ن����ا وع���������ش����ن����ا ه����ن����ا ب��ل

ق������ل ل����ه����م ل�����ب�����ن�����اُن ال����ع����ظ����ُي����م ب�����اأّن�����ا

ك���������������ّرم����������������ا اجل����������ي���������������������سَ ف�����ه������

ُم َم�������ن ي������ك������رِّم ج����ي���������سَ ال������ب������الِد ُي������ك������رَّ

ج���ي�������ش���ن���ا رم�����������ُز ك���������لُّ جم���������ٍد ع���ظ���ي���ٍم

امل����ح����اب����ر!! يف  ل��ل��ع��ل��ى  ال���������ش�����ُء  م��ث��ل��م��ا 

... ي���ج���ل���� ج���ي��������س ال����دي����اج����ر!! وط�������ن�������يٍّ

وه��������� ال�����ع�����م�����َر ك����احل����ق����ي����ق����ة �����ش����اه����ر!!

ال����ب�����ات����ر ازدح��������������ام  يف  ال������������درع  وه��������� 

ج���ي�������ش���ن���ا!! ف���اع���م���ري ����ش���ن���ًى ي����ا ب����ي����ادر!!

ح�������ش���دت م�����ن اأوغ�������اِده�������ا وال�������ش���م���ا����ش���ر!!

مل��������ث��������اٌل ب��������ه ال����������زم����������اُن ي�����ف�����اخ�����ر!!

ال����ك�����ا�����ش����ر!! ح�����م�����اُه  م�����ن  ت����دن�����  اأن  ع������ّز 

ع�������ش���اك���ر؟!؟ م�����ن  ج����ن����دت  م�����ا  داٍر  اأيُّ 

اأر������������سَ اأج�������دادن�������ا ب���ن���ب�������س م����ك����اب����ر؟!؟

ن������������ادر!! الأرز  اىل  روح������������ه  وم���������ن 

... ي��ب��ن��ي ال���ه���ن���ا ب���ن����ر امل���ح���اج���ر!! ال���������ش����مَّ

�������ش������داُه وال��������ع�������ُد م�����ا ال�������ع������ُي ����ش���اه���ر

ف���������������داء ال�������ك�������ي�������ان وال�����������������دم ث�����ائ�����ر

امل������رائ������ر وذاق  اأر�������ش������ن������ا  يف  ذّل 

و�����ش����ب����غ����ن����ا ال������ب������ن�������َد زه����������َر الأزاه������������ر

و������ش�����دن�����ا ل���ل�������ش���ل���م اأ������ش�����م�����ى امل����ن����ائ����ر

اإمن���������ا امل�����������ُت ح�����ني ت���ف���ن���ى ال�������ش���م���ائ���ر

ف���م���ن ال�������ش���م�������س ق�����د ����ش���ب���ك���ن���ا الأ�������ش������اور

و����ش���ن���ب���ق���ى م����ه����م����ا ادل�����ه�����م�����ت خم���اط���ر

ع�����ن�����د اأق���������دام���������ه ت������خ������ُر ال��������رباب��������ر!!

ُت���ق���ت���ل���ع ال����دن����ي����ا ل������ ه�������ى ج����ن����ُح ط���ائ���ر

و����ش���ن���ب���ق���ى ه�����ن�����ا!! اأم������ط������ري ي�����ا دوائ������ر

وط�����������ٌن ق�������د��������سٌ ق�������د ب����ن����ت����ه اجل����ب����اب����ر

املحا�شر ب��ك��ل  دائ���م���اً  ب���ل  ال��ت��ك��رمي  ي�����ش��ت��اأه��ل 

الأوام�������������ر!! ي���ل���ب���ي  اأن  ال����ف����خ����ر  ح�������ش���ب���ه 

اأب�������������داً ل�����ل�����رم������ِز ت�������ش���ع���ى ال���ب�������ش���ائ���ر
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�آب/�أيلول

اإعداد:

ندين البلعة

لبنان يحتفل بجي�سه

2
0
0

8

الدوار اأهدت مهرجانها ال�سنوي للجي�ش

»الدوار عرين الأ�سود ومنبع ال�سمود« 

بهذه العبارة يتكّلم اأهايل البلدة 

عن منطقتهم التي تبقى دائماً اأبداً 

وفّية ل�سهداء اجلي�ش وخ�سو�ساً الذين 

�سقطوا على اأر�سها ورووها بدمائهم 

الزكية فرفعوا با�ست�سهادهم علم 

لبنان عالياً.

و»لأن عيد اجلي�ش ل يح�سره يوم، بل 

هو عيد للبنان كل يوم« �ساءت بلدية 

الدوار، وبالتعاون مع فعاليات البلدة، 

اإقامة مهرجانها ال�سنوي لعيد اجلي�ش 

يف »�ساحة اجلي�ش«.

حفل الفتتاح

اجلمعة 8 اآب وال�شبت 9 اآب 2008 �شّجت »�شاحة 

وال�شعر، يف مهرجان  والفن  اجلي�س« بامل��شيقى 

الركن  الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  ممثل  ح�شره 

�ش�قي امل�شري العقيد ج�رج العتل ورئي�س بلدية 

الدوار الدكت�ر اليا�س خّم�ل بال�شافة اىل ممثلني 

ودينية،  �شيا�شية  وفعاليات  الأمنية  الق�ى  عن 

وجمٌع من اأهايل املنطقة.

عزفته  اللبناين  ال�طني  بالن�شيد  الإفتتاح 

م��شيقى اجلي�س بقيادة املقدم ج�رج حّرو.

كلمة قيادة اجلي�ش

بالنيابة،  اجلي�س  قائد  الكالم ملمثل  كان  بعدها 

عيد  اأهمية  على  ف�شّدد  العتل،  ج���رج  العقيد 

اجلي�س »فه� من بني الأعياد التي تكت�شب اأهمية 

خا�شة، وحتتل مكانة رفيعة يف وجدان امل�اطنني، 

انطالقاً من قد�شية ر�شالة اجلندية ودور امل�ؤ�ش�شة 

واحلفاظ  ال�طن  تراب  عن  الدفاع  يف  الع�شكرية 

على �شيادته وا�شتقالله«.

الإحتفال  من  جعلت  التي  ال��دوار  »يف  واأ�شاف: 

يزهر  به،  تعتز  �شن�ياً  تقليداً  املنا�شبة  بهذه 

دائم  عر�س  يف  فالأر�س  اللقاء،  ويطيب  امل�عد 

»مثلما  البلدة  هذه  اأن  على  واأك��د  دائ��م.  وربيع 

جمال  عن  م�شّغرة  �ش�رة  ال���دوام  على  �شّكلت 

طبيعة لبنان، كان اأبناوؤها اي�شاً بجناحيهم املقيم 

والعطاء.  الإخال�س  يف  واملثال  القدوة  واملغرتب، 

�ساحة اجلي�ش يف الدوار

ممثل قائد اجلي�ش يلقي كلمته جانب من احل�سور
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ففي اأر�س الآباء والأجداد، هم منغر�ش�ن متجذرون، 

متم�شك�ن ب�لئهم ال�طني، ملت�شق�ن بامل�ؤ�ش�شة 

الأوق��ات  كل  يف  جانبها  اىل  يقف�ن  الع�شكرية، 

النخبة  الغ��رتاب، فهم  اأم��ا يف عامل  وال��ظ��روف. 

ر�شالة  الدنيا  اأ�شقاع  يف  ين�شرون  حّل�ا،  اأينما 

ال�طن، تف�قاً واإبداعاً، ح�شارة ورقياً.

اجلي�س  »ق��َدر  اأن  العتل  العقيد  اأ�شار  كما 

اأن  ال���دائ���م، 

ي��ع��ك�����س م����ن خ���الل 

واأدائه،  واإميانه  قيمه 

الر�شالة  لبنان  �ش�رة 

والإن�شان،  واحل�����ش��ارة 

وم��ن اأج���ل ذل��ك ق��ّدم 

مئات  اجل��ي�����س  ه���ذا 

ال�����ش��ه��داء واجل��رح��ى 

ال��ع��دو  م���اج��ه��ة  يف 

الإ�شرائيلي والإرهاب... 

والت�شحيات التي بذلها 

بثقة  مدع�مة  اجلي�س 

والتفافهم  امل�اطنني 

حفاظاً  اأث��م��رت  ح�له، 

ال�طنية  ال�حدة  على 

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كل 

القا�شية  ال��ت��ج��ارب 

ال�طن.  بها  م��ّر  التي 

القريب  الأم�����س  ويف 

الأثر  بالغ  ل��دوره  ك��ان 

الت�افق  حتقيق  يف 

ال�طني، الذي تّ�ج بانتخاب العماد مي�شال �شليمان 

رئي�شاً للجمه�رية اللبنانية وت�شكيل حك�مة الإرادة 

اإطالق عهد جديد يف  ال�طنية اجلامعة، وبالتايل 

البالد واعد باخلري والنه��س وال�شتقرار«.

وعاهد اأخرياً »اأن يبقى اجلي�س على قدر ثقتكم 

يف  والنفي�س  الغايل  يبذل  جي�شاً  وتطلعاتكم، 

�شبيل وطن ق�ي حّر مزدهر«.

رئي�ش البلدية

عن  عرّب  خّم�ل  اليا�س  الدكت�ر  البلدية  رئي�س 

اإ�شم »�شاحة  البلدة باأن حتمل �شاحتها  اأهايل  فخر 

اجلي�س« م�ّجهاً التحية 

اجلمه�رية  رئي�س  اىل 

العماد مي�شال �شليمان 

لبنان  ُينقذ  »اأن  اآم��الً 

اله�جاء  الع�ا�شف  من 

وحجراً،  ب�شراً  ت�شربه 

�شكاناً وطبيعة و�شيا�شة 

واجتماعاً،  واقت�شاداً 

بقيادة  ن�����ش��ل  ح��ت��ى 

اىل  ال��ق��ائ��د  الرئي�س 

لبنان الذي نرجتيه لنا 

ولأولدنا من بعدنا، وطن احللم ووطن امل�شتقبل«. 

وتابع: »من مدر�شة اجلي�س التي تعّلم ال�شرف، 

وتدّر�س الت�شحية وتغذينا بال�فاء، من هذا الثال�ث 

نرفع التحية اىل جي�شنا البطل الذي اأثبت.. اأنه ل 

ُيفاجاأ ول ينعطف، عينه دائماً باجتاه لبنان ينقذه 

من براثن اخلطر«، م�ّجهاً حتية لقائد هذا اجلي�س 

الركن �ش�قي امل�شري »الذي يق�د  الل�اء  بالنيابة 

جي�س لبنان على خطى فخامة الرئي�س«.

زغيب

بعدها اأعطى الدكت�ر اليا�س خّم�ل الكالم لل�شاعر 

اآخر  »�ش�ء  اللقاء  هذا  و�شف  ال��ذي  زغيب  هرني 

معرّباً  لبنان«  �شيف  يف  امل�شع�شعة  الأ�ش�اء  من 

اللبناين  عن فرادة لبنان بني كل الدول »بالعقل 

وبجمال لبنان، ال�شياحة والثقافة«.

ال�شتقرار  تاأمني  يف  اجلي�س  بدور  زغيب  ونّ�ه 

للم�اطنني، ينام�ن ملء عي�نهم لأن عني اجلي�س 

�شاهرة اأبداً.

وقف  امل��ه��رج��ان  م��ن  الأول  ال��ي���م  ختام  ويف 

احل�ش�ر باحرتام متذكرين ال�شهداء، قبل اأن ت�شرع 

الأنا�شيد  من  باقة  بتقدمي  اجلي�س  م��شيقى 

ب�ش�ته  الأ�شطا  نق�ل  الفنان  يرافقها  والأغ��اين 

اجلميل.

اأم�شية  فكان  املهرجان  من  الثاين  الي�م  اأّم��ا 

م��شيقية و�شعرية بامتياز اأحيتها م��شيقى ق�ى 

الدوار.   - اأنط�ني��س  مار  وج�قة  الداخلي  الأم��ن 

هدى  زغيب،  ه��رني  منهم:  ال�شعراء  من  وع��دد 

كّروم.  اأب�  ونعيم  لّب�س،  ب�شارة  ف�از،  اأكرم  خ�ري، 

الثقافة  وزي��ر  برعاية  الأم�شية  ه��ذه  كانت  وق��د 

الأ�شتاذ مّتام �شالم.

احل�سور 

الر�سمي

ال�ساعر هرني زغيب

مو�سيقى اجلي�ش



وم�ؤ�ش�شات  ال��ب��ل��دي��ات  نّظمت 

 ،)Akkar Press( املجتمع املدين

مهرجان »ط�احني الأ�شط�ان الأول« ل�شيف 2008 يف مزرعة بلدة يف عكار 

العماد  اجلمه�رية  رئي�س  ممثل  املهرجان  ح�شر  وقد  اجلي�س  عيد  ملنا�شبة 

جمل�س  رئي�س  وممثل  قال��س  نا�شيف  ال�شمال  حمافظ  �شليمان  مي�شال 

عكار ط�ين  قائمقام  احلك�مة  رئي�س  �شاهر وممثل  ب�  مايز  الأ�شتاد  الن�اب 

وح�شر  خليل.  اأب�  الرحمن  عبد  العقيد  بالنيابة  اجلي�س  قائد  خميرب، وممثل 

ال�شادة ريا�س  والن�اب  النائب م�شطفى ها�شم  النائب �شعد احلريري  ممثل 

رحال، حمم�د املراد وعزام دندن�س، والن�اب ال�شابق�ن طالل املرعبي، حممد 

يحيى ووجيه البعريني، وممثل نائب رئي�س احلك�مة ال�شابق ع�شام فار�س 

وال�شيدة زينة العلي وممثل وزير الداخلية العقيد علي اللقي�س وممثل�ن عن 

مدراء ق�ى الأمن الداخلي والأمن العام واأمن الدولة وال�شليب الأحمر، وممثل�ن 

ملرجعيات دينية و�شخ�شيات �شيا�شية واأمنية واجتماعية وحزبية، وح�شد كبري 

من اأهايل عكار.

منذر  الع��الم��ي  كلمة  ال�طني  الن�شيد  بعد 

بالتهنئة  وت�ّجه  الحتفال  ق��ّدم  ال��ذي  املرعبي 

عر�س  ثم  بت�شحياته،  م�شيداً  اللبناين  للجي�س 

فيلم وثائقي عن �شهداء اجلي�س وال�شليب الأحمر 

مراد  بلدة  مزرعة  بلدية  رئي�س  واألقى  اللبناين 

اىل  داعياً  بعيده،  اجلي�س  فيها  هناأ  كلمة  مراد 

الهتمام مبنطقة عكار م�شرياً اىل غناها مب�اقع 

�شياحية خالبة ولكنها مهملة.

كلمة »مهرجان ط�احني الأ�شط�ان« األقاها ع�ش� 

املجل�س الإ�شالمي ال�شرعي الأعلى املحامي حممد 

خالد املراد الذي اأ�شاد بدور اجلي�س ولفت اىل حالة 

التهمي�س التي ت�شمل كل القطاعات القت�شادية 

واخلدماتية وال�شياحية يف عكار مطالباً باإن�شافها.

املحامي  جنني  دي��ر  بلدية  رئي�س  حت��دث  ثم 

وامل�ؤ�ش�شات  البلديات  كلمة  ملقياً  �شعد  �شهيل 

الداعية، وقد اعترب اأن تناغم منا�شبة عيد اجلي�س 

اجلي�س  م�ؤ�ش�شة  بني  للتالحم  جت�شيد  ه�  الأ�شط�ان«  ط�احني  »مهرجان  مع 

واأبناء  عكار يف ب�تقة واحدة.

كلمة  األقى  طعمة  ن�شال  املهند�س  الأرث�ذك�شية  ال�طنية  املدر�شة  مدير 

مطران عكار للروم الرث�ذك�س با�شيلي��س من�ش�ر 

ال�طنية  ال�حدة  على  م�شّدداً  باجلي�س،  م�شيداً 

التي تنعم بها عكار.

ال�شيخ  العل�ي  الإ�شالمي  املجل�س  ع�ش�  واألقى 

اجلي�س  دور  على  فيها  �شّدد  كلمة  حامد  ح�شن 

منّ�هاً  للبنان  ال�شالم  متمنياً  الأمنية  والق�ى 

بت�شحيات الع�شكريني.

ال�شيخ  عكار  اأوق��اف  دائرة  رئي�س  األقى  بدوره 

اأ�شامة  مالك جديدة كلمة املفتي ال�شيخ الدكت�ر 

الرفاعي وراأى فيها اأن اجلي�س والق�ى الأمنية هما 

احل�شن الرئي�س لل�طن.

عبد  العقيد  اجلي�س  قائد  ممثل  حت��ّدث  ث��م 

اأب� خليل �شاكراً منظمي الحتفال م�شيداً  الرحمن 

بدور اأهايل عكار والتفافهم ح�ل امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية.

تخلل املهرجان تقدمي دروع تذكارية ملمثلي الروؤ�شاء الثالثة وممثل قائد 

اجلي�س بالنيابة والإعالمي منذر املرعبي.
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�آب/�أيلول

اإعداد:

منذر املرعبي

لبنان يحتفل بجي�سه

2
0
0

8

عكار: »طواحني الأ�سطوان«

تكرمياً للجي�ش وتكري�ساً للتالحـــــم بينـه وبيـن اأر�ش ال�سهـداء

من اأعماق قلبها حّيت عكار 

اجلي�ش يف عيده موؤكدة عمق 

الروابط التي ت�سّدها اىل 

املوؤ�س�سة الع�سكرية. فعكار 

اأر�ش املواطنني املوؤمنني 

بجي�سهم واأر�ش ال�سهداء 

مقدمة احل�سور يف حفلة الذين مل جتف دماوؤهم بعد...

طواحني ال�سطوان
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رئي�ش بلدية م�ستى حمود حممد ب�سري الفخري 

يقدم درعاً ملمثل قائد اجلي�ش
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عكار: »طواحني الأ�سطوان«

تكرمياً للجي�ش وتكري�ساً للتالحـــــم بينـه وبيـن اأر�ش ال�سهـداء

اجلميل  ب�ش�ته  ال�شهرة  اأحيا  الذي  يزبك  اأمري  للفنان  ال�شاحة  كانت  بعدها 

واأغانيه ال�طنية. كما  تخللت املهرجان ن�شاطات ثقافية وفنية وريا�شية اىل 

عرو�س لالأطفال.

وجانب اآخر من احل�سور
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املحامي حممد خالد املرادرئي�ش البلدية مراد املراد

املهند�ش ن�سال طعمةاملحامي �سهيل �سعد

ال�سيخ مالك جديدةال�سيخ ح�سن حامد

خمتار البلدة ال�سيخ حممود ال�سيخ 

يقدم درعاً ملنذر املرعبي

الفنان

رامي ح�سني

الفنان

امري يزبك
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�آب/�أيلول

اإعداد:

ماري احل�سري

كارل حداد

لبنان يحتفل بجي�سه

2
0
0

8
... من طرابل�ش

اىل بنت جبيل 

اآب،  من  الأول  ذكرى  يف  بجي�سه  لبنان  احتفل 

يف ال�ساحات وال�سوارع رفعت الأعالم والالفتات، 

اىل  طرابل�ش  ومن  الحتفالت،  واأقيمت 

بنت جبيل كانت حا�سرة حكايات البطولة 

والعطاء.

طرابل�ش

ليلية  �شيارة  تظاهرة  طرابل�س  �ش�ارع  جابت 

رافعة �ش�ر الرئي�س العماد مي�شال �شليمان واأعالم 

اجلي�س ولبنان. واأُطلقت مفرقعات وُرفعت لفتات 

اأبناء  من  عدد  ت�ىل  كما  عيده  يف  اجلي�س  حتيي 

املدينة تقدمي احلل�ى.

لالإ�شالح  اخل��ريي��ة  اللبنانية  اجلمعية  وق��ام��ت 

اجلي�س  مراكز  على  بج�لة  طرابل�س  يف  والتاأهيل 

على ال����رود  ووّزع���ت  حم�شن  وجبل  التبانة  بني 

                                 ال�سباط والرتباء واالأفراد.

اجلي�س  ب��درا  فاطمة  اجلمعية  رئي�شة  وه��ّن��اأت 

اللبناين بعيده، م�ؤكدة اأنه ال�شمانة ال�طنية لل�شلم 

الأهلي وال�شتقرار الأمني يف البالد.

الكورة

التي هّناأت  الالفتات  الك�رة ع�شرات  وُرفعت يف 

احتاد  با�شم  عيده،  يف  واجلي�س  �شليمان  الرئي�س 

رئي�س  هّناأ  كما  الق�شاء.  ورابطة خماتري  البلديات 

الع�يط  ق��ب��الن  ال��ب��ل��دي��ات  احت���اد 

اأن  م�ؤكداً  �شليمان  والرئي�س  اجلي�س 

»اجلي�س ه� �شياج ال�طن وحامي حماه«.

بدوره و�شع رئي�س بلدية قلحات - الك�رة، غابي 

حاماتي اأكاليل الغار على الن�شب التذكاري ل�شهداء 

اجلي�س يف البلدة.

البرتون

نّظمت هيئة منطقة البرتون يف »التيار ال�طني 

يف  اجلي�س،  عيد  مبنا�شبة  حا�شداً  احتفالً  احل��ر« 

اجلي�س  قائد  ممثل  ح�شره  العامة،  البلدة  حديقة 

بالنيابة العقيد الركن مي�شال خ�ري، والعقيد جان� 

حداد، بال�شافة اىل عدد من ال�شخ�شيات والهيئات 

ال�شيا�شية والجتماعية وروؤ�شاء البلديات واملخاتري 

وجمع من اأهايل البرتون.

اإلقاء  ت��اله  ال�طني،  بالن�شيد  الحتفال  افتتح 

فرقة  عزفت  ث��م  املنا�شبة.  وح��ي  م��ن  ق�شيدة 

اأحلاناً  حّرو  م��شيقى اجلي�س بقيادة املقدم ج�رج 

واأغاٍن وطنية حما�شية، وا�شتمرت ال��شالت الغنائية 

حتى الفجر.

جبيل

برعاية قائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي 

اأحيت  برق،  �شربل  الركن  بالعميد  ممثالً  امل�شري 

اأقيم  تكرميي  باحتفال  اجلي�س  عيد  جبيل  مدينة 

ال�شيا�شي  امل�شت�شار  »اأودم��ار«، ح�شره  يف جممع 

اخل�ري، وقائمقام جبيل  ناظم  لرئي�س اجلمه�رية 

لالأمن  العامة  للمديرية  وممثل�ن  ك��ريوز،  حبيب 

العام، وعدد من ال�شخ�شيات والفاعليات الجتماعية.

اأ�شادت  التي  املقداد  لعال  كلمة  الحتفال  تخلل 

�شليمان  مي�شال  العماد  اجلمه�رية  رئي�س  بحكمة 

وو�شفته  ال�شائبة،  وم�اقفه  ومناقبيته  و�شجاعته 

لبنان  وح���دة  على  للحفاظ  الفعلي  بال�شمان 

وا�شتقالله و�شيادته، كما وّجهت حتية اىل اجلي�س 

اأعالم ولفتات

وحكايات البطولة 

والعطاء
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احلفاظ  �شبيل  يف  بت�شحياته  واأ�شادت 

على الأمن.

�سربا

زار قائمقام ك�شروان - الفت�ح رمي�ن 

حّتي وقائد �شرية ج�نية العقيد اأنط�ان 

الب�شتاين يف مقّدم وفد من ال�شخ�شيات 

قيادة  والختيارية  والبلدية  ال�شيا�شية 

م�قع �شربا مهّنئني بعيد اجلي�س.

تبقى  »ك�شروان  اأن  على  �شّدد  حّتي 

اأعطت  ال��ت��ي  امل�ؤ�ش�شة  ل��ه��ذه  وف��ي��ة 

العميد  اأما قائد امل�قع  الكثري«،  لبنان 

اأن »اجلي�س كان دائماً على  �شركي�س نع�م فاعترب 

م�شافة واحدة من اجلميع وهّمه املحافظة على اأمن 

امل�اطنني«.

بعبدا

اإحياء عيد  يف ق�شاء بعبدا �شارك امل�اطن�ن يف 

الأهايل  زار  والالفتات،  الزينة  معامل  واىل  اجلي�س 

التهاين  لهم  مقّدمني  الثكنات  يف  الع�شكريني 

بالعيد حاملني احلل�يات واأطيب التمنيات.

�سيدا

يف  م�شاركني  وفتى،  طفل   1600 من  اأكرث  زار 

املراكز ال�شيفية التابعة مل�ؤ�ش�شة احلريري، منطقة 

ال�شهيد حممد زغيب  الع�شكرية يف ثكنة  اجلن�ب 

ويحمل�ن  الع�شكري  الزي  يرتدون  وهم  �شيدا،  يف 

�شعار اجلي�س وعلم لبنان.

حتية  �شمت  دقيقة  الأطفال  وقف  البداية،  يف 

فنية  ل�حات  قّدم�ا  ثم  اجلي�س،  �شهداء  لأرواح 

مع  راح  »بيي  منها  العيد،  وح��ي  من  وغنائية 

قّدم�ا  كما  لبنان«.  ع�شكر  يا  و»ت�شلم  الع�شكر« 

ل�حة تذكارية حتمل العلم اللبناين و�شعار اجلي�س 

»�شرف، ت�شحية، وفاء«، اىل قائد منطقة اجلن�ب 

العميد الركن اليا�س زعرب.

يف اخلتام، األقى امل�شرف على املراكز ال�شيفية 

حّيا  كلمة  ب�اب،  نبيل  احلريري،  مل�ؤ�ش�شة  التابعة 

فيها اجلي�س، وقال: »جئنا باأطفالنا كي يروا مدر�شة 

ال�طنية«.

�سور

مبنا�شبة ذكرى الأول من اآب، عيد اجلي�س اللبناين، 

�ش�ر  جمعية  مع  بالتعاون  �ش�ر  بلدية  اأق��ام��ت 

تراث واإمناء ومعهد حليم الرومي للفن�ن وجمعية 

الت�شامن وجمعية اإلي�شار، احتفالً تراثياً وطنياً يف 

قائد  ممثل  ح�شره  املدينة،  يف  البلدي  امللعب 

اجلي�س بالنيابة قائد م�قع �ش�ر الع�شكري العقيد 

بلديات  احت��اد  ورئي�س  �شلطاين،  ت�فيق  الركن 

�ش�ر عبد املح�شن احل�شيني، وقائد الق�ة الك�رية، 

واجلي�ش  والرتكية  االيطالية  الق�ات  من  و�سباط 

اللبناين، وعدد من الهيئات الجتماعية وح�شد كبري 

من امل�اطنني.

بعزف  احلفل  اجلي�س  م��شيقى  فرقة  افتتحت 

املعزوفات  من  باقة  وق��ّدم��ت  ال�طني  الن�شيد 

اأغاين وطنية  الفنانني  اأدى عدد من  ال�طنية، ثم 

وف�لكل�رية، وقّدمت فرقة »م�ؤ�ش�شات الغد الأف�شل« 

الف�لكل�رية رق�شات تراثية والدبكة اللبنانية.

احل�شيني  �شّلم  الحتفال،  ختام  يف 

ال�حدة  ل�»منرب  العامة  الأمانة  وع�ش� 

�شر  واأم��ني  امل��الح،  حممد  ال�طنية«، 

الت�شامن - �ش�ر دروعاً تقديرية للعقيد 

�شلطاين.

كذلك، احتفل »�شباب ال�حدة ال�طنية« 

الأعالم  فرفع�ا  اجلي�س،  بعيد  �ش�ر  يف 

املدينة،  يف  اجلي�س  واأع��الم  اللبنانية 

واأقام�ا ح�اجز حمبة حيث قّدم�ا الزه�ر 

ال�شم�ع  اأ���ش��اءوا  كما  للمارة.  والأع���الم 

على ن�شب ال�شهداء يف املدينة. واألقى 

رئي�س ال�شباب حممد ندمي املالح كلمة 

فقال:  بت�شحياته،  واأ�شاد  بعيده  اجلي�س  فيها  هّناأ 

»نحن نقف الي�م اإجاللً خا�شعني اأمام ال�شهداء الذين 

افتدوا ال�طن بدمائهم من اأجل بقاء لبنان«.

بنت جبيل

افتتحت بلدية بنت جبيل واإدارة املدر�شة الفنية 

املدر�شة.  يف  اجلي�س  ل�شهداء  قاعة  البلدة  يف 

واأقيم للمنا�شبة احتفال ح�شره قائمقام بنت جبيل 

بالنيابة  اجلي�س  قائد  وممثل  دروي�س  ابراهيم 

اب� خالد، و�شخ�شيات ع�شكرية  الركن نبيل  العميد 

االإيطالية  الق�ات  من  و�سباط  وترب�ية،  واأمنية 

والفرن�شية والبلجيكية العاملة يف الي�نيفيل اىل 

�سباط من املراقبني الدوليني.

واألقى مدير املهنية غ�شان بزي كلمة اأ�شاد فيها 

باجلي�س وب�شهدائه، تلتها ق�شائد باملنا�شبة، ومن 

بلديات بنت جبيل عفيف  احتاد  رئي�س  كلمة  ثم 

بزي فكلمة القائمقام.

ختاماً �شكر العميد الركن اأب� خالد اأ�شحاب املبادرة 

جانب  اىل  الدائم  ووق�فهم  الكرمية  لفتتهم  على 

اجلي�س. واأزاح مع عائلتي ال�شهيدين الل�اء الركن 

فرن�ش�ا احلاج واملقّدم املغ�ار ابراهيم �شل�م ال�شتار 

عن ل�حة قاعة ال�شهداء. 

طوابع تذكارية

ل�سهداء اجلي�ش يف نهر البارد

وزي��ر  اأط��ل��ق  اجل��ي�����س،  عيد  مبنا�شبة 

بريدية  ط�ابع  با�شيل  ج��ربان  الت�شالت 

الذين  اللبناين  اجلي�س  ل�شهداء  تذكارية 

�شقط�ا يف معارك خميم نهر البارد.

الط�ابع  قيمة  اأن  اىل  با�شيل  واأ���ش��ار 

التذكارية تبلغ 800 ملي�ن لرية لبنانية، 

و1000   500 فئات  اىل  مة  مق�شّ وه��ي 

و1250 و1750 و4500 لرية لبنانية.
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�سامٌخ اىل علٍو كاأرز لبنان بعنفوانه وال�سهامة... �سار يف دربه اىل احلرية غري اآبٍه باملخاطر، فهل يحني الثلج 

اإنه يزيدها بهاًء وتاألقاً فتغدو ومثيالتها يف  اأزرٍة �ساخمٍة �سامدٍة يف وجه اأق�سى العوا�سف واأعنفها؟!..  راأ�ش 

عر�شِ جمٍد يرفع اإ�سم لبنان بالكرامة عالياً

اإلّ بدم ال�سهداء الأبطال«... �سّحوا بدمائهم وحياتهم و�سبابهم ليبقى  هو ال�سهيد، »فالأوطان احلرة ل ُتبنى 

اأن تكّرم ال�سهداء - �سهداء اجلي�ش  اأر�ش الأرز اخلالد،  اأهله. فارتاأت بلدية الباروك - الفريدي�ش،  الوطن ويبقى 

اللبناين وال�سليب الأحمر اللبناين والقوى الأمنية - كافة الذين �سقطوا يف حرب متوز 2006 ويف معركة نهر 

البارد 2007.

دم ال�شهادة رواها فنمت وازداد عددها

غابة الباروك

خلود الأرز وخلود ال�سهادة

ما ال�شبيل؟

ا�شمه،  حتمل  ب���اأرزة  �شهيد  ك��ل  روح  تخليد 

مغرو�شة يف اأر�س الأرز، تبقى �شاهدة على عظمة 

ت�شحيات �شهدائنا الأبرار.

والد الرقيب الأول ال�شهيد رامي �شعب، امل�ؤهل 

عاتقه  على  اأخ��ذ  �شعب،  ح�شن  املتقاعد  الأول 

باملعنيني، خ�ش��شاً  ليليق  التكرمي  تنظيم حفل 

واأن ت�قيت هذا احلفل يقع يف فرتة حتتفل بها 

امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية بعيد تاأ�شي�شها.

الظهر،  بعد  اخلام�شة  ال�شاعة   2008 مت�ز   27

كان امل�عد مع اله�اء النقي، وكاأن ن�شماته ر�شائل 

اآتية من عّل من حيث هم ال�شهداء...

برعاية قيادة  الباروك  اأرز  اأقيم احلفل يف غابة 

الركن  الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  فمّثل  اجلي�س، 

كما  الركن �شمري �شريي.  العميد  امل�شري،  �ش�قي 

ح�شر رئي�س رابطة املحاربني القدماء قائد اجلي�س 

اىل  بال�شافة  طّن��س،  ابراهيم  العماد  ال�شابق 

جهات  وعن  كافة،  الأمنية  الأجهزة  عن  ممّثلني 

واقت�شادية  ترب�ية  وهيئات  ودينية  �شيا�شية 

وم�شرفية واإعالمية، ووفد من اأهايل ال�شهداء.

على  ال�شهداء  اأرواح  عن  �شمت  دقيقة  بدايًة 

امل�تى  ون�شيد  اللبناين  ال�طني  الن�شيد  اأحل��ان 

املالزم  بقيادة  اجلي�س  م��شيقى  فرقة  عزفتها 

الأول ج�زف يعق�ب.

»قَدُرنا يف هذا ال�طن اأن نت�شّدى دائماً لالأزمات 

اأن يك�ن�ا �شم�عاً  اأولدنا  وقَدر  الكربى.  والتغرّيات 

حترتق لتنقذ ال�طن من العتمة«. مقدمة افتتح 

بها املمثل جهاد الأطر�س الحتفال.

العميد �سريي: عهد لل�سهداء

اجلي�س  ق��ائ��د  ملمثل  الكلمة  ك��ان��ت  بعدها 

اأ�شاد  الذي  �شريي  �شمري  الركن  العميد  بالنيابة، 

اجلي�س  �شهداء  تكرمي  اىل  الباروك  اأهل  مببادرة 

عميقة  م�شاعر  من  التكرمي  يحمله  ما  »باأ�شمى 

ومعاٍن نبيلة«.. هم »اأبناء هذه املنطقة العريقة 

من جبلنا الأ�شم، جبل التاريخ املفعم بالبط�لت 

الذي  الناب�س،  لبنان  وقلب  املرتاكمة،  والأجم��اد 

احلياة يف ج�شم  روح  با�شتمرار  اأن يبعث  له  ُقّدر 

الكيان، وي�شّكل ميزان وج�ده وا�شتقراره على مدى 

الع�ش�ر«.

اأهل  اىل  مت�ّجهاً  �شريي  الركن  العميد  واأ�شاف 

ر�ش�خ  على  تاأكيد  »هي  املبادرة  هذه  الباروك: 

تعترب  التي  بالأر�س  وجتّذركم  ال�طني،  ولئكم 

وج�د  الأهم يف مق�مات  والعن�شر  الأ�شا�س  الركن 

ووفاء  اجلي�س،  كما هي فعل ت�شامن مع  ال�طن، 

ل�شهدائه الأبرار، ودليل رغبة �شادقة يف اأن تبقى 

والعقل  القلب  يف  خالدة  ال�شهداء  ه���ؤلء  ذك��رى 

الأجيال جيالً  والروح، وماآثرهم �شعلة ت�شتنري بها 

بعد جيل«.

خ�ش��شاً  ال�شهداء  واأه��ل  عم�ماً  احل�ش�ر  ودع��ا 

نحتفي  الذين  �شهدائنا  »دم��اء  ب��اأن  يعلم�ا  اأن 

هذه  فبف�شل  هدراً،  تذهب  مل  الي�م،  بتكرميهم 

الدماء، ا�شتطعنا النت�شار على اأخطر عدَوين وهما 

ق�ياً،  م�ّحداً  ال�طن  وخ��رج  والإره���اب،  اإ�شرائيل 

حمّققاً  بها،  مّر  التي  القا�شية  التجارب  كل  من 

ال�طني  الت�افق  طليعتها  يف  هامة،  اإجن��ازات 

الذي تّ�ج م�ؤخراً بانتخاب العماد مي�شال �شليمان 

رئي�شاً للجمه�رية اللبنانية وت�شكيل حك�مة وحدة 

اأرزات جديدة

تخلـيداً لذكرى الأبطال

اإعداد:

ندين البلعة



واعدة،  واثقة  بخطى  جديد  عهد  واإطالق  وطنية، 

على  الأمل  ب�شائر  جميعاً  اللبناني�ن  فيه  تلّم�س 

اأكرث من �شعيد.

يبقى  »اأن  عليائه�م  يف  لل�شهداء  بعه�د  وختم 

مبادئه�م  وعلى  ت�شحياته�م،  على  اأمين�اً  اجلي�س 

اأن  لكم  وعهدنا  �شبيلها،  حياته�م يف  بذل�ا  التي 

بيد  يداً  ون��زرع  العطاء،  م�شرية  يف  معاً  من�شي 

اأغرا�س الإميان ب�ط�ن ي�شتحق اأغلى 

الت�شحيات«.

رئي�ش بلدية الباروك

ال�شيد  البلدية  رئي�س  ت�ّجه  ثم 

الأه��ايل  اىل  ح��الوي  �شابري  ع��ادل 

بكلمة اأيقظ من خاللها �شع�ر الفخر 

والزوجات  والآباء  الأمهات  قل�ب  يف 

يف  »ت�ّحدوا  �شهداءنا  باأن  فذّكرهم 

يف  ترابه،  من  حبة  كل  يف  لبنان، 

اآمني  قال  اأو  َمَل  وَب�شْ لَّب  �شَ من  كل 

اإرادتهم  مبلء  فاختاروا  �شالته  بعد 

يف  اأج�شادهم  يغر�ش�ا  اأن  ال�اعية، 

و�شفها  التي  القمح  كحّبة  اأر���ش��ه، 

يعطي  ما  وه��ذا  امل�شيح...  ال�شيد 

حياته  وال�طن  قد�شيتها،  ال�شهادة 

و�شرفه«...

اأهايل ال�سهداء

ح�شن  املتقاعد  الأول  امل���ؤه��ل 

�شعب،  رامي  ال�شهيد  الأول  الرقيب  والد  �شعب، 

هذا  اأهمية  على  ال�شهداء  اأه��ايل  كلمة  يف  رّك��ز 

تاأ�شي�س  بذكرى  »احتفاًء  ُيقام  ال��ذي  املهرجان 

لهذا  وتاأييداً  اآب  من  الأول  يف  اللبناين  اجلي�س 

�شّح�ا  الذين  الأب��رار  لل�شهداء  وتكرمياً  اجلي�س، 

عن  ودفاعاً  لبنان،  وطنهم  عن  ذوداً  باأنف�شهم 

الكرامة واحلرية، وال�شيادة وال�شتقالل �شد كل عدو 

خارجي«.

ويف تذكري بعدد ال�شهداء قال ال�شيد �شعب: »يف 

حرب مت�ز 2006 تكّل باإكليل الغار 49 �شهيداً يف 

يف  الإ�شرائيلي  للعدو  البط�يل  ت�شّديهم  اأثناء 

اجلن�ب والبقاع وبريوت وجبل لبنان.

املجد 171  تّ�ج  البارد 2007  نهر  ويف معركة 

امتدت  ثم  البطل،  اللبناين  اجلي�س  من  �شهيداً 

ال�شهيد  الركن  الل�اء  والإرهاب اىل ج�شد  الغدر  يد 

فرن�ش�ا احلاج.

وواكب هذه القافلة من �شهداء اجلي�س �شهيدان 

قيامهما  اأث��ن��اء  يف  اللبناين  الأح��م��ر  لل�شليب 

املحتاجني.  وم�����ش��اع��دة  الإن�����ش��اين  ب�اجبهما 

وا�شت�شهد كذلك عدد من رجال ق�ى الأمن الداخلي 

الأمن  على  للحفاظ  ب�اجبهم  القيام  اأثناء  يف 

وال�شتقرار وال�شلم الأهلي«.

الطاهرة  اأرواحهم  اىل  واإكبار  عّز  حتية  واأر�شل 

مذّكراً بالإجنازات التي حّققها اجلي�س م�شحياً بخرية 

�شبابه الذين دافع�ا عن علم بالدهم واأرزتهم التي 

جذورها  وتبقى  وتنم�  لتكرب  بها  واعتن�ا  زرع�ها 

را�شخة يف الأر�س واأغ�شانها �شاخمة، ول�نها اأخ�شر 

دائماً واأبداً«.

من  ال��ع��رب  ا�شتلهام  اىل  ودع���ا 

البط�لية«  و»املالحم  املعارك  هذه 

امل�شتقبل  يف  لنا  در���ش��اً  لت�شبح 

»فنعي�س مع بع�شنا حياة طبيعية«.

ك ال�سمت« ختاماً: »دويُّ

هرني  لل�شاعر  كان  الكلمات  ختام 

ك  »دويُّ الرائعة  ق�شيدته  يف  زغيب 

ال�شمت«. ويف مطلعها:

عاٍل على الآن

ت�اٌق اليك غُد

يا جي�س لبنان

هذا �ش�تك الغِرُد

عمق �شع�دك يف املا بعد

�شّج به

ك ال�شمت ي�م ال�ش�ت دويُّ

يفتقد...

ت�شّلم  ال�شهداء،  لأه��ايل  وتقديراً 

ولده،  اإ�شم  حتمل  �شهادة  منهم  كل 

ع�ش�ية  ب��ط��اق��ة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

والإهتمام  الباروك  اأرز  غابة  اىل  الدخ�ل  تخّ�له�م 

بالأرزة التي حتمل اإ�شم �شهيدهم.

يف اخلتام، مّت تد�شني متثال لل�شاعر اللبناين، 

م�ؤلف الن�شيد ال�طني، ر�شيد نخلة، واأطلق على 

�شهداء  »غابة  اإ�شم  الأرزات  ُغر�شت  حيث  الأر���س 

ومعركة   2006 مت�ز  حرب  يف  اللبناين  اجلي�س 

نهر البارد 2007«.
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و�شط

اأق�ا�س الن�شر 

والرايات 

املرف�عة

نّظم اأهايل بلدة العقبة يف 

ق�ساء را�سيا، بالتعاون والتن�سيق 

مع قيادة اجلي�ش، حفل ا�ستقبال 

تكرمياً للنقيب يو�سف طعمة 

كليب الذي عاد من فرن�سا حيث 

تلقى العالج اإثر تعّر�سه لإ�سابة 

خطرة جداً خالل املواجهات التي 

ح�سلت العام املن�سرم يف خميم نهر البارد.

وللمنا�سبة، ازدانت �ساحات البلدة بالأعالم اللبنانية و�سعار اجلي�ش 

ون�سبت اأقوا�ش الن�سر على مداخل البلدة ورفعت الالفتات املوؤيدة 

للجي�ش واملرّحبة بعودة ابنها النقيب كليب �ساملاً، واأ�سيئت ال�سموع 

بحيث حتّول الحتفال اىل مهرجان �سعبي حا�سد.

ح�سر الحتفال العقيد الركن غ�سان بو يا�سني قائد موقع را�سيا 

ممثالً قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �سوقي امل�سري، ع�سو اللقاء 

الدميوقراطي النائب وائل اأبو فاعور ممثالً رئي�ش اللقاء الدميوقراطي 

النائب وليد جنبالط، لفيف من امل�صايخ ورجال الدين وعدد من 

ال�صباط والرتباء والع�صكريني وروؤ�صاء بلديات وخماتري

وح�سد كبري من الأهايل. 

يف  العقبة  بلدة  اأهايل  نّظم 

والتن�سيق  بالتعاون  را�سيا،  ق�ساء 

ا�ستقبال  اجلي�ش، حفل  قيادة  مع 

طعمة  يو�سف  للنقيب  تكرمياً 

حيث  فرن�سا  من  عاد  الذي  كليب 

لإ�سابة  تعّر�سه  اإثر  العالج  تلقى 

التي  املواجهات  خالل  جداً  خطرة 

ح�سلت العام املن�سرم يف خميم 

نهر البارد.

�ساحات  ازدانـــت  وللمنا�سبة، 

و�سعار  اللبنانية  بالأعالم  البلدة 

اجلي�ش ون�سبت اأقوا�ش الن�سر على 

الالفتات  ورفعت  البلدة  مداخل 

املوؤيدة للجي�ش واملرّحبة بعودة 

ابنها النقيب كليب �ساملاً، واأ�سيئت 

ال�سموع بحيث حتّول الحتفال اىل 

مهرجان �سعبي حا�سد.

الركن  العقيد  الحتفال  ح�سر 

موقع  قائد  يا�سني  بــو  غ�سان 

را�سيا ممثالً قائد اجلي�ش بالنيابة 

امل�سري،  �سوقي  الركن  الــلــواء 

النائب  الدميوقراطي  اللقاء  ع�سو 

رئي�ش  ممثالً  فــاعــور  ــو  اأب ــل  وائ

وليد  النائب  الدميوقراطي  اللقاء 

امل�صايخ  م��ن  لفيف  جنبالط، 

ال�صباط  من  وعدد  الدين  ورجال 

وروؤ�ساء  والع�سكريني  والرتباء 

بلديات وخماتري وح�سد كبري من 

الأهايل. 

كلمة قيادة اجلي�ش

اللبناين،  ال�طني  الن�شيد  بداية، 

ثم و�ش�ل النقيب كليب على اأنغام 

م��شيقى واأنا�شيد ع�شكرية، بعدها، 

الركن  العقيد  القيادة  ممثل  حتّدث 

الآتي  الكلمة  األقى  الذي  يا�شني  ب� 

ن�شها:

»اأيها احلفل الكرمي

الي�م  بينكم  اأق��ف  اأن  ي�شّرفني 

الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  ممثالً 

رعاية  يف  امل�شري،  �ش�قي  الركن 

العقبة ا�ستقبلت 

النقيب كليب 

بطالً منت�سراً 

على جراحه والآلم

ممثل قائد اجلي�ش

والنقيب كليب

يف مقدمة احل�سور
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ي��شف  النقيب  ا�شتقبال  حفل 

كليب، العائد اىل بلدته بعد معاناة 

ط�يلة مع الأمل. ولكم �شعرت بالفخر 

البلدة  هذه  اىل  لقدومي  والعتزاز 

بقيمها  ال�شاخمة  ال�فّية،  الأب��ّي��ة 

والهانئة  اأهلها،  واأ�شالة  وتقاليدها 

طبيعة  من  اهلل  حباها  مبا  القانعة 

على  يجث�  مميز،  وم�قع  �شاحرة، 

�شف�ح حرم�ن، جبل القدا�شة والألق 

قلعة  اأط���راف  ويالم�س  واجل��م��ال، 

وال�شيادة  ال��ك��رام��ة  عرين  را���ش��ي��ا، 

وال�شتقالل.

اأيها الأخ�ة الأعزاء

بالبط�لت،  حافل  لبنان  تاريخ 

امل��ش�مة  دروبه  ذلك  على  وت�شهد 

املنت�شرين،  الأبطال  بع�دة  دائماً 

و�شخ�ره املنق��شة بالكربياء والعناد، 

وخيبة الغزاة الطامعني الذين اأخفق�ا 

يف حتقيق غاياتهم، فر�شخ�ا لإرادة 

اأحالمهم  مع  ورحل�ا  الأر�س،  اأ�شحاب 

اىل غري رجعة.

من  نف�شه  يعيد  التاريخ  ه�  وها 

البارد  نهر  من  امل��ّرة  وه��ذه  جديد، 

اجلي�س  وق���ف  ح��ي��ث  ب��ال��ت��ح��دي��د، 

يف  واح��داً  �شفاً  ال�شعب  جانبه  واىل 

بغدره  حاول  الذي  الإره��اب  م�اجهة 

العبث  الهمجي،  و�شل�كه  واإج��رام��ه 

والنيل  وا�شتقراره،  ال�طن  ب�حدة 

من ر�شالته و�شيغة العي�س امل�شرتك 

اجلي�س  ا�شتطاع  ولقد  اأبنائه.  بني 

حتقيق اإجناز ن�عي يف ق�شائه على 

ال�احدة  اأ�ش�اكه  واقتالع  الإرهاب  هذا 

تل� الأخرى من ج�شم ال�طن، مقّدماً 

ال�شهداء واجلرحى قرابني  قافلة من 

طاهرة على مذبح ال�شيادة والكرامة 

ال�طنية، وكان من بني ه�ؤلء الأبطال 

النقيب ي��شف كليب الذي مل يتاأخر 

حلظة عن اأداء واجبه الع�شكري، حيث 

ي�اجه  ال��ق��ت��ال،  �شاحة  اىل  ان���ربى 

و�شجاعة  فائقة  بب�شالة  الأع����داء 

بقطرات  الأر�س  ظماأ  ويروي  نادرة، 

الإلهية  بالعناية  فاإذ  الطاهر،  دمه 

البليغة،  جراحه  وتب�شلم  حتت�شنه 

ليع�د ويرفع الراية مرة اأخرى، فخ�راً 

بانت�شار جي�شه، مكّرماً ب�شم� ماآثره 

اأخالقه، و�شربه الالحمدود على  ونبل 

الآلم واجلراح.

الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  با�شم 

الركن �ش�قي امل�شري، اأهنئ النقيب 

واأ�شدقائه،  ورفاقه  وعائلته  كليب 

وبلدته،  جي�شه  اىل  �شاملاً  بع�دته 

كما اأ�شكر كل من اأ�شهم يف اإقامة هذا 

امل�اطنية  بطيب  النا�شح  الحتفال 

م�دة  اأه��ل  دمتم  وال���ف��اء.  واملحبة 

للجي�س  خمل�شني  واإخ����ة  وع��ط��اء، 

وال�طن«.

كلمتا رئي�ش البلدية

والعائلة

اأب�  في�شل  العقبة  بلدية  رئي�س 

من  الأول  الي�م  »منذ  ق��ال:  �شهال 

املرحلة ال�ش�داء التي مّر بها وطننا 

لبنان �شّطر ع�شكري�نا �شباطاً ب�ا�شل 

تنا�ش�ا  البط�لت،  �شجعان،  وجن�داً 

من  فداًء  حياتهم  وقّدم�ا  اأ�شماءهم 

م�شتقالً،  حراً  �شيداً  ال�طن  بقاء  اأجل 

الفنت حماويل  ب�جه �شانعي  �شامداً 

الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  م��ن  النيل 

اجلبارة...«.

الأ�شتاذة  النقيب  �شقيقة  واألقت 

حفيظة كليب كلمة العائلة ومما جاء 

فيها:

روى اأر�س ال�طن بدمائه...

الي�م  اأم���ا  ن�شمعها،  كنا  جملة 

اأر�س  ت��روى  اأن  معنى  ما  فنعرف 

يتخلى  اأن  معنى  ما  نعرف  بالدم، 

رجل عن اأهله وعائلته ليع�شق اأر�شه 

وي�شكب يف عروقها الدم الذي يجري 

يف عروقه.

واأ�شافت قائلة:

»يف الليايل ال�ش�داء التي اأم�شاها 

يف العالج بني نار احلرارة ونار الأمل 

ال�جع  حتّمل  ثانية  م��رة  بطالً  ك��ان 

ب�شرب امل�ؤمنني.

اأبداً على ما قّدمه قائالً:  مل يندم 

لبنان الأحلى والأغلى يرخ�س له الدم 

وترخ�س له العني...«.

ويف اخلتام، األقى ال�شاعر نزيه اأب� 

رئي�ش البلدية يلقي كلمة الأهايل

حتية الوفاءكلمة ممثل قائد اجلي�ش

عريف الحتفال معن كليب�سقيقة النقيب كليب تلقي كلمة العائلة
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�آب/�أيلول

اإعداد:

ماري احل�سري

وقفة وفاء

2
0
0

8

�سرف الإن�سان

»�شرف الإن�شان الت�شاقه باأر�شه، يبنيها، يزرعها، 

يحميها جهداً وعرقاً ودماً، وهي ترّد اجلميل نتاجاً 

امللكات  اأنا جميلة  الأر�س تق�ل:  ل ين�ش�ي. هي 

زّين�ين اأرزاً فاأزداد بهاًء، ازرع�ين �شن�براً وزيت�ناً 

وكرمًة فاأزداد عطاًء وميتّد كرمي اأبد الدهر، ا�شق�ين 

دون  من  احلياة  غالل  وخذوا  ال�شافية  حمبتكم  ماء 

نادي دوما  ا�شتهّلت رئي�شة  الكلمات  مّنة«، بهذه 

حفل  �شله�ب،  احلاج  حياة  ال�شيدة  ومهرجاناتها، 

افتتاح م�شروع غابة اأرز دوما.

ح�شر الحتفال ال�زير جربان با�شيل وممثل قائد 

اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي امل�شري العقيد 

�شربل �شا�شني وممثل وزير الدفاع املدين العميد 

اأنط�ان  ال�شيد  حبيقة  دروي�س  املتقاعد  الطّيار 

ج�زيف  ال�شيد  دوما  بلدية  ورئي�س  تا�شتاريان، 

الأهلية  اجلمعيات  وممثل�  امل��ع��ل���ف،  خ��رياهلل 

واملدنية، وعدد من فاعليات البلدة واأهلها.

وقائع الحتفال

ال�طني  الن�شيد  مع  ال�قفة  كانت  البداية،  يف 

عزفته م��شيقى اجلي�س. ثم اأزيح ال�شتار عن ل�حة 

امل�شروع التي حتمل اإ�شَمي املمّ�ل واملنّفذ. وقام 

�شله�ب  وال�شيدة  �شا�شني  والعقيد  با�شيل  ال�زير 

وال�شيد معل�ف بغر�س �شجريات اأرٍز باأ�شماء �شهداء 

وغّنى  اجلي�س  م��شيقى  عزفت  بينما  اجلي�س، 

احل�ش�ر، »ت�شلم يا ع�شكر لبنان«.

بعد ذلك، كانت كلمة اأمني �شر نادي دوما، ال�شيد 

اليا�س واكيم، الذي هّناأ اجلي�س بعيده وهّناأ لبنان 

بجي�شه، فقال: »ثالث و�شت�ن �شنة وما زال اجلي�س 

حامالً ر�شالته يف اأبهى معانيها - �شرف، ت�شحية، 

وفاء - من اأجل لبنان. ثالث و�شت�ن �شنة من البذل 

والعطاء يف �شبيل ال�طن بعقٍل يبدع، ويد تزرع 

وتبني، وبندقية حتمي«.

اجلي�س  �شهداء  اىل  واإجالل  اإكبار  وّجه »حتية  كما 

�شرف  العارية عن  ب�شدورهم  دافع�ا  الذين  الأبرار 

ال�طن وكرامة اأبنائه«.

و�شم�ده  لبنان  اأرز  ب�شم�خ  واأ�شاد 

لمارتني  مبق�لة  مذّكراً  وعنف�انه، 

الأ�شجار  هذه  ج��ذوع  »اإن  الأرز:  عن 

وتظّلل  ظللت  املقّد�شة،  واأغ�شانها 

لكنها  الإن�شانية،  الأجيال  من  الكثري 

بطريقة  اهلل  با�شم  هنا  تتلّفظ 

خمتلفة«.

عن  متحدثاً  واكيم  ال�شيد  وتابع 

نحاول  »نحن  فقال  امل�شروع  اأهداف 

واأن  بالت�شجري،  احلرائق  ن�اجه  اأن 

والتفاين،  بال�عي  الإه��م��ال  ن�اجه 

ال�حدة  رمز  ون�شر  باإعالء  والت�شرذم 

ر  تي�شّ ما  بتثمري  والهدر  ال�طنية، 

ن�ؤ�ش�س مل�شروع  من مت�يل. فنحن 

ملئات  والنا�س  الأر���س  مع  يتفاعل 

ال�شن�ات باإذن اهلل«.

ال�شكر اىل كل من �شاهم  ه  وّجّ يف ختام كلمته، 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  امل�شروع من  يف 

الدفاع  ومديرية  اجلي�س،  وق��ي��ادة   )UNDP(
و�شباب  العقارات  واأ�شحاب  دوما،  وبلدية  املدين، 

البلدة املتطّ�عني.

املتطّ�عني  على  تقدير  �شهادات  ت�زيع  وبعد 

من اأبناء دوما وعنا�شر الدفاع املدين، امتناناً لهم 

رئي�س  األقى  وعطاءاتهم،  وجه�دهم  تعبهم  على 

عن  فيها  عرّب  كلمة  �شله�ب،  ال�شيد  دوما،  بلدية 

غر�ش �سجريات اأرز 

باأ�سماء �سهداء اجلي�ش

دوما متنح

غابة اأرزها ملن اتخذوا تراب الوطن فرا�ساً اأبدياً

لأنهم كالأرز يف �سمودهم يف وجه ال�سدائد،

لأنهم كالأرز يف �سموخهم فوق جبال لبنان،

لأنهم كالأرز يف جتّذرهم يف اأر�ش الوطن يزرعونها فخراً واعتزازاً،

�سهداء اجلي�ش اللبناين كّرمتهم بلدة دوما ال�سمالية، وخّلدت ذكراهم 

احلفاظ على  والتزامها  اإكبارها ت�سحياتهم،  غابتها معلنة  باأرزات يف 

الوطن الذي اتخذوا من ترابه فرا�ساً اأبدياً.
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هدية رمزية عربون 

تقدير لقيادة اجلي�ش



اجلي�س،  عيد  مع  تزامناً  اأرز  غابة  بافتتاح  فرحه 

فكم  لها،  ووج��ٌه  لبيئته،  امتداد  »الإن�شان  فقال: 

�شم�داً  اأرزته،  �ش�رة  اللبناين  يعك�س  اأن  بالأحرى 

كالأرز  ال�شامد  كاجلي�س،  متاماً  و�شم�خاً،  وعنف�اناً 

يف مهب احلروب والع�ا�شف«.

مّر  على  كابدت  التي  الأرزة  »هذه  قائالً:  وتابع 

اأن  امل�شتهني  املل�ك  مطامع  وجابهت  الع�ش�ر، 

ي�شنع�ا منها عر�شاً، وهي التي مل تر�َس اإل عر�س  

مثالً  لنا  تك�ن  اأن  ع�شى  اللبناين،  ال�طن  ت��راب 

برتاب  والتم�شك  الأ�شالة  يف  التجّذر  يف  مباركاً 

ال�طن«.

و�شكر  �شا�شني،  بالعقيد  �شله�ب  ال�شيد  ورّحب 

اأن ي�شمد  بدوره كل من �شاهم يف امل�شروع، اآمالً 

الأرز يف دوما ك�شم�د اجلي�س، وميتد عالياً كالعلم 

اللبناين.

له  كانت  الرحباين  جنيب  ال�شيد  املتط�ع، 

باملنا�شبة ق�شيدة ومما جاء فيها:

»يا اأر�س دوما ا�شمعيني بهالع�شية

       �شعر بدي خربك عن �شدق نّية

زرعت ا�شمك على �شفايف م��شيقى

       و�شرت غّنيلك النغمة ال�شجّية«

وقال: 

»متاين بيخلدوا بالك�ن كّل�

       واإذا عن هالتماين بت�شاأل�ين

الأرز والعماد واجلي�س اللي بجّل�

       غ�ش�ن الليل واأ�شرار الطبيعة

واأنا وال�شبح واللي بيعرف�ين«  

وختم:

»�شمعت مرة املنادي عم ينادي

       مني برييد َع عمرو زيادة

قلتل� اأنا. قّلي ولكن

       بّدك م�طن جدودك تعادي

وقّلي عرَ �سرط مطرح ما �ساكن

       بّدك فيه تعطيني �شهادة

قلتل� اأنا ما يل م�شاكن ولكن

       قبل ما تكّفي بقّلك

خ�د العمر وتركلي بالدي«  

كلمة قيادة اجلي�ش

العقيد  ق��ال  حيث  اجلي�س  لقيادة  ك��ان  اخلتام 

�شا�شني:

»... اأهلنا يف دوما، لي�س غريباً عليكم اأن تبادروا 

اىل تكرمي �شهداء اجلي�س وال�طن باأ�شمى ما يحمله 

واأنتم  نبيلة.  ومعاٍن  عميقة  م�شاعر  من  التكرمي 

الرتاث  واجلمال،  ال�شحر  دوما  اخل�شراء،  دوما  اأبناء 

والأ�شالة والقيم، دوما الفكر والفن والثقافة، والتي 

كبار،  اإعالم  برجالت  والعامل  ال�طن  رفدت  طاملا 

واحل�شارة  الر�شالة  لبنان  اأبهى �ش�رة عن  واأعطت 

والإبداع.

العمل  بهذا  وعامرة  عارمة  الي�م  فرحتنا  اإن 

التط�عي الذي قام به نادي البلدة، م�شك�راً، وهل 

هناك اأجمل من تخليد ذكرى ال�شهداء بغر�س غابة 

الق�ي  لبنان  رمز  ه�  والأرز  اأ�شماءهم؟  حتمل  اأرز 

ير�شى  ول  الزمان،  يجاري  الذي  الخ�شرار،  الدائم 

منزلة  النا�س  اأنزله  حتى  م�شكناً،  القمم  بغري 

التكرمي وقال�ا فيه اأجمل املنظ�ر واأروع املنظ�م«.

واأ�شاف قائالً:

»ثق�ا باأن دماء �شهدائنا الذين نحتفل بتكرميهم 

تذهب  مل  الغابة،  هذه  افتتاح  خالل  من  الي�م، 

هدراً، فبف�شل هذه الدماء ا�شتطعنا النت�شار على 

اأخطر عدوين وهما ا�شرائيل والإرهاب، وخرج ال�طن 

مّر  التي  القا�شية  التجارب  كل  من  ق�ياً  م�حداً 

بها...«.

الل�اء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  با�شم  �شكر  وختاماً 

الركن �ش�قي امل�شري، نادي دوما رئي�شة واأع�شاء، 

بهذه  القيام  يف  اأ�شهم  من  وكل  البلدة  واأه��ايل 

املبادرة الطيبة، معاهداً ال�شهداء يف عليائهم اأن 

يبقى اجلي�س اأميناً على ت�شحياتهم ومبادئهم... 

العطاء،  م�شرية  يف  معاً  من�شي  اأن  وامل�اطنني 

ي�شتحق  وطن  الإميان يف  اأغرا�س  بيد  يداً  ونزرع 

اأغلى الت�شحيات.

هدية  النادي  رئي�شة  قّدمت  الحتفال  ختام  يف 

رمزية اىل العقيد �شا�شني، عرب�ن تقدير وامتنان 

للم�ؤ�ش�شة الع�شكرية قيادة واأفراداً. كما نال ال�شيد 

يف  جه�ده  على  تقدير  �شهادة  حنا  جميد  ج�رج 

تتبع غابة الأرز يف دوما ورعايتها. ورفعت �شاريتا 

م��شيقى  عزف  وقع  على  واجلي�س  لبنان  علَمي 

النادي  اأقامه  ك�كتيل  اىل  اجلميع  ودعي  اجلي�س، 

باملنا�شبة.
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�آب/�أيلول

بقلم:

حممد �سلمان

بطاقة ملونة

2
0
0

8

والأرزة  مذهبنا،  والوطنية:  طائفتنا،  • لبنان: 

كتابنا. والد�ستور:  �سعارنا، 

بر�ش�خ  �شع�راً  حت�يله  يف  ال�شعار:  ق��ّ�ة   •

النتماء اىل ال�طن وال�لء للدولة.

لبنان  من  اإلّ  نكون  ولــن  يوماً  كنا  ما   •

هوية  ول  بالإ�ستعارة،  وطن  فال  وبلبنان،  وللبنان 

بالتبعية. اإ�ستقالل  ول  بالتقليد، 

الدفاع  مهمات  اللبناني�ن  يتقا�شم  اأن  • جميٌل 

طائفية  حمميات  ال�طن  يتقا�شم�ا  اأن  ل  ال�طن،  عن 

ومذهبية.

العقيدة  اأن  العدو،  ومنازلة  القتال  علم  • يف 

والأبقى  ــوى  الأق ال�سالح  هي  للجي�ش،  الوطنية 

الن�ش  ي�سبح  ل  كي  العقول،  لعديد  والأم�سى 

عبئاً على الأ�سماع وتنفرياً يف الألفاظ.

يف  والإ�شتبداد  القان�ن،  قّ�ة  يف  • الدميقراطية 
القّ�ة. قان�ن 

وامل�سارحة  النفو�ش،  بني  م�ساحلة  • الت�سامح 

اإ�صقاط  يف  وامل�صافحة  اجللو�س،  يف  موؤان�صة 

ال�سكوك.

والت�ا�شع  هابط،  �شع�د  الآخرين:  على  • الإ�شتعالء 
لالآخرين: ح�ش�ر �شاعد.

يف  كاجللو�ش  مو�سعه،  غري  يف  احلديث   •

ويف  ثرثرة،  الأوىل  احلالة  ففي  مو�سعه،  غري 

الثانية: �صقوط. احلالة 

التقرير،  قبل  والتدبري  الإختيار،  قبل  • الإختبار 
والعزم قبل احل�شم.

ياأتي  املحن،  واأوقــات  ال�سعاب،  زمن  يف   •

التغّلب  يف  وال�سعارات  واملواقف  الإرادات  اإمتحان 

على تلك ال�سعاب واملحن من اأجل الوطن.

زمن  يف  والتحاور  اخلالف،  زمن  يف  • التقارب 

زمن  يف  والثقة  التباعد،  زم��ن  يف  والت�ّحد  اجلفاء، 

عن  وال��ت��ن��ازل  الإف����رتاق،  زم��ن  يف  وامل�����ّدة  ال�شك، 

الأق�ى،  الدولة  بناء  اىل  الطرق  اأق�شر  ه�  الأنانيات، 

وللحفاظ على ال�طن الأبقى: لبنان.

التعبري،  يف  عجز  التفكري  يف  البطء   •

التقدير،  �سوء  يف  وقوع  املواقف  يف  والت�سّرع 

الت�سهري،  يف  كاملبالغة  املديح  يف  واملبالغة 

اإبتياع للوجوه. والتو�سل يف احل�سور 

بقدر  امل�شطلحات،  بغزارة  الن�ش��س  تقا�س  • ل 

ال�شل�ك  وت��ق���مي  النف��س  اإ���ش��الح  يف  تقا�س  م��ا 

اللبناين وعتاده. واإغناء اجلي�س 

والإقت�سام،  للتق�سيم  قابلني  غري  اأمران   •
ولبنان. ال�سم�ش  هما: 

ه�  والأجمل  ال�طن،  ملجد  نتفاخر  اأن  جميٌل   •

يحّ�ل  بالتفاخر،  الإك��ت��ف��اء  لأن  امل��ج��د،  ه��ذا  جن��ّدد  اأن 

املجد اىل اأطالل.

عمليات  وم�صرح  لكيانه  �صرط  الوطن:  • حدود 

طائفية  حــدود  اإقــامــة  اأن  حــني  يف  حلمايته، 

هي  الــداخــل  يف  اأبنائه  بني  تف�سل  ومذهبية 

م�سرح عمليات لفتنة تذهب بالوطن وكيانه.

وال�شعب  ال�طن،  وحدة  على  م�ؤمتن  اجلي�س   •

على  م�ؤمتن  والق���الم  الأه��ل��ي،  ال�شلم  على  م�ؤمتن 

ال���ح��دة،  ه��ذه  اأ�شيبت  م��ا  ف���اإذا  ال�����ش���ي��ة،  الكلمة 

ي�شبح  الأق��الم،  تلك  و�شللت  الأهلي،  ال�شلم  و�شقط 

ال�طن ري�شة يف مهب الريح.
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اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�ش�ؤون الإ�شرائيلية

حمطة تاريخية بارزة

تاريخية  كحمطة  التبادل  عملية  ج��اءت  لقد 

هامة وبارزة يف حياة ال�طن و�شيادته وا�شتقالله 

وحريته.

ال�شفاء  اأج�اء من  ياأِت من �شمن  التبادل مل  اإن 

من  اأج���اء  يف  ج��اء  بل  متفقني،  بني  والتفاهم 

والأمنية  املعن�ية  املجالت  يف  الطاحن  ال�شراع 

جمم�عة  بني  �شتى،  الإرادات  و�شراع  والع�شكرية 

اللبنانيني  املقاتلني  من  والعدة  العدد  حمدودة 

الأو�شط  ال�شرق  يف  جي�س  اأق�ى  وبني  الأ�شاو�س، 

ال�شيا�شي  والدعم  والتغطية  الت�شليح  حيث  من 

وبالتايل  والع�شكري.  والأم��ن��ي  والدبل�ما�شي 

فالعملية برمتها �شّكلت انتزاعاً عزيزاً للحرية من 

غا�شبيها، كما يعني اأنها اأ�شافت مدماكاً اآخر على 

و�شّكلت  وعزته،  وافتخاره  لبنان  حرية  مداميك 

املقاومة  اأم��ام  بالعجز  فا�شحاً  اإ�شرائيلياً  اعرتفاً 

لدفع  اأذعنت  عندما  وذلك  وا�شرتاتيجياً  تكتيكياً 

هذا  �شي�ّفره  مبا  علمها  مع  املرتفع،  الثمن 

ال�شعبي  زيادة يف ر�شيدها  للمقاومة من  الدفع 

على  �شلباً  ينعك�س  اأن  ميكن  وم��ا  وامل��ع��ن���ي 

م�شتقبل ال�شراع العربي الإ�شرائيلي برمته. ويف 

ما  »هاآرت�س«  �شافيط يف  اآري  كتب  ال�شياق  هذا 

وحزب  اإ�شرائيل  بني  احلرب  نتائج  »اإليكم  ياأتي: 

اهلل: احلزب ي�شتعيد قاتالً حياً، بينما تعيد اإ�شرائيل 

باأرواح 160  اىل حدودها جنديني ميتني. �شّحت 

اهلل  »حزب  واأ�شاف:  اأجلهما«.  من  وم�اطناً  جندياً 

يف  اإ�شرائيل  متّر  بينما  رمزي،  بانت�شار  يحظى 

ذروة اأزمة قيم. حزب اهلل يحقق يف لبنان �شيطرة 

اإ�شرائيل يف  تتخّبط  بينما  كاملة،  �شبه  �شيا�شية 

نف�شه  ي�شلح  اهلل  حزب  منفلتة.  �شيا�شية  ف��شى 

تبقى  بينما  اأرا�شينا،  تهدد  �شاروخ  األف  ب�40 

اإ�شرائيل من دون رد مالئم على ذلك... حزب اهلل 

نارية  اأجهزة  ويبني  القتالية  منظ�مته  ي�شاعف 

جي�شنا  تلزم  �ش�ف  وجن�به،  الليطاين  �شمال 

تداعيات حترير

الأ�سرى اللبنانيني

يف الداخل ال�سرائيلي

اهلل  حزب  بقيادة  اللبنانية  املقاومة  بني  الأ�سرى  تبادل  �سفقة  اأو  الر�سوان«  »عملية  تاأِت  مل 

واإ�سرائيل، كحدث عادي عابر يجري يف كل يوم بب�ساطة و�سال�سة، بل جاءت كعملية ولدة قي�سرية 

�سعبة وخطرة حتى اللحظات الأخرية من تنفيذها. ومل يكن الكثريون يف لبنان واإ�سرائيل لي�سدقوا 

اأن التبادل �سيح�سل، خ�سو�ساً واأنه من بني الذين يفرت�ش اإطالقهم من الطرف الإ�سرائيلي عميد 

الأ�سرى اللبنانيني املنا�سل �سمري القنطار املتهم باأن يديه ملوثتان بالدم الإ�سرائيلي بح�سب 

وك�سراً  ال�سهيونية،  للعنجهية  وا�ستفزازاً  حتدياً  ي�سكل  ما  الإ�سرائيلية،  الر�سمية  اجلهات  تعبري 

للثوابت املعلنة باأن اإ�سرائيل ل تفرج عن الذين �سدر بحقهم حكم ق�سائي مربم بال�سجن ملدد 

زمنية طويلة جداً، هذا ناهيك عن اأ�سرى عملية الوعد ال�سادق، بال�سافة اىل جثامني اأعداد كبرية 

من اللبنانيني والفل�سطينيني والعرب الذين �سبق وا�ست�سهدوا منذ عقود من الزمن.



بينما  املقبلة،  املجابهة  لبنان يف  ن�شف  احتالل 

ت�شاب اإ�شرائيل بال�شلل والإرباك«. ويختم �شافيط 

بالق�ل: »حزب اهلل يطالب اي�شاً مبزارع �شبعا من 

يف  اإ�شرائيل  تتعرث  بينما  بالق�ة،  �شع�ره  خالل 

على  مّرا  عامان  املقبل.  الن�شحاب  نح�  طريقها 

حتر�س ميلي�شيات �شغرية بدولة اإقليمية عظمى. 

والي�م متّر هذه امليلي�شيات يف حالة تعاظم غري 

الإقليمية  العظمى  الدولة  م�شب�قة، بينما تغرق 

امل�شاعر  وغم��س  والغ��الل  واحل��رية  البلبلة  يف 

والأحا�شي�س«.

م��راراً  نف�شها  اللبنانية  املقاومة  اأك��دت  لقد 

�شهدائها  بدماء  �شرعيتها  معركة  وربحت  وتكراراً 

و�شائر الت�شحيات الن�شانية واملادية وهي مل تكن 

بالتايل بحاجة اىل اعرتاف هذه الدولة ال�شتعمارية 

اأو تلك يف عامل اختلطت فيه املعايري واملقايي�س 

واختلط احلق بالباطل وال�شالح بالطالح، فاأ�شبحت 

اإ�شرائيل  اإرهاب  بينما  اإرهاباً  ال�شريفة  املقاومة 

منذ نح� �شتني عاماً ل ينظر اليه يف اأروقة الأمم 

املتحدة اأو الدول الكربى، اإل كاأعمال عادية للدفاع 

عن النف�س!!

قبل املقاومة كانت الفكرة ال�شائدة اأن العرب لن 

اإ�شرائيل، وحتى  على  النت�شار مطلقاً  ي�شتطيع�ا 

ل� ُقدر لهم اأن ينت�شروا ذات مرة فاإن هذا النت�شار 

�ش�ف يتحّ�ل اىل هزمية، لكن املقاومة املدع�مة 

اأثبتت  الأهلي  واملجتمع  ال�طني  اجلي�س  من 

تكراراً اأن هناك اإمكاناً لالنت�شار على العدو ب�شالح 

الإخال�س والتفاين ونكران الذات وجتاوز احل�شا�شيات 

واحل�شابات ال�شيقة والفئ�ية واملذهبية والرتفاع 

الر�شد  وم�شت�ى  احلقيقية  ال�شهادة  م�شت�ى  اىل 

ال�شيا�شي والفكري والعمالين وال�طني.

تداعيات �سفقة التبادل

وال�شع�ر  ب��ال��ذل  الإح�����ش��ا���س  يعك�س  م��ا  يف 

اأوملرت  اإيه�د  العدو  وزراء  رئي�س  قال  بالهزمية 

»لي�شت لدينا اأية اأوهام. �شتعرف اإ�شرائيل حزناً ل 

ي�ازيه �ش�ى الح�شا�س بالذل نظراً اىل الحتفالت 

ال�شع�ر  خال  وما  الآخر«.  الطرف  �شتجري يف  التي 

عملية  ج��راء  من  واخل�شارة  بالذل  الإ�شرائيلي 

بحد  العملية  فاإن  وامل�شم�ن،  ال�شكل  التبادل يف 

ا�شرتاتيجية  وتداعيات  اأبعاد  على  تنط�ي  ذاتها 

اإ�شرائيل �شتدفع  اأن  يقدر املعلق�ن الإ�شرائيلي�ن 

حّذرت  ال�شياق  هذا  ويف  امل�شتقبل.  يف  ثمنها 

قيادات ومرجعيات اأمنية واإعالمية �شهي�نية من 

ق�ة  تاآكل  �شعيد  على  خ�ش��شاً  ال�شفقة  تداعيات 

الردع الإ�شرائيلية وتعزيز ق�ة املقاومة ومنطقها 

ومفه�مها.

وهكذا نقلت �شحيفة »هاآرت�س« الإ�شرائيلية عن 

اآرن�س  م��شيه  الأ�شبق  الإ�شرائيلي  الدفاع  وزير 

ال�شفقة  تداعيات  اأخطر  »اأح��د  اأن  من  حتذيره 

الردع  ق�ة  يف  التاآكل  من  مزيد  اإح��داث  �شيك�ن 

مراكمتها  على  اإ�شرائيل  عملت  التي  الإ�شرائيلية 

 .»2006 العام  الأخ��رية  لبنان  حرب  انتهاء  منذ 

واعترب اأن ال�شفقة »حتمل ر�شالة اىل اأعداء اإ�شرائيل 

ابتزازها  املمكن  م��ن  ال��دول��ة  ه��ذه  اأن  مفادها 

وتركيعها«. اأما رئي�س جهاز ال�شتخبارات اخلارجية 

)امل��شاد( مئري داغان فحّذر من اأن �شفقة التبادل 

»�شيك�ن لها تداعيات بالغة اخلط�رة على ال��شع 

اأعدائها  قدرة  و�شتزداد  الإ�شرائيلي  ال�شرتاتيجي 

ال�شفقة  نتائج  اإن  يق�ل:  واأردف  ابتزازها«.  على 

اأ�شفرت عن  قد  الأخرية  لبنان  حرب  اأن  على  تدل 

الت��شل  يف  اإ�شرائيل  رغبت  التي  النتائج  عك�س 

اليها ل �شيما اإ�شعاف حزب اهلل ع�شكرياً و�شيا�شياً. 

يف  الع�شكري  املعّلق  هارنيل  عام��س  واعترب 

ب�شدقية  ال�شرر  �شتلحق  ال�شفقة  اأن  »هاآرت�س« 

الإ�شرائيلية،  احلك�مات  قادة  عن  ال�شادر  اخلطاب 

اإ�شرائيل بعد الآن بجدية  اأعداء  بحيث لن يتعامل 

اأثناء  اأوملرت قال يف  باأن  مع هذا اخلطاب. وذّكر 

الإره��اب  لق�ى  تخ�شع  »لن  اإ�شرائيل  اإن  احل��رب 

ا�شتعادة  ب�شاأن  مفاو�شات  اإجراء  على  ت�افق  ولن 

اجلنديني الإ�شرائيليني. وخل�س هارنيل اىل الق�ل 

»اإن ال�شفقة ت�ؤكد للعامل العربي اإن ق�ة اإ�شرائيل 

حمدودة على الرغم من تف�قها الن�عي والع�شكري 

يف حني اأنها من ناحية اأخرى �شت�ؤكد �شدقية حزب 

اهلل«.

اأخرياً ل بد من التن�يه باأن عملية ا�شتعادة حرية 

انت�شاراً  ت�شّكل  اإمن��ا  ال�شهداء  وجثامني  الأ�شرى 

وح�شب  البطلة  للمقاومة  لي�س  جديداً  �شيادياً 

وهي  اأق�شاه،  اىل  اأق�شاه  من  لبنان  لكل  واإمن��ا 

�شّكلت بالق�ل والعمل فر�شة جديدة للتعبري عن 

ه�ية هذا ال�طن العزيز بجي�شه ومقاوميه ووحدة 

من  كاجل�شم  مقاومة  دون  من  فال�طن  قياداته. 

وم�اقف  انت�شارات  دون  من  وال�طن  مناعة  دون 

عّز يتح�ل اىل منطقة مهملة يف زوايا التاريخ ل 

تلبث اأن تع�ش�س فيها اله�ام واحل�شرات امل�ؤذية.
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اأوملرت: »لي�ست لدينا اأية اأوهام. �ستعرف اإ�سرائيل حزناً ل يوازيه

�سوى الح�سا�ش بالذل نظراً اىل الحتفالت التي �ستجري يف الطرف الآخر« 

ل بد من التنويه باأن عملية ا�ستعادة حرية الأ�سرى وجثامني ال�سهداء

اإمنا ت�سّكل انت�ساراً �سيادياً جديداً لي�ش للمقاومة البطلة وح�سب واإمنا لكل لبنان
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�آب/�أيلول

اإعداد:

الدكتور اأحمد َعّلو

عميد متقاعد

در��سات و�أبحاث

2
0
0

8

يف  الوحيدة  الدولة  ال�سمالية  كوريا  تعترب 

و�سبه  نووية  دول  بخم�ش  املحاطة  العامل 

حزيران  يف  وجودية.  فاأزمتها  لذلك  نووية، 

املا�سي دمرت هذه الدولة )التي كانت تعترب 

مفاعل  يف  التربيد  برج  ال�سر(  حمور  من 

يونڤبيون النووي. يف املقابل رفعت الوليات 

التي  القت�سادية  العقوبات  جزئياً  املتحدة 

كانت فر�ستها على كوريا ال�سمالية، و�سطبت 

ا�سمها عن لئحة الدول الداعمة لالإرهاب. فهل 

انتهت اأزمة كوريا ال�سمالية النووية؟

ك�ريا ال�شمالية وامللف الن�وي

يف اجلغرافيا والتاريخ

اآ�شيا،  �شرق  اأق�شى  يف  ك�ريا  جزيرة  �شبه  تقع 

ومتتد من ال�شمال اىل اجلن�ب بط�ل نح� 110كلم 

اليابان من  الهادئ ويحيط بها بحر  داخل املحيط 

ال�شني  وبحر  الغرب  من  الأ�شفر  والبحر  ال�شرق، 

فتحدها  ال�شمال  من  اأم��ا  اجلن�ب،  من  ال�شرقي 

ال�شني بح�اىل 1416كلم ورو�شيا )19كلم فقط(.

ح�اىل  الك�رية  اجل��زي��رة  �شبه  م�شاحة  تبلغ 

منها  ال�شمالية  ك�ريا  ت�شغل  كلم2   220.850

122.000كلم2 تقريباً، عا�شمتها »بي�نغ يانغ«، 

ح�اىل  فم�شاحتها  اجلن�بية  ك�ريا  اأما 

99.000كلم2 وعا�شمتها �شي�ؤل.

بطبيعة  الك�رية  اجلزيرة  �شبه  متتاز 

جبلية تغطي 70٪ من م�شاحتها خ�ش��شاً 

يف ال�شمال، متتد �ش�اطئها بط�ل يقارب 

 3579 نح�  تنت�شر  حيث  كلم  ال����8460 

اجلن�ب  يف  معظمها  لها،  تابعة  جزيرة 

وال�شاطئ الغربي منها، ويعي�س عليها نح� 

ال�شمالية  اإن�شان )25 مي�ناً يف ك�ريا  75 ملي�ن 

و50 ملي�ناً يف اجلن�ب(.

ال�شابع  القرن  منذ  م�حدة  ب��الداً  ك�ريا  كانت 

بداأ  ع�شر،  التا�شع  القرن  نهاية  ومع  امليالدي، 

التهديد لك�ريا من خالل �شراع الدول »المربيالية«، 

فقد احتلت اليابان ك�ريا يف اأثناء حربها �شد ال�شني 

)1894 - 1895(، و�شد رو�شيا )1904 - 1905( 

بالق�ة،  اإرادة �شعبها وفر�شت �شلطتها  وذلك �شد 

واأحلقتها بامرباط�ريتها العام 1910. وقد ا�شتمر 

العام  الثانية  العاملية  احل��رب  نهاية  حتى  ذل��ك 

1945، عندما هزمت اليابان، وا�شت�شلمت ق�اتها 

واجلي�س  اجلن�ب،  من  الأمريكية  اجلي��س  اأم��ام 

م�ؤمتر  اتفق يف  وقد  ال�شمال.  جهة  الرو�شي من 

اقت�شام  على  احللفاء  بني  ما  لل�شالم  »ب�ت�شدام« 

ك�ريا ما بني الحتاد ال�ش�فياتي ال�شابق، وال�ليات 

املتحدة، على اأن يك�ن خط العر�س 38 احلد الفا�شل 

ما بني الدولتني الك�ريتني اجلديدتني، ح�شل كل 

ذلك �شد اإرادة �شعب ك�ريا وطم�حاته يف ا�شتعادة 

وحدته، وحريته، و�شيادته على اأر�شه ال�احدة.

الكوريتان: اأحالم الوحدة وم�سالح الدول 

العظمى

بدا وا�شحاً منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية اأن 

ك�ريا  يف  اأقدامهم  تر�شيخ  يريدون  الأمريكيني 

لذلك  ال�شمالية،  ك�ريا  يف  وال�ش�فيات  اجلن�بية، 

اجلن�ب،  يف  ق�ية  قاعدة  الأمريكي�ن  اأن�شاأ  فقد 

اأرادوها راأ�س ج�شر يف اآ�شيا، وجزءاً من خط تط�يق 

ال�شرق  جهة  م��ن  ال�شابق  ال�ش�فياتي  الإحت���اد 

ت 
ل انته

ه

ــــة
الأزم
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بني  حقيقية  ح���دوداً   38 العر�س  خط  واع��ت��ربوا 

دولتني ونظامني، ومع�شكرين متجابهني.

اأدت لعبة الأمم وال�شراع بني اجلبارين يف ذلك 

بالف�شل  وب��اءت  ك�ريا،  ت�حيد  ع��دم  اىل  ال�قت 

ال�شعب  ق��ادة  بذلها  التي  العديدة  امل��ح��اولت 

التي  اجله�د  كذلك  وال�شمال،  اجلن�ب  الك�ري، يف 

بذلتها الأمم املتحدة، لإقامة دولة ك�رية م�حدة. 

ال�شمال  بني  احلرب،  اندلعت  فقد  ذلك  من  وبدلً 

الأمر  حقيقة  لكن  الت�حيد،  �شعار  حتت  واجلن�ب، 

كانت �شراعاً بني الدول العظمى، ال�ليات املتحدة 

تدعم اجلن�ب، وال�شني والحتاد ال�ش�فياتي تدعمان 

ال�شمال.



احلرب الكورية )1950 - 1953(

الأوىل امل�شلحة،  الك�رية امل�اجهة  تعترب احلرب 

وال�شاخنة يف »احلرب الباردة« ما بني املع�شكرين، 

املعايري  و�شعت  اأنها  كما  وال�شي�عي،  الراأ�شمايل 

املع�شكرين  ه��ذي��ن  ب��ني  م��ا  لل�شراع  واحل����دود 

»احلرب  نظرية  وثبتت  الالحقة،  النزاعات  يف 

على  الق�تان  هاتان  جتابهت  حيث  امل��ح��دودة«، 

اأرا�شي الآخرين، الذين دفع�ا من اأرواحهم وثرواتهم، 

ودمار بالدهم بدلً عنهما كذلك فقد جتنبت هاتان 

الق�تان ت�شعيد امل�اجهة بينهما لكي ل ت�شال اىل 

والتدمري املتبادل،  الن�وية،  الأ�شلحة  ا�شتخدام  حد 

ال�شراع بينهما من  اأن هذه احلرب قد نقلت  كما 

اأوروبا وجعلته على م�شت�ى العامل وم�شاحته.

حزيران   25( الك�ريتني  بني  احل��رب  اندلعت 

فيها  وتدخلت  بينهما،  �شجالً  وا�شتمرت   )1950

ال�ليات املتحدة وحلفاوؤها الغربي�ن، وق�ات الأمم 

تدخلت  كما  اجلن�بية،  ك�ريا  جانب  اىل  املتحدة، 

رو�شيا وال�شني بق�اتها اىل جانب ك�ريا ال�شمالية، 

الذرية  القنبلة  ت�شتخدم  املتحدة  ال�ليات  وكادت 

ل�ال �سغ�ط بع�ش الدول احلليفة، واخل�ف من ردة 

الفعل ال�ش�فياتية يف اأوروبا.

معارك  بعد  لإنهائها،  جه�د  ُبذلت  فقد  لذلك 

اأن  اىل  الطرفني،  كال  من  كبرية  وخ�شائر  قا�شية 

النار  اإطالق  واأوق��ف  البلدين،  بني  الهدنة  وّقعت 

منطقة  بينهما  واأقيمت   ،1953 مت���ز   27 يف 

العر�س  خ��ط  جانبي  على  ال�شالح  م��ن  جم���ردة 

يحر�شها  الي�م،  حتى  تزال  ما  املنطقة  هذه   .38

اجلن�بي�ن  والك�ري�ن  �شمالً،  ال�شمالي�ن  الك�ري�ن 

وق�ات اأمريكية، واأمم متحدة، من اجلهة اجلن�بية، 

�شالم،  اإتفاق  على  ي�ّقعا  الي�م مل  حتى  والَبلدان 

واإنهاء حالة العداء بينهما. وكاأن حالة احلرب ما تزال 

قائمة.

وعلى  حمطمتني،  احلرب  من  الك�ريتان  خرجت 

الرغم من ا�شتعادة ك�ريا ال�شمالية عافيتها ب�شرعة 

فاإن  اقت�شادياً،  اجلن�بية  ك�ريا  تعرث  مقابل  يف 

الدعم الغربي لهذه الأخرية جعلها، ومنذ منت�شف 

ك�ريا  على  تتفّ�ق  الع�شرين  القرن  �شبعينيات 

ال�شمالية مبئات الأ�شعاف، يف ال�قت نف�شه الذي 

بداأ اإقت�شاد ك�ريا ال�شمالية يعاين تراجعاً ورك�داً يف 

املنظ�مة  �سق�ط  بعد  خ�س��ساً  خمتلفة،  جماالت 

ال�شرتاكية.

كوريا ال�سمالية وال�سالح النووي

الن�وية  ال�شيا�شة  يف  ال�شمالية  ك�ريا  ت�رطت 

خالل احلرب الك�رية، فقد هددت ال�ليات املتحدة 

لذلك،  احل��رب.  حل�شم  الن�وي  ال�شالح  با�شتخدام 

بداأت ك�ريا ال�شمالية مبعاونة الحتاد ال�ش�فياتي، 

وطالبها  علمائها  باإر�شال  علمياً،  ن�وياً  برناجماً 

تدريبهم،  ثم  ومن  رو�شيا،  امل��ش�ع يف  لدرا�شة 

اأرا�شيها يف  لبناء م�ؤ�ش�شات علمية منا�شبة على 

ما بعد.

العام 1958 قامت ال�ليات املتحدة بن�شر اأ�شلحة 

املخاوف  عّزز  ما  وهذا  اجلن�بية،  ك�ريا  ن�وية يف 

الن�وي  برناجمها  اإكمال  اىل  ودفعها  ال�شمالية 

يف  امل�ج�د  الأمريكي  الن�وي  التهديد  على  للرد 

ك�ريا اجلن�بية. ويقّدر اخلرباء اأن ال�ليات املتحدة 

العام  هناك،  ن�وي  راأ�س  ح�اىل 1000  ن�شرت  قد 

ال�شابق،  ال�ش�فياتي  الحتاد  اإنهيار  وبعد   ،1991

من  الن�وية  اأ�شلحتها  املتحدة  ال�ليات  �شحبت 

ك�ريا يف عهد الرئي�س ب��س الأب.

الك�ري  ال��ن���وي  الربنامج  اأن  البع�س  ويعترب 

ال�شمايل، ه� حماولة لفر�س مكانة ك�ريا ال�شمالية 

وتاأكيد  املجاورة  للدول  تهديد  وخلق  العامل،  يف 

حقها بت�حيد ك�ريا حتت �شلطتها، ول� با�شتخدام 

را�شية  دولة  اأنها  الخر  البع�س  يرى  بينما  الق�ة 

اإقامة ال�شالم  بال��شع الدويل الراهن وت�شعى اىل 

الردع  خالل  من  العامل،  بقية  ومع  جريانها  مع 
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ك�ريا ال�شمالية وامللف الن�وي

الن�وي.

الأزمات املتعاقبة

ك�ريا  من  الن�وية  الأ�شلحة  �شحب  اإع��الن  بعيد 

معاهدة  على  الت�قيع  على  وافقت  ال�شمالية، 

كان�ن  يف  وذل��ك   )NPT( الن�وي  النت�شار  منع 

الدولية  الهيئة  ملراقبي  و�شمحت   ،1992 الثاين 

اىل  بالدخ�ل  الذرية(  الطاقة  )وكالة   )IAEA(
مرافقها الن�وية ملراقبة العمل فيها، وملا طالب 

امل�شتبه  املرافق  بع�س  اىل  بالدخ�ل  املراقب�ن 

بها رف�س الك�ري�ن ال�شماح لهم بذلك، بحجة اأنها 

جمل�س  على  امل��ش�ع  فاأحيل  ع�شكرية،  من�شاآت 

الأمن الدويل. وردت ك�ريا ال�شمالية باإعالن عزمها 

الن�وي  النت�شار  اتفاقية منع  الن�شحاب من  على 

وذلك العام 1993.

وهنا تدخلت ال�ليات املتحدة مبفاو�شات ثنائية 

تعليق  على  معها  واتفقت  ال�شمالية  ك�ريا  مع 

يف  التفتي�س  ومتابعة  املعاهدة،  من  ان�شحابها 

اىل  الع�دة  دون  من  احلا�شرة،  الن�وية  ن�شاطاتها 

وتابعت  امل��ش�ع.  هذا  يف  ال�شابقة  ن�شاطاتها 

ويف  »ي�نڤبي�ن«.  مفاعل  يف  العمل  ك���ري��ا 

الأوىل ح�ل عمل هذا  الأزمة  اندلعت  ربيع 1994 

املفاعل مع وكالة الطاقة الذرية، ما دفع الرئي�س 

الإعالن عن طلبه من  الأمريكي بيل كلينت�ن اىل 

جمل�س الأمن لفر�س عق�بات اإقت�شادية على ك�ريا 

ال�شمالية، التي ردت باأنها �شتعترب هذه العق�بات 

كاإعالن حرب عليها.

ا�شتطاع الرئي�س الأمريكي الأ�شبق جيمي كارتر 

الك�ري  الرئي�س  مع  اجتماعه  ل��دى  الأزم���ة،  حل 

ال�شابق كيم اإيل �ش�نغ، يف ما عرف با�شم »اإطار 

اإتفاق« يف ت�شرين الأول العام 1994، حيث جتمد 

وت�شمح  وملحقاته،  الن�وي  مفاعلها  عمل  ك�ريا 

ملراقبي وكالة الطاقة الذرية مبعاودة ن�شاطاها يف 

مراقبة هذا التفاق، ويف املقابل تق�م ال�ليات 

مفاعلني  لبناء  دويل«  »جتمع  باإن�شاء  املتحدة 

يعمالن باملاء اخلفيف لت�ليد الطاقة الكهربائية، 

�شن�ياً  الفي�ل  من  طن  األف   500 ك�ريا  وتزويد 

العام  وح��دد  للعمل،  مفاعل  اأول  اإجن��از  يتم  حتى 

2003 كتاريخ لذلك، كما تتعهد ال�ليات املتحدة 

تقدمي ال�شمانات بعدم العتداء الن�وي على ك�ريا 

ال�شمالية.

يف  العمل  جتميد  يف  هذا  التفاهم  اإط��ار  جنح 

عقد  ح�اىل  ال�شمايل  الك�ري  البل�ت�ني�م  مفاعل 

من الزمان، ولكن كال الطرفني مل يكن را�شياً عن 

التزام الآخر التفاق، فال ك�ريا ال�شمالية كانت را�شية 

اخلفيف  باملاء  املفاعلني  اإجن��از  يف  العمل  عن 

را�شية  ال�ليات املتحدة كانت  الطاقة، ول  لت�ليد 

عن تاأجيل عمل املراقبني الدوليني ومنعهم من 

التدقيق يف الن�شاطات الن�وية الك�رية ال�شابقة. 

ومع جميء اإدارة ج�رج ب��س البن العام 2001 

وبروز م�شكلة  املتحدة،  ال�ليات  ال�شلطة يف  اىل 

ال�ليات  ت�شددت  الك�رية  ال�ش�اريخ  ت�شدير 

املتحدة يف تعاملها مع امل�شكلة الك�رية وبدا اأن 

اأزمة جديدة على و�شك الظه�ر.

اأزمات ومنعطفات

منعطفاً   ،2001 العام  اأيل�ل   11 اأحداث  �شّكلت 

يف �شيا�شة ال�ليات املتحدة، جتاه حماربة الإرهاب 

اأ�شلحة  تبيع  التي  تلك  اأو  له،  الداعمة  وال��دول 

و�ش�اريخ، خارج اإطار املنظ�مة الدولية املعروفة، 

فقد  الدول  تلك  اإحدى  ال�شمالية  ك�ريا  كانت  وملا 

الأ�شلحة لدول  فر�س عليها حظر ملنعها من بيع 

تقارير  اأف��ادت  وقد  »مارقة«  تعترب  منظمات  اأو 

املخابرات الأمريكية اأن ك�ريا تتعاون يف ت�شنيع 

وليبيا  و�ش�ريا  اإي��ران  من  لكل  وبيعها  ال�ش�اريخ 

وباك�شتان.

لها،  املتحدة  ال�ليات  وغزو  العراق  حرب  وبعد 

تط�رت هذه العالقات، ما بني ك�ريا وبع�س دول 

بات  مما  و�ش�ريا  اإيران  خ�ش��شاً  الأو�شط،  ال�شرق 

ي�شّكل خطراً مبا�شراً على ق�ات ال�ليات املتحدة. 

يف  انتقلت  ال�شمالية  ك�ريا  اأن  تبنّي  فقد  كذلك 

بعد  الي�راني�م  تخ�شيب  اىل  الن�وي  برناجمها 

يف  واأعلنت  البل�ت�ني�م،  على  تعتمد  كانت  اأن 

اإحدى ج�لت املفاو�شات مع ال�ليات املتحدة اأنها 

الباك�شتاين  العامل  اأ�شلحة ن�وية. وقد اتهم  متلك 

عبد القادر خان ببيعها، بع�س خربات وتكن�ل�جيا 

ال�شناعة الن�وية،وكذلك اىل كل من اإيران وليبيا، 

اأخرى جماورة  وهذا ما دفع ال�ليات املتحدة ودولً 

اىل عقد مفاو�شات ل�قف الربنامج الن�وي الك�ري 

عرفت مبفاو�شات »الأطراف ال�شتة« وهي: رو�شيا - 

ال�شني - اليابان - ال�ليات املتحدة + الك�ريتان. 

اأع�ام  ولكن عدة ج�لت من هذه املفاو�شات خالل 

2004 و2005 و2006 مل ت�شل اىل نتائج حا�شمة.

ك�ريا  اأج��رت   2006 العام  الأول  ت�شرين   9 يف 

وبذلك  الن�وي،  �شالحها  تفجري  جتربة  ال�شمالية 

امل�شادر  بع�س  قدر  وقد  له،  امتالكها  عن  اأعلنت 

املخت�شة ق�ته بح�اىل 1 كيل� طن.

ال�شمالية  العام 2006 عادت ك�ريا  التجربة  بعد 

وافقت   2007 العام  »ال�شتة«.  مفاو�شات  اىل 

جردة  وتقدمي  الن�وية،  مرافقها  تعطيل  على 

كاملة عن براجمها الن�وية كافة. وعلى الرغم من 

»حزمة  تنفيذ  وتاأخر  املفاو�شات،  عملية  تباط�ؤ 

احل�افز« التي قّدمت لها، فقد قامت يف حزيران 

200 بتقدمي اإعالن عن ن�شاطاتها الن�وية وقامت 

بتدمري برج التربيد يف مفاعل »ي�نڤبي�ن«، يف  

جزئي  برفع  املتحدة  ال�ليات  قامت  ذلك  مقابل 

ب�شطب  قامت  كما  عنها،  القت�شادية  للعق�بات 

اأن  بعد  لالإرهاب،  الداعمة  الدول  لئحة  عن  اإ�شمها 

املارقة«  و»ال��دول  ال�شر«  »حم�ر  دول  اإحدى  كانت 

الن�وية؟  ال�شمالية  ك���ري��ا  اأزم���ة  انتهت  فهل 

امل�شتقبل يحمل اجل�اب. 

ولكن مما ل �شك فيه، اأن هناك ترابطاً ما، بني 

ما يجري يف ال�شرق الأو�شط، بني ال�ليات املتحدة 

واإ�شرائيل من جهة، واإيران و�ش�ريا والعراق وحتى 

الأ�شا�س  حجر  هي  ال�شمالية،  فك�ريا  اأفغان�شتان. 

يف تزويد الأ�شلحة واخلربات دولً ومنظمات كثرية 

املنطقة،  يف  املتحدة  ال�ليات  �شيا�شة  تناوئ 

ويف العامل، فهل تكفي الغراءات الأمريكية، لفك 

ارتباط ك�ريا ال�سمالية بهذه الدول؟ اأم اأن ما جرى 

حتى الآن ه� تقطيع لل�قت بانتظار اإدارة اأمريكية 

جديدة ملعرفة اإجتاه �شيا�شتها حيال دول املنطقة 

والعامل؟ الكل بالنتظار، ورو�شيا وال�شني كذلك.
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�آب/�أيلول

اإعداد:

 كمال م�ساعد

باحث يف ال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية

تكنولوجيا وت�سّلح

2
0
0

8

ا�سرتاتيجية الردع املختلفة

عدة  املختلفة  ال��ردع  ا�شرتاتيجية  تت�شمن 

احتمالت هي:

منها  ال�احدة  تزن  ف�شائية،  مدن  اإن�شاء   -1

التجارب  فيها  و�شتجرى  الأقل.  على  طن  األف 

وال�شناعات اخلا�شة باللكرتونيات والبي�كيمياء 

والتعدين والطب... وبالطبع �شتلعب التجارب 

ما  وه��ذا  رئي�شاً  دوراً  الع�شكرية  وال�شناعات 

ي�شرع ال��ش�ل اىل مرحلة متقدمة خالل القرن 

احلادي والع�شرين.

ترى  اإذ  عمالقة،  ع�شكرية  ج��زر  اإق��ام��ة   -2

اأمريكا اأنه من الأف�شل عدم بناء ق�اعد ع�شكرية 

ملاذا  املنظ�ر،  هذا  ويف  تريدها.  ل  بالد  يف 

جزر  �شكل  على  ع�شكرية  ق�اعد  بناء  ميكن  ل 

�شناعية عمالقة، لت�فري ن�ع جديد من الق�اعد 

الع�شكرية املتحركة.

امل�شماة  القاعدة  فاإن  الق��رتاح  لهذا  وتبعاً 

 )Joint Mobile Offshore Base(
من�شات  بتجميع  اإن�شاوؤها  �شيتم   »JMOB«
عديدة ذاتية احلركة، ط�ل كل من�شة األف قدم 

)330 مرتاً( وعر�شها 500 قدماً )167 مرتاً( 

�شطح  عن  م��رتاً(   40( قدماً   120 وارتفاعها 

البحر.

على  ق��ادرة  املن�شات  ه��ذه  من  من�شة  كل 

 15 ب�شرعة  كهربائية  ديزل  مبحركات  التحرك 

ع�شكرية  قاعدة  بناء  ي�شمن  ما  وهذا  عقدة. 

بحرية متكاملة ويف اأي مكان يف العامل 

ت�شل  وعندما  فقط.  واح��د  �شهر  غ�ش�ن  يف 

فاإنه  املطل�ب  املكان  اىل  املفردة  املن�شة 

لت�شكيل  الأخ��رى  املن�شات  مع  ربطها  ميكن 

عن  وبعيداً  الدولية  املياه  يف  عمالقة  قاعدة 

القاعدة  وه��ذه  واأ�شلحته.  العدو  رادار  م��دى 

ت�شتطيع ا�شتقبال كل اأن�اع القاذفات العمالقة 

والطائرات املدنية والقتالية.

وه�   ،)Smart Dust( ال��ذك��ي  الغبار   -3

م�شروع تط�ير ل�اقط اإلكرتونية دقيقة للغاية 

وذلك خالل  الغبار  ذرات  يتعدى حجمها حجم  ل 

منها  ال�احد  م�شاحة  تتعدى  ول   ،2008 العام 

عمل  تعمل  غبار  حبة  وكل  ال�احد.  امللليمرت 

بالقدرة  يتمتع  وحقيقي  ك��ام��ل  كمبي�تر 

عمل  وي�شّهل  الذاكرة  وي�شتخدم  احل�شاب  على 

الت�شالت.

ال�ليات  اأج��رت  فقد  ال�شغرية،  الل�اقط   -4

حني  كاليف�رنيا  �شحراء  يف  جتربة  املتحدة 

ثالثني  ح���اىل  بن�شر  الطائرات  اإح��دى  قامت 

لقطاً، ت�شاوي م�شاحة كل منها م�شاحة قطعة 

م�شاحة  م��ن  بكثري  اأك���رب  اأي  �شغرية،  ن��ق���د 

العلماء  به  يحلم  الذي  احلد  ال�احد،  امللليمرت 

فعالً  الل�اقط  ه��ذه  وا�شتطاعت  لتحقيقه. 

الت�شال يف ما بينها واإر�شال املعل�مات اي�شاً 

اىل جهاز الكمبي�تر امل�ج�د على الطائرة التي 

وجتري  التجربة  وجنحت  الل�اقط.  هذه  نرثت 

الل�اقط،  هذه  لت�شغري  خمربية  ور�شات  الآن 

الأغرا�س  ذلك يف  من  ال�شتفادة  املمكن  ومن 

الع�شكرية واملدنية.

اإنتقلت الإ�سرتاتيجية الع�سكرية 

من الإ�سرتاتيجية التقليدية اىل 

الإ�سرتاتيجية النووية وتتجه حالياً نحو 

الإ�سرتاتيجية الف�سائية، كما تغرّيت 

طبيعة احلرب بتغري و�سائل ال�سراع 

امل�سّلح واأ�ساليبه، وبعد اأن كان ال�ستباك 

بالأ�سلحة التقليدية، تطورت و�سائل 

القتال من الدبابة والطائرة والغّوا�سة، 

اىل ال�سواريخ، والأ�سلحة النووية، ومراكب 

الف�ساء، والأقمار ال�سطناعية، وما اىل 

ذلك من تطور هائل يف اللكرتونيات، مما 

جعل اإعداد واإدارة حرب اأو �سراع م�سّلح 

يف الظروف احلالية، م�ساألة �سديدة 

التعقيد وبالغة اخلطر، وهذا ما ا�ستوجب 

اإتباع ا�سرتاتيجيات الردع املختلفة. اإل 

اأن تقّدم اأبحاث الف�ساء اأرغم الدول على 

مراجعة وتعديل وتطوير مفاهيمها 

الع�سكرية، لكن مع بقاء وا�ستمرار 

اأهدافها ال�سيا�سية من دون تغيري. 

كما بداأت النظرة نحو طبيعة احلروب 

املقبلة واأ�سلوب �سّنها واإدارتها تختلف، 

وب�سفة خا�سة ما يتعلق منها مب�سكلة 

اإدارة احلرب النووية والف�سائية والو�سائل 

الالزمة لإعدادها. اىل ذلك بداأت الدول 

يف اإجراء اأبحاث ومناق�سات م�ستمرة يف 

الدوائر الع�سكرية، لتحديد املفهوم 

الإ�سرتاتيجي اجلديد الذي يجب اتباعه 

خالل الفرتة املقبلة.

تخطيط احلروب امل�ستقبلية 

واإدارتها ف�سائياً واملهام 

املف�سلية لوكالة داربا الأمريكية
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اآلف  حت��دي��ث   -5

اأخرى  م�شروعات  وهناك  الإ�شطناعية،  الأقمار 

طم�حة، مثل جتديد الأقمار الإ�شطناعية القدمية 

يف الف�شاء، والتي انتهت مدة �شالحياتها للعمل.

روب�تية  اأجهزة  وهي  الروب�تية،  احل�شرات   -6

اىل  الدخ�ل  ميكنها  ال�شغرية  احل�شرات  بحجم 

املخابئ اأو امل�شانع اخلطرية على الإن�شان وتر�شل 

املعل�مات والقيا�شات والبيانات التي تدل على 

ال��شع يف املكان املراد ا�شتك�شافه.

اأمام  خياران  هناك  اإذ  التكتيكية،  القنابل   -7

الروؤو�س  تط�ير  اإما  ال�شرتاتيجيني:  الع�شكريني 

تكتيكية  قنابل  �شنع  اأو  الن�وية 

�شغرية. حيث اأن تر�شانة الأ�شلحة 

القنابل  من  تت�شّكل  الأمريكية 

عن  عاجزة  اأنها  اإل  امل��دن،  تدّمر  التي  العمالقة 

اخرتاق الأر�س ل�شرب خمابئ الأ�شلحة البي�ل�جية 

اأعماق  وعلى  باطنها  يف  املخباأة  والكيماوية 

ت�شتطيع  اإنتاجها  امل��راد  القنابل  هذه  كبرية. 

يف  امل�ج�دة  واملخابئ  املالجئ  وتدمري  اخرتاق 

اأعماق اجلبال وحتت غطاء �شخري قد يزيد على 

األف قدم كما ك�شفت جملة »تامي« الأمريكية.

املهام املف�سلية لوكالة داربا الأمريكية

 DARPA »يف هذا ال�شياق �شّكلت وكالة »داربا

 )The Defence Advance Research
اإحدى ال�كالت التي تتبع   Projects Agency(
م�ش�ؤولة  اأق�شام  ثمانية  الأمريكية،  الدفاع  وزارة 

عن تط�ير التكن�ل�جيا امل�شتخدمة يف الأغرا�س 

من  كبرياً  ع��دداً  ال�كالة  مّ�لت  وقد  الع�شكرية، 

امل�شروعات التكن�ل�جية والتقنيات احلديثة التي 

جلانب  العاملي  امل�شت�ى  على  حي�ياً  دوراً  ت�ؤدي 

ل���زارة  الآن��ي��ة  التكن�ل�جية  الحتياجات  ت�فري 

متطلبات  ت�شت�شرف  والتي  الأمريكية،  الدفاع 

القائد الع�شكري وتعمل على جعلها حقيقة، كما 

ت�فر ما ميكن من التكن�ل�جيا الع�شكرية املتاحة 

وامل�شتقبلية. هذه الأق�شام هي:

 »The املتقدمة  التكن�ل�جيا  مكتب   -1

ويخت�س   Advanced Technology Office»
والقيادة  اخلا�شة  والعمليات  الت�شالت  باأبحاث 

والتحكم وت�ثيق املعل�مات الع�شكرية والعمليات 

البحرية.

 »The Defence الدفاعية  العل�م  مكتب   -2

الأبحاث  مبراجعة  ويخت�س   Sciences Office»
العلمية والهند�شية يف جميع املجالت وت�ظيفها 

يف جمال التكن�ل�جيا الع�شكرية.

 »The امل��ع��ل���م��ات  تكن�ل�جيا  مكتب   -3

 Information Processing Technology
«Office ويركز على �شبكات الت�شال والربجميات 

من اأجل التف�ق الع�شكري.

 »Information 4- مكتب ا�شتغالل املعل�مات

الأنظمة  يط�ر  وه�   Exploitation Office»
الف�شاء  حرب  يف  ت�شتخدم  التي  ال�شت�شعارية 

وحتديد الأهداف والقيادة والتحكم وك�شف الأ�شلحة 

املخباأة حتت الأر�س.

 »The الدقيقة  الأنظمة  تكن�ل�جيا  مكتب   -5

 ،Microsystems Technology Office»
وه� يط�ر الأنظمة الإلكرتونية لل�شرائح ال�شغرية 

الأنظمة  با�شم  وامل��ع��روف��ة  اخل���ا���س  املتغرية 

 )MEMS Micro احلركية  اإلكرتونية  امليكرو 

الق�شم  وهذا   Electromechanical System(
البي�ل�جية  احل��رب  اأخطار  م�اجهة  عن  م�ش�ؤول 

واجلرث�مية.

 »The Special اخلا�شة  امل�شاريع  مكتب   -6

تط�ير  على  يعمل  وه���   Projects Office»
الأنظمة لك�شف املن�شاآت الع�شكرية املبنية حتت 

الدمار  اأ�شلحة  وكذلك  الأ�شلحة  وخم��ازن  الأر���س، 

ال�شامل.

 »The التكتيكية  التكن�ل�جيا  مكتب   -7

«Tactical Technology Office وه� م�ش�ؤول 
اأنظمة  مثل  والف�شاء  اجل���  اأب��ح��اث  تط�ير  عن 

التحكم.

8- مكتب اأنظمة املعارك اجل�ية من دون طيار 

 »The Joint Unmanned Combat Air
.System«

من املكان اىل الزمان

املدعمة  اجل��دي��دة  الإ�شرتاتيجية  اأخ��ذت  لقد 

اجلغرافية  امل���اق��ع  تتخطى  بالتكن�ل�جيا 

التقليدية وتتجاهل الت�شاري�س، وت�شقط امل�شافة 

انتقلت  الإ�شرتاتيجية  هذه  اأن  اأي  احل�شاب؛  من 

من املكان اىل الزمان اأو جعلت من الزمان البعد 

الأقمار  وبظه�ر  الإ�شرتاتيجي.  للمكان  اجلديد 

ال�شطناعية اأ�شبح لكل ا�شرتاتيجية �شرورة و�شع 

الأهداف الآتية يف العتبار:

م���ن���ع   •
يف  امل��ع��ادي  ال�شتطالع 

ال�شتطالع  اأق��م��ار  تعطيل  لعدم  الف�شاء 

وتدمريها، وهذا ما تعمل عليه اأمريكا.

لأقمار  احلديثة  الف�شاء  اأنظمة  تدمري   •
املالحة.

الف�شائية. النظم  عمل  • تعطيل 
ويعتقد خرباء الإ�شرتاتيجية الف�شائية اأن ت�جيه 

ممكناً  اأ�شبح  املفاجاأة  وحتقيق  الأوىل  ال�شربة 

ظه�ر  مع  خ�ش��شاً  الف�شاء،  حرب  يف  وب�شه�لة 

الأقمار الإ�شطناعية الهج�مية والقنابل املدارية، 

الإ�شطناعية  الأقمار  من  الن�ع  هذا  وبا�شتخدام 

ت�افر  لعدم  املفاجئ  الهج�م  احتمالت  ازدادت 

ي�شمح  ل  جداً  ق�شري  وقت  يف  اإل  املبكر  الإن��ذار 

اأن الف�شاء  لل��شائل امل�شادة بالرد. وخال�شة الأمر 

الع�شكرية  العمليات  م�شرح  مرة  لأول  �شيدخل 

وم�شرحاً  جديداً  م�شرحاً  ي�شبح  و�ش�ف  للحرب، 

املحتمل.  وال�شراع  املبا�شر  الع�شكري  للتناف�س 

النظم  ت�شتخدم  �ش�ف  حرب  ن�ش�ب  حالة  ويف 

ال�شراع  لإدارة  الإ�شرتاتيجية  الهج�مية  الك�نية 

الأهداف  و�شرب  اخلارجي،  الف�شاء  يف  امل�شّلح 

امل�ج�دة على �شطح الأر�س من ق�اعد ومن�شات 

احلرب  تخطيط  يعتمد  و�ش�ف  ف�شائية.  اإط��الق 

بكل  الف�شائية  الرت�شانة  على  واإدارتها  املقبلة 

ما حت�يه من اأقمار ا�شطناعية للر�شد والتج�ش�س 

احلرب  جعل  الف�شاء  ع�شر  اإن  حيث  والت�شالت. 

املا�شي  من  اأك��رب  بدرجة  تعقيداً  اأك��رث  املقبلة 

دوراً  تلعب  �ش�ف  الف�شائية  الأ�شلحة  اأنظمة  لأن 

امل�شتقبلية  احل��روب  ل�شن  الإع��داد  يف  متزايداً 

على الأر�س.

• املراجع:
تكن�ل�جيا  وراء  داربا  وكالة  وا�شنطن،  تقرير   -

الدفاع الأمريكية - م�قع ال�كالة على النرتنت.

متخ�ش�شة  ن�شرة   ،»Topex Poseidom«  -

�شادرة عن وكالة الف�شاء والطريان الأمريكية، مت�ز 

.2007

احل��روب  اإدارة  ح���ل  درا���ش��ة  ال��دف��اع،  جملة   -

احلديثة، كلية امللك خالد الع�شكرية، الل�اء الركن 

�شالح الدين كامل م�شرف، اآذار 2008.
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اخل�شخ�شة والغالء والكهرباء وت�شحيح الأج�ر...

التحديات القت�سادية باجلملة فما هي خيارات املواجهة؟

�آب/�أيلول

اإعداد:

تريز من�سور

�إقت�ساد ومال

2
0
0

هذه احلكومةد. �سربل نحا�ش:8

قادرة على اتخاذ قرارات هامة 

لأن اجلميع ممثلون فيها

اخلبري القت�سادي املهند�ش الدكتور �سربل نحا�ش

كبرية  حتــديــات 

احلكومة  تواجه 

ـــــدة، ل  ـــــدي اجل

الثقة  اأزمــة  �سيما 

بالقت�ساد اللبناين وتراجع 

التوظيفات، اإ�سافة اىل اأزمات عجز 

الكهرباء وال�سمان الجتماعي...

القدرة  وتراجع  الغالء  اأزمــة  اأما 

اأزمة  مع  املرتافقة  ال�سرائية، 

الجتماعية  التقدميات  تراجع 

وترّدي اخلدمات احلياتية فتبقى 

العنوان الأ�سا�سي.

ــــرب يف  ــتــحــدي الأك ويــكــمــن ال

الإ�سالح  عناوين  م�سري  مو�سوع 

احلكومة  عليها  توافقت  التي 

واإعادة  اخل�سخ�سة  مثل  ال�سابقة 

التوازن اىل املوؤ�س�سات العاجزة.

ي�ساف اىل كل ذلك ت�سحيح الأجور 

احلكومة  تعيد  اأن  يفرت�ش  التي 

اجلديدة النظر بها، لناحية حجم 

واملفعول  جهة،  مــن  ــادة  ــزي ال

بعد  اأخــرى،  جهة  من  الرجعي 

ارتفاع  وا�ستمرار  الغالء  تزايد 

اأ�سعار اخلدمات ب�سكل قيا�سي.

مع  ا�ستعر�ست  »اجلي�ش«  جملة 

القت�سادي  واخلبري  املهند�ش 

جممل  نحا�ش  �سربل  الدكتور 

التي  القت�سادية  التحديات 

ينبغي العمل على مواجهتها.

اتخاذ القرارات ال�سعبة

متعرثة  ال�سيا�سة  كما  متعرث  • القت�ساد 
الأفــق  يف  يلوح  ــالً  اأم تــرى  هل  لبنان،  يف 

حلل املع�سالت القت�سادية؟

حك�مة  �شتك�ن  احلك�مة  هذه  اأن  مق�لة  اإن   -

انتقالية، هي مق�لت خاطئة،  انتخابات وحك�مة 

هذه  اأن  اأرى  واإنني  انتقالية.  احلك�مات  كل  لأن 

احلك�مة متلك �شالحيات ا�شتثنائية مل تت�افر لأية 

�شيك�ن  عمرها  اأن  من  الرغم  على  اأخرى  حك�مة 

احلك�مة  فاإن هذه  وبالتايل  واحدة،  �شنة  اأقل من 

هامة،  ق��رارات  اتخاذ  وعلى  العمل  على  ق��ادرة 

باعتبار اأن جميع الأفرقاء ممثلني فيها، حتى اأنه 

ميكن مناق�شة هذه القرارات واإقرارها يف جمل�س 

جمل�س  يف  مطّ�لً  مناق�شتها  دون  من  ال���زراء، 



الن�اب.

ومن اأهم القرارات التي يجب اأن تتخذها احلك�مة 

براأيي هي الآتية:

ومناق�شتها  امل���ازن��ة،  ب��اإق��رار  البدء  اأولً:   •
املهل  �شمن  ال�زراء  جمل�س  داخل  مطّ�لً  ودر�شها 

بن�د  ترجمة  اىل  م�شطرة  اأنها  كما  الد�شت�رية، 

�شمن  واإدراج��ه��ا  مفه�مة،  بلغة   »3  - »باري�س 

امل�ازنة واتخاذ الإجراءات الالزمة، باعتبار اأن كل ما 

قيل عنها ه� كالم �شعر وحركات اإعالمية.

• ثانياً: حتديد م�قعها يف املفاو�شات التي 
جتري يف ك�الي�س �شندوق النقد الدويل، ما هي 

الدولة  التزامات  هي  وما  منه  املقدمة  العرو�س 

اللبنانية جتاهه. وهذه الأم�ر يجب اأن ترتجم يف 

م�اد امل�ازنة، ولي�س يف الك�الي�س ويف الأحاديث 

الإعالمية ال�شريعة وغري ال�ا�شحة.

ت�شحيح  قرار  تطبيق  اآلية  ت��شيح  ثالثاً:   •
اأكرث من تف�شري، خ�ش��شاً  اأعطي له  الأج�ر، والذي 

وترجمتها  منه،  اخلا�س  القطاع  ا�شتفادة  لناحية 

اي�شاً �شمن امل�ازنة.

اإدراج كلفة جتنيد عنا�شر من جي�س  • رابعاً: 
وق�ى اأمن داخلي وغريها، و�شراء اأ�شلحة وجتهيزات 

ع�شكرية، �شمن ن�ش��س امل�ازنة، واإل �ش�ف تبقى 

هذه الق�شايا الهامة اأحاديث تقال عرب الأثري.

هل   ،»3  - »باري�ش  موؤمتر  عن  ماذا   •
يف  القت�ساد  اإنعا�ش  يف  امل�ساهمة  ميكنه 

ظل النكما�ش احلا�سل؟

- م�ؤمتر »باري�س - 3« ه� يف �شلب امل��ش�ع. 

هبات،  طلب  بغية  باري�س  اىل  ذهبت  حك�متنا 

اآملة اأن تبلغ نح� 9 مليارات دولر، وكحد اأدنى 4.5 

مليارات دولر، من اأجل دعم عجز امل�ازنة وت�شديد 

جزء من الدين العام ول �شيء اآخر.

من  مبجم�عتني  اأرف����ق  ال��ط��ل��ب  ه���ذا  ول��ك��ن 

الجراءات:

بع�س  ت��ن��اول��ت  الأوىل:  املجموعة   •
القيمة  �شريبة  كرفع  ال�شريبية،  املقرتحات 

اىل  اإ�شافة  البنزين،  وكذلك   )TVA( امل�شافة 

تقلي�س عدد العاملني يف القطاع العام.

جمم�عة  ت�شمنت  الثانية:  املجموعة   •
الفئات  ببع�س  والعناية  الإداري����ة  الإج�����راءات 

املفرت�س  من  كان  والتي  املقه�رة،  الجتماعية 

اأن تق�م بها الدولة، من دون اإعالن ذلك اأمام 60 

دولة.

اأنه  باعتبار  ذلك،  عك�س  يظهر  احلايل  وال�اقع 

نح�  »باري�س - 3« مّت ت�ظيف  ورقة  اإعالن  ومنذ 

العام.  القطاع  يف  امل�ظفني  من  اآلف  ب�شعة 

هذه  يف  الأ�شا�شي  ال�شق  ف��اإن  ذل��ك،  اىل  اإ�شافة 

احل�ش�ل  وه�  يتحقق  مل   )3  - )باري�س  ال�رقة 

على هبات ولي�س على قرو�س والتي خ�ش�شت يف 

العام  القطاعني  يف  جتهيزات  لتم�يل  معظمها 

واخلا�س.

بال�ش�رة  النظر  اإع��ادة  �شرورياً  بات  هنا  ومن 

الإجمالية ملا ح�شل فعلياً يف »باري�س - 3«، وما 

حتقق  م��اذا  بعده،  ح�شلت  التي  التط�رات  هي 

منها وما هي الإجراءات التي اتخذت ما بعد اإقرار 

ال�رقة )ت�ظيف ودعم...( وتلك التي مل تتخذ، ل 

�شيما يف ظل ارتفاع اأ�شعار النفط عاملياً.

الكهرباء  خ�سخ�سة  عمليتي  ترى  • كيف 
ــي جمــديــة يف الــوقــت  ــل ه ــف، ه ــات ــه وال

الراهن؟

- يف ظل الرتفاع الكبري الذي طراأ على اأ�شعار 

النفط عاملياً، باتت عملية خ�شخ�شة الكهرباء غري 

قابلة للتطبيق، وبناء على ما �شّددت عليه درا�شة 

فمن  الت�شالت،  قطاع  اأما  الدويل.  البنك  اأعّدها 

ال�ا�شح للعيان اأن خدمات هذا القطاع هي الأغلى 

بفر�س  بات ي�شمح  الدولة  احتكار  لأن  العامل،  يف 

مقّنعة،  �شريبة  مبنزلة  هي  احتكارية،  اأ�شعار 

اأ�شبحت متثل م�رداً كبرياً خلزينة الدولة. وال�ش�ؤال 

م�شتعدة  اللبنانية  ال��دول��ة  هل  هنا،  امل��ط��روح 

اجلزء  وتخ�شي�س  الحتكارية  ال�شيا�شة  عن  للتخلي 

و�شمان  الحتكار  اأنها تن�ي تخ�شي�س  اأم  التجاري، 

م�شت�ياته  على  اخلدمات  هذه  اأ�شعار  ا�شتمرار 

احلالية؟

م�رد  خ�شارة  اىل  احلك�مة  تعمد  اأن  يف  اأ�شك، 

اىل  كبرية  مداخيل  منه  جتني  مقّنع،  �شريبي 

اخلزينة.

الطفرة النفطية و�سلبياتها

من  اليوم  لبنان  ي�ستفيد  اأن  ميكن  • كيف 
املنطقة،  يف  احلا�سلة  النفطية  الطفرة 

ال�سوق  يف  النا�سطة  احلركة  يف  ترى  وماذا 

العقاري؟

- �شراء العقارات عملية ل ت�ؤثر على �ش�ق العمل، 

واإمنا  تخّف�شها.  ول  العمل  فر�س  تزيد  ل  فهي 

الق�شية يف ماذا يعمل البائع بالأم�ال. وبالتايل 

قد يخ�شر لبنان من عملية بيع العقارات، كما اأنه 

قد يتاأذى من الطفرة النفطية من خالل ق�شيتني:

1- ارتفاع كلفة املعي�شة وقيمة الإنتاج، وازدياد 

التجاري،  امليزان  يف  وكذلك  امل�ازنة  يف  العجز 

التناف�شية  القدرة  يف  النخفا�س  اىل  بال�شافة 

لالإنتاج املحلي.

2- ذهاب معظم الأم�ال التي تتدفق اىل لبنان 

اأ�شعارها،  ارتفاع  يعني  ما  الأرا�شي،  �شراء  اىل 

الأرا�شي  واأ�شعار  ال�شكن  كلفة  ارتفاع  وبالتايل 

الزراعي  الإنتاج  كلفة  ارتفاع  وكذلك  ال�شناعية 

هذان  ويت�شافر  التجارية...  املحالت  واإي��ج��ارات 

العامالن لريفعا من وترية الهجرة.

وب�شكل  لبنان  اىل  ياأت�ن  العرب  قائالً:  واأ�شاف 

وبالتايل  ال�شيف  ف�شل  مت�شية  اأجل  من  اأ�شا�شي 

�شقق  �شراء  اأو  ثان�ية  م�شاكن  بناء  اىل  يعمدون 

الناط�ر  من  اإل  ال�شنة  ط�ال  فارغة  تبقى  فخمة، 

ومن اخلدم الأجانب طبعاً، ونحن ما زلنا نبحث عن 

فر�س عمل. واأمام هذا ال�اقع، علينا عندما نتكلم 

بطريقة  ال�ش�رة  نقراأ  اأن  النفطية،  الطفرة  عن 

مالحمها  ب��داأت  الظاهرة  هذه  ف�شيئات  واقعية، 

الدول  و�ش�ريا، حيث جلاأت هذه  الأردن  تظهر يف 
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الدكتور �سربل نحا�ش

اىل رفع اأ�شعار املحروقات من مازوت وبنزين.

لق�سية  عنواناً  اأ�سبح  الغذائي  الأمن   •
على  تاأثريه  �سيكون  كيف  عاملية،  اإن�سانية 

لبنان؟

جزءاً  اإل  يغطي  ل  اللبناين  املحلي  الإنتاج   -

ي�شرياً )10 - 15 يف املئة( من حاجات ال�شتهالك 

معّر�س  اللبناين  امل�اطن  اأن  يعني  ما  الغذائي، 

الغذائية، وكذلك  اأ�شعار امل�اد  ارتفاع  للمزيد من 

ال�شترياد  حجم  يف  الرت��ف��اع  م��ن  امل��زي��د  اىل 

وال�شتهالك وكلفتهما على حد �ش�اء.

تنويع  وهل  القت�ساد،  دولرة  عن  • ماذا 
والإ�سرتليني  والــني  باليورو  العمالت  �سلة 

جمٍد؟

فالتاجر  ال�شحرية،  الق�شية  لي�س  العملة  ن�ع   -

مليء  اللبناين  وال�ش�ق  ا�شترياده  وجهة  غ��رّي 

بالب�شائع ال�شينية والأمريكية.

ملفات و�سعوبات

لبنان  بــني  الــعــالقــة  عــن  حتــدثــت   •
طبيعة  هي  ما  الـــدويل،  النقد  و�سندوق 

هذه العالقة؟

انتقادات  وردت   »2  - »باري�س  م�ؤمتر  بعد   -

التي قّدمت قرو�شاً  الدول،  العديد من  كثرية من 

الدول  وبع�س  وفرن�شا  اأمريكا  )منها  لبنان  اىل 

الأم���ال  ه��ذه  ا�شتخدام  طريقة  ح���ل  العربية( 

قرار  �شدر  وهكذا  ومراقبتها.  اإدارت��ه��ا  وكيفية 

املالية  و�شع  تدر�س  جهة  اإيجاد  ب�شرورة  يق�شي 

العامة للدولة اللبنانية، يف حال ح�ش�ل م�ؤمتر اآخر 

مل�شاعدة لبنان، وت�شدر التقرير ح�ل �شري الأم�ر.

 - »باري�س  م�ؤمتر  انعقد  مت���ز،  ح��رب  وعقب 

ملي�ن   70 قدرها  قرو�س  على  لبنان  وح�شل   »3

دولر. دخل �شندوق النقد الدويل من خالل برنامج 

ليق�م  احلرب  بعد  ما  حلالت  الطارئة  امل�شاعدات 

الأط��راف  حل�شاب  والتدقيق  املتابعة  باأعمال 

اأن�شاأ  ولقد  والهبات.  للقرو�س  املانحة  اخلارجية 

�شندوق النقد الدويل مكتباً له يف مبنى �شريبة 

القيمة امل�شافة )TVA(، وه� يق�م حالياً بالتداول 

اىل  للت��شل  اللبنانية،  احلك�مات  مع  والتفاو�س 

من  التزامات  بعد  ما  يف  ت�شبح  برامج،  اإن�شاء 

قبلها و�شروطاً عليها. وتك�ن هذه العملية ملّطفة 

�شمن اإطار امل�شاعدات الطارئة، لكنها تتحّ�ل اىل 

عملية اأكرث جدية عند انتهاء امل�شاعدات الطارئة، 

اإذ تتحّ�ل اىل مرحلة التعامل والتفاو�س العاديني 

ت�اجه  �ش�ف  التي  ال�شعبة  املهمات  اإحدى  وهذه 

احلك�مة اجلديدة وتك�ن على مائدتها.

فهل  مالية،  ا�ستحقاقات  الدولة  اأمام   •
 ،)B-( املتدين  الإئتماين  لبنان  لت�سنيف 

اأي تاأثري على عملية الكتتاب اجلديدة؟

امل�شارف  م��ن  ت�شتدين  اللبنانية  ال��دول��ة   -

بع�س  م��ن  ترتفع  ب���داأت  وبن�شبة  اللبنانية، 

امل�ؤ�ش�شات الدولية، وهذه امل�ؤ�ش�شات عادة تعطي 

والتي  املنخف�س  الت�شنيف  ذات  للدول  القرو�س 

تعاين عجزاً يف م�ازنتها، ولأهداف �شيا�شية اي�شاً.

لالأزمة  وحلول  اقرتاحات  من  لديكم  • هل 
القت�سادية يف لبنان؟

- احلل�ل تبداأ عندما ياأخذ ال�طن خيارات معينة 

ولي�س خيارات بديهية. ومن هذه اخليارات مثالً:

- رفع تعرفة الكهرباء كي تغطي كلفة اإنتاجها، 

ارتفاع يف كلفة  مع كل ما يرتتب عن ذلك من 

ال�شناعية  القطاعات  يف  اأك��رث  وتعرث  املعي�شة، 

مع  القدمية  التعرفة  على  الإبقاء  اأو  والزراعية، 

�ش�ف  التي  الطائلة  للمبالغ  اخلزينة  حتمل 

جديدة  �شريبية  م�شادر  عن  والبحث  تتكبدها، 

لتغطية كلفة اخل�شائر.

الأم�ر  من  وغريها  الإدارة  اأمر  يف  التعاطي   -

ح�ل  وال��ت��داول  ج��دي��اً،  يك�ن  اأن  يجب  العالقة، 

الطاولة يجب اأن يك�ن �شريحاً ووا�شحاً.

جميع  ي�شمل  لكي  ال�شحي  ال�شمان  تعميم   -

ال�شريبة  من  مت�يله  وتاأمني  املجتمع،  �شرائح 

على الأرباح العقارية.

واأخرياً ختم بالق�ل: يجب اإبطال مق�لة اخليارات 

واتخاذ  امل�ش�ؤولية  حتمل  اجلميع  فعلى  ال�شعبة، 

ال�طن  مل�شلحة  خري  فيها  التي  ال�شعبة  القرارات 

وامل�اطن. ومن اأجدى من حك�مة ال�حدة ال�طنية 

باتخاذ هذه القرارات.
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اإعداد: نادر عبد العزيز �سايف

دكت�راه دولة يف احلق�ق 

حمام بالإ�شتئناف

�آب/�أيلول

2
0
0

8
ومقاومته  لبنان  ا�ستعادة  اأثـــر  على 

من  ال�سهداء  وجثامني  اللبنانيني  الأ�سرى 

)بتاريخ  ا�سرائيل  اأقدمت  ال�سرائيلي،  العدو 

قر�سنة  عمليات  ارتكاب  على   )2008/7/16

جديدة يف لبنان على �سبكتي الهاتف اخلليوي 

العدوان  اأثناء  يف  مار�ستها  كالتي  والعادي، 

 .2006 العام  من  واآب  متوز  يف  ال�سرائيلي 

املواطنني  من  العديد  يومها  تعّر�ش  فقد 

وعا�سمته  لبنان  جنوب  مناطق  خمتلف  يف 

بريوت، اىل عمليات ترهيب وتهديد ا�سرائيلية 

عرب خطوطهم الهاتفية بعد اخرتاق �سبكتي 

الهاتف اخلليوي والعادي عرب تقنيات اإلكرتونية 

املواطنني  من  املئات  تلّقى  حيث  متطورة. 

ات�سالت حتمل  اللبنانية  املناطق  اأغلبية  يف 

املوقف القانوين من انتهــــــــاك العدو ال�سرائيلي �سبكة الهاتف اللبناين

على �سعيد القانون 

الدويل

1- يف خرق العدو 

�سيادة  الإ�سرائيلي 

ــان ومـــبـــادئ ــن ــب ل

                                                                       ميثاق الأمم املتحدة:

اإقليمها من خالل ممار�شتها ل�شلطانها على  الدولة �شيادتها على  ت�شتمد 

الأ�شخا�س والأ�شياء امل�ج�دين �شمن هذا الإقليم. فيك�ن للدولة وحدها من دون 

واأجانب اىل  الأفراد من م�اطنني  الإقليم، ويخ�شع  ال�شيادة على  غريها حق 

خا�شة متميزة  �شلطة  داخل حدودها  دون غريها، ومتار�س  الدولة من  �شيادة 

اأ�شيلة، من خالل ممار�شة حق الأمر وفر�س الطاعة. وقد ن�شت الفقرة  اآمرة 

الرابعة من املادة الثانية من ميثاق الأمم املتحدة ال�شادر �شنة 1945، على 

اأنه مينع على اأع�شاء املنظمة، يف عالقاتهم الدولية، عن اللج�ء اىل التهديد 

با�شتعمال الق�ة، اأو ا�شتخدامها، �شد ال�حدة الإقليمية اأو ال�شتقالل ال�شيا�شي 

ويتعّر�س  املتحدة«.  الأمم  ل يتفق ومقا�شد  اآخر  وجه  اأي  اأو على  دولة،  لأية 

الع�ش� املخالف ملبادئ امليثاق لأن�اع خمتلفة من العق�بات، اأهمها: الطرد 

اأو الف�شل من املنظمة، احلرمان من حق�ق الع�ش�ية، تدابري يتخذها جمل�س 

الدبل�ما�شية،  العالقات  وامل�ا�شالت، قطع  القت�شادية  العالقات  الأمن، وقف 

اللج�ء اىل ال��شائل الق�شرية بالق�ة عرب ا�شتخدام الق�ات امل�شّلحة.

وبالتايل، فاإن الدولة اللبنانية من دون غريها هي التي يحق لها ممار�شة 

يف  املقيمني  الأفراد  جميع  على  الطاعة  وفر�س  والأمر  وال�شلطان  ال�شيادة 

لبنان. كما اأن هذه الدولة يع�د لها احلق من دون غريها يف حتديد خياراتها 

يف مقاومة العدو والدفاع عن �شعبها واأر�شها �شد الأطماع اخلارجية.

ا�شتناداً اىل كل ذلك، فاإن ما قام به العدو الإ�شرائيلي بالتهديد وال�عيد لكل 

من يتعامل مع حزب اهلل، عرب عملية قر�شنة ل�شبكتي الهاتف اخلل�ي والعادي 

يف لبنان، ي�شكل اعتداًء على �شيادة الدولة اللبنانية، وانتهاكاً للمبادئ التي 

كّر�شها ميثاق الأمم املتحدة، وي�شت�جب تطبيق العق�بات الزاجرة بحق كيان 

العدو الإ�شرائيلي.

2- يف انتهاك العدو الإ�سرائيلي نظام املحكمة اجلنائية الدولية:

مّت اإقرار اإن�شاء املحكمة اجلنائية الدولية مب�جب معاهدة روما للعام 1998، 

الذين يرتكب�ن  الأ�شخا�س  التحقيق وحماكمة  كم�ؤ�ش�شة دولية دائمة، هدفها 

املحكمة  لهذه  ولي�س  الدويل،  الهتمام  م��شع  وتك�ن  خط�رة  اجلرائم  اأ�شد 

اخت�شا�س على الدول اأو الهيئات املعن�ية )العتبارية(. ول ي�شتثنى �شخ�س 

لدولة  رئي�شاً  اأك��ان  �ش�اء  الر�شمية؛  �شفته  ب�شبب  اجلنائية  امل�ش�ؤولية  من 

حت�ل  ول  حك�مياً.  م�ظفاً  اأم  منتخباً  ممثالً  اأم  نائباً  اأم  وزيراً  اأم  حلك�مة  اأم 

احل�شانات ال�طنية اأو الدولية اأو الق�اعد الجرائية من دون ممار�شة اخت�شا�س 

هذه املحكمة على ال�شخ�س. ويدخل يف اخت�شا�س هذه املحكمة اأربع جرائم 

دولية حمددة، وهي: جرمية الإبادة اجلماعية، واجلرائم �شد الإن�شانية، وجرائم 

احلرب، وجرمية العدوان. وقد اأكدت الفقرة ال�شاد�شة من ديباجة نظام املحكمة 

اجلنائية الدولية من جديد مقا�شد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة، وخ�ش��شاً واأن 

جميع الدول يجب اأن متتنع عن التهديد با�شتعمال الق�ة اأو ا�شتعمالها �شد 

ال�شالمة القليمية اأو ال�شتقالل ال�شيا�شي لأية دولة، اأو على اأي نح� ل يتفق 

ومقا�شد الأمم املتحدة. ون�شت املادة 7/ك من نظام املحكمة على اأن اأي فعل 

من الأفعال الالاإن�شانية التي تت�شبب عمداً يف معاناة �شديدة اأو يف اأذى خطري 

يلحق باجل�شم اأو بال�شحة العقلية اأو البدنية، ي�شّكل جرمية �شد الإن�شانية متى 

ارتكب يف اإطار هج�م وا�شع النطاق اأو منهجي م�ّجه �شد جمم�عة من ال�شكان 

املدنيني. فيك�ن كل من قام بت�جيه تهديدات بالقتل من العدو الإ�شرائيلي 

اىل الآلف من امل�اطنني يف اأغلبية املناطق اللبنانية، مرتكباً جرمية �شد 

الإن�شانية، ت�شت�جب العقاب واملالحقة اأمام املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، 

املرتكب  اأكان  �س�اء  املحكمة،  اأمام هذه  واملالحقة  االإدعاء  �سروط  ت�افرت  اإذا 

رئي�شاً اأم وزيراً اأم نائباً اأم ممثالً منتخباً اأم م�ظفاً حك�مياً.
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»اىل  فيها:  وجــاء  والوعيد  التهديد  عبارات 

ال�سعب اللبناين وحكومته، ل تعطوا الفر�سة 

اهلل،  حلزب  الفر�سة  تعطوا  ل  جمدداً،  لالإرهاب 

هنا دولة ا�سرائيل، �سرند على كل عدوان يقوم 

تلّقى  كما  قا�سياً«.  الرد  و�سيكون  اهلل  به حزب 

املناطق  من  والعديد  بريوت  يف  مواطنون 

هذا  كاتب  منهم  مماثلة،  حتذيرات  اللبنانية 

املقال وعائلته.

مو�سوع  اللبنانية  احلكومة  تابعت  وقد 

القر�سنة التي مار�سها العدو ال�سرائيلي على 

املعنية  الأجهزة  من  وطلبت  الهاتف،  �سبكة 

هذا  ووقف  لتتبع  الالزمة  الجراءات  كل  اتخاذ 

العتداء ال�سريح على لبنان و�سيادته. واأبرقت 

العام لالأمم املتحدة بان كي مون  الأمني  اىل 

لبنان  العاملة يف جنوب  الدولية  القوة  وقائد 

على  احتجاجاً  غراتزيانو،  كالوديو  ــرنال  اجل

لبنان  ل�سيادة  الفا�سح  ال�سرائيلي  اخلرق  هذا 

وا�ستقالله وللقرار الدويل الرقم 1701.

العدو  مــن  الفا�سح  ــداء  ــت الع ــذا  ه اأمـــام 

موقف  هو  ما  لبنان،  �سيادة  على  الإ�سرائيلي 

القانون الدويل والداخلي من هذه القر�سنة؟

املوقف القانوين من انتهــــــــاك العدو ال�سرائيلي �سبكة الهاتف اللبناين

 3- يف ارتكاب العدو الإ�سرائيلي جرمية اإرهاب دويل:

اأدى تفاقم الن�شاطات الإرهابية اىل اهتمام املجتمع الدويل مبكافحة  لقد 

هذه الظاهرة، ل �شيما بعد اأحداث 11 اأيل�ل 2001 التي وقعت يف ني�ي�رك 

ووا�شنطن وبن�شلفانيا، و�شّكلت منعطفاً دولياً بارزاً يف تزايد اجله�د الدولية 

لقمع الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه، و�شدر على اأثرها عن جمل�س الأمن القرار 

الرقم 1373 لإدانة الهجمات الإرهابية. اإل اأنه وعلى الرغم من تعّدد التفاقيات 

الآن على حتديد املفه�م  التفاق حتى  الإرهاب، مل يتم  واملعاهدات لقمع 

القان�ين لالإرهاب، ب�شبب املظاهر املختلفة لالأعمال الإرهابية و�شع�بة و�شع 

الأفعال  كل  ه�  العام،  مفه�مه  يف  فالرهاب،  لالإرهاب.  �شامل  عام  تعريف 

التي ي�ؤدي ارتكابها اأو الإعالن عنها اىل اإحداث ذعر عام يخلق بطبيعته خطراً 

عاماً، فه� يعني ال�شتخدام العمدي واملنظم ل��شائل من طبيعتها اأن تن�شر 

اأو  ال�شحية  لتعجيز  التخ�يف  كا�شتخدام  حمّددة،  اأهداف  اىل  لل��ش�ل  الرعب 

ال�شحايا ومهاجمتهم، اأو ن�شر الرعب با�شتخدام العنف، والأعمال الإرهابية يف 

مدل�لها العام ت�شمل كل الن�شاطات التي تعترب تهديداً لأمن و�شالمة وا�شتقرار 

املجتمع الدويل، اأو التي تعترب ا�شتفزازاً خطرياً للم�شاعر والقيم الإن�شانية.

�شبكتي  على  القر�شنة  باأعمال  الإ�شرائيلي  العدو  به  قام  ما  فاإن  وعليه، 

الهاتف العادي واخلل�ي واإر�شال تهديدات باحلرب والعدوان لآلف من ال�شعب 

اللبناين، يعترب عمالً اإرهابياً خمالفاً جلميع امل�اثيق واملعاهدات والتفاقيات 

هذه  فاعلي  مالحقة  وت�شت�جب  الإره��اب،  تكافح  التي  الدولية  وال��ق��رارات 

الن�شاطات الإرهابية وجترميهم.

4- يف خرق العدو الإ�سرائيلي قرار جمل�ش الأمن الرقم 1701:

 ،2006 مت�ز   12 يف  بداأ  الذي  لبنان  على  الإ�شرائيلي  العدوان  اأثر  على 

ومتهيداً ل��شع حد لهذا العدوان، �شدر عن جمل�س الأمن بتاريخ 2006/8/11 

اأن  على  منه   5 الرقم  التنفيذية  الفقرة  ن�شت  حيث  1701؛  الرقم  القرار 

جمل�س الأمن يجّدد دعمه الق�ي ل�شالمة لبنان الإقليمية و�شيادته وا�شتقالله 

ال�شيا�شي �شمن حدوده املعرتف بها دولياً، وبح�شب ما ورد يف اتفاق الهدنة 

الفقرة  ن�شت  وكذلك   .1949 اآذار   23 بتاريخ  اللبناين   - الإ�شرائيلي  العام 

التنفيذية الرقم 7 من القرار ذاته على اأن جمل�س الأمن ي�ؤكد اأن  كّل الأفرقاء 

م�ش�ؤول�ن عن عدم القيام باأي حتّرك يتنافى مع الفقرة 1 ومن �شاأنه اأن ي�ؤّثر 

�شلباً يف البحث عن حّل ط�يل الأمد.

فتك�ن اأعمال القر�شنة التي قام بها العدو الإ�شرائيلي على �شبكة الت�شالت 

لبنان،  ول�شيادة   1701 الرقم  الأم��ن  جمل�س  لقرار  فا�شحاً  خرقاً  اللبنانية، 

الأمن ومنظمة الأمم املتحدة ل��شع حد للخروقات  وت�شتدعي تدخل جمل�س 

الإ�شرائيلية املتمادية على لبنان و�شيادته خالفاً للعه�د وامل�اثيق واملعاهدات 

والتفاقات والقرارات الدولية.

على �سعيد القانون اللبناين

�سنداً  الإرهاب  جرم  ت�سّكل  ال�سرائيلية  القر�سنة  اأعمال  اعتبار  يف   -1

للمادة 314 عقوبات:

يليها من  وما  للمادة 314  اللبناين  القان�ن  الإرهابية يف  الأفعال  تخ�شع 

املادة  هذه  عّرفت  حيث   ،1943/3/1 بتاريخ  �شدر  الذي  العق�بات  قان�ن 

الأفعال الإرهابية باأنها جميع الأفعال التي ترمي اىل اإيجاد حالة ذعر وترتكب 

ب��شائل من �شاأنها اأن حتدث خطراً عاماً. وهي من اخت�شا�س املحاكم الع�شكرية 

)م315 عق�بات(.

وقد �شّددت املادة ال�شاد�شة من قان�ن 1958/1/11 عق�بة الإرهاب ون�شت 

ي�شت�جب  وه�  امل�ؤبدة،  ال�شاقة  الأ�شغال  ي�شت�جب  اإرهابي  كل عمل  اأن  على 

الإعدام اإذا اأف�شى اىل م�ت اإن�شان، اأو نتج عنه التخريب، ول� جزئياً، يف بناية 

التعطيل يف �شبل  اأو  اأخرى،  اأو من�شاآت  اأو �شفينة  اأو م�ؤ�ش�شة �شناعية  عامة 

املخابرات وامل�ا�شالت والنقل.

وا�شتناداً اىل ذلك، فاإن ما قام به العدو الإ�شرائيلي بعملية قر�شنة اإت�شالت 

التهديد  لبنان ت�شّمنت عبارات  امل�اطنني يف  اآلف  النطاق �شملت  وا�شعة 
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وال�عيد باأعمال حربية 

قا�شية، قد اأوجدت حالة 

ذع��ر وخ���ف م��ن خطر 

ع��ام ق��د ي��ق��ِدم عليه 

هج�م  ب�شّن  العدو  هذا 

ووا�شع  مدّمر  ع�شكري 

على الأرا�شي اللبنانية 

الأب��ري��اء،  اآلف  ت�قع 

ح�شلت  ال��ت��ي  كتلك 

ال�شابقة ل  يف احلروب 

�شيما يف اإبان العدوان 

ال�شرائيلي الأخري على 

لبنان يف مت�ز 2006.

ارتــكــاب  يف   -2

الإ�سرائيلي  الــعــدو 

جرم التهديد بالقتل

                                                                  

�سنداً للمادة 574 عقوبات:

ميكن تعريف جرم التهديد باأنه كل فعل من �شاأنه بّث الرعب اأو اخل�ف يف 

نف�س �شخ�س اآخر من خطر يراد اإيقاعه ب�شخ�شه اأو مباله اأو ب�شخ�س يعرفه اأو 

يعنيه اأمره، ويك�ن مرتكباً باأحد ال��شائل التي حددها القان�ن. ويعترب التهديد 

ن�عاً من الإكراه الأدبي اأو املعن�ي، بق�شد احل�ش�ل على مطلب حمّدد اأو بق�شد 

اإزعاج ال�شخ�س املهّدد وامل�شا�س باأمنه وحريته ال�شخ�شية. وقد ن�شت املادة 

574 من قان�ن العق�بات على اأنه من ت�ّعد اآخر بجناية عق�بتها الإعدام، اأو 

الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة اأو اأكرث من خم�س ع�شرة �شنة اأو الإعتقال امل�ؤبد، �ش�اء 

ب�ا�شطة كتابة ول� مغفلة، اأو ب�ا�شطة �شخ�س ثالث، ع�قب باحلب�س من �شنة 

اىل ثالث �شن�ات اإذا ت�شمن ال�عيد الأمر باإجراء عمل ول� م�شروعاً اأو بالمتناع 

باإحدى  التهديد  يت�شمن  مل  اإذا  اأنه  على  عق�بات   575 املادة  ون�شت  عنه. 

دون  من  م�شافهة  ح�شل  اأنه  اإل  اأمراً  ت�شمن  اأو  اأمراً  اأعاله  املذك�رة  اجلنايات 

وا�شطة �شخ�س اآخر ق�شي باحلب�س من ثالثة اأ�شهر اىل �شنتني.

وبناًء على ذلك، ت�شّكل اأعمال القر�شنة التي ارتكبها العدو الإ�شرائيلي بحق 

اآلف امل�اطنني الآمنني يف لبنان عرب �شبكة الت�شالت، جرم التهديد بالقتل 

نتيجة بّث الرعب واخل�ف من خطر احلرب التي يراد اإيقاعها به�ؤلء امل�اطنني.

اأمن الدولة �سنداً  الإ�سرائيلي جرم العتداء على  3- يف ارتكاب العدو 

للمادة 271 عقوبات:

العتداء  »يتم  اأنه  على  اللبناين  العق�بات  قان�ن  من   271 املادة  ن�شت 

اأو يف ط�ر  اأو ناق�شاً  على اأمن الدولة �ش�اء كان الفعل امل�ؤلف للجرمية تاماً 

د�شت�رها  كتغيري  الدولة؛  اأمن  العتداء  فعل  ي�شتهدف  اأن  فيجب  املحاولة«. 

بالعنف، اأو منع ال�شلطات العامة من ممار�شة وظائفها الد�شت�رية، اأو اإثارة 

�شد  البع�س  للت�شلح  امل�اطنني  ودفع  الأهلية  احلرب  اأو  الطائفية  النعرات 

بع�شهم الآخر.

معينة.  ب��شائل  العتداء  وق���ع  عق�بات   271 امل��ادة  ن�س  يتطلب  ومل 

فعق�بة  ت�شتهدفها،  التي  اجلرمية  عق�بة  على  اجلرم  هذا  عق�بة  وتت�قف 

العتداء على اأمن الدولة الرامية اىل اإ�شعاف ال�شع�ر الق�مي والنيل من هيبة 

عق�بات(،  )م295  امل�ؤقت  العتقال  هي  الطائفية  النعرات  اإثارة  اأو  الدولة 

وعق�بة العتداء على اأمن الدولة الرامية اىل اإثارة احلرب الأهلية اأو القتتال 

الطائفي بت�شليح اللبنانيني اأو بحملهم على الت�شلح بع�شهم �شد بع�س هي 

الإعدام، وعق�بة العتداء على اأمن الدولة الرامية اىل الفتنة اأو الإرهاب هي 

الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة )م1 و6 من قان�ن 1958/1/11(.

اآلف  �شملت  ات�شالت  من  الإ�شرائيلي  العدو  به  قام  ما  اأن  يف  �شك  ول 

وال�عيد  التهديد  اللبنانية ت�شمنت عبارات  اأغلبية املناطق  اللبنانيني يف 

وت�ش�ير املقاومة وحزب اهلل بالإرهاب، والتهديد بالرد القا�شي جتاه اأي عمل 

يق�م به العدو الإ�شرائيلي، هدفه اإثارة النعرات الطائفية واملذهبية وحماولة 

للت�شلح  امل�اطنني  ودفع  والع�شبيات  الغرائز  الأهلية وحتريك  احلرب  اإ�شعال 

البع�س �شد بع�شهم الآخر وا�شتغالل الأو�شاع ال�شيا�شية التي ميّر بها لبنان يف 

هذه الظروف الع�شيبة.

املراجع:

القان�ن  الأول،  اجلزء  الد�شت�ري،  القان�ن  يف  ال��شيط  �شكر:  زهري  د.   -1

والن�شر  للدرا�شات  اجلامعية  امل�ؤ�ش�شة  ال�شيا�شية،  وامل�ؤ�ش�شات  الد�شت�ري 

والت�زيع، بريوت، 1992.

للدرا�شات  اجلامعية  امل�ؤ�ش�شة  ال��دويل،  التنظيم  املجذوب:  حممد  د.   -2

والن�شر والت�زيع، بريوت، 1998.

3- د. علي عبد القادر القه�جي: القان�ن الدويل اجلنائي، من�ش�رات احللبي 

احلق�قية، بريوت، 2001.

4- د. علي جعفر: الجتاهات احلديثة يف القان�ن الدويل اجلزائي، امل�ؤ�ش�شة 

اجلامعية للدرا�شات والن�شر والت�زيع، بريوت، 2007.

5- د. حممد �شريف ب�شي�ين: املحكمة اجلنائية الدولية، 2002.

بريوت،  �شادر،  دار  ج4،  اجلزائية،  امل��ش�عة  الزغبي:  فريد  القا�شي   -6

1995، املجلد العا�شر.

دار  الثاين،  املجلد  اجلنائية،  امل��ش�عة  امللك:  عبد  جندي  القا�شي   -7

امل�ؤلفات القان�نية، بريوت، 1932.

الدولة،  اأمن  على  ال�اقعة  اجلرائم  �شرح  يف  ال�جيز  عالية:  �شمري  د.   -8

امل�ؤ�ش�شة اجلامعية للدرا�شات والن�شر والت�زيع، بريوت، 1999.

ت�سّكل اأعمال القر�سنة

التي ارتكبها العدو الإ�سرائيلي 

بحق اآلف املواطنني الآمنني

يف لبنان عرب �سبكة الت�سالت، 

جرم التهديد بالقتل نتيجة

بّث الرعب واخلوف من خطر 

احلرب التي يراد اإيقاعها

بهوؤلء املواطنني







�آب/�أيلول

اإعداد:

ندين البلعة

موؤمتر�ت

2
0
0

8

ملحة تاريخية

يف  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي  املجل�س  اأن�����ش��اأ 

الأ�شماء  خلرباء  العاملية  املجم�عة  املتحدة،  الأمم 

الآن  حتى  نظمت  التي   ،1965 العام  اجلغرافية 

ت�شعة م�ؤمترات و24 دورة للخرباء.

باإ�شم  العربية  املجم�عة  تاألفت   1971 والعام 

امل�اقع  اأ�شماء  لت�حيد  ال��ع��رب  اخل���رباء  »حلقة 

بدع�ة  ُعقد  حيث  العربي«،  ال�طن  اجلغرافية يف 

من جامعة الدول العربية وبتنظيم وزارة الثقافة 

يف لبنان، امل�ؤمتر العربي الأول يف بريوت )بح�ش�ر 

16 دولة عربية(، تقّرر خالله ا�شتخدام نظام عربي 

م�ّحد لنقل الأ�شماء اجلغرافية من الأحرف العربية 

اىل الأحرف الالتينية. ُرفع هذا النظام اىل املجل�س 

لإقراره  املتحدة  الأمم  يف  والجتماعي  القت�شادي 

ذات  العاملية  املنظمات  جميع  على  وتعميمه 

ال�شلة، وللعمل به كنظام وحيد مطّبق يف العامل.

امل�ؤمتر  يف  املتحدة،  الأمم  عن  �شدر  وبالفعل 

الثاين للخرباء العامليني لت�حيد الأ�شماء اجلغرافية 

بع�س  مع  قرار   ،1972 العام  لندن  يف  املنعقد 

التعديالت، ُدعَي »ورقة بريوت املعّدلة«.

تطبيق  يف  �شع�بات  العربية  ال��دول  واجهت 

املتحدة  الأمم  فاأو�شت  املعّدل«،  بريوت  »نظام 

يف امل�ؤمتر ال�شابع الذي ُعقد يف ني�ي�رك العام 

اجتماعاً  العربية  الدول  جامعة  تعقد  باأن   ،1998

للخرباء، لتذليل ال�شع�بات ورفع احلل�ل اىل الأمم 

املتحدة.

 ،2006 ني�شان  يف  ڤيينا  م�ؤمتر  هام�س  وعلى 

العربية،  الهيئة  يف  اللبناين  امل��ن��دوب  دع��ى 

من  تكليفه  )بعد  خري�س  م��ارون  الركن  العميد 

الثالث يف  العرب( اىل عقد امل�ؤمتر  قبل اخلرباء 

بريوت العام 2006 )الثاين يف ليبيا(، حيث اتفق 

املجتمع�ن على نظام »َرْوَمَنة« نهائي يق�م على 

الالتينية،  اىل  العربية  من  اأح��رف  لنقل  اأبجدية 

ق�اعد  تراعي  الأبجدية،  لهذه  تطبيقية  وق�اعد 

الأ�شماء  لنقل  العاملية  والت��شيات  العربية  اللغة 

اجلغرافية... وبالتايل جتد حل�لً لكل امل�شاكل التي 

اللهجات  بجميع  العربية  الأ�شماء  نقل  اعرت�شت 

املحلية للدول املنت�شبة اىل ال�شعبة العربية.

املوؤمتر الرابع: نحو اأطل�ش عربي موّحد

القان�نية  للبح�ث  العربي  املركز  من  بدع�ة 

ومن  العربية  ال��دول  جلامعة  التابع  والق�شائية 

مارون  الركن  العميد  يوؤكد  الأهمية«  بالغة  دللت  اجلغرافية  »لالأ�سماء 

خري�ش مدير ال�سوؤون اجلغرافية يف اجلي�ش اللبناين، »فهي هوية الأماكن 

وال�سكان، تعطيهم قيمة اإجتماعية واقت�سادية وتاريخية... لذا اجته العامل 

وديني  واجتماعي  ثقايف  كاإرث  عليها  للحفاظ  الأ�سماء  هذه  توحيد  اىل 

لل�سعوب«.

عقب »املوؤمتر العربي الرابع لالأ�سماء اجلغرافية« الذي اأقيم يف بريوت 

يف حزيران املا�سي كان لنا لقاء مع العميد الركن خري�ش، حيث ا�ستو�سحناه 

املقررات التي خل�ش اليها املوؤمتر وخلفيته العلمية والتاريخية. 

لأنها ه�ية الأماكن وال�شكان

الأ�سماء اجلغرافية 

العربية يف

موؤمتر رابع
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العميد الركن 

مارون خري�ش

نحو اأطل�ش

عربي موّحد



الأ�شماء  خلرباء  العربية  ال�شعبة 

قيادة  من  وبتنظيم  اجلغرافية 

مديرية   - اللبناين  اجلي�س 

امل�ؤ�ش�شات  روؤ���ش��اء  عقد  اجلغرافية،  ال�����ش���ؤون 

اجلغرافية  الأ���ش��م��اء  هيئات  وروؤ���ش��اء  اجلغرافية 

وخرباوؤها »امل�ؤمتر العربي الرابع لالأ�شماء اجلغرافية 

2008« يف بريوت.

َهَدف هذا امل�ؤمتر اىل ما ياأتي:

وتطّ�ر  امل�ّحد  العربي  النظام  مناق�شة   •
كتابة الأ�شماء اجلغرافية يف الدول العربية.

لفظ  وت��اأث��ري  العربية  اللهجات  ت��اأث��ري   •
هذا  على  الرومانية  بالأحرف  اجلغرافية  الأ�شماء 

اللغة  على  الدخيلة  الأ�شماء  يف  )البحث  النظام 

العربية من اللغات الغربية(.

جمال  يف  العربية  الدول  اأن�شطة  عر�س   •
امل�شطلحات  وتط�ير  اجلغرافية  الأ�شماء  ت�حيد 

املعاجم  لبناء  اآل��ي��ة  وو���ش��ع  كتابتها  ومعاجلة 

املبنية  والإلكرتونية(،  )ال�رقية  امل�ّحدة  العربية 

على ق�اعد البيانات وُنُظم املعل�مات اجلغرافية.

الأ�شماء  لنقل  اآيل  برنامج  بناء  درا�شة   •
الالتينية  اىل  العربية  الأح���رف  م��ن  اجلغرافية 

لكتابة  امل�ّحد  العربي  الأطل�س  بناء  اىل  ت��شالً 

الأ�شماء اجلغرافية على اخلرائط بالطرق احلديثة.

يف  العربي  التعاون  �شبل  امل�ؤمتر  يف  ن�ق�شت 

نظام  وتطبيق  اجلغرافية  الأ�شماء  ت�حيد  جمالت 

جمال  يف  والدولية  العربية  وال��ق��رارات  ب��ريوت 

الإلكرتوين  امل�قع  وتط�ير  اجلغرافية  الأ�شماء 

www.( لل�ش�عب�ة الع�ربي��ة على �شفح�ة الإنت�رنت

adegn.org( واعتماد مقر دائم لل�شعبة يف مبنى 
جامعة الدول العربية يف بريوت.

والأ�شاتذة  للجامعات  معر�س  امل���ؤمت��ر  تخلل 

والهند�شة،  العمارة  جم��ال  يف  فيها،  الباحثني 

ول�شركات خا�شة تعمل يف م�شمار العل�م اجلغرافية 

اجل���ي  والت�ش�ير  اخل��رائ��ط  �شناعة  جم��ال  يف 

امل�اقع  على  والدللة  التعّقب  وبرامج  والف�شائي 

.)Tracking( اجلغرافية

ُق�شم امل�ؤمتر اىل 14 جل�شة اأدارها روؤ�شاء ال�ف�د 

العرب  اخل��رباء  من  مقررون  ي�شاعدهم  العربية 

علمية  ورقة   25 اأثنائها  وُقّدمت يف  امل�شاركني، 

بينها 13 ورقة من ال�فد اللبناين.

مقررات املوؤمتر

عبد  ال�شفري  تراأ�شها  التي  اخلتامية  جل�شته  يف 

الدول  جلامعة  العام  الأمني  ممثالً  ال�شلح  الرحمن 

جامعة  �شملت  ت��شيات  امل�ؤمتر  اأ�شدر  العربية 

واحلك�مات  لال�شك�ا  العامة  والأمانة  العربية  الدول 

العربية. ويف ما يلي الت��شيات:

1- جامعة الدول العربية:

الأ�شماء  لنقل  امل�ّحد  العربي  النظام  • تعميم 
وحّثها  الأع�����ش��اء  ال���دول  جميع  على  اجلغرافية 

اجلغرافية  الأ���ش��م��اء  كتابة  يف  تطبيقه  على 

ورفع  والالفتات،  اخلرائط  على  الالتينية  بالأحرف 

جلامعة  العامة  الأمانة  اىل  ُوجدت  اإذا  املالحظات 

الدول العربية، خالل �شتة اأ�شهر من ت�شلم النظام.

الإقت�شادي  املجل�س  اىل  ر�شالة  ت�جيه   •
لإعالمها  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع  والج��ت��م��اع��ي 

بنتائج امل�ؤمتر العربي الرابع لالأ�شماء اجلغرافية، 

النظام لدى جميع  اليها اعتماد هذا  والطلب 

املنظمات العاملية املعنية.

اجلغرافية  الأ�شماء  ت�حيد  م��ش�ع  • اإيالء 
الهتمام  العربية  ال��دول  جميع  �شعيد  على 

الهيئة  �شمن  العمل  على  وحّثها  ال���الزم، 

لإ�شدار  متهيداً  وجلانها،  املنتخبة  العربية 

املعجم العربي امل�ّحد لالأ�شماء اجلغرافية.

العربية  الدول  جميع  ع�ش�ية  تاأكيد   •
امل�شاركة  على  الدول  هذه  وحّث  ال�شعبة  يف 

خلرباء  والع�شرين  اخلام�شة  ال��دورة  يف  بق�ة 

يف  كينيا  يف  �شتقام  التي  املتحدة  الأمم 

اأيار 2009.

لل�شعبة  الإداري����ة  الهيئة  اإنت�داب   •
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ال�شعبة  تقرير  وتقدمي  العاملية  ال��دورة  حل�ش�ر 

العربية فيها.

اعتماد  على  امل�افقة  اإ�شدار  على  • العمل 
مقراً  ب��ريوت  يف  العربية  ال��دول  جامعة  مبنى 

دائماً لل�شعبة.

القت�سادي  للمجل�ش  العامة  الأمــانــة   -2

:)ESCWA( والجتماعي لغرب اآ�سيا

اىل  الرابع  للم�ؤمتر  النهائي  التقرير  • رفع 
والجتماعي  القت�شادي  للمجل�س  العامة  الأمانة 

الأممية  املجم�عة  اىل  لإحالته  املتحدة  ل��الأمم 

خلرباء الأ�شماء اجلغرافية.

والتن�شيق  للتعاون  املنا�شبة  الآليات  • اإقرتاح 
مع الهيئة الإدارية لل�شعبة العربية خلرباء الأ�شماء 

 Arabic Division of Experts on( اجلغرافية

.)Geographical Names - ADEGN
لل�شعبة  الإداري��ة  الهيئة  مع  التن�شيق   •
العامة  ب��امل���ؤمت��رات  يتعلق  م��ا  يف  العربية 

التابعة  اللجان  قبل  م��ن  امل��ع��ق���دة  وال����دورات 

اجلغرافية  الأ�شماء  ت�حيد  واإي���الء  ورعايتها  لها 

العناية الكافية.

3- احلكومات العربية:

العربي  امل�ؤمتر  عن  ال�شادر  النظام  • اإقرار 
بريوت  يف  املنعقد  اجلغرافية  لالأ�شماء  الثالث 

جميع  يف  م���ّح��د  كنظام  وا���ش��ت��خ��دام��ه   2007

من  اجلغرافية  الأ���ش��م��اء  لنقل  العربية  ال���دول 

العربية اىل الالتينية.

العربية  لل�شعبة  الإدارية  الهيئة  اإنتخاب   •
الأ�شماء اجلغرافية وت�شمية جلانها واإر�شالها  خلرباء 

خالل �شهرين اىل رئي�س الهيئة الإدارية.

اإذا  النظام  هذا  على  مالحظات  اإر�شال   •
العربية  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  اىل  وجدت 

- املجل�س الإقت�شادي والجتماعي.

اجلديدة  واخلرائط  والأطال�س  املعاجم  • اإ�شدار 
ق�اعد  مع  يت�افق  مبا  منها  ال�شادرة  وحتديث 

النظام اجلديد.

امل��دار���س  على  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  تعميم   •
واجلامعات وامل�ؤ�ش�شات العامة واخلا�شة.

لالأ�شماءاجلغرافية  دائمة  وطنية  هيئة  • اإن�شاء 
اجلغرافية  الأ���ش��م��اء  بجمع  ُتعنى  بلد  ك��ل  يف 

ت�حيد  بغية  وا�شتعمالها  وحفظها  وت�حيدها 

املرجعية.

ل�ائح  يف  اجل��غ��راف��ي��ة  الأ���ش��م��اء  جمع   •
ال��دول  جامعة  يف  الثقافية  ل���الإدارة  وتقدميها 

العربية.

4- احلكومة اللبنانية:

خلرباء  اخلام�س  العربي  امل�ؤمتر  • اإ�شت�شافة 
الأول  الن�شف  خالل  بريوت  يف  اجلغرافية  الأ�شماء 

من العام 2010.

لنقل  امل�ّحد  العربي  النظام  تطبيق   •
الذي  الالتينية  الأح���رف  اىل  اجلغرافية  الأ�شماء 

الالزمة  الإج��راءات  واتخاذ  الثالث  امل�ؤمتر  يف  اأقّر 

لتطبيقه يف لبنان.

الدول  جامعة  اىل  امل�ؤمتر  نتائج  اإحالة   •
العربية لإجراء الالزم.

الت��شيات  مع  التقرير  عن  ن�شختني  • اإحالة 
للمجل�س  العامة  الأمانة  ال�شادرة عن امل�ؤمتر اىل 

 )ESCWA( اآ�شيا  لغرب  والجتماعي  القت�شادي 

اىل  ب�ا�شطتها  لرفعها  ب��ريوت،  يف  املتمركزة 

.)ECOSOC( الأمانة العامة لالأمم املتحدة

ال�طنية  الهيئة  لإن�شاء  الالزم  القرار  • اإتخاذ 
الدائمة لالأ�شماء اجلغرافية.

جلامعة  العامة  الأمانة  اىل  ر�شمياً  • الطلب 
لعتماد  يلزم  ما  واإج��راء  امل�افقة  العربية  ال��دول 

كمقر  ب���ريوت  يف  العربية  ال���دول  جامعة  مقر 

دائم لل�شعبة العربية خلرباء الأ�شماء اجلغرافية.

اأخرياً، ويف اإطار تقييمه لأهمية ما حققه لبنان 

من خالل هذا امل�ؤمتر يق�ل العميد الركن خري�س: 

العمل  جم��ال  يف  الرائد  دوره  دائماً  للبنان  ك��ان 

العربي امل�شرتك.

كان  اجلغرافية  الأ�شماء  بت�حيد  يتعلق  ما  ويف 

للبنان اإ�شهام مهم جداً بداأ منذ العام 1971.

الأمم  اأ�شم�اء يف  نق�ل  بنظ�ام  احل�ق  وه� ميلك 

املطب�ّق  بريوت«  »نظ�ام  با�شم  ي�شج��ل  املتح�دة 

يف ال�دول العربي�ة جميعه�ا )مع بع�س الت�شرف(.





�آب/�أيلول

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

متاحف يف بالدي

2
0
0

8

ــق  ــّل ــع ـــعـــزم وت ب

باحلياة  �سديدين 

جنح  وتفا�سيلها 

ار  ن�سّ ــارل  �ــس الــفــنــان 

احلرب  على  التغّلب  يف 

وويالتها بتحويل �سظاياها 

مات  جم�سّ اىل  وحديدها 

ورائعة  فــريــدة  فنية 

وال�سلم  باحلياة  ت�سّج 

كيف  اأمــــا  ـــفـــرح.  وال

املــدّمــرة  لل�سظايا 

تتحّول  اأن  والقاتلة 

اىل حتف فنية رائعة 

وفريدة؟ وكيف للجماد 

تدّب  اأ�سخا�ش  اىل  يتحّول  اأن 

فيهم احلياة؟ كل احلكاية 

اللبناين  املــبــدع  مــع 

برهن  الــذي  ار  ن�سّ �سارل 

ال�سالم  به يخدم  ما يقوم  اأن 

اليوبيل  جائزة  فا�ستحّق 

العاملي لل�سالم العام 

.2006

املبدع ينتقم 

من احلرب 

بالفن واجلمال
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حرب ولعب

حت�يل  ف��ك��رة  ت��ك��ن  مل 

ال�����ش��ظ��ي��ة ال��ف��ّت��اك��ة اىل 

حلظتها  وليدة  فنية  حتفة 

جمع  ف��ه���اي��ة  و���ش��اع��ت��ه��ا. 

منذ  لزم���ت  احل���رب  �شظايا 

الذي  ار  ن�شّ �شارل  ال�شغر 

نريان  و�شط  الن�ر  اأب�شر 

احلرب. وبدل اللعب مع 

الله�  اىل  اآن��ذاك  ان�شرف  جيله،  اأبناء 

 - ال�الد  م�شغل  يف  القابعة  واخلر�ش�ات  باحلديد 

احلداد - لين�شرف بعدها اىل جمع ال�شظايا.

يف  البتدائية  الدرا�شة  فرتة  اىل  احلكاية  تع�د 

الأقد�س يف قريته رحمال  مدر�شة راهبات القلب 

)ق�شاء عاليه( حيث كان والده ميار�س مهنة احلدادة 

الفرجنية يف م�شغل م�ج�د يف الطابق ال�شفلي 

للمنزل الذي كان�ا يقطن�نه، وكان من البدهي اأن 

يتاأثر بالأج�اء املحيطة، ومن هنا انطلقت ه�ايته 

الذي  ال�الد  مب�شغل  املدع�مة  الفنية 

لتحقيق  الالزمة  العّدة  فيه  تت�افر 

الغيث  اأول  فكان  اله�ايات،  تلك 

جمم�عة فنية من 

»ع�����اّلق�����ات« 

امل��ف��ات��ي��ح 

ح�اىل  �شمن 

500 عالّقة.

مع مرور 

اىل  ه�اياته  تعّززت  ال�شن�ات 

الإ�شرائيلي  الجتياح  ك��ان  اأن 

ما  وعانى   1982 العام  للبنان 

عاناه من حرب اجلبل وويالتها، 

وتاأثريها  احل��روب  برهبة  �شعر 

امل�شاعف على الأجيال وال�طن، 

القتل  حم��ارب��ة  ف��ك��رة  فكانت 

وال�شالم،  بالت�شامح  وال��دم��ار 

وبتح�يل ال��شائل املدّمرة ذاتها 

اىل ر�شالة حمبة تهدف اىل نبذ 

احلروب ومفاعيلها...

نحو الحرتاف

يف بريوت بداأ الحرتاف الفني من خالل م�شغل 

خا�س خ�ش�س فيه حّيزاً من وقته ل�شناعة ل�حات 

فنية  حديد، عر�شت يف معار�س  مات من  وجم�شّ

يف خمتلف املناطق اللبنانية.

ل  وحدها  امل�هبة  اأن  متاماً  ار  ن�شّ �شارل  يعلم 

تكفي ل�شياغة الأعمال و�شقلها يف ق�الب الكمال 

واملطالعة  بالدرا�شة  تنميتها  يجب  بل  والروعة 

املتخ�ش�شة، لذلك التحق ب�»اأكادميية ميكال اجنل�« 

الديبل�م  ���ش��ه��ادة  ون���ال 

بالر�شم الفني العام 1992، ما �شاعده على بل�غ 

و�شط  الفنية.  اأعماله  احلايل يف جميع  امل�شت�ى 

�شجيج املدينة ال�شناعية يف منطقة �شد الب��شرية 

ار للحدادة الفرجنية. الداخل  تقع ور�شة �شارل ن�شّ

فه�  منه،  ال�شمايل  بالق�شم  يفاجاأ  املكان  اىل 

عاملني  بني  وي�شعنا  الأماكن  بقية  عن  يختلف 

خمتلفني ومتناق�شني. الأول ميثل �شجيج العمل 

الثاين  اأما  مكان.  كل  يف  املرمية  احلديد  وقطع 

فياأخذنا اىل عامل احلرب وماآ�شيها عرب الفن فرحاً 

مرتدياً ثياباً من �شظايا وحديد.

يق�ل �شارل: عندما كان عمري 8 �شن�ات �شقطت 

�شظية اإحدى القذائف يف منزل 

اأحد اجل��ريان. يف 



الي�م التايل جاء جارنا واأعطى اأبي ال�شظية وطلب 

اليه اأن يحّ�لها �شكيناً. ا�شتغربت بادئ الأمر و�شاألت 

والدي عن هذا الطلب الغريب، وجاءين اجل�اب يف 

اأن يذبح  عيد ميالدي حني طلب والدي من جارنا 

اأهمية  علمت  عندها  ال�شكني.  بتلك  خروفاً  يل 

اآخر  ن�ع  اأي  من  حّدة  اأكرث  املادة  فهذه  ال�شظايا، 

الأم�ر.  التي ت�شتعمل عادة ملثل هذه  من امل�اد 

الأماكن  جميع  من  ال�شظايا  اأجمع  بداأت  وعندها 

التي ت�جد فيها

�شارل  وجد  الزمن،  م��رور  مع 

قطع  من  الكثري  اأم��ام  نف�شه 

ما  يعرف  يكن  ومل  ال�شظايا 

ا�شتفاقت  اأن  اىل  بها  يفعل 

النتقام من احلرب  عنده حا�شة 

اأع���ام  منذ  معه  حملها  التي 

ومل��ع��ت ف��ك��رة حت���ي��ل ه��ذه 

فنية،  اأع��م��ال  اىل  ال�شظايا 

فا�شتخدمها م�اداً اأولية لتحقيق 

روؤيته الفنية.

عندما باع قطعته الأوىل، 

حتّم�س وقّرر املتابعة، وحّ�ل 

الكثري من القطع اىل ل�حات فنية خمتلفة. 

مل يعد هدفه البيع فقط، فقد احتفظ لنف�شه 

بالكثري من القطع وه� يرف�س بيعها ليزّين 

املكان  ل��ه  يجد  عندما  اخل��ا���س  متحفه  بها 

املنا�شب.

ل حدود لالإبداع

من�ط  واالأم��ر  لديه،  واالبتكار  لالإبداع  ح��دود  ال 

بت�افر عّدة العمل، اأي ال�شظايا. لذلك جتده يج�ب 

واحد:  وهدفه  عنها  بحثاً  لبنان 

حت�يل امل�ت اىل فرح! وما كان 

زادت  اأن  اإل   2006 مت�ز  حلرب 

اأن  بعد  وتن�عاً  غنى  جمم�عته 

عاد من مناطق اجلن�ب 

ثر  اإ
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العمليات  انتهاء 

بامل�اد  مليئة  وجعبته  الع�شكرية 

الأعمال  »اأغ��ل��ب  يق�ل:  الأول��ي��ة. 

مت�ز  ح��رب  يف  اأجن��زت��ه��ا  الفنية 

عاطالً  اللبناين  ال�شعب  كان  عندما 

عن العمل بفعل الق�شف الي�مي. مل 

اأكن اأوفّر ن�شرة اأخبار ملعرفة املناطق 

التي كانت تتعّر�س للق�شف، لأق�شدها 

يف ما بعد للململة �شظايا احلرب«. ثم 

كانت حرب نهر البارد، لت�شّكل هي اي�شاً، 

حافزاً جديداً. ه� ل يحّ�ل احلديد اأو يلينه 

ل  فريدة  يداه  تخرجها  التي  و»القطعة« 

اأبّدل مثيل لها: »اأنا  ل 

املعدنية  طبيعتها  يف 

اأو  �شكلها  يف  اأت��دّخ��ل  ول 

امل�ج�دة  احلركة  بنيتها. 

يف ال�شظية هي التي ت�حي 

»جعلكة  معني.  ب�شكل  يل 

احلديد هذه ل اأ�شتطيع اأن اأ�شنع مثلها«. يق�لها 

»امل���زارع«.  م  جم�شّ ت�شميم  يف  منهمك  وه��� 

ويت�قف قليالً ثم ي�شيف: »عندما تك�ن ال�شظايا 

اأق�م  والدمار،  احلرب  نتاج  اأنها  اأن�شى  يدي  بني 

بتح�يل طبيعتها القاتلة اىل حياة، بهذه الطريقة 

اأ�شع عدوي يف منزيل واأحبه«.

لبنان املنت�سر دائماً

كرثة التماثيل امل�ج�دة يف املكان تروي حكايات 

هي  اأو  معيناً،  واقعاً  تعك�س  ل�حة  فكل  عديدة، 

وم�شن�عة  الي�مية  احلياة  مظاهر  من  م�شت�حاة 

بفنية عالية وخيال وا�شع. على �شبيل 



205

اجلي�ش - العدد رقم 279/278

ل  ملثا قطعة ا ه��ن��اك 

الطائفي  ال�اقع  تعك�س 

يف لبنان. وهي عبارة عن 

اليها  اأ�شاف  �شاحنة  �شظية 

ويدين.  راأ���ش��اً  ار  ن�شّ �شارل 

�شخ�شية  فيها  راأى  البع�س 

�ش�رة  تعك�س  اأنها  اعترب  الآخ��ر  والبع�س  قدي�س 

رجل دين... كاأنها متنح من يراها ما يطمح اليه.

فالح،  يحلبها  بقرة  ع��ن  ع��ب��ارة  اأخ���رى  قطعة 

والالفت فيها اأن �شرعها ر�شا�شة.

باأدوات  ي�شّج  الذي  امل�شغل  من  اآخر  مكان  يف 

م ل�شياد �شمك يحمل بيده  احلرب، ي�شت�قفك جم�شّ

�شّنارة ويف اأ�شفلها ر�شا�شة، فهل ت�شبح الر�شا�شة 

لالإجابة:  الن�شيط  احلداد  ي�شارع  »رزقة حلاملها«؟ 

اأ�شاب  »رزقة لدى من يطلق الر�شا�س ففي حال 

ارتزق«...  قد  بذلك  يك�ن  ما  �شخ�شاً  وقتل  هدفه 

اأن  اأمل  »على  بعدها:  ليتابع  يبت�شم ممازحاً  ثم 

تك�ن �شلة القتل فارغة ويك�ن لبنان 

املنت�شر اأخرياً«.

ال�ش�اريخ  اأحد  داخل  من  ويطل 

متثال »طائر ال�شالم« الذي ي�شبهه 

الفينيق« املنبعث  ب�»طائر  �شاحبه 

به  يعني  وه�  رم��اده  من  حياً  دوم��اً 

احلروب  على  دوم��اً  املنت�شر  لبنان 

وماآ�شيها.

حديد ومو�سيقى وانتظار!

ال�شيارات  م��ن  املتطايرة  ال�شظايا 

فنياً،  م�شرياً  بدورها  وج��دت  واخل��زان��ات 

و�شظية  عَلماً،  حتّ�لت  ماء  خزان  ف�شظية 
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�شاحنة مق�ش�فة حتّ�لت �شر�شف طاولة اأو رداء.

ل�شارل نظرته اخلا�شة اىل قطع احلديد، فه� 

ل يكتفي با�شتعمالها يف نطاق عمله وح�شب 

ع ليحّ�لها اىل حتف م��شيقية مثل  بل يت��شّ

الكمنجة التي يعر�شها، والتي لل�هلة الأوىل 

با�شتثناء  احلقيقية  عن  تفريقها  ميكن  ل 

�ش�ت النغمات، كذلك بع�س الل�حات التي 

ر�شمها م�شتعمالً احلديد ع��شاً عن الأقالم 

والأل�ان.

متثال  اأم����ام  فنقف  اجل���ل��ة  نكمل 

»املنتظر اللبناين« اجلال�س على مقعد 

التي  النتظار  حالت  داً  جم�شّ حديدي 

اللبناين: يف مركز لل�شمان  يعي�شها 

الجتماعي، اأو يف ال�شفارات الأجنبية، 

يف  ي�ؤن�شه  َم��ن  ينتظر  من  وثمة 

وحدته وقد طال انتظاره فانحنى ظهره وطالت 

وه�  مل��ن«  »الغلبة  متثال  اىل  حليته...ون�شل 

عبارة عن �شخ�شني »يتكاب�شان«، وقد جاءت الفكرة 

انطالقاً من واقع احلياة الذي يربهن دائماً اأن ل اأحد 

ال�شالم  فكان  لغريه،  ال�شالم  يتمّنى 

وقد  »كبا�س«.  معركة  املنتظر 

جلنة  اىل  التمثال  ه��ذا  اأه��دى 

العاملي«  ال�����ش��الم  »ي����م 

العام  درعاً  منحته  التي 

 2007  -  2006

مب��ن��ا���ش��ب��ة »ي����م 

العاملي«  ال�شالم 

الذي 

 20 يف  ب��ه  حتتفل 

اأيل�ل من كل �شنة.

من اجلهات الأربع

»الغجرية«  مت��ث��ال  اأم���ا 

وحجماً  فيفر�س نف�شه �شكالً 

ي�حي  ال�شظايا  بع�س  لأن 

للفنان ن�ع العمل الفني.

�شارل  الفنان  �شاألنا  واإذا 

ار عن الفرق بني الر�ش��م  ن�شّ

»النح�ت  ق�����ال:  والنح�ت 



الر�شم  م��ن  اأ���ش��ع��ب 

يف  ر���ش��م��اً  يتطّلب  لأن���ه 

يف  ونحتاً  الأوىل  املرحلة 

الر�شم  اأما  الثانية.  املرحلة 

فرناه من جهة واحدة، بينما 

املنح�تة نراها من اجلهات 

ال�شظايا  بع�س  الأرب����ع. 

يفر�س واقعه على النحات، 

والقلق  ال�شراع  هنا  م��ن 

 - النحات  يعي�شهما  اللذان 

وهذا  العمل  اأثناء  يف  الفنان 

يتطّلب تفرغاً ووقتاً...«.

اأم��ام  ك��ان��ت  ج�لتنا  يف  الأخ����رية  املحطة 

وه�  اللبناين  العلم  رافعاً  »اجلندي«  متثال 

جلبها  كبري  قيا�س  �شظايا  م��ن  م�شن�ع 

تقّدم  بعدما  للذخرية،  اجلي�س  خمزن  من 

والتمثال  عليها.  للح�ش�ل  خطي  بطلب 

وه�  كلغ،  وزنه 200  بقيا�س 270*110، 

احتفال  �شيقّدمه اىل قيادة اجلي�س )يف 

لت�شحياتها  تقدير  عرب�ن  لحقاً(  يحدد 

وبط�لتها، خ�ش��شاً اأن التمثال م�شن�ع 

التي  وال�ش�اريخ  القذائف  �شظايا  من 

يف  انت�شاراته  اجلي�س  بها  �شّطر 

املعارك التي خا�شها �شد العدو و�شد 

الإرهاب.

اأمنية

ار ي�شنع من امل�ت  اإن �شارل ن�شّ يق�ل البع�س 

وتربد  ال�شظايا  تنقطع  اأن  فيتمنى  ه�  اأما  فناً، 

وت�شع  امل�شّلح  الق�شف  وي�شكت  البنادق  اأف���اه 

احلرب اأوزارها، اىل الأبد.

وكيف  حينها؟  �شتفعل  م���اذا 

�شتنجز متاثيلك؟ ل خ�ف على 

و�ش�ف  احل��دي��د«  »رف��ي��ق 

اأتدّبر اأمري...

يق�ل:  اخل��ت��ام  ويف 

»اأن�����ا اأط���م���ح اىل 

عاملية  ���ش��ه��رة 
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- مركز فريد متى للفن�ن، احلمرا )1992(.

- درج الفن، الأ�شرفية )1993 و1995 و2008(.

- مهرجانات احلمرا )1996، 1997، 1998(.

- معر�س الفن الت�شكيلي يف را�شيا )1993(.

يف  الأرث���ذك�����س  لل�شريان  النجمة  جمعية  معر�س   -

الأ�شرفية )1994 و1995(.

- ال�شفارة الأمريكية يف ع�كر )1997 و1998(.

- مهرجانات ج�نيه )1998(.

- ذكرى قانا الأوىل - ال�شرفند )1997(.

- »غاردن �ش�« يف ميدان �شباق اخليل )2007(.

- معر�س انطليا�س )2007(.

- دير القلعة - بيت مري )2007(.

- نال عدة �شهادات تقدير ور�شائل تهنئة من منظمات 

وحركات حملية وعاملية.

معار�ش وتقدير

لأبرهن للعامل جمال الفن الذي ميكن اأن ينتجه اللبناني�ن حتى من 

خالل الدمار وامل�ت«.

اأيديهم اىل  الرمل بني  اأن يتحّ�ل  البع�س  يتمنى 

وحّ�ل  اأمنيته  حّقق  فقد  ار  ن�شّ �شارل  اأم��ا  ذه��ب. 

بيديه �شظايا احلديد القاتل اىل قطع فنية.

ال�سور

من اأر�سيف الفنان
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اجلبل  هــذا  لبنان،  يف  اإن  ر�سا،  يا  »اإ�سمع 

املقّد�ش، قمة لعلها من اأجمل قمم اهلل على 

الأر�ش، هي �سيعتي راأ�ش املنت«.

د. اأني�س فريحة

راأ�ش املنت هي اأي�ساً بلدة جمموعة من الأعالم 

لبنان  تاريخ  يف  كبري  �ساأن  لهم  كان  الذين 

فريحة،  اأني�ش  املثال:  �سبيل  على  ومنهم 

عجاج نويه�ش، �سعيد فريحة، وجنيب �ساحلة. 

املعماري  برتاثها  اجلميلة  البلدة  وهــي 

بكد  اأبناوؤها  يعمل  والتي  البا�سق،  و�سنوبرها 

للمحافظة على ما فيها من اإرث ثقايف وح�ساري، ولإغناء هذا الإرث وتعزيزه.

جولتنا يف راأ�ش املنت غا�ست يف حكايات وعّرجت على معامل جميلة وحمطات بارزة، وتعّرفت 

اىل جهود بّناءة يف خمتلف امليادين.

جميلة تتعم�شق على ب�ا�شق ال�شن�بر وتتم�شك باجلذور

نت
مل

ش ا
�

راأ

حا�سنة الرتاث املعماري اللبناين 

والأعالم والفنون

تاريخها عريق... و�سكانها الأوائل ينت�سبون 

اىل الع�سر العبا�سي

�شاخمة،  ه�شبة  على  تقع  التي  امل��نت  راأ���س 

تزيدها  ال�شن�بر  من  كثيفة  غابات  جبينها  تكلل 

اأكرث  مربعاً،  كيل�مرتاً   30 م�شاحتها  وجمالً.  روعة 

من 60 باملئة منها مغطاة بال�شن�بر وال�شنديان 

والزيت�ن.

الأعلى،  املنت  كتف  على  الراب�شة  البلدة  هذه 

تعل� عن �شطح البحر نح� 800م، حتى اإذا انت�شبت 

�شن�برة  اأعلى  عند  ال�1000م  بلغت  كلياً  قامتها 

فيها.

 - ب���ريوت  ط��ري��ق  ن�����اٍح:  ث��الث  م��ن  تبلغها 

امل�نتيڤردي - قرطا�شة - راأ�س املنت )25 كلم(، 

اأو طريق احلازمية - العبادية - روي�سة البل�ط - 

راأ�س املنت )35 كلم(، اأو طريق املديرج - حمانا 

- دير احلرف - راأ�س املنت )40 كلم(.

دير   - حمانا  �شرقاً:  جاراتها،  بني  هانئة  وهي 

غرباً:  اجلعماين.  وادي  �شمالً:  اأر�ش�ن.   - احلرف 

وادي  )ع��ن��اق  وامللقى  الق�شيبة   - قرطا�شة 

اجلعماين ووادي لمارتني معاً يف ملتقى طبيعي 

ب��ريوت(.  نهر  جم��رى  ال�شتاء  يف  ي�شّكل  �شاحر 

وجن�باً: وادي لمارتني.

اىل  يع�د  اإ�شمها  اإن  فريحة  اأني�س  اإبنها  يق�ل 

�شكلها الذي ه� ب�»�ش�رة ل�شان ممدود على قمة«. 

وقد تك�ن اتخذت ا�شمها هكذا متييزاً لها عن بقية 

القرى املحيطة بها وهي مزّنرة بغابات ال�شن�بر 

اأكرب  من  اأحراجها  اأن  حتى  واملّل�ل،  وال�شنديان 

امل�شاعات يف لبنان على الإطالق.

بها  يحيط  جزيرة  ب�»�شبه  فريحة  وي�شّبهها 

نت
مل

ش ا
�

راأ
ل 

ط
م

ى 
عل

راأ�ش املنت من اجلو



واديان عميقان من ج�انبها الثالثة، فهي بطبيعة 

العامل  عن  معزولة  منقطعة  اجلغرايف  تركيبها 

اخلارجي«. 

ن�يه�س:  عجاج  اإبنها  يق�ل  القرية  اإ�شم  عن 

املنت  معاين  من  لأن  عربي،  اإ�شم  املنت  »راأ���س 

العبادية  بني  ما  يبتدئ  جبل  وه�  اجلبل«  ظهر 

وبيت مري غرباً، ثم ياأخذ يف المتداد �شرقاً حتى 

راأ�س  فعلى  فال�غا.  وجبل  وقرنايل  فال�غا  يبلغ 

ال�اديني بني  ملتقى  الذي ميتد من  اجلبل،  هذا 

العبادية وبيت مري اىل فال�غا وحمانا، ل اأقل من 

خم�شة ع�شر كيل�مرتاً مك�ش�اً بال�شن�بر وال�شنديان 

راأ�س  اأي  املنت  راأ�س  يت  مِّ ف�شُ والكروم  والزيت�ن 

ال�شرق منها قرى دير احلرف  اجلبل، وبعدها اىل 

وبتخنيه وفال�غا وحمانا وقرنايل«.

»راأ�س  قريته:  عن  فيق�ل  فريحة،  �شعيد  اأم��ا 

املنت اإ�شم على م�شّمى فهي من لبنان متنه ومن 

املنت راأ�شه«.

ب  �شّكان راأ�س املنت نح� 8000 ن�شمة، يع�د َن�شَ

اأجدادهم اىل بني جمعان الذين قِدم�ا من اليمن 

اإ�شم  »اجلعماين«  واديها  حمل  هنا  )من  ال�شعيد 

القبيلة العربية(. وعن اإبن القالعي اأن م�شيحيني 

راأ�س  و�شكن�ا  العا�شي  �شفاف  من  نزح�ا  كثريين 

املنت، واأن املَرَدة يف القرن ال�شابع اأقام�ا اأ�شقفاً 

على راأ�س املنت وج�ارها، جعل�ا مقره حيث الي�م 

كني�شة مار جرج�س يف دير احلرف.

اأهاليها  عن  وُي��روى 

الأ����ش���ل���ي���ني اأن���ه���م 

بهم  َن�شَ يف  يع�دون 

العبا�شي،  الع�شر  اىل 

جاوؤوا مع من جاء حني 

اأمر اأب� جعفر املن�ش�ر 

املناذرة  ينتقل  اأن 

العام 758 كي يحتل�ا 

اجل��ب��ال ب��ني ب��ريوت 

لينازل�ا  وال��ب��ق��اع 

وي�شدوهم  امل����ردة 

ويح�ل�ا دون تقدمهم �ش�ب اجلن�ب. وبعدما عاد 

املناذرة، بقي منهم ق�شم يف جبل املغيتة )قرب 

فال�غا الي�م( حيث كان�ا يقيم�ن �شيفاً وينزل�ن 

�شتاًء اىل راأ�س املنت وبتخنيه واجل�ار.

ول �شك اأن م�قع راأ�س املنت اجلميل، املطّل على 

اأولئك الأهايل  ال�ديان والبحر معاً، ه� الذي جذب 

اىل اأن ين�شئ�ا ال�شيعة اجلميلة الي�م. اإ�شافة اىل 
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تلة من تالل البلدةكني�سة ال�سيدة

بناء من احلجر والقناطرمنزل اني�ش فريحة

اختارت جمعية الرتاث اللبناين يف جبل لبنان عني ال�شيعة كي تك�ن 

�شعاراً للرتاث اللبناين بعد ا�شتفتاء �شمل اأكرث من األف �شخ�س وم�ؤ�ش�شة، 

وجاءت النتيجة ل�شالح عني ال�شيعة، لأنها ترمز اىل اخل�ش��شية واحلنني 

والعالقات  ال�شمر  جل�شات  خالل  الرتاث من  بق�ة يف  وت�شارك  والعطاء،  

الجتماعية التي تن�شاأ ح�لها.

الرتاث  جمعية  تق�ل  للرتاث،  �شعاراً  ال�شيعة  عني  اختيار  تربير  ويف 

اأن تتح�ل  اللبناين: »عني ال�شيعة دفعتها احل�شارة واملدنية ق�شراً اىل 

اىل الن�شيان، لتبقى هانئة على طريق التقاعد والندثار«. 

عّز. فمن  واأيام  لها ذكريات حل�ة  تاريخ حكايات. كما  ال�شيعة  ولعني 

ة
ع

سي
�

ال
ني 

ع



229

اجلي�ش - العدد رقم 279/278

ما فيها من خريات منحتها اإياها الطبيعة ب�شخاء 

من ت�شتاأهل ال�شخاء.

طبيعة  على  انعك�س  الطبيعة،  يف  الكرم  هذا 

احلرب  يف  اآباوؤهم  اأّدى  وقد  امل��نت.  راأ���س  اأه��ايل 

اإغاثة  يف  كبرياً  اإن�شانياً  دوراً  الأوىل  العاملية 

املنطقة كلها، حني اأخذ نح� 400 مكاري من راأ�س 

املنت يق�شدون ح�ران لياأت�ا بالقمح وبع�س امل�اد 

الغذائية اىل الأهايل اأيام جماعة جبل لبنان.

من تاريخ راأ�ش املنت احلديث

اإن�شاء قرية راأ�س املنت يروي �شعيد فريحة  عن 

يف  ن�شرها  له  مقالة  يف  ال�شّياد«  »دار  م�ؤ�ش�س 

جملة »ال�شّياد« العدد 882 يف 10 اآب 1961 حتت 

ال���راء...«: »قريتي هذه ل  عن�ان »54 �شنة اىل 

اأن�شئت  متى  اأع��ل��م 

�شنام  على  وُب��ن��ي��ت 

ال�شن�بري  اجلبل  هذا 

الزعفراين،  العنربي 

النق�س  اأق���راأ  ولكني 

حجارة  يف  ال���ا���ش��ح 

وتاريخ  امل���رج  ع��ني 

اإن�شاء هذه العني، فاإذا 

واأُن�شئت  ُبنيت  بها 

�شنة 877 هجرية يف 

قبل  املماليك،  ع�شر 

الفتح العثماين بب�شعة عق�د، وكان العامل عليها 

عمر حممد م��شى روزن، وبلغت تكاليفها ع�شرة 

اآلف درهم واأربعماية درهم. فاإذا كانت عني املرج 

الي�م  قبل  بنيت  �شليمة  قائمة  تزل  ومل  ه��ذه، 

اإن  النق�شية  الكتابة  ب�489 �شنة �شم�شية، وتق�ل 

املنت  راأ���س  اأي  الرا�س  اأهل  جماعة  بن�ها  الذين 

فمتى كان اإن�شاء القرية نف�شها قبل ذلك؟ ل ريب 

اأنها كانت هنا قبل ب�شعة قرون اأخرى«.

 

ينابيع ومغارة و�سراي اللمعيني

يف راأ�س املنت ينابيع غزيرة: نبع »دير قنات«، 

�شّيا«،  و»دار  و»املغيثة«،  خ�نة«،  »دي��ر  ونبع 

و»املعدن«.  و»بتعلني«  و»الغ�ابي«  و»بدون�س«، 

وفيها »عني املرج« التي ل تزال ل�حة كبرية حتى 

الي�م ت�ؤرخ اإن�شاءها يف راأ�س املنت العام 1472.

من اأ�شهر اآثارها على الإطالق: مغارة »احل�شكان«، 

عند امللقى الذي يتعانق فيه وادي حمانا ووادي 

يطارده  وك��ان  الأولياء  اأح��د  اأن  وي��روى  اجلعماين. 

منزل عجاج نويه�ش

�سرايا اللمعيني

بناء حديث ذو طابع اأثريحديقة جانبية

و»ت�ش�يل«  والأعياد  القمر،  �ش�ء  ال�شمر يف  وليايل  العني،  درب  ين�شى 

حتمل  التي  عافية  املمتلئة  والأج�شاد  املم�ش�قة  القامات  اىل  القمح، 

واثقة، وجدائل �شارحة على  الأكتاف، قدود ر�شيقة وخط�ات  اجلرار على 

ذهاباً  بعيد  ال�شائحة من  ال�شيعة  �شبان  املتمايلة حتت نظرات  اخل�ش�ر 

واإياباً...

ولأولئك الذين ل يعرف�ن عني ال�شيعة لكنهم يرددون اأخبارها وحكايتها، 

ال�شيعة«  »عني  نحت  �شاحلة  عادل  النحات  من  ال��رتاث  جمعية  طلبت 

للرتاث  �شعاراً  تك�ن  وكي  القادمة  والأجيال  اجليل  هذا  اأبناء  يعرفها  كي 

اللبناين.







هذه  اىل  جل��اأ  ال���ع��رة  لبنان  جبال  يف  اأع���داوؤه 

املغارة مع اإبنه وزوجته، ورابط اأعداوؤه يف اجل�ار 

لأنهم اأ�شاع�ا اأثره، و�شّك�ا يف اأن يك�ن اختباأ يف 

املدخل،  على  العنكب�ت  لكثافة  الدهليز  ذلك 

اأيام قليلة �شمع�ا �شراخ الإبن من اجل�ع،  وبعد 

كان«،  ح�ّس  »هنا  يرددون  وهم  املكان  فحا�شروا 

ا�شمها »مغارة احل�شكان«، وهي من بني  ف�شرى 

اأكرب املغاور يف لبنان واأقدمها.

ر�شمياً  املكت�شفة  ال�حيدة غري  املغارة  ولعلها 

بعد يف لبنان فهي عالية يف قلب اجلبل و�شعبة 

ل  خميف  رهيب  انحدار  عند  ومدخلها  ال�ل�ج، 

فريحة يف  اأني�س  و�شفها  وقد  الطري،  اإل  يبلغه 

كتابه »اإ�شمع يا ر�شا« باأن »... ظلمتها �شديدة 

نرمي  كنا  عظيم  وارتفاعها  عجيب  وات�شاعها 

وهي  متا�س.  �ش�ت  له  ن�شمع  فال  حجراً  فيها 

م�طن خ�شب لن�شاأة اخلرافات والأ�شاطري. وعندما 

جعيتا  مغارة  بروعة  تك�ن  قد  ي�م،  ذات  ت�شاء 

الثانية،  العاملية  احلرب  اأواخر  ويف  وجاللها...« 

دخل الفرن�شي�ن اأولها من الأ�شفل )يف العبادية( 

وخباأوا يف ذلك املدخل ال�شاحلي بع�س الأ�شلحة، 

حتى  وعراً  الكثيف  احلرج  منا  احلني،  ذلك  ومنذ 

بات يتعّذر الي�م ال��ش�ل اليها بني الأدغال.

الأم���راء  بناها  ك��ربى  �شرايا  امل��نت  راأ����س  يف 

اأبي  فار�س  الأم��ري  ب�شراي  )ُعرفت  اللمعي�ن 

اللمع( يف بدايات القرن ال�شابع ع�شر على تلة 

حيدر  الأم��ري  انطلق  ال�شراي  هذه  ومن  جميلة. 

التي   )1711( دارة  عني  معركة  اىل  ال�شهابي 

انت�شر فيها جي�شه القي�شي على اجلي�س اليمني.

اإمارتهم،  و�سق�ط  اللمعيني  حكم  انهيار  وبعد 

ال���دروز،  م�شايخ  اأح���د  ورثتهم  م��ن  ا���ش��رتاه��ا 

ذهباً  لرية  ب���563   1910 العام  نح�  باعها  ثم 

من  اأوليڤر  دانيال  النكليزي  امل�شت�شرق  اىل 

»الك�يكرز«  جمعية 

»ال����ف����رن����دز«  اأو 

وجعلها  )الأ�شدقاء( 

م���������ق���������راً 

ليته  �شا ر لإ

 ، جنيلية لإ ا

ف��اأ���ش�����س 

ف����ي����ه����ا 

م��ي��ت��م��اً 

���ش��اه��م 

الأطفال  اإي���اء  يف  الأوىل  العاملية  احلرب  خالل 

حّ�ل  احلرب  انتهاء  وبعد  املرتوكني.  ال�شائعني 

امليتم اىل مدر�شة عرفت مقاعدها العديد من 

)نذكر  والعربية  واللبنانية  املتنية  ال�شخ�شيات 

اأني�س  الب�شتاين،  اإميل  �شاحلة،  جنيب  منها: 

فريحة، عبداهلل خ�ري...(.

عبا�ش �ساحلة اأنقذ اأوليڤر

كان اأوليڤر ذا �شخ�شية غام�شة حازمة ومهيبة، 

اإنكليزياً،  جا�ش��شاً  اعتربه  البع�س  اأن  حتى 

عليه  ف��ح��ك��م��ت 

العثمانية  ال��دول��ة 

بالإعدام �شنقاً. لكن 

زع���ي���م امل����نت يف 

عبا�س  العهد،  ذلك 

يف  اأن��ق��ذه  �شاحلة 

ال��ل��ح��ظ��ة الأخ����رية 

امل�شنقة  حبل  من 

العام 1915، فكتب 

ب��الده  حك�مة  اىل 

ر�شالة  الإنكليزية 

»عبا�س  فيها:  جاء 

الزعيم  ه�  �شاحلة 

نافذة  كلمة  ق�مه  بني  له  منطقته،  يف  الأوحد 

الط�ىل  اليد  له  كانت  وق��د  م�شم�ع.  و�ش�ت 

العثمانيني«.  م�شنقة  من  حياتي  اإن��ق��اذ  يف 

واختلط  املنت،  راأ���س  اأوليڤر  اأح��ّب  ي�مها  ومن 

امل�شاكل  يحل  وجهائها  اأحد  بات  حتى  باأهاليها 

فيها وي�شعى اىل امل�شاحلات ويبني عالقات مع 

بال�»خ�اجة«  ُعرف  فقد  البالد.  يف  ال�شيا�شيني 

وعند م�ته، دفن يف راأ�س املنت ول يزال قربه 

فيها حتى الي�م. وقد ا�شرتى ال�شراي - املدر�شة 

بعده اإبن راأ�س املنت جنيب �شاحلة بخم�شني األف 

دولر اأيامها، وه� رجل الأعمال اخلرّية وامل�شاريع 

يف  وال�شيا�شية  واملالية  والعمرانية  الإن�شانية 

لبنان، ونائب ووزير �شابق راحل.

حا�سنة الرتاث املعماري اللبناين

يف اأثناء جت�النا يف راأ�س املنت لفت انتباهنا 

بي�تاتها  ب��ه  تتمّيز  ال��ذي  املعماري  ال��ط��راز 

يحمله  وما  الزمان  تطّ�ر  على  ال�شاهدة 

ه�ساب ووديان وو�ساح اخ�سر

وللقرميد ح�سته

يف راأ�ش املنت

ال�سيدة �سادن نويه�ش هاين

مع مندوبة »اجلي�ش«

بداأ �شدور جملة »�شرايا« يف راأ�س املنت 

منذ العام 2006 وهي جملة �شهرية ُتعنى 

بامل�ا�شيع الجتماعية والثقافية والمنائية 

ال�شيدة  مع  مقابلة  ويف  املنت.  قرى  يف 

املجلة  جلنة  ع�ش�  ه��اين  ن�يه�س  ���ش��ادن 

�شاحلة  مكارم  لينا  ال�شيدتني  من  امل�ؤلفة 

الهدف  باأن  قالت  ر�شالن،  اأب�  ال�شيفي  ورميا 

»�سرايا«
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من متغرّيات 

واقت�شادية  وبيئية  واجتماعية  �شكانية 

تنعك�س مبجملها على العمارة الهند�شية. فكان ل 

بد من وقفة مع املهند�س غ�شان غرز الدين، اإبن 

البلدة، الذي �شرح لنا هذا التطّ�ر الذي حلق بفن 

حا�شنة  املنت  راأ���س  معترباً  البلدة،  يف  العمارة 

تطّ�ره  على  و�شاهدة  اللبناين،  املعماري  الرتاث 

عرب التاريخ.

امل�شقط  ذي  الب�شيط  البيت  مع  كانت  البداية 

اأربعة  اأو  اأمتار  الأربعة  يتجاوز  ل  الذي  امل�شتطيل 

لل�شقف  البناء  مادة  بط�ل  مقّيداً  ون�شف  اأمتار 

ال�شن�بر،  ج��ذوع  وحتديداً  الأ�شجار،  ج��ذوع  وهي 

املحدول  الرتاب  من  بطبقة  تغّطى  كانت  والتي 

مبحادل حجرية، وكانت امل�ارد الطبيعية املت�افرة 

اجلدران  كانت  لذلك  البناء.  م�اد  حتدد  التي  هي 

يكرث  ال��ذي  ال�شخري  احلجر  من  مبنية  اخلارجية 

اجلبلي  تعاون  كان  هكذا  لبنان.  جبل  يف  وج���ده 

الطبيعي،  حميطه  مع  خ�ش��شاً  واملتني  عم�ماً 

هذا  يف  امل��ت���اف��رة  امل����ارد  ا�شتغالل  خ��الل  م��ن 

اأراد  وعندما  وج��ه.  اأح�شن  على  املحيط 

مع  ذاتها  امل�اد  اعتمد  م�شكنه  ت��شيع  الإن�شان 

من  و�شطية  دعامة  كاعتماد  التعديالت،  بع�س 

اجلذوع اأو احلجر ال�شخري.

ظه�ر  فه�  ذل��ك،  بعد  ح�شل  ال��ذي  التطّ�ر  اأم��ا 

الف�شل  على  اعتمد  والذي  الطبقتني  ذي  املبنى 

ال�شكن واخلدمات، كرتبية املا�شية،  العم�دي بني 

وتخزين املحا�شيل الزراعية. ومع تغيري ال�ظيفة 

فظهر  اخلارجي،  املظهر  تغرّي  للم�شكن  الداخلية 

على  حمم�لً  كان  ما  غالباً  الذي  اخلارجي  لَّم  ال�شُ

ن�شف عقد.

ظهر بعد ذلك »الرواق« وه� عبارة عن جمم�عة 

مدخالً  يك�ن  ما  غالباً  م�شق�ف،  حجر  على  قناطر 

ي�شّكل  كثرية  واأحياناً  للغرف،  م�زعاً  اأو  للبيت، 

�شرفة مطلة على النحدارات اجلميلة التي يتمّيز 

الغرف  حماية  »الرواق«،  هذا  ووظيفة  اجلبل.  بها 

اأ�شعة ال�شم�س، وجذب ن�شيم ال�ديان العليل.  من 

ومع ظه�ر »الرواق«، ظهر »اللي�ان«، وه� عبارة 

العقد  من  امل��دخ��ل،  عند  مفت�حة  م�شاحة  عن 

الي�شار  اىل  اإحداهما  غرفتني،  اىل  ي�ؤدي  احلجري، 

والأخرى اىل اليمني، يتّم الدخ�ل اليهما من خالل 

داخلي  ح��س  اىل  ب��دوره  ي���ؤدي  الذي  »اللي�ان«، 

حتيط به عدة وحدات وغرف.

املركزية،  القاعة  ذو  البيت  ظهر  ذل��ك،  بعد 

اأكرث  التي ت�شّكل �شالة املعي�شة وال�شتقبال، وه� 

البي�ت �شي�عاً يف جبل لبنان. اأما يف راأ�س املنت 

ممّيزاً  ترابطاً  ت�شّكل  التي  البي�ت  روؤية  فيمكن 

ل�حة  امل�شكن  وكاأن  املقفلة  والأحجام  الفراغ  بني 

طبيعة  جمالها  يف  يزيد  التمازج  ح�شنة  فنية 

مهمة  جمالية  عنا�شر  ت�شفي  التي  اخلالّبة  اجلبل 

يف املنظر العام.

وب��ع��د دخ����ل ���ش���ري��ا ول��ب��ن��ان حت��ت الن��ت��داب 

الفرن�شي، بداأت العمارة اللبنانية تتاأثر بالطابع 

اإذ  فيها  دراماتيكي  تغيري  اىل  اأدى  ما  الأوروب��ي، 

دخل الباط�ن واملعدن على الإن�شاءات املعمارية.

مزيج  هي  املنت  راأ�س  بلدة  اإن  بالق�ل:  وختم 

مراحل  جميع  يف  الهند�شية  للعمارة  مهم 

ذي  الب�شيط  التقليدي  امل�شكن  من  تطّ�رها، 

الطابع ال�شرقي، اىل العمارة احلديثة ذات الطابع 

الغربي. وما �شراي راأ�س املنت، التي �شّيدها الأمراء 

خري  اإل  ع�شر،  التا�شع  القرن  اأوائ��ل  يف  اللمعي�ن 

الأوروبي  الطراز  بني  هند�شتها  جمع  على  دليل 

والرتاث اللبناين املعماري.

واأ�شاف، اإن بلدة راأ�س املنت ا�شتطاعت اىل حد 

فتّ�جت  اللبناين،  ال��رتاث  على  املحافظة  كبري 

احلرب  خالل  بنيت  التي  اجلديدة  منازلها  معظم 

اللبنانية وبعد احلرب بالقرميد الأحمر املعه�د.

عرو�ش البلدات املتنية

حقق املجل�س البلدي لبلدية راأ�س املنت برئا�شة 

�شاحلة  مروان  الأعلى  املنت  بلديات  احتاد  رئي�س 

خالل  البلدة  �شعيد  على  ب��ارزة  اإجن��ازات  �شل�شلة 

املا�شية،  الع�شر  ال�شن�ات 

اىل  ترتقي  جعلها  م��ا 

م�شاف البلدات العاملية، 

الإدارة  حيث  من 

وال���ت���ن���ظ���ي���م 

وامل�شاريع التي 

خالل  من  مّت��ت 

الطرقات  �شّق 

�شيعها  ت� و

 ، فيتها تز و

منظر عام من راأ�ش املنت

املهند�ش غ�سان عز الدين

الرئي�س للمجلة ه� ت�شليط ال�ش�ء على 

الأعمال الإمنائية وال�شياحية النا�شطة يف 

املنطقة بالرغم من كل الظروف ال�شعبة، 

ربط  كعامل  للقرى  الإيجابي  ال�جه  واإبراز 

بني لبنان املقيم ولبنان املغرتب، وبذلك 

تك�ن املجلة �شلة و�شل لتعريف املغرتبني 

على قراهم واإطالعهم على ما يجري فيها من 

ن�شاطات خمتلفة.
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واإقامة جدران الدعم واحلدائق العامة 

وما  البلدة،  اأرجاء  يف  ت�ّزعت  التي 

واإن��ارة  جتميل  اأع��م��ال  من  رافقها 

اأقنية ملياه  �شبكة  وتنفيذ  وزخرفة، 

ال�شتاء يف 60٪ من م�شاحتها.

البلدية ب�شدد تنفيذ  فاإن  والي�م، 

م�شاريع جديدة جتعل من بلدة راأ�س 

املنت عرو�س البلدات املتنية، وهي 

اأ�شبحت  لكانت  الأم�ال  ت�افرت  »ل� 

قال  كما  لبنان«،  بلدات  اأجمل  من 

م���روان  بلديتها  رئ��ي�����س 

�شاحلة يف حديثه اىل جملة 

»اجلي�س«.

وتقديراً لإجنازات البلدية 

الإن�شانية  امل��ج��الت  يف 

والجتماعية  وال��ب��ي��ئ��ي��ة 

رئي�شها  ت�شّلم  والثقافية، 

الأوني�شك�  منظمة  جائزة 

عامي  عن  ال�شالم«  »م��دن 

التي   ،2003  -  2002

املنت  راأ���س  لبلدة  منحت 

 20 قيمتها  بهبة  مقرونة 

األف دولر اأمريكي.

املبادرات  اجلائزة،  هذه  عرب  املنظمة  وتكرِّم 

ال�شتثنائية التي تق�م بها البلديات دعماً للروابط 

البلدات  يف  احلياة  لظروف  وحت�شيناً  الجتماعية 

اأ�شحت  وهكذا،  خمتلفة.  �شع�بات  ت�اجه  التي 

بلدة راأ�س املنت بعد ف�زها باجلائزة، ع�ش�اً 

ملدن  الأوني�شك�  »�شبكة  يف 

منح  �شبق  وقد  ال�شالم«. 

نف�شها  اجل��ائ��زة 

لبلدة زوق مكايل عن عامي 1988 - 1989.

اأ�شغر  الأوني�شك�  منظمة  اخ��ت��ارت  مل��اذا  اأم��ا 

يع�د  فذلك  اجلائزة؟  ومنحتها  العاملية  البلدات 

ال���دروز  ب��ني  فيها  مّت��ت  ال��ت��ي  امل�شاحلة  اىل 

واكبت  وقد  اللبنانية.  احلرب  عقب  وامل�شيحيني، 

اىل  بال�شافة  امل�شاحلة  هذه  املنت  راأ���س  بلدية 

يف  واجلمعيات  ال��ن���ادي  جميع 

البلدة.  

جانب  اىل  ال��ب��ل��دي��ة  و���ش��اه��م��ت 

ترميم  اإعادة  يف  البلدة،  �شخ�شيات 

جمع  واإع���ادة  امل�شيحيني  م��داف��ن 

ودفنها  اأمكنتها  من  ال�شحايا  رفات 

كما يليق من تكرمي ديني ودني�ي، 

كما  ال��ب��ل��دة.  كني�شة  يف  وذل����ك 

اجلمعيات  جانب  اىل  اي�شاً  �شاهمت 

ن�شاطات  بعدة  البلدة  يف  والن�ادي 

ونحت  فنية  معار�س  يف  وا���ش��رتك��ت  ثقافية 

املنح�تات  ووّزع��ت  بالأل�ان،  ور�ش�مات  وم�شغل 

كبرية  م�ازييك  ل�حة  جانب  اىل  البلدة  اأرجاء  يف 

ُو�شعت على جدار كني�شة البلدة.

التي  اجل��ائ��زة  اأه��دى م��روان �شاحلة ه��ذه  وق��د 

مدينة  يف  ت�شّلمها 

املروية  الأخبار  تفيد 

املنت  راأ�س  عائالت  بع�س  اأن  الأجيال  عرب  املتناقلة 

كان ي�شكن يف املزارع املحيطة بالبلدة، والبع�س الآخر جاء من ك�شروان والبقاع ومناطق اأخرى. 

ففيها الي�م ثماين عائالت كبرية وثالث وثالثني عائلة من العائالت الأقل عدداً.

اأب�  راأ�س املنت منذ ح�اىل ثمانية قرون هي: نبا،  ا�شت�طنت  التي  الدرزية  العائالت  اأقدم  اإن 

مكارم،  ن�يه�س،  عائالت:  متفاوتة  اأزمنة  يف  اليها  قِدمت  ثم  الدين.  غرز  امل�شط�ب،  ر�شالن، 

�شاحلة، غزال، هاين، احللبي، القنطار، تقي، ح�شن، حريز، الأطر�س، وعبد ال�شمد.

زيت�ين،  الدين،  زين  نكد،  ب�  جديدة:  عائالت  البلدة  ا�شت�طنت  الع�شرين  القرن  مطلع  ومنذ 

دانيل، قرق�ط، عرابي، ب� حمرة، �سقري، املغربي، حالوي، نا�سر الدين، عرم�ين، جعفر، مق�سد، عز 

نت
مل

ش ا
 راأ�

عائالت

بيوتات راأ�ش املنت

رئي�ش البلدية

مروان �ساحلة

اكواز ال�سنوبر الذي ت�ستهر به البلدة
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عام  مدير  من  الإ�شبانية  بر�شل�نة 

منظمة الأوني�شك� ك��شريو مات�ش�را، 

للمنا�شبة،  اأقيم  كبري  احتفال  و�شط 

من  ال��ب��ل��دة  ���ش��ح��اي��ا  ج��م��ي��ع  اىل 

يف  ق�ش�ا  الذين  ودروز  م�شيحيني 

تن�شاأ على  اأن  املحنة، متمنياً  اأثناء 

مدن  كافة  الغابرة  املعارك  اأرا�شي 

ال�شالم.

ل�سجرة ال�سنوبر يف راأ�ش املنت... حكاية

الأوىل  ال�شن�بر  �شجرة  اأن  يت�ّقع  ك��ان  م��ن 

من  الكبري  الثاين  الدين  فخر  الأمري  حملها  التي 

من  ثم  )وم��ن   1516 العام  الإيطالية  ت��شكانة 

الأ�شتانة( تنت�شر وتغّطي ن�شبة ع�شرين يف املئة 

لبنان  م�شاحة  م��ن 

اىل  الي�م  ال�شجرة  هذه  حتّ�لت  فقد  املزروعة؟ 

األف  اخلم�شني  عن  يزيد  ملا  رئي�س  رزق  م�شدر 

اأ�شا�شياً  ركناً  اعتبارها  اىل  اإ�شافة  لبنانية.  عائلة 

من الرثوة احلرجية ذات املنافع ال�شحية.

تنتج اأ�شجار ال�شن�بر يف لبنان �شن�ياً، بني 500 

و800 طن من ال�شن�بر احلب الأبي�س. وهي تعاين 

عديدة،  م�شاكل  هذه  اأيامنا  يف 

الكماليات.  من  ثمرها  لعتبار  اأ�شعارها  وارتفاع 

وعلى الرغم من ذلك، تبقى رمزاً لكثري من القرى 

الأعلى،  املنت  منطقة  مقدمها  ويف  اللبنانية 

حيث تت�شّدر راأ�س املنت املرتبة الأوىل يف اإنتاج 

ال�شن�بر.

اأفادنا  اأحد كبار جتار ال�شن�بر، ال�شيد رجا �شاحلة 

اأن بلدة راأ�س املنت تنتج ما يزيد عن ال�شتني يف 

املئة من ال�شن�بر املعروف ب�»احلب الأبي�س«، اإذ 

األف �شجرة.  اإنها حتت�شن ما ل يقّل عن ثالثماية 

املنت  راأ���س  يف  عائلة   250 ح���اىل  اأن  وي�شيف 

هذه  م���ردود  م��ن  تعي�س 

ال�شجرة.

�شاحلة  ال�شيد  وي��ع��ّدد 

ال�شن�بر،  اإن��ت��اج  م��راح��ل 

ما  اأو  القطاف  م��ن  ب���دءاً 

االأك����از،  ب���»ف��رط«  يعرف 

جتميعها،  مبرحلة  م���روراً 

ثم نقلها اىل امل�شت�دعات 

ف���»ف��ل�����ش��ه��ا«، ولح���ق���اً 

اىل  و�ش�لً  »ت�شمي�شها«، 

)اأي  الأ���ش���د  احل��ب  عر�س 

الثمرة قبل الك�شر( للبيع.

ال�شيد  تطّرق  ذل��ك،  اىل 

�شاحلة اىل امل�شاكل التي يتعّر�س لها قطاع اإنتاج 

خ�ش��شاً  والتهريب  املناف�شة  واأبرزها  ال�شن�بر، 

من تركيا، حيث يتّم تهريب ال�شن�بر الرتكي عرب 

�ش�ريا لُيباع يف الأ�ش�اق اللبنانية باأ�شعار زهيدة. 

بحيث  املرتفعة،  العاملة  اليد  كلفة  اىل  اإ�شافة 

لفرط  ال�سجرة  يت�سّلق  الذي  العامل  اأج��رة  تبلغ 

األف لرية لبنانية ي�مياً، يف  ال�شن�بر ح�اىل 80 

حني ل تقّل اأجرة العامل على الأر�س عن 35 

الدين، ريدان، اخلطيب.

والتي  اأخرى  ط�ائف  اىل  تنتمي  التي  العائالت  ومن 

ا�شت�ط�نت راأ�س املنت يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين: اندنيان، ال�شريف وعّج�ر.

ومنذ اأكرث من ثالثماية �شنة نزحت اأ�شرت�ان اأرث��ذك�شيتان هما فريحة و�شعد من الرببارة يف 

�شمال لبنان وا�شت�طنتا و�شط راأ�س املنت ح�ل �شرايا الأمراء اللمعيني التي بناها الأمري عبداهلل 

قائدبيه اأبي اللمع. وبانتقال الأمري عبداهلل اأبي اللمع اىل راأ�س املنت وجميء اآل فريحة واآل �شعد 

من�ت راأ�س املنت من�اً �شريعاً حيث كانت الأ�شر امل�شيحية تق�شد اإقطاع اللمعيني لتعمل لديهم.

ومن العائالت امل�شيحية التي ا�شت�طنت راأ�س املنت اي�شاً: ال�شايغ، نبهان، حداد، نفاع، واخل�ري.

�سناعة ال�سنوبر

ال�سيد رجا �ساحلة

ول�سجرة ال�سنوبر ... حكاية







األف لرية لبنانية ي�مياً. كما تعاين الأ�شجار اأمرا�شاً 

عديدة ت�شّببها اأن�اع جّمة من احل�شرات.

ي��شح  القطاع،  اأ�شحاب  مطالب  �شعيد  على 

ال��زراع��ة  وزارة  ط��ال��ب���ا  اأن��ه��م  ���ش��احل��ة  ال�شيد 

م��سم  ف��رط  ت�قيت  �سبط  على  مب�ساعدتهم 

كل  من  الثاين  ت�شرين  من  العا�شر  بعد  ال�شن�بر 

يف  انخفا�ش  اىل  ي���ؤدي  املبكر  الفرط  الأن  ع��ام، 

املايل.  امل��ردود  يف  وبالتايل  والن�عية،  اجل���دة 

ا�شرتاتيجية  الزرعة  وزارة  تعتمد  اأن  متّنى  كما 

بتفريد  بال�شماح  ال�شن�بر تق�شي  لأ�شجار  زراعية 

امل�شاحة  ت��شيع  اأي  البع�س  عن  بع�شه  ال�شن�بر 

بني �شجرة واأخرى لتفادي اأي حريق ممكن، واإزالة 

بع�س اأن�اع الأ�شجار احلرجية غري املثمرة من بني 

اأ�شجار ال�شن�بر، ومنح تراخي�س ل�شتخراج احلطب 

احلرجي لتح�يله اىل فحم.

جهود للحفاظ على الو�ساح الأخ�سر

والأح���راج  الغابات  يف  اندلعت  التي  احل��رائ��ق 

ال�شن�ات املا�شية، مل ت�فر »راأ�س  اللبنانية خالل 

املنت و�شن�برها« و�شمن حملة »احلرقة بالقلب« 

 )AFDC( اأقامت جمعية الرثوة احلرجية والتنمية

البلدة  يف  ت�شجري  حملة   - املنت  راأ���س  وح��دة   -

مع  بالتعاون   2007/10/26 بتاريخ  اأطلقتها 

بهدف  املدار�س،  من  وع��دد  والك�شاف  البلدية، 

ميزة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

الأعلى  امل��نت  غ��اب��ات 

اخل���������ش����راء اخل���اّلب���ة 

امل��رتام��ي��ة الأط���راف، 

ال�شعراء  و�شف  التي 

والقطع  الق�شائد  باأجمل  ورونقها  جمالها  والأدباء 

الأدبية.

فقد اأّدت احلرائق التي اندلعت على مّر ال�شنني 

اأ�شد ال�شرر والأذية باأ�شجارها  اإحلاق  وما زالت اىل 

خلالً  اأحدث  ما  وه�  القائمة فيها،  الربية  وباحلياة 

للبلدة  اجلمعية  واختيار  البيئية.  تركيبتها  يف 

مرّده  التحريج  حلملة  النطالق  نقطة  تك�ن  كي 

عن  ال�شادرة  البيئية  والأب��ح��اث  الدرا�شات  اىل 

امل�ؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال والتي �شّنفت 

اأهمية كربى من  باأنها ذات  ال�شن�بر فيها  غابات 

الناحية البيئية واجلمالية والقت�شادية.

وقد نّفذت ال�حدة، التي تاأ�ش�شت العام 1998، 

املرحلة الأوىل من حملة التحريج هذه يف البلدة 

وقف  يف  �شن�بر  �شجرة   500 بزرع  قامت  حيث 

�شجرة   550 بت�شليم  قامت  كما  ر�شالن،  اأب�  بيت 

اىل اأ�شحاب الأرا�شي املت�شررة الذين زرع�ها على 

نفقتهم. وت�شعى ال�حدة، كما قال ع�ش� اجلمعية 
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بعدة  اجل��م��ع��ي��ة  ق��ام��ت 

ن�شاطات يف املنطقة منها 

دورات تدريبية للِحَرف تخّرج بنتيجتها نح� األف من �شبايا راأ�س املنت واجل�ار من 

مركز الأ�شغال اليدوية حامالت �شهادات يف: �شّك اخلرز، التطريز، اخلياطة، اخلزفيات، 

القما�س والزجاج. كما تخّرج نح� 600 �شاب يف ِحَرف  الر�شم على  الزه�ر،  تن�شيق 

خمتلفة كالبالط واالأ�سغال الكهربائية وال�سحية...

يف  و�شاركت  اليدوية،  لالأ�شغال  معار�س  باإقامة  اجلمعية  با�شرت  تاأ�شي�شها  ومنذ 

املهرجانات واإقامة حمالت ت�شجري وحمالت نظافة. كما نّظمت دورات يف ال�شعافات 

الأولية، وندوات �شحية.

ا�شت�شدار قرار من  والأبرز فه� �شعيها اىل  الأهم  الذي تعتربه اجلمعية  الإجناز  اأما 

راأ�س املنت بلدة �شياحة وا�شطياف، وهذا ما  ال�شياحة يق�شي بت�شنيف  وزير 

ح�شل العام 1996.  

ن�ساطات جمعية �سيدات راأ�ش املنت

رجا بو ر�سالن

جهاد القنطار يتحدث اىل الزميلة جان دارك
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اأب�  رجا  البلدي،  املجل�س  يف  البيئة  جلنة  وع�ش� 

ر�شالن، اىل متابعة حملتها يف البلدة عن طريق 

اإكمال الزرع يف البلدة ومن ثم النتقال اىل اأرا�سٍ 

اأخرى مت�شررة.

ولأجل  البيئية  املنت  راأ���س  وح��دة  ب��اأن  واأ�شاف 

تفعيل حملة التحريج ال�ا�شعة التي هي جزء من 

اأن�شاأت م�شتالً لأ�شجار  حملة »احلرقة بالقلب«، قد 

ال�شن�بر يف البلدة ومن املت�قع اأن ي�شل اإنتاجه 

�شن�ياً  �شجرة   100.000 اىل  �شن�ات  خم�س  خالل 

�س لعمليات  بني �شن�بر واأ�شجار اأخرى مثمرة، تخ�شّ

التحريج يف املنطقة. وقد ت�ّلت مت�يل امل�شروع 

يف   )AFDC( والتنمية  احلرجية  الرثوة  جمعية 

حني قّدمت بلدية راأ�س املنت الأر�س.

وختم رجا اأب� ر�شالن باأن حملة »احلرقة بالقلب« 

اىل جانب حفاظها على ما تبقى من غابات يف 

لبنان، ت�شعى اىل ت��شيع الغطاء الأخ�شر بتجديد 

املا�شية عن  ال�شن�ات  احرتقت عرب  التي  الغابات 

كل  يف  بها  تق�م  التي  التحريج  حمالت  طريق 

مزيناً  لبنان  ا�شتمرار  اأمال يف  اللبنانية  املناطق 

ب��شاحه الأخ�شر املمّيز.

حركة ثقافية واجتماعية

واجتماعية  ثقافية  حركة  امل��نت  راأ���س  ت�شهد 

التي  الن�شاطات  جانب  ف��اإىل  نا�شطة  وريا�شية 

الذي  الن�شر  هالل  نادي  ي�شطلع  البلدية  تت�لها 

املجال.  هذا  يف  مهم  بدور   1970 العام  تاأ�ش�س 

راأ�س  �شيدات  جمعية  عرفت  النادي  م���ازاة  ويف 

لرفع  الدوؤوب  وعملها  وحي�يتها  بن�شاطها  املنت 

البلدة وم�شت�ى  اأهايل  م�شت�ى 

والجتماعية  الثقافية  احلياة 

جه�د  لت�شافر  ونتيجة  فيها. 

املنت  راأ����س  ت�شهد  اأب��ن��ائ��ه��ا 

�شيفية  م��ه��رج��ان��ات  ���ش��ن���ي��اً 

من  ال���رواد  ت�شتقطب  ممّيزة 

املنطقة وخارجها.

الن�شر جهاد   - نادي هالل  يف 

خالل  التقيناه  ال��ذي  القنطار 

اىل  اأ���ش��ار  البلدة  يف  ج�لتنا 

»الإحتاد  يف  م�شّجل  النادي  اأن 

و»الحتاد  القدم«  لكرة  اللبناين 

ب�ك�شينغ«،  للكيغ  اللبناين 

بط�لة  يف  �شن�ياً  وي�����ش��ارك 

اللعبتني،  ه��ات��ني  يف  لبنان 

العامل  بط�لة  يف  ���ش��ارك  كما 

وح�شد  قرب�س  يف  ج��رت  التي 

ميداليتني برونزيتني.

قال   »2008 املنت  راأ�س  »�شيف  مهرجان  وعن 

دورة  يت�شمن  الفتتاح  برنامج  اإن  القنطار  جهاد 

ف�تب�ل«  و»امليني  »الف�تب�ل«  يف  ريا�شية 

برنامج  ب�ل«. ويف  و»الڤ�يل  ب�ل«  و»البا�شكيت 

املهرجان اي�شاً: 

)مارات�ن  املنت  راأ�س  يف  امل�شي  ي�م   •
للتعّرف على معامل البلدة(.

املقيمني  املنت  راأ�س  اأبناء  بني  لقاء  • ي�م 
واملغرتبني.

زجل،  )دبكة،  ال��رتاث  اىل  الع�دة  ي�م   •
ماأك�لت  اجل��رن،  رف��ع 

قروية...(.

امل��شيقى  •ي�م 
وي�م   )Music Day(
 )Taste day( التذّوق 

اأطعمة  تذّوق  وي�شمل 

ال��ع��امل وه�  م��ط��اب��خ 

والتعاون  بالتن�شيق 

البلدان  �شفارات  مع 

املمثلة يف لبنان.

جبل  ب��ط���ل��ة   •
ل����ب����ن����ان »ل��ل��ك��ي��غ 

برعاية  ب�ك�شينغ« 

الحتاد اللبناين.

اأيام. ثالثة  مدى  على  لالأطفال  • كرم�س 
الزه�ر. • معر�س 

املغرتبني. • �شهرة 
ويختتم املهرجان ب�شهرة فنية يحييها عدد من 

الفنانني اللبنانيني.

جانب  اىل  الحتفالت  هذه  تنظيم  يف  ي�شارك 

النادي، منظمة ال�شباب التقدمي، جمعية الك�شاف 

التقدمي وجمعية الرثوة احلرجية والتنمية.

جمعية �سيدات راأ�ش املنت

تاأ�ش�شت جمعية �شيدات راأ�س املنت العام 1987 

وحالياً  ن�يه�س  اجل��ردي  ناديا  ال�شيدة  يد  على 

ترئ�شها ال�شيدة منى غزال، التي قالت اإن اجلمعية 

�شحياً  املنطقة  اأهايل  م�شت�ى  رفع  اىل  تهدف 

التعليم  ت�شجيع  عرب  وذل��ك  وثقافياً  واجتماعياً 

يف  وامل�شاعدة  وم�شت�ياته  اأن�اعه  اختالف  على 

حت�شيله، وتنمية القدرات احلرفية والفنية، واإحياء 

امل�شاعدات  وتقدمي  وتط�يره،  احل�شاري  الرتاث 

والعمل  الجتماعية  الرعاية  طريق  عن  املتن�عة 

على جمع كلمة �شيدات راأ�س املنت وت�طيد الإلفة 

واملحبة بينهن. 

اأرج��اء  يف  جت�لنا  غ��زال،  منى  ال�شيدة  برفقة 

العام 1990 بجه�د  الذي مّت بناوؤه  مركز اجلمعية 

اأهل راأ�س املنت وتعاونهم، وه� يتاألف من ثالث 

طبقات:

ال�سيدة منى غزال رئي�سة اجلمعية

�سرفة مهجورة
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يف الطابق الأول املركز ال�شحي وه� م�ؤلف من 

على  ويناوب  الطبية،  التجهيزات  مع  غرف   6

اخلدمة فيه 15 طبيباً اخت�شا�شياً. وقد مّت ت�شنيفه 

الأول من بني م�شت��شفات املنت ال�شمايل وعاليه 

وال�ش�ف بعد افتتاحه العام 1993.

لالأ�شغال  م��رك��زاً  في�شمل  الثاين  الطابق  اأم��ا 

اليدوية، وقاعة املكتبة العامة التي ت�شّم 10.000 

والخت�شا�شات،  امل�ا�شيع  خمتلف  تغطي  كتاب 

وقد  البلدة،  واأهل  املدار�س  طالب  مبتناول  وهي 

اإ�شم  على  �شميت 

ال�شيدة منى غزال تقديراً لعطائها املت�ا�شل على 

مدى ع�شرين عاماً.

لل�شاعر  حجرية  منح�تة  املكتبة  قاعة  تزّين 

وكان  رحمة  رودي  النحات  باإزميل  عقل  �شعيد 

ال�شاعر قد قّدمها ملكتبة اجلمعية.

كذلك يف الطابق الثاين مركز لالنرتنت، وعيادة 

ترقق  ك�شف  واآلة  الأ�شعة،  جتهيزات  اىل  اأ�شنان، 

.)panoramic( العظم واأ�شعة للفك

اأما قاعات الطابق الثالث فمخ�ش�شة للمحا�شرات 

والجتماعات والندوات.

لفتنا  املركز  يف  ج�لتنا  خ��الل 

امل�ازييك  وقطع  الفنية  الل�حات  ع�شرات  وج�د 

ينّظم  ال��ذي  ال�شمب�زي�م  اأعمال  من  وجميعها 

فنان�ن  فيه  وي�شارك  امل��نت  راأ����س  يف  �شن�ياً 

لبناني�ن وعرب.

ويف هذا الإطار تخربنا ال�شيدة غزال اأن اجلمعية 

ب�شدد بناء متحف للفن الت�شكيلي يف راأ�س املنت 

عالمة  ب��ات  ال��ذي  ال�شمب�زي�م  اأعمال  يحت�شن 

و26  ل�حة  الي�م 178  حتى  وفيه  للبلدة،  مميزة 

منح�تة، و22 ل�حة ف�شيف�شاء )م�زاييك(.

اجل�لة  ختام  يف  غزال  منى  ال�شيدة  وتطّرقت 

ال�شن�بر  اجلارية لإطالق مهرجان  التح�شريات  اىل 

والذي  راأ�س املنت ل�شيف 2008،  الدويل يف 

اأع���ام،  ع�شرة  من  اأك��رث  منذ  ب��داأ 

هذه  مهرجان  يك�ن  اأن  وت�ّقعت 

على  املهرجانات  اأهم  من  ال�شنة 

اأبرز  وخل�شت  لبنان.  جبل  م�شت�ى 

ن�شاطاته بالآتي:

- عر�س اأوبرا مل�زار برعاية رئي�س 

امل��شيقية  الفرقة  ويق�د  البلدية، 

قادة  من  وه�  فازليان  هاروت  الفنان 

لبنان  يف  امل�شه�رين  الأورك�����ش��رتا 

�شينتيا  الفنانة  الغناء  وت�ؤدي  والعامل، 

لبنانياً  عازفاً  ع�شرين  مب�شاركة  �شماحة 

واأجنبياً.

- ���ش��ه��رة ف��ن��ي��ة ق���روي���ة واف��ت��ت��اح 

»�شمب�زي�م امل�زاييك ال�شن�ي ال�شابع«.

فيها  ت�����ش��ارك  ك�بية  فنية  �شهرة   -

ال�ا�شعي  ك�با  يف  الفنانني  من  جمم�عة 

ال�شهرة عاملياً.

مات. - كرنڤال �شيارات وجم�شّ

راأ�س  تاريخ  يف  املثمرة  اجل�لة  هذه  بعد 

املنت، ما�شياً واأعالماً وم�قعاً ومعامل �شياحية 

ا�شرتاحة  تطيب  لبنان،  يف  الأغنى  بني  هي 

اأخرية عند قلم اأني�س فريحة يتحّدث اىل ابنه 

عن �شيعته بكل �شغف: »ل اأعرف يا ر�شا بقعة 

حباها اهلل جمالً وروعة كما حبا هذه الرابية، اأين 

واأودية وه�شاب  تطّلعت يقع نظرك على جبال 

واأحراج ومزارع مغرو�شة باأ�شجار ال�شن�بر والت�ت 

والزيت�ن والكروم«.

ت�ش�ير:
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تريز من�سور

�أ�سماء المعة
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8
بقدرته،  موؤمن  مثابر،  ع�سامي، 

كانت  مهما  النجاح  على  م�سّمم 

من  والعلم  العامل  اأعطى  الظروف. 

الذرية  املحطات  فاأنقذ  ــاتــه،  وزن

التي  العامل  دول  ومعظم  كندا  يف 

 )CANDU( كاندو  نظام  ت�ستخدم 

كاد  حمتمل  انــفــجــار  مــن  الــكــنــدي 

يت�سبب بكوارث.

الدكتور  الكورة،  ابن  اللبناين  اإنــه 

يوم  يف  ياأمل  الذي  دابلة،  جوزيف 

واىل  بلده  اىل  العودة  الأيام  من 

اأن  بعد  الــعــربــي،  ــعــامل  ال

وعلمه  بخربته  �ساهم 

واخرتاعاته، يف جعل 

الب�سرية  احلياة 

اأف�سل.

اأنقذ كندا من النفجار 

النووي ووّفر على 

حمطاتها الكهربائية 

مليارات الدولرات

الدكتور

جوزيف دابلة

جنم لبناين

�سطع يف

�سماء كندا

وعامل الغرتاب
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طفولة وحلم

ول������د امل���ه���ن���د����س 

قرية  يف  دابلة  ج�زيف 

الك�رة  ق�شاء   - العني  �شهر 

يف ال�شمال يف 25 مت�ز العام 

1951، والده حنا دابلة كان م�ظفاً 

والدته  والن�شيج،  الغزل  معمل  يف 

له  الك�رة.   - بر�شا  من  اأنط�ن  �شيدة 

هاجر  بع�شهم  و�شقيقتان،  اأ�شقاء  اأربعة 

ما  الآخ��ر  وبع�شهم  فيها،  وا�شتقر  كندا  اىل 

يزال مقيماً يف لبنان.

القرية  مدر�شة  يف  البتدائية  عل�مه  تلقى 

)�شهر العني(، وتابع عل�مه التكميلية والثان�ية 

»احلاج  ا�شمها  بات  التي  »املائتني«  ثان�ية  يف 

ح�شن حجة« حالياً. كان ج�زيف متف�قاً يف درو�شه 

لطم�حه  يكن  مل  متاألق.  زاهر  مب�شتقبل  وحاملاً 

اأي حدود، بل حاول امل�شي قدماً يف م�شرية العلم 

واملعرفة، متخطياً كل العراقيل وال�شعاب، حمّدقاً 

من  عليه  ما ميّن  اخلالق  وم�شتلهماً  النج�م  يف 

ِنعم.

كندا  اىل  هاجر   ،1971 العام  من  اآب  �شهر  يف 

ملتابعة درو�شه اجلامعية يف هند�شة الكهرباء يف 

 ،)New - Brunswick( برونزويك  ني�  جامعة 

العام  الكهربائية  الهند�شة  يف  اإج��ازة  نال  حيث 

1976، ومن ثم �شهادة املا�شرت يف عل�م هند�شة 

الكهرباء العام 1978.

�شدرا  بلدة  العام 1976، تزوج جناة خ�ري من 

يف عكار، ورزق منها ثالثة اأولد، ليليان )1977 

 1980( رومان��س  ودم���اغ(،  اأع�شاب  دك��ت���راه 

مهند�س كهرباء ويتابع درا�شة الدكت�راه ويعمل 

مهند�س   1981( وط���ين  وال���ده(  �شركة  يف 

كهرباء، يعمل مع والده اي�شاً يف ال�شركة نف�شها 

ما�شرت،  ماك  جامعة  يف  املا�شرت  درا�شة  ويتابع 

الدكت�ر  فيها  مار�س  التي  عينها  اجلامعة  وهي 

العام  اىل   1986 العام  من  التعليم  مهنة  دابلة 

.)1989

م�سرية العمل والخرتاع

مركز  يف  العملية  حياته  دابلة  الدكت�ر  ب��داأ 

»اأونتاري�  اأونتاري�  كهرباء  ل�شركة  التابع  الأبحاث 

فيها  عمل  حيث   ،)Ontario Hydro( هيدرو« 

زهاء ع��شر �شن�ات، حق�ق خاللها اإجنازين هامني:

- الأول، كان اخرتاع جهاز �شاهم يف عملية نقل 

اأكرب  بفعالية  الأر���س،  حتت  الكهربائية  الطاقة 

التي  الأجهزة  املئة عن  ال�30 يف  فاقت  وبكمية 

كانت م�شتعملة اآنذاك.

الخرتاع  هذا  ب��راءة  دابلة  الدكت�ر  �شّجل  وقد 

وحتّملت  وكندا،  املتحدة  ال���لي��ات  من  كل  يف 

التقنية  التكاليف  اأونتاري�«  »كهرباء  م�ؤ�ش�شة 

على  التفاق  ون�ّس  كاملة.  الت�شجيل  وتكاليف 

الخرتاع  هذا  من  ال�شتفادة  يف  امل�ؤ�ش�شة  حق 

اأن  �شمن نطاق عملها ملدة ع�شرين عاماً، على 

تبقى امللكية ل�شاحب الخرتاع ح�شراً.

كان هذا الخرتاع عن�اناً لأطروحة الدكت�راه التي 

ما�شرت«  »ماك  جامعة  يف   1982 العام  با�شرها 

اىل  تبّدل  الأطروحة  م��ش�ع  اأن  غري  كندا،  يف 

م��ش�ع اخرتاع اآخر فر�شته احلاجة.

طراأ   ،1983 ال��ع��ام  م��ن  اآب  م��ن  الأول  ففي 

الن�وية  امل��ح��ط��ات  اإح����دى  يف  خ��ط��ري  ع��ط��ل 

الطراز  وف��ق  تعم�ل  التي  الكهرباء،  لت�لي�د 

 canadian »كان��دو«  بنظام  املعروف  الكندي 

.Deuterium Uranium CANDU
الأول  امل��رّبد  بخ�شارة  العطل  ه��ذا  متّثل  وق��د 

بيكرينغ  م��دي��ن��ة  يف   )2 )رق����م  للمحطة 

كلم  اخلم�شني  ح�اىل  تبعد  والتي   )Pickering(
عن مدينة ت�رنت� عا�شمة مقاطعة اأونتاري�.

حمطة  خ�شارة  اأن  علمياً  عليه  املتعارف  ومن 

اىل  املحطة  يحّ�ل  الأول،  مرّبدها  الطاقة  ت�ليد 

وهذا  حلظة،  اأية  يف  لالإنفجار  قابلة  ذرية  قنبلة 

ما ح�شل فعلياً يف مفاعل ت�شرن�بيل يف رو�شيا،  

 Three Mile( اأيالند«  مايل  »ثري  يف  وكذلك 

Island( يف ال�ليات املتحدة الأمريكية.
اأن  احلظ  »حل�شن  معلقاً:  دابلة  الدكت�ر  ويق�ل 

»كهرباء  حمطة  يف  يحدث  مل  الن�وي  النفجار 

الذي  الأم���ان  جهاز  ت�شميم  بف�شل  اأون��ت��اري���« 

اأن  ا�شتطاع  حيث  الكندي،  النظام  به  يتمتع 

من  ون�شف  دقيقة  قبل  الن�وي  التفاعل  ي�قف 

حدوث النفجار«.

وللمرة  طبقت  العطل،  هذا  ت�شحيح  اأجل  ومن 

الذري  القلب  ا�شتبدال  عملية  العامل  يف  الأوىل 

يف  وذل��ك  مكانه،  يحّل  جديد  ب��اآخ��ر  للمفاعل 

 ،)Pickering( حمطة  يف  و2   1 رقم  امل�لدين 

حيث اقت�شت ال�شرورة اتخاذ التدابري عينها على 

امل�لدات العاملة على طراز »CANDU« كافة، 

اأن  باعتبار  18حمطة،  الإجمايل  عددها  والبالغ 

اخلطر ذاته يدهمها. وقد مّت ذلك باإ�شراف فريق 

تقني كان الدكت�ر دابلة من عداده. ا�شتمرت هذه 

العملية زهاء خم�س �شن�ات وبخ�شارة ملي�ن دولر 

ي�مياً من جراء النق�س احلا�شل يف ت�ليد الطاقة 

اخل�شارة  بلغت  حيث  م�لد،  كل  من  الكهربائية 

دولر،  ملي�ن  ومئة  مليار  الإجمالية  قيمته  ما 

ق�ى  من  امل�لدين  ت�شليح  اأكالف  اليها  م�شافة 

عاملة وم�اد وجتهيزات اأخرى.

باملخاطر  املليء  الكبري  التحدي  ه��ذا  واأم���ام 

اأفكاراً  دابلة  الدكت�ر  اقرتح  الباهظة،  والأك��الف 

والتي  املع�شلة،  لهذه  الت�شدي  اأجل  من  جديدة 

علمياً لخرتاع جديد مّت  �شّكلت يف ما بعد فتحاً 

اىل  ممغنط«  كهربائي  »ب�بني  اإدخال  مبقت�شاه 

العطل  ت�شليح  مهمته  للمفاعل،  الذري  القلب 

املفاعل  تفكيك  عملية  اىل  اللج�ء  دون  م��ن 

بكامله من اأجل زرع قلب جديد.

غري  بدوا  وزمالءه  دابلة  الدكت�ر  روؤ�شاء  اأن  غري 

واعتربه  الن�عي،  لخ��رتاع��ه  ك��ث��رياً  متحم�شني 

وخالل  لكنه  واخليال.  اجلن�ن  من  �شرباً  بع�شهم 

اأن  ا�شتطاع  املت�ا�شل،  العمل  من  اأي��ام  اأربعة 

اأجراها  التي  التجارب  عرب  عملياً  نظريته  يربهن 

يف املخترب.

بكامله بطاقم  الأبحاث  مّت ت�شخري مركز  عندها 

�شّم 700 م�ظف، وملدة �شبعة اأ�شابيع مت�ا�شلة 

من دون ت�قف، حيث مّت البدء يف تنفيذ اإ�شالح 

الأعطال  عانت  التي  املحطات  باقي  يف  الأ�شرار 

وراء  كانت  والتي  �شابقاً،  ذكرها  على  اأتينا  التي 

وُيذكر  الأول.  امل��رّبد  خل�شارة  الرئي�س  ال�شبب 

زرع  �شهدت  التي  املحطة  اأن  ال�شياق  هذا  يف 

عملية  اىل  احتاجت  فيها  اجلديد  الن�وي  القلب 

باأعمال  البدء  قبل  اأ�شهر  �شتة  ا�شتغرقت  تربيد 

قّدمه  الذي  اجلديد  الإخ��رتاع  اأن  فيما  الت�شليح، 

اإل اىل خم�شة ع�شر ي�ماً  دابلة مل يحتج  الدكت�ر 

لبدء العمل وبكلفة خم�شة ماليني دولر فقط.

اأنحاء  يف  م�لداً   18 الخ��رتاع  هذا  اأنقذ  وهكذا 



القلب  تغيري  عملية  من  العامل  من  خمتلفة 

يف  امل���ل��د  على  ج��رت  وال��ت��ي  بكامله،  ال���ذري 

الرقمني 1 و2 يف مدينة )Pickering( . طبق 

هذا الخرتاع اجلديد للدكت�ر دابلة يف 14 حمطة 

اأخرى  حمطات  ويف  اأونتاري�  مقاطعة  يف  ن�وية 

يف ني�بر انزويك وكيبيك )كندا( وك�ريا اجلن�بية 

والأرجنتني.

جاهزة  املحطات  ه��ذه  جميع  اأ�شبحت  ولقد 

للعمل وبعيدة عن املخاطر لفرتة زمنية ط�يلة، 

يف  لها  امل��ق��ررة  ال��ف��رتة  نهاية  حتى  ت�شتمر 

اخلدمة.

ول بد من ال�شارة يف هذا ال�شياق، اىل اأنه بعد 

احلادث الن�وي يف �شهر اآب من العام 1983، كان 

املحطات  جميع  باإقفال  يق�شي  ق��رار  اتخذ  قد 

الن�وية بعد خم�شة ع�شر عاماً من عملها، علماً اأن 

مدة �شالحيتها ت�شل اىل اأربعني عاماً. ولقد اتخذ 

هذا القرار نتيجة عدم وج�د تقنيني ي�شتطيع�ن 

لزرع  اأو  لإ�شالحها،  الن�وية  املحطات  الدخ�ل اىل 

تعّر�س  للحّد من  وكذلك  فيها،  جديد  ن�وي  قلب 

امل�اطنني لالإ�شعاع الن�وي.

ل ي�سيع حق وراءه مطالب

الن�وي اجلديد  القلب  الدخ�ل اىل  �شّجل اخرتاع 

التي  تلك  خ�ش��شاً  ال����دول،  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

الكندي  ال��ط��راز  على  ذري��ة  حمطات  ت�شتعمل 

اجلن�بية،  ك�ريا  رومانيا،  مثل   )CANDU(
كندا  الأوروب���ي،  الإحت��اد  دول  الأرجنتني،  الهند، 

املقابل  يف  الأم��ريك��ي��ة.  امل��ت��ح��دة  وال����لي���ات 

اأونتاري�  مقاطعة  يف  العاملة  املحطات  متلك 

للتعامل  اجلديدة  التكن�ل�جيا  ا�شتخدام  �شالحية 

�شركة  اأن  غري  ملفاعالتها،  التقنية  الأعطال  مع 

اىل  التكن�ل�جيا  بنقل  قامت  هايدرو  اأونتاري� 

 Atomic( كندا«  اأوف  اإنرجي  »اأت�ميك  �شركة 

ت�شليح  عن  امل�ش�ؤولة   ،)Energy of Canada
امل��ح��ط��ات يف ك���ري��ا اجل��ن���ب��ي��ة والأرج��ن��ت��ني 

وني�برونزويك وكيبك، حيث تلّقت تلك املحطات 

التكن�ل�جيا  هذه  لنقل  ومادية  تقنية  م�شاعدات 

من دون الع�دة اىل املخرتع للح�ش�ل على اإذنه، 

امل�ّقع  لالإتفاق  قان�نياً  نق�شاً  �شّكل  الذي  الأمر 

بني الدكت�ر دابلة وبني �شركة »اأونتاري� هايدرو«.

املذك�رة  ال�شركة  اع��رتاف  من  الرغم  وعلى 

امل�شاألة  حّل  رف�شت  فقد  للقان�ن،  مبخالفتها 

مع  املبا�شر  التفاو�س  ع��رب  �شلمية  بطريقة 

اإغراءه مببالغ زهيدة من  الدكت�ر دابلة، وحاولت 

ال�شركات.  لبقية  حقه  عن  التنازل  مقابل  املال 

املتعّمد  ال�شتخفاف  ل��ه��ذا  ونتيجة  اأن���ه  غ��ري 

الفردية،  الفكرية  امللكية  حق�ق  على  والتعّدي 

الق�شاء  يف  مرجعية  اأعلى  اىل  ق�شيته  حمل 

املكف�لة  حق�قه  على  احل�ش�ل  اأجل  من  الكندي 

هذه  ا�شتمرت  ولقد  الإج��راء.   املرعية  بالق�انني 

اثني ع�شر عاماً، وحت�لت  الق�شائية نح�  املعركة 

واىل  كندا  يف  الفيدرالية  املحاكم  اىل  الق�شية 

املحكمة العليا يف مقاطعة كيبك.

وراءه  »ل ي�شيع حق  ال�شائع  املثل  وكما يق�ل 

مع  معركته  دابلة  الدكت�ر  ربح  فلقد  مطالب«، 

ومنذ   ،1998 العام  كاملة  حق�قه  وحاز  الق�شاء 

ذلك احلني وه� ميّ�ل اخرتاعاته اجلديدة.

حتقيق احللم

حان ال�قت لتحقيق احللم، هذا ما قاله الدكت�ر 

دابلة لنف�شه بعد اأن ربح الدع�ة الق�شائية، حيث 

عليها  اأطلق  خا�شة  هند�شية  �شركة  باإن�شاء  قام 

 Fifth Light( تكن�ل�جي«  ليت  »فيف�س  اإ�شم 

Technology(، و�شّجل باإ�شم هذه ال�شركة اأربعة 
اخرتاعات ح�ل ت�فري الطاقة الكهربائية من خالل 

اأخرى  �شركة  اأن�شاأ  كما  الذكية«.  »الإنارة  م�شروع 

 LRT« اإ�شم  حملت  وتنقيتها،  املياه  لتحلية 

اأجل  من  اأبحاثها  تتابع  وهي   .»Technology
ت�ش�يق  مّت  ولقد  العاملية.  الأ�ش�اق  اىل  الدخ�ل 

هذا الخرتاع يف كندا وال�ليات املتحدة الأمريكية 

خالل �شهر مت�ز من العام 2007.

يحلم دابلة بالع�دة اىل لبنان، كي ين�شئ فيه 

من   ي�شتثمر  الهند�شية،  والأعمال  لالأبحاث  مركزاً 

العربي،  والعامل  لبنان  يف  وخربته  كفاءته  خالله 

دون  حت�ل  وال�شيا�شية  الأمنية  الظروف  اأن  غري 

حتقيق هذا احللم يف املرحلة الراهنة.

من  لبنان  ُيحرم  »اأن  دابلة  الدكت�ر  وياأ�شف 

ل  العامل،  اأ�شقاع  يف  امل�شّتتني  اأبنائه  طاقات 

ا�شتعمرت  التي  الغربية،  املجتمعات  يف  �شيما 

بالدنا، والتي ما زالت ت�شتفيد من هجرة الأدمغة 

العلمية التي تعانيها جمتمعاتنا«.

وقال:

بلدي،  الكبري جتاه  بالذنب  كثرية  اأحياناً  »اأ�شعر 

كي  وزنة  منحني  قد  اهلل  اأن  واأفكر  اأع�د  ولكنني 

املجتمعات  خ�ش��شاً  جمعاء  الب�شرية  بها  اأفيد 

امل�شيفة، وهذا ما يعّزيني ويدفعني اىل املزيد 

من العطاء والنم� والتط�ر وال�شتمرارية.

واإنني اأت�جه اىل اجليل اجلديد من اأبناء وطني 

يف  املثابرة  وعلى  بالنف�س  الثقة  على  لأحّثهم 

اأجل  من  واجلامعي،  العلمي  التح�شيل  �شبيل 

�شاأنها  من  التي  والتط�ر،  التقدم  بحركة  اللحاق 

وحدها اإخراج وطننا من كب�ته وتعرثه، ومن اأجل 

م�شاعدته على النه��س من ركام الأحداث امل�ؤملة 

اجلميع  واأ�شجع  كافة.  لأبنائه  زاهر  م�شتقبل  نح� 

على التم�شك باحلق والدفاع عنه، لأن الظلم غري 

مقب�ل يف اأية بقعة من بقاع العامل«. 
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الدكتور دابله وعقيلته
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ما يريده ل يفعله، وال�سيء 

الذي ل يريده، اإياه ي�سنع. 

يح�سب نف�سه كرة يف يد لعب 

جّبار يقذفها يف الف�ساء، فال 

ه،  هو ول هي تدري اأّنى تتوّجّ

واأين يكون م�ستقرها. احلياة 

يف نظره لعبة تتلهى بها 

قوة �سرمدية، تخرج منها 

اأمناط ال تدرك، وال يزال يف 

قراراتها غرائب وعجائب ل 

نهاية لها، كلما تزاوجت 

اإن�سّلت اأقزاماً وعمالقة، وكلما 

انفعل الكائن الأزيل تفّجرت 

قواه الالمتناهية وانبثق اىل 

الوجود ما يحرّي كل موجود. 

يف مذهبه الدماغ الب�سري 

هو امل�ستودع، النائمة فيه، 

اىل حني، اأ�سرار الطبيعة، وقد 

راح، يربزها اىل الوجود، واحداً 

واحداً يف �سبعني عاماً فما كان 

م�ستحيالً اأم�سى ممكناً. يوؤمن 

بالن�سان اإبن احلياة الوحيد، 

املنبثق من الأر�ش وال�سماء، 

فهو جرم اأر�سي و�سماوي. يف 

الوقت نف�سه، اإنه يرى الأر�ش 

م�سدر كل خري وبركة، ومع 

ذلك يكفر بها النا�ش، وينكرون 

ف�سلها عليهم، ويفت�سون 

عن �سعادتهم يف غريها. هذا 

املبدع هو مارون عبود.

من املهد اىل اللحد

ق�شاء   - كفاع  عني  قرية  يف  عب�د  مارون  ُولد 

1886، ي�م عيد مار مارون،   جبيل، يف 9 �سباط 

فاأطلق اأب�اه عليه اإ�شم هذا القدي�س، اأبي الطائفة 

يف  ن�شاأ  تيمناً.  اليها،  ينت�شب  التي  املارونية 

اأ�شرة مت��شطة احلال، حمافظة. متم�شكة ب��شايا 

بكرامة  تك�شبه  ي�مها  كفاف  بخبزها  را�شية  اهلل 

عابقة  بيئة  يف  الأر�س  بزراعة  اجلبني  عرق  من 

واأمه  عب�د،  الأحد  عبد  حنا  والده  القدا�شة.  ببخ�ر 

كاترينا اإبنة اخل�ري م��شى عب�د.

البنية  �شعيف  طف�لته  يف  عب�د  م��ارون  كان 

ميالً اىل الله� ل ُيعري الدر�س يف »مدر�شة حتت 

خ�ري  جده،  من  كان  فما  اهتماماً،  ال�شنديانة« 

القراءة  مبادئ  تعليمه  ت���ىّل  اأن  اإل  ال�شيعة، 

ال�شريانية  عّلمه  كما  بنف�شه.  واحل�شاب  والكتابة 

داوود.  ومزامري  امل�شيح  وتعاليم  العربية  مع 

عالّمة  اأراده  لأنه  اأبيه  ق�شاوة  من  تاأمل  ما  »كثرياً 

بال�شعائر  التم�شك  و�شديد  ج��ّده،  على  يتف�ق 

يف  حياتية«.  وممار�شة  و�ش�ماً  �شالة  الدينية 

وه�  دخلها  تعليمه.  بداية  كانت  القرية  مدر�شة 

يف اخلام�شة من عمره. ولكن هذه املدر�شة تركت 

اإنطباع. ومنها انتقل مارون اىل  اأ�ش�اأ  يف نف�شه 

اإل  فيها  يبق  مل  ولكنه  بّجه  ي��شف  مار  مدر�شة 

�شنة واحدة. ُنقل بعدها اىل مدر�شة مار �شا�شني 

حيث  فغال،  ملزرعة  تابعة  مزرعة  يف  الداخلية 

دخل   1899 �شنة  ويف  كاملة.  �شنة  اأي�شاً  ق�شى 

مدر�شة الن�شر الداخلية يف قرية كفيفان، بعدها 

انتقل اىل مدر�شة مار ي�حنا كفرحي وبقي فيها 

من 1901 اىل 1904. ويف هذه املدر�شة تفّتقت 

بالعربية  ال�شعر  فبداأ ينظم  م�هبة مارون عب�د، 

وال�شريانية ويتزّعم حركة الطالب يف التمرد على 

الق�انني ال�شارمة، وبرزت النزعة التهكمية املرحة 

اأو الالذعة يف كتابته ال�شعرية والنرثية.

مارون  دخل   1904 الدرا�شي  العام  بداية  يف 

اأن  قبل  املدر�شة  ت��رك  احلكمة.  مدر�شة  عب�د 

يكمل درا�شته الثان�ية، �شّق عليه، وقد بلغ عامه 

الع�شرين، اأن ي�شتمر عالة على اأهله. وما اأن ُعر�س 

عليه اأن يت�ىل حترير جريدة »الرو�شة« حتى َقِبل 

من دون تردد.

يف ميدان العمل

مع ال�شحافة مار�س مارون تعليم اللغة العربية 

الأديب

والناقد ال�ساخر



يف معهد الفرير اأولً، ثم يف مدر�شة الي�ش�عيني 

يف بريوت، وحّرر يف جريدة »الن�شري«، وعّرب عن 

و»اأتال«.  »رينه«  �شات�بريان  روايتي  الفرن�شية 

والدر�س  والتدري�س  ال�شحافة  يف  العمل  كان  ما 

التنّعم  ع��ن  ب��ريوت  يف  عب�د  م���ارون  لي�شرف 

�شعراً  ح�اء  وحي  من  نظم  ولقد  احلياة.  باأطايب 

غزلياً مل ين�شره، ويف جبيل ت�ىل حترير جريدة 

»احلكمة« وعّلم البيان واللغة العربية يف مدر�شة 

العاملية  احل��رب  بداية  حتى   1909 منذ  الفرير 

الأوىل.

بعد زواجه من ن�شيبته نظرية فار�س عب�د العام 

والكتابة  القلم  اىل  كلياً  ان�شرافاً  اإن�شرف   ،1921

»اجلامعة  يف  حياته  يق�شي  وتدري�شاً.  تاأليفاً 

ال�طنية )عاليه( خريفاً و�شتاًء وربيعاً، ويف عني 

كفاع �شيفاً، وقّلما اأعار احلياة الجتماعية اهتماماً. 

اأّلف  �شنة  اأربعني  دامت  التي  املرحلة  هذه  ويف 

بع�س  وع��ّرب  مدر�شية،  م�شرحيات  عب�د  م��ارون 

وما  والجتماعي.  الأدبي  النقد  وكتب يف  الكتب، 

تطرق اىل النقد ال�شيا�شي اإل َعَر�شاً. اإنقطع عن 

التدري�س يف الرابعة وال�شبعني من عمره بعد اأن 

اأجهده التعب ولزم منزله ي�شتقبل بع�س اأ�شدقائه 

الأدباء وخالنه. ويف الثالث من حزيران �شنة 1962 

ق�شى مارون عب�د نحبه والبت�شامة على �شفتيه.

موؤلفاته 

ع��ب���د جمم�عة  م���ارون  و���ش��ع 

ك��ب��رية م��ن امل���ؤل��ف��ات يف 

والق�شة  الأدب  ميادين 

فمن  و�ش�اها.  والنقد 

العرب،  اأدب  اأعماله: 

رواد  ال�����روؤو������س، 

احلديثة،  النه�شة 

العامي،  ال�����ش��ع��ر 

جدد وقدماء.

ال���ن���ق���د  ويف 

�شبل  له:  الجتماعي 

اجلراب،  من  حجر،  اآخر  ورق،  على  حرب  ومناهج، 

قبل انفجار الربكان، اأ�شباح ورم�ز ومناو�شات.

الأدب��ي: على املحك، جم��ددون، يف  النقد  ويف 

وعلى  عابر  نقدات  واأرج����ان،  دمق�س  املخترب، 

الطائر.

وج�ه  القرية،  اأحاديث  كتب:  الأق�ش��شة  ويف 

الأمري  الق�شة  يف  وله  وجبابرة.  واأق��زام  وحكايات 

الأحمر وفار�س اآغا. ويف ال�شرية �شقر لبنان )اأحمد 

الزمان  بديع  الده�ر،  زوبعة  ال�شدياق(،  فار�س 

فله  ال�شعر  يف  اأّم��ا  الريحاين.  واأم��ني  الهمذاين 

وخ�اطر  ر�شائل  جمم�عة  ذلك  اىل  ي�شاف  زوابع. 

واأحاديث �شحافية.

كاتب مبقايي�ش خا�سة به

تناول مارون عب�د يف كتاباته، خمتلف الفن�ن 

الأوىل  خمتلفتان:  مرحلتان  اإنتاجه  ويف  الأدبية، 

النه�شة  رّواد  من  اأ�شالفه  خطى  على  خاللها  �شار 

ير�َس  فلم  مقلداً،  كان  اأنه  حني  بعد  اأدرك  لكنه 

واأحمد  باجلاحظ،  عب�د  ت��اأث��ر  ولقد  كتبه.  عما 

و�شرفانت�س،  دوديه،  واألف�ن�س  ال�شدياق،  فار�س 

و�شانت  فران�س،  واأنات�ل  وت�رجنيف،  وغ�غ�ل، 

ب�ف وبرونيرت.

ال�شطالحية  املقايي�س  خ��ال��ف  اأ�شل�به  يف 

كتابة  ويف  ق�ش�شه  ويف  نقده  يف  الأ�ش�لية 

ال�شرية، وو�شع لنف�شه مقايي�س خا�شة فكانت له 

لغته وقد جمع فيها بع�س الف�شحى التي حتتاج 

املمتنعة  ال�شهلة  والف�شحى  كبري  قام��س  اىل 

ووّلد  الف�شيح.  يف  جذورها  لها  التي  والعامية 

وا�شتق عدداً من املفردات. وكانت له طريقته يف 

و�شع ال�شرية جامعاً فيها بني التاريخ والنقد. ويف 

والأ�شط�رة  احلكاية  من  مزيج  عنده  وهي  الق�شة 

والدعابة  بالفكاهة  متيز  اأ�شل�به  اأن  بيد  وال�شرد. 

وكرثة  ال��شف،  ودقة  الت�شبيه  وبراعة  وال�شخرية 

الفكري  وال��رتاث  ال�شعبية  بالأمثال  الإ�شت�شهاد 

والتاريخي العربي والعاملي ف�شالً عن املحلي.

ذكريات مع معا�سريه

القادة  ببع�س  كان ملارون عب�د معرفة حميمة 
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البطريركان  الرحمات  املثلثا  منهم  الروحيني 

يف  تعّرف  كما  عري�شة.  وانط�ن  احل�يك  اليا�س 

القد�س على ال�شيخ اأمني احل�شيني.

بي�ن  املع�رفة  �شالت  احلي�اة  اأ�شباب  ربط�ت 

رجال  اىل  تعّرف  فقد  ع�ش�ره  ورج��الت  م�ارون 

عه�د  حتى  املت�شرفية  عهد  منذ  ال�شيا�شة 

ال�شتقالل، ومنهم الرئي�س اإميل اإده وال�شيخ ف�ؤاد 

مدر�شة  ويف  اخل���ري.  ب�شارة  والرئي�س  حبي�س 

احلكمة تعّرف اىل الأب ل�ي�س �شيخ�، ويف جري�دة 

»الن�شي�ر« تع�ّرف اىل اأمني الريح�اين وكان م�ارون 

عب�د �شديقاً لعمر فاخ�ري.

الروح  تلك  عمر  مع  ذكرياته  من  ون�شت�شف 

ال�شاخرة التي متالأ اأدب م�ارون عب�د، وهذه النزعة 

تك�ن  قد  لل�شخرية  تدفعه  والتي  عن�ده  النف�شية 

نابعة من مفه�مه للحياة حيث يق�ل:

الهزء  اأ�شقى من  احلياة  ل�شم  ترياقاً  وجدت  »ما 

احلياة  من  يهزاأ  م��ارون  كان  واإذا  وبنا�شها«.  بها 

اإذا مل  نف�شه  يتندر على  كان  احياناً  فاإنه  ونا�شها 

يجد من يتندر عنه كما يق�ل له عمر.

ريحانة  على  مارون  تعّرف  الفريكة،  بلدة  ويف 

ال�شرق مي زيادة يف منزل اأمني الريحاين، وعرف 

مارون عب�د اي�شاً ال�شاعر اليا�س اأب� �شبكة ف�شادقه 

فنخال  نقراأه  له،  رائعاً  و�شفاً  ذكرياته  يف  وترك 

اليا�س ي�شري اأمامنا، كان اأول لقاء لهما يف جريدة 

واأقعده  �شبكة  اأب�  اليا�س  مر�س  وملا  املك�ش�ف، 

امل�ر�س زاره مارون مرتني، وكتب عن ذلك يق�ل: 

وقد  مرتني،  فُعدته  العزيز  ال�شديق  »مر�س 

علقت بذهني �ش�رة الكاهن الذي دخل لي�شلي له، 

واأنا عنده، فاإذا ب�شاعرنا ين�شى اأنه مري�س فيقعد 

كاأنها  بر�شاقة  وي�شّلب  عجيبة،  بخفة  فرا�شه  يف 

فخلت  القي�س،  لمرئ  ت��راءى  الذي  اليدين  ملع 

اأنني اأزور ال�شاعر الفرن�شي ڤرلني قبل الحت�شار«.

كان مارون عب�د ممن حمل�ا راية ال�شالح، فه� 

حاول اإ�شالح النا�س، ودعا اىل التحرر، واىل م�اكبة 

العمل  على  اللبنانيني  حّث  والتقدم.  احل�شارة 

ملا فيه �شالحهم، كان �ش�ته عالياً، وكان من وراء 

ولكن  الرقابة،  على  كلمته  لل�شلطان ميّرر  الدعاء 

من  لكثري  فتعر�س  لبع�شهم،  ترق  مل  كتاباته 

اأن من مل يرقهم ما كتبه كان�ا  التهديدات، ذلك 

اأح�ج  نحن  كم  اأزلمهم...  بدبابي�س  عليه  يرّدون 

الي�م اىل مارون عب�د واأمثاله.

طفولته: �سعيف البنية مّيالً اىل اللهو

كان مارون عب�د يف طف�لته �شعيف البنية مّيالً اىل الله� ل ُيعري 

الدر�س يف »مدر�شة حتت ال�شنديانة« اإهتماماً فما كان من جده خ�ري 

ال�شيعة، اإل اأن ت�ىّل تعليمه مبادئ القراءة والكتابة واحل�شاب بنف�شه. 

كما عّلمه ال�شريانية مع العربية وتعاليم امل�شيح ومزامري داوود.

جّده،  على  يتف�ق  عالّمة  اأراده  لأنه  اأبيه  ق�شاوة  تاأمل من  ما  كثرياً 

حياتية.  وممار�شة  و�ش�ماً  �شالة  الدينية  بال�شعائر  التم�شك  و�شديد 

اأداتان ي�شبكه بهما:  لل�الد  كان  اأمه تع�ي�شاً.  ف�جد مارون يف حنان 

ق�شيب ول�شان اأمّر من الق�شيب.

مذهبه يف احلياة

حّدد مارون عب�د مذهبه يف احلياة باأن ل مذهب له فيها. ما يريده ل 

يفعله بل يفعل ما ل يريده. »اأح�شبني كرة يف يد لعب جّبار يقذفها 

ه، واأين يك�ن م�شتقرها«.  يف الف�شاء، فال ه� ول هي تدري اأّنى تت�ّجّ

نهاية  ل  ومدر�شة  �شرمدية،  ق�ة  بها  تتلهى  لعبة  نظره  يف  احلياة 

لدرو�شها. اآمن بها واأحبها ولكن بدون رجاء.

والدماغ الب�شري م�شت�دع تنام فيه اىل حني اأ�شرار الطبيعة.

اآمن بالإن�شان كجرم اأر�شي �شماوي يف اآن معاً، وبالأر�س كم�شدر كل 

خري وبركة.

كانت اأمنيته اأن ل ُيذيب �شخ�شيته يف م�شتنقعات الآخرين واأن يظل 

واأن  حياته  تعقيد يف  ول  تكلف  ل  �شاذجاً  ويبقى  ذاته  مع  من�شجماً 

يعمل بدون انقطاع لأن العمل ين�شيه �شج�نه.

ال�ساعر

ما ُعرف مارون عب�د ك�شاعر كما ُعرف كقا�س وناقد. ق�شائده جاءت 

املراهقة  مرحلتي  نتاج  من  ومعظمها  عابرة  منا�شبات  وحي  من 

وال�شبا، وقد جمع ما ر�شي عنها يف دي�انه »زوابع«.

اأ�شل�به كال�شيكي، �شل�س التعبري، نا�شع الديباجة، اعتمد فيه اأوزان 

اخلليل بن اأحمد الفراهيدي والقافية ال�احدة يف بناء متكامل.



اجلراحي  الطب  عمالق  العامل  خ�سر 

الربوف�سور  القلب،  جراحة  وماي�سرتو 

العاملي الأمريكي اللبناين الأ�سل مايكل 

دبغي، ابن مرجعيون يف جنوب لبنان 

عن عمر يناهز الـ99 عاماً. �سّخ دبغي 

الدماء يف قلوب كثريين طوال 70 عاماً 

من العطاء املهني، طاوياً �سبعة عقود 

حافلة بالعمليات اجلراحية يف القلب، 

فاقت الـ63 األف عملية، كما عالج عدداً 

واأجنز  الب�سر،  من  يح�سى  ول  ُيعّد  ل 

املجال  يف  وعديدة  حديثة  ابتكارات 

�ش جراحة القلب املفتوح مبفهومها املعا�سر. الطبي اأهمها خيط اجلرح، وكذلك اأ�سّ

تويف الربوف�سور مايكل دبغي يف م�ست�سفى »ميثودي�ست هو�سبيتال فاميليز« يف هيو�سنت 

بولية تك�سا�ش. العام 2006، اأجريت له جراحة كبرية يف القلب، توىل هو بنف�سه تخطيطها. 

وقد اأجرى العملية اأحد تالميذه، الذي ما زال حياً، ويدعى جورج نون.

ويجـدر بال�سـارة اأنها العملية الأوىل يف تاريخ اجلراحة التي جُترى لإن�سان يتجاوز الت�سعني 

�سنة. وبعد اإجرائها، مل يغادر 

مقر اإقامتـه لأنه مل يعـد يف 

�سحـة جيـدة مئة يف املئـة.

حافلة  حياة  بعد  دبغي  رحل 

كجراحة  الطبية،  بالإجنازات 

وا�ستبدال  املفتوح  القلب 

اخرتع  التاجي، حيث  ال�سريان 

كان  ولقد  القلب.  خات  م�سّ

»اأ�سلوب  تطوير  يف  رائــداً 

�سيارة  تطوير  ويف  امليل« 

احلــرب،  �ساحة  يف  للجراحة 

النّقال  بامل�ست�سفى  عرفت 

اأي�ساً  واملعروفة  للجي�ش، 

با�سم »ما�ش«.
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�آب/�أيلول

اإعداد:

تريز من�سور

غياب �لكبار

2
0
0

8

اأهم اإجنازات مايكل دبغي

ولدة مبدع

مرجعي�ن  جديدة  بلدة  يف  دبغي  مايكل  ولد 

اجلن�بية �شنة 1906. يف الثانية من عمره هاجر 

وتابع  المريكية.  املتحدة  ال�ليات  اإىل  اأهله  مع 

مدار�شها،  يف  والثان�ية  البتدائية  درو�شه  هناك 

مبدينة  ت���لن  يف  الطب  كلية  اىل  انت�شب  ثم 

جامعة  يف  اجلراحة  ق�شم  ثم  ومن  اورلينز،  ني� 

يف  هيدلربغ  وجامعة  باري�س  يف  �شرتا�شب�غ 

اأملانيا.

اإىل اجلامعة، انخرط مايكل دبغي  انت�سابه  منذ 

الدائرية  خة  امل�شّ واخرتع  والدرا�شات،  الأبحاث  يف 

اآلة  من  ج��زءاً  بعد  ما  يف  �شارت  التي   ،)1932(

جراحة  اأثناء  يف  والرئتني،  القلب  بعمل  تق�م 

القلب املفت�ح. كما منح اي�شاً براءة الخرتاع لعدد 

كبري من الأدوات الطبية والتقنيات التي �شاهمت 

من  املاليني  حياة  اإنقاذ  يف 

اأنحاء  خمتلف  يف  الب�شر 

مايكل دبغي
عمالق طب القلب 

توّقف قلبه

اجلّراح العاملي ومنقذ قل�ب املاليني

دبــــــغــي مايكل  اإجنازات  اأهم 

  • 1932: دبغي الطالب يطّ�ر 

يف  لال�شتخدام  دائ��ري��ة«  »م�شّخة 

القلب  بعمل  يق�م  ال��ذي  اجل��ه��از 

العمليات  اأث���ن���اء  يف  وال��رئ��ت��ني 

اجلراحية.

يق�د  دبغي  الدكت�ر   :1949 •
املكتبة  باإن�شاء  للمطالبة  حركة 

ال�ليات  يف  للطب  ال�طنية    

املتحدة المريكية.

تط�يره   :1953  -  1950  •
�شرايني  جراحة  يف  ت�شتخدم  اآل��ة 

القلب.

مايكل  الدك�ت��ر   :1953  •
دب��غ��ي ي��ق���م ب���اأول ج��راح��ة لفتح 

�شريان م�شدود.

عملية  باأول  قيامه   :1956  •

جراحية لإ�شالح ثقب يف القلب.

مايكل  ال��دك��ت���ر   :1960  •
تط�ير  على  العمل  ي��ب��داأ  دب��غ��ي 

قلب اإ�شطناعي.

يق�م  م��ن  اأول   :1963  •
ب��ع��م��ل��ي��ة ج���راح���ي���ة ع���ن ط��ري��ق 

الت�شال التلفزي�ين.

جراحي�ة  عملية  اأول   :1964 •

ويف  التاجي�ة،  ال�شرايي�ن  لتغي�ري 

عمي�داً  تعيي�نه  يت�م  نف�ش�ه  الع�ام 

لأم��را���س  الرئا�شية  للمف��شية 

القلب وال�شرطان والدماغ.

»القلب  كتابه  ن�شر   :1977  •
احلي«.

مايكل  مركز  اإن�شاء   :1978  •
دب��غ��ي ل��ل��درا���ش��ات والأب���ح���اث يف 
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ال�طنية  »املكتبة  اإن�شاء  يف  �شاهم  كما  العامل. 

املراجع  اأهم  تت�شمن  والتي  اأمريكا  يف  الطبية« 

وال�ثائق الطبية واأكرثها دقة واأكادميية.

اأجراها  تقّدر عدد عمليات القلب املفت�ح التي 

دبغي ب�63.000، اإ�شافة اإىل تدريبه اآلف الأطباء 

العاملني الآن يف اأنحاء العامل.

العام 1976، اأ�ش��س تالمذة دبغي »جمعية مايكل 

دبغي العاملية للجراحة«، كما اأطلق 

ا�شمه على عدد كبري من املنظمات ومراكز الأبحاث 

والدرا�شات وامل�شاريع، التي اأقيمت بهدف خدمة 

ال�شحة العامة للب�شر، من الدول وال�شع�ب كافة.

التكرمي  اآي��ات  اأ�شمى  دبغي  الربوف�ش�ر  تلقى 

يف  وكلياته  الطب  معاهد  اأرق��ى  من  والتقدير 

العامل، وكذلك كّرمته امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية واملدنية 

واحلك�مات املختلفة.

يف  الأول  اجل��راح  الطبيب  ك��ان  دبغي  مايكل 

تك�شا�س  اأجنحة  اأك��رب  التطبيقي،  امل�شت�شفى 

عميد  من�شب  �شغل  عينه  ال�قت  ويف  الطبي، 

الدرا�شات  جمال  يف  الرائد  الطبي،  بايل�ر  معهد 

الف�شاء  وكالة  مع  كذلك  وعمل  الطبية.  والأبحاث 

المريكية »نا�شا«، لتط�ير قلب اإ�شطناعي �شغري 

مكثف ذاتياً.

لقد اأعطى الدكت�ر مايكل دبغي الب�شرية جمعاء 

الكثري الكثري، ل �شيما بلده الأم لبنان الذي بقي 

وواردة  �شاردة  بكل  ويلّم  اإليه،  بانتمائه  فخ�راً 

له  �شنحت  كلما  زي��ارت��ه  يف  ي��رتّدد  ول  تخ�شه، 

الفر�شة.

دبــــــغــي مايكل  اإجنازات  اأهم 

»الطب الإحيائي«.

ق��درة  يف  يبح�ث  ع��ل�����م  وه������ 

العي�س يف  على  الب�شرية  الكائنات 

املركبات الف�شائية وما �شابه.

دبغي  مركز  اإن�شاء   :1985  •
لأمرا�س القلب.

بني  اإ�شمه  اإدراج   :1996  •
»م�شاهري العاملني يف الطب«.

الرئي�س  ق��ّل��د 

الأم���ريك���ي ج���رج 

الربوف�ش�ر  ب��س 

دب���غ���ي امل��ي��دال��ي��ة 

للك�نغر�س،  الذهبية 

التي اأ�شيفت اإىل لئحة 

ط�يلة من امليداليات التي نالها عن ابتكاراته. وكان الطبيب ال�شهري قد ح�شل قبل اأربعني �شنة 

على ميدالية احلرية للك�نغر�س وقّلده اإياها الرئي�س المريكي الراحل ليندون ج�ن�ش�ن.

العام 1969 نال اأعلى و�شام ميكن مل�اطن اأمريكي اأن يح�شل عليه، وه� »امليدالية الرئا�شية 

للحرية بامتياز« كما منحه الرئي�س ريغان )1987( »امليدالية ال�طنية للعل�م«.

وتقديراً لإبداعه ولإجنازاته منحته جامعة البلمند يف زيارته اإىل لبنان يف العام 2005، لقب 

»كر�شي« مايكل دبغي.

ج�ن�ش�ن،  وليندون  كينيدي،  ج�ن  ال�شابق�ن:  الأمريكي�ن  الروؤ�شاء  دبغي،  عاجلهم  الذين  ومن 

وريت�شارد نيك�ش�ن، اإ�شافة اإىل �شاه اإيران، والعاهل الأردين الراحل امللك ح�شني والرئي�س الرو�شي 

ب�ري�س يلت�شني. وقد ُمنح اأو�شمة خمتلفة والدكت�راه الفخرية من جامعات عاملية خمتلفة.

ا�شتعمال  التقنيات  هذه  اأهم  من  ولعّل  العامل. 

اأقم�شة خا�شة )Dacrongroft(، جّهزها مب�شاعدة 

زوجته على ماكينة اخلياطة يف بيته �شنة 1952، 

لي��شل ب�ا�شطتها �شرايني مري�س حمتاج، ولُيلهم 

واملختربات  الطبية  وال�شناعات  البح�ث  مراكز 

اإنه  دبغي  ويق�ل  حني.  بعد  منها  الكثري  انتاج 

جدته  من  اجلراحة  علم  يف  الإب��داع  هذا  ا�شتقى 

ح�شنها،  ت�شعه يف  كانت  التي  اللبنانية،  العج�ز 

وقد  القطب.  اأروع  ب�شنارتها  حتيك  كانت  بينما 

يف  ذاتها  واملهارة  نف�شه  التكتيك  هذا  ا�شتعمل 

ت�شميمه للقطب اجلراحية.

خالل احلرب العاملية تطّ�ع الدكت�ر دبغي للخدمة 

التابع  اجلراحي  لالإر�شاد  مديراً  وعنّي  الع�شكرية، 

اأبحاثه  اّدت  العامة الأمريكي. وقد  ملكتب اجلراحة 

امل�شت�شفى  اإن�شاء  اإىل  الفرتة  تلك  يف  ودرا�شاته 

 .)Mash م��ا���س،  )وح���دات  املتنقل  الع�شكري 

و�شاهم دبغي لحقاً يف اإن�شاء مراكز جراحية خا�شة 

اأي ما ُعرف يف ما  العائدين من احلرب،  ملعاجلة 

بعد بنظام املراكز الطبية للعائدين من احلرب.

�سهرة بال حدود

�شهرة  ال�شنني  مّر  على  دبغي  الدكت�ر  اإكت�شب 

م�شت�شاراً  وك��ان  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  وا�شعة 

خالل  جميعهم،  الأمريكية  اجلمه�رية  لروؤ�شاء 

وكذلك  املا�شية،  اخلم�شني  ال�شن�ات 

اأنحاء  �شائر  من  اآخرين  دول  لروؤ�شاء 

امليدالية 

الذهبية 

للكونغر�ش
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�آب/�أيلول

اإعداد:

العميد الركن البحري

علي املعلم

ظو�هر طبيعية
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اأ�سباب تكون موجات الت�سونامي

زلزال  الأحيان لدى ح�ش�ل  العاتية يف معظم  »الت�ش�نامي«  تتّك�ن م�جات 

هذه  تتّك�ن  اأن  ميكن  )كما  البحر  قعر  حتت   )Hypocentre( مركزه  يك�ن 

امل�جات نتيجة اأ�شباب اأخرى �ش�ف ن�شتعر�شها يف ما بعد(. 

ونتيجة الزلزال احلا�شل حتت قعر البحر تتحرك كمية هائلة من مياه املحيط 

حالة  املياه  هذه  يفقد  مفاجئة مما  وب�ش�رة  �شع�داً  عم�دي  ب�شكل  )البحر( 

الرك�د وال�شتقرار التي كانت ت�ش�دها، فينتج عن ذلك على الف�ر اأم�اج دائرية 

ومتالحقة تنطلق من مركز الزلزال )اأو خط الف�الق الذي اأحدثه( مع ف�ا�شل 

وتتجه  الكيل�مرتات  من  ع�شرات  عدة  اإىل  ت�شل  قد  بينها  ما  يف  متباعدة 

مقيا�س  ح�شب  الزلزال  لق�ة  وفقاً  والبعيدة  القريبة  املجاورة  ال�ش�اطئ  نح� 

ريخرت. وتتحرك هذه الأم�اج ب�شرعة ت�شل اإىل 800 كلم يف ال�شاعة يف املياه 

العميقة، ويف هذه احلالة يك�ن ارتفاعها قليالً ول يتعدى 60 �شنتم ف�ق �شطح 

البحر. ولدى اقرتاب هذه الأم�اج من املياه القليلة الأعماق يف اجلرف القاري 

)Shelf Continental( املحاذي لل�ش�اطئ، تنخف�س �شرعتها نتيجة احتكاك 
وفرملة قاعدتها من قبل اجلرف املذك�ر، لت�شبح قريبة من ال�شرعة املت��شطة 

لل�شيارة، ويف املقابل يرتفع �شطح هذه الأم�اج 

لي�شل ارتفاعها اإىل 15 مرتاً، ويف بع�س الأحيان 

اإىل 30 مرتاً.

بعد �شربها ال�اجهة البحرية تخرتق هذه الأم�اج 

لت�شل  الداخل  نح�  املنب�شطة  ال�شاحلية  املناطق 

فادحة  اأ�شراراً  خمّلفة  كيل�مرت  ح�اىل  م�شافة  اإىل 

بالأرواح واملن�شاآت البحرية واملرفئية والقت�شادية 

ال�شريط  هذا  يف  امل�ج�دة  وال�شكنية  وال�شياحية 

ال�شاحلي.

وهنا ل بد من ت�شجيل مالحظة هامة ترافق هذه 

الظاهرة، وهي اأنه قبل و�ش�ل الأم�اج العاتية التي 

البحر  عر�س  اىل  املياه  ترتاجع  ال�شاطئ  ت�شرب 

ب�شع مئات من الأمتار كا�شفة ولب�شع دقائق عن 

مناطق يف قعره مل تكن ظاهرة قبل هذا الرتاجع، مما يثري ف�ش�ل العديد من 

ال�شياح والأ�شخا�س امل�ج�دين على ال�شاطئ في�شارع�ن اىل اأخذ ال�ش�ر وجمع 

بع�س الأ�شماك والأ�شداف، يف حني ي�شتغل الأمر البع�س القليل من الأ�شخا�س 

الظاهرة،  والذين يعرف�ن خط�رة هذه  العلم،  ال�شاحل وذوي  امل�ج�دين على 

للنجاة باأنف�شهم وعائالتهم باإندفاعهم نح� الأماكن املرتفعة املجاورة. 

احليوانات ذوات القوائم ت�سعر م�سبقاً بخطر موجات الت�سونامي

من مظاهر عظمة اخلالق اأنه خ�ّس احلي�انات ل �شيما ذوات الق�ائم بحا�شة 

نح�  املتجهة  املدمرة  والأم���اج  الزلزال  خطر  بتح�ش�س  لهم  ت�شمح  �شاد�شة 

بنف�شها،  لتنج�  لل�شاطئ  املجاورة  القريبة  التالل  باجتاه  فتندفع  ال�شاطئ، 

والأمثال على ذلك عديدة يف الدرا�شات التي اأعقبت ح�ش�ل الزلزل البحرية 

منذ زمن بعيد.

وهذا كان حال الزلزال الذي �شرب منطقة املحيط الهندي يف 2004/12/26 

وحدد مركزه غربي جزيرة �ش�مطرة الأندوني�شية وحتت قعر البحر، فقد �شرد 

العديد من الق�ش�س التي رافقت هذا الزلزال مثل، امتناع الفيلة عن متابعة 

يعود اأ�سل كلمة »ت�سونامي« اإىل اللغة اليابانية. وهي تتاألف من ق�سمني، الق�سم الأعلى »ت�سو« وتعني 

»املرفاأ« والق�سم الأ�سفل »نامي« وتعني »موجة« وبالتايل فمعنى كلمة »ت�سونامي« هو »موجة املرفاأ«.

غربي  اليابانية  اجلزر  جمموعة  تقع  اإذ  ياباين  الكلمة  اأ�سل  يكون  اأن  امل�ستغرب  غري  من  اأنه  واحلقيقة 

من  م�ستقرة  غري  منطقة  وهي  النار«  بـ»حزام  يعرف  ما  يحيطها  التي  املنطقة  �سمن  الهادئ  املحيط 

فيها  التي حت�سل  الزلزل  ن�سبة  وت�سّكل  زلزل.  �سبه م�ستمرة  ب�سورة  اأجزاوؤها  وت�سهد  اجليولوجية  الناحية 

ما يزيد عن 81٪ من تلك التي حت�سل يف العامل ككل. وت�سمل هذه املنطقة كامل املحيط الهادئ والق�سم 

ال�سمايل ال�سرقي من املحيط الهندي.

اليابان  غربي  اإىل  و�سولً  واجلنوبية  ال�سمالية  لالمريكيتني  الغربية  ال�سواطئ  من  املنطقة  هذه  ومتتد 

الهندي  املحيط  من  ال�سرقي  ال�سمايل  والق�سم  بورما  مبنطقة  مروراً  وال�سني  لآ�سيا  ال�سرقية  وال�سواطئ 

واملنطقة الواقعة �سمايل ا�سرتاليا. اأما جزر هاواي فتحتل موقعاً مميزاً و�سط هذه املنطقة وت�سهد بدورها 

العديد من الزلزل حتت قعر البحر والتي توّلد موجات ت�سونامي.

مــوجـات الت�سـونـامـــي 

واأ�سباب تكّونها
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التالل  اىل  مذع�رة  واندفاعها  البحر،  �شاطئ  على  لل�شياح  منظمة  رحالت 

لإنقاذ  ال�شاطئ  اىل  ع�دتها  ثم  مرّو�شيها،  لأوام��ر  الإذع��ان  راف�شة  املجاورة، 

اأ�شحابها وال�شياح الذين تركتهم.

كذلك جناة قرية كاملة اأندوني�شية عديد �شكانها ح�اىل 1500 �شخ�س، نتيجة 

بالغريزة  مدف�عة  التالل  اىل  هربت  التي  لهم  العائدة  باحلي�انات  حلاقهم 

وقد  الت�ش�نامي.  م�جات  و�ش�ل  من  دقائق  قبل  باخلطر  امل�شبق  و�شع�رها 

ت�شبب هذا الزلزال الق�ي بتك�ين م�جات ت�ش�نامي مدمرة �شربت ال�ش�اطئ 

القريبة والبعيدة املطلة على املحيط الهندي يف 11 دولة. 

الأ�سباب الكامنة وراء ن�ساأة موجات الت�سونامي

هناك عدة ع�امل تت�شبب ب�لدة اأم�اج الت�ش�نامي واأهمها: التحرك العم�دي 

املفاجئ لل�شفائح التكت�نية، انزلق هذه ال�شفائح اإ�شافة اىل ع�امل ك�نية 

اأخرى.

 Tectonic( التكتونية  لل�سفائح  املفاجئ  العمودي  • التحرك 
:)Plates

التكت�نية  ال�شفائح  نظرية  اىل  ا�شتناداً  اجلي�ل�جي�ن  العلماء  يجمع 

تغّلف  التي  الأر�شية  الق�شرة  اأن  على   )Tectonic Plates Theory(
الأر�س والتي ترتكز عليها املحيطات والقارات وال�شال�شل اجلبلية، تتك�ن 

من �شفائح تكت�نية يف�شل بينها ف�الق. وهذه ال�شفائح تتحرك اأفقياً 

وعم�دياً مبعدل ب�شعة �شنتمرتات �شن�ياً )6 �شم(. ويح�شل يف ما بينها 

وفقاً  ق�ته  تختلف  احتكاك  الف�الق  عند 

لق�ة النفجارات داخل باطن الأر�س والتي 

تت�شبب بح�ش�ل زلزل.

اأق�شام  ارتفاع  مع  احياناً  ذلك  يرتافق 

اأخ��رى،  وانخفا�س  ال�شفائح  ه��ذه  م��ن 

من  اأق�شام  انخفا�س  اأو  ارتفاع  وبالتايل 

الرّب  على  الزلزل  م�قع  كان  اإذا  الياب�شة 

حتت املناطق القارية، كما يت�شبب ذلك 

بتدمري املناطق التي تقع �شمن نطاقه 

كما ح�شل يف منطقة »بام« اليرانية يف 

الزلزال  �شحية  �شقط  حيث  العام 2003، 

اأكرث من 36 األف قتيل، اإ�شافة اىل ع�شرات الآلف من امل�شردين واجلرحى.

ويف حال كان مركز الزلزل حتت قعر البحر، فاإن ذلك يت�شبب بتحريك 

ثابت  ب��شع  كانت  املحيط  مياه  من  كبرية  لكمية  وعم�دي  مفاجئ 

ت�شعى  التي  املدمرة  الت�ش�نامي  اأم�اج  ب�لدة  يت�شّبب  مما  وم�شتقر، 

والرك�د  الت�ازن  حالة  اإعادة  املجاورة اىل  ال�ش�اطئ  نح�  ال�شريع  بتحركها 

ملياه املحيط التي كانت �شائدة قبل ح�ش�ل التحرك العم�دي املفاجئ. 

وينتج عن ذلك �شرب اأم�اج الت�ش�نامي لل�ش�اطئ املجاورة م�شببة خ�شائر 

فادحة يف الأرواح واملمتلكات.

:)Subduction( اأخرى  حتت  تكتونية  �سفيحة  • انزلق 
اإحدى  بانزلق  احياناً  ببع�شها  واحتكاكها  ال�شفائح  حت��رك  يت�شبب 

ال�شفائح حتت اأخرى ويطلق العلماء اجلي�ل�جي�ن على هذه الظاهرة ا�شم 

ما  �شرعان  الأر�س  ق�شرة  داخل  احلرارة  ارتفاع  اىل  ونظراً   .)Subduction(
يتح�ل الق�شم املنزلق اىل داخل الأر�س اىل حمم �شائلة نتيجة ذوبان مك�ناته، 

ال�شائلة امل�ج�دة داخل باطن  فينتج عن ذلك ارتفاع ال�شغط يف املجم�عة 

خارج  احلمم اىل  الزائدة من هذه  الكبرية  الكمية  بدفع  يت�شبب  الأر�س مما 

الق�شرة الأر�شية عرب الرباكني التي تع�د لال�شتعال وامل�ج�دة على مقربة من 

هذه الف�الق يف املناطق القارية اأو البحرية.

ي�ؤدي اىل حتريك  فاإن ذلك  البحر،  ال�شائلة يف قعر  واإذا ح�شل قذف احلمم 

عم�دي ومفاجئ لكميات كبرية من مياه البحر اأو املحيط وبالتايل ي�ؤدي اىل 

ولدة اأم�اج الت�ش�نامي املدمرة.

اأخرى: كونية  • عوامل 
اإحدى املذنبات  الت�ش�نامي املدمرة عن دخ�ل  اأم�اج  اأن تنتج  اأخرياً  ميكن 

الك�نية )Meteorite( الغالف اأو املجال اجل�ي لالأر�س و�شق�طها يف املحيط، 

مما يت�شبب بتك�ين اأم�اج ت�ش�نامي �شخمة نظراً ل�شخامة حجم هذه املذنبات 
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هذه  وتعترب  الأحيان،  غالب  يف 

الظاهرة من اأخطر الك�ارث التي 

الأر�شية  الكرة  ت�شيب  اأن  ميكن 

�شطح  على  الب�شر  حياة  وتهدد 

الأر�س.

الت�سونامي مقارنة بني اأمواج 

وتلك املعروفة باأمواج املد البحري

تختلف اأم�اج الت�ش�نامي عن الأم�اج الق�ية املعروفة يف الغرب حتت اإ�شم 

»Raz de Marée« من حيث اأ�شباب ن�شاأتها وتك�ينها. فبينما تتك�ن الأوىل 
نتيجة زالزل بحرية اأو �سق�ط اأج�سام ك�نية يف البحر، فاإن الثانية تتك�ن نتيجة 

التي ينتج عنها حركة املد  الأر�س والقمر،  الطبيعية ما بني  التجاذب  حركة 

م�شت�ى  املد(  )خالل  ترفع  بحرية  تيارات  واجلزر  املد  حركة  وترافق  واجلزر. 

املياه يف املرافئ حتى ح�اىل ع�شرة اأمتار، وتدِخل املياه اىل الياب�شة عدة 

كيل�مرتات احياناً يف املناطق املنب�شطة كما ه� احلال يف غربي اأوروبا، لتع�د 

فتنح�شر خالل اجلزر جمدداً بحركة معاك�شة وتيارات معاك�شة تفرغ 

تدفقت،  ال��ت��ي  امل��ي��اه  كمية 

الطبيعية  الظاهرة  وتتكرر هذه 

كل 12 �شاعة اأي مرتني يف 24 

�شاعة.

عندما ترتافق حركة املد بعا�شفة 

من  يزيد  ذل��ك  ف���اإن  ق�ية  بحرية 

ارتفاع الأم�اج وي�ؤدي اىل تك�ين اأم�اج تعرف ب�»Raz de Marée« ي�شل 

واملرافئ  ال�ش�اطئ  وت�شرب  مرتاً،  ع�شر  اثني  اىل  مثالً  اأوروب��ا  ارتفاعها يف 

اأ�شراراً يف املناطق ال�شاحلية، ل �شيما يف املرافئ وجدران  املجاورة حمدثة 

واملرافق  ال�شاحلية  للطرقات  الدعم  جدران  ويف  لها،  العائدة  الأم���اج  ك�شر 

ال�شياحية على ال�شاطئ.

وهذا ما ي�شهده معظم البلدان خالل فرتة الع�ا�شف الق�ية البحرية يف ف�شل 

ال�شتاء مبا فيها لبنان على الرغم من اأن الفارق يف م�شت�ى البحر ما بني املد 

واجلزر فيه ل يتعدى 50 �شنتم. وتزداد حدة الأ�شرار مع ازدياد ق�ة العا�شفة 

ومع الفارق يف م�شت�ى املياه ما بني املد واجلزر.
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زل يف �شيف  العام 551 �شرب زلزال عنيف الق�شطنطينية واأجزاء اأخرى 

من المرباط�رية البيزنطية، فدّمر كثرياً من املدن تدمرياً تاماً، ومنها 

الأثرية  كن�زها  التي حتّ�لت  فينيقيا،  دّرة  اآنذاك(  )برييت��س  بريوت 

ال�شكان  األ�ف  حتتها  �شحقت  الأنقا�س  من  اأك�اماً  احل�شارية  ومعاملها 

)ت�ش�نامي(  كا�شحة  بحرية  م�جة  الزلزال  عن  جنمت  وقد  وال�افدين. 

اأغرقت كثريين يف البحر وعلى ال�شاطئ.

»يف  الكارثة:  تلك  عن  كتب   )570-490( مالل�س  ي�حنا  امل���ؤرخ 

الي�م ال�شاد�س من �شهر مت�ز )ي�لي�( حدث زلزال مرّوع يف كل اأر�س 

وفينيقيا  وانطاكية  النهرين  وبالد ما بني  العربية  واجلزيرة  فل�شطني 

البحرية. ويف هذا الرعب عانت املدن الآتية: �ش�ر و�شيدون وبرييت��س 

اأخرى،  مدن  من  واأج��زاء  )طرابل�س(  وتريب�لي�س  )جبيل(  وبيبل��س 

يدعى  للبحر  حماذ  جبل  من  جزء  وانهار   ... كثريون.  اأنا�س  وق�شى 

ال�شخمة  ال�شفن  باتت  ميناء  وكّ�ن  البحر،  و�شقط يف  ليث�برو�ش�ب�ن، 

الزلزال  حدوث  ووقت  حالياً(.  �شكا  راأ�س  )حيث  فيه  الر�ش�  على  قادرة 

تراجع البحر م�شافة كبرية، وغرقت �شفن كثرية، وبقدرة اهلل عاد البحر 

لحقاً اإىل قاعه ال�شلي«.

املقبلة،  لالأجيال  »ع��ربة   :)586-507( الف�ش��شي  ي�حنا  وكتب 

�شن�شرد عن كارثة رهيبة حدثت يف مدينة برييت��س يف اأثناء الزلزال الذي 

م الرتباك الرهيب، عندما ارتد البحر بقدرة اهلل وتراجع  دمر املدن. ففي خ�شّ

اأ�شبحت  تقريباً،  م�شافة ميلني  الأخرى  ال�شاحلية  فينيقيا  ومدن  عن بريوت 

الأعماق الرهيبة مرئية. وفجاأة �شار يف الإمكان م�شاهدة مناظر مده�شة و�شفن 

غارقة بحم�لتها. وبع�س ال�شفن التي كانت را�شية يف امل�انئ ا�شتقرت على 

املياه بعيداً.  انح�شرت  البحر، وبقيت بقدرة اهلل منت�شبة وجافة بعدما  قاع 

و�شارع �شكان املدن والبلدات ال�شاحلية اىل البحر يف اندفاعة ج�ش�رة لينهب�ا 

الكن�ز ال�شخمة التي تراءت لهم يف القاع. وراآهم اآخرون يع�دون مثقلي 

الأحمال، ف�شارع�ا اإىل القاع كي ل تف�تهم الكن�ز املحج�بة التي ك�شفها 

اأتت  بارتباك. فجاأة  الزلزال فجاأة. وكان اجلميع يرتاك�ش�ن هنا وهناك 

م�جة هائلة مل يالحظها اأحد اأعادت البحر اىل عمقه الأ�شلي، فالتهم يف 

اأعماق مياهه املدّومة جميع اأولئك البائ�شني. ومثل فرع�ن، نزل�ا اإىل 

الأعماق وغرق�ا كاحلجارة، كما ه� مكت�ب، وطرح اهلل مياه البحر ف�قهم، 

ووجدت اأج�شادهم طافية على الأم�اج كالنفايات. ويف اأنقا�س املدينة 

املدمرة بالزلزال �شب حريق عظيم رّمد كل �شيء. حتى احلجارة حتّ�لت 

اىل كل�س. عندئذ اأر�شل اهلل املطر من ال�شماء ملدة ثالثة اأيام بلياليها، 

فاأخمد النريان التي اأحرقت برييت��س. ومن جنا من هجمة البحر وانهيار 

املدينة خّر جريحاً اأو هالكاً من العط�س، لأن قن�ات املياه يف املدينة 

دمرت«.

�شمال  يف  بيا�شينزا  اإقليم  )من  البال�شنتي  انط�ني��س  زار  عندما 

فل�شطني،  اإىل  حج  رحلة  يف   570 �شنة  املنك�بة  املنطقة  ايطاليا( 

مّر عرب طرابل�س وجبيل وبريوت. وو�شف خط رحلته على النح� الآتي: 

اىل  دخلنا  ثم  ومن  )اأرواد(،  انثارادو�س  طريق  عن  �ش�ريا  »دخلنا 

ي��شتينيان��س.  المرباط�ر  زمن  يف  الزلزال  دمرها  التي  تريب�لي�س 

ومن هناك اأتينا اإىل بيبل��س التي دمرت اأي�شاً مع �شكانها... ثم قِدمنا اىل 

برييت��س الرائعة التي كانت فيها مدر�شة احلق�ق قبل زمن وجيز. الزلزال دّمر 

املدينة، واأخربنا رئي�س اأ�شاقفتها اأن ثالثني األف �شخ�س معروفني ممن حددت 

اأ�شماوؤهم، يف ما عدا الأجانب، هلك�ا يف وقت وجيز«.

نقالً عن جملة 

»البيئة والتنمية«
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ُت�شفر  وانت�شار...  وجم��ٌد  اأرٌز  هاماتهم... 

لها... كل اأكاليل الغار.

قاماتهم... م�شاعٌل... وع�شُف رياح...

على امتداد ال�شه�ل وال�هاد... جباٌل من نار.

راحاتهم،.. �شخاٌء وبذل وارتقاء... اأخاديدها... 

للخرِي اأوديٌة واأنهار.

من لهِب عي�نهم... �شراراٌت م�شع�شعات...

متح� ظالم الرهاب.. امل�غل يف ال�شر...

عاليات...  اأ���ش���اٌر  �ش�اعدهم...  �شّ�ان  من 

حتمي ال�حدة والنظام.

خافقات...  بيارٌق  �شهادتهم...  جنيِع  من 

تعلن من كل ال�شطاآن...

قدوم مراكب الأمان وال�شالم...

�شاغرة...  �ش�ب...  كل  من  الأخطار  تاأتيهم 

جاثية.

خامت  يف  يحب�ش�نه  اخل�����ف...  ي��ط��ّ�ع���ن 

العرو�س... م�شالح �ش�ء وفرح...

حنطة...  ي�شتحيُل  امل���ت...  على  يقب�ش�ن 

يذرونها يف حنايا الرتاب...

فتنبت ال�شنابل... مثقلة بالبط�لت...

للحرية وال�شيادة... هم حماة...

للحق والعدل... هم حماة...

للدميقراطية... هم حماة...

للماآذن والأجرا�س... هم حماة...

لكل احلرمات... هم حماة...

ي�شكب�ن ف�ق طحني ال�طن... دماً وعرقاً...

في�شري خبزاً وخمراً وع�شالً... لكل ال�شرفاء...

فلهم وحدهم... عقُد �شي�ٍف وعناُق رماح...

لهم وحدهم... قد�شية ال�شالح...

لها  ينبُت  اجل��راح...  ت�شرخ  وحدهم...  لهم 

خملٌب وجناح... 

اأمهاٌت  احل�شان...  وتزغرُد  ال�شدوَر  فتقرُع 

وزوجات و�شقيقات...

ه�ؤلء هم...جن�د بالدي...

ه�ؤلء هم... اأطهر اأولدي...

اأع���داء  وج��ه  يف  ه��م  م���ن���ذورون...  للحرب 

احلدود... يقظة ل تخب�...

لل�شلم منذورون... د�شت�ر ال�طن وم�ؤ�ش�شاته 

وتراثه و�شالمة م�اطنيه...

يف عهدتهم... وكنُه اإميانهم...

من  اآن،  كل  يف  مينح�ن  منذورون...  للحب 

غري منة اأو ح�شاب... الأعني واجلنان...

على مثال قائدهم... هم

مي�شال  العماد  الرئي�س...  العماد  مثال  على 

�شليمان...

حق�ق  بال�شيف  يحر�س  ه��ن��اك...  الراب�س 

واأحالم ال�طن.. ذهباً وف�شة واأرج�اناً...

وغداً مر�شعاً بالل�ؤل�ؤ واملرجان...

ويحرث بالرياع... تربة العق�ل الغنية...

يزرع القيم والف�شائل والإبداعات...

رئي�ٌس من حٍظ للبناَن... جاء...

كلمة عالية تقال...

ل للتملق تقال...

ل للتباهي تقال...

ل للت�اري تقال...

من  وريحاٌن  احلقيقة...  حديقة  من  ورٌد  بل 

دوحة ال�اقع...

تر�شُق به املقُل والقل�ُب والأذهان...

لِب الإرادات... رئي�ٌس بخ�شِر الآمال... و�شَ

واندفاعها  واإعجابها  الأمم  اأنظار  حتت  يغزل 

ورعايتها...

رداًء ي�شرت به عري ال�طن...

وبزه� الأماين... وعزم ال�ش�اعد...

ي�شقع من جديد حجارة البيت... قبل تداٍع...

ال�عرة  امل�شافات  يجتاز  خ��ط���ة...  خط�ة 

وامل�ح�شة... اىل الهدف...

اإعماراً وحت�شيناً... وت�حيداً...

وحكمة  وع��دل  ب�شرب  يعلي  لبنة...  لبنة 

ا�شتقاها...

من اإرٍث عريق...

اأركان البناء... ينقذه من انهيار واندثار...

الطي�ر  اأع�����ش��ا���س  ق��رم��ي��ده...  اىل  يعيد 

املهاجرة...

يعيد اىل �شن�بره... اأنغام البالبل احلائرة...

الف�ز...  رهجة  �شبابه...  عي�ن  اىل  يعيد 

والثقة بالنجاح...

ليع�د ال�طن معهم، بعد لأٍي... اىل خريطة 

العامل...

منارة وّهاجة.. علماً وثقافة وحترراً...

فلرنفِع الأيادي...

ولنطلِق الهتاف...

بعيد  وللبنان  ب��ع��ي��ده...  للجي�س  تهنئة 

جي�شه...

فهنيئاً لكم بعيدكم... اأيها الرجال...

الدفاع  على  وت�شميمكم  عزمكم  ي��ج��دُد 

والتحري�ر والذود ع�ن �شام�ي املب�ادئ والقيم...

�شرف  وح��دك��م...  اأنتم  عليكم...  فلل�طن 

الت�شحية والفداء...

ومن كل ال�طن... لكم... لكم وحدكم... �شرف 

ال�فاء...

ال�سفري بهجت حلود

عم�شيت يف 2008/8/1
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وبينقرا 

العنوان

بخطاب الق�سم

ب����امل���������ش�����ؤول����ي����ة ق���ل���ب���ك وع����ق����ل����ك ر����ش���م

وب�����ي�����ن�����ق�����را امل������ك������ت�������ب ب�����ال�����ع�����ن������ان

ال�����������روح ال�����ق�����د������س م������اه�����ب������ ال�������ش���ب���ع���ة

وم�����ت�����ل م������ا وّح������������دت �����ش����ع����ب وج���ي�������س

ي����������ا ع��������م��������اد وق����������ائ����������د ورئ������ي�������������س

ال�������ش���ع���ب: ������ش������ات  يف  ال����رئ����ا�����ش����ة  ون����ل����ت 

وم��������������ار ل�����ي�����������ش�����اع ال������ن������ب������ي ج��������ارك

وم�������ش���م�������س وحل����ف����د وال�������ش���ق���ي وع��م�����ش��ي��ت

وب������������الد ج����ب����ي����ل م�������ش���ع�������ش���ع���ة ج����ب����ال

خ�����ط�����ة الإن���������ق���������اذ ب�����خ�����ط�����اب ال���ق�������ش���م

وع���������ش����ا ال�������ش���ف���ي���ع وح����ك����م����ة ����ش���ل���ي���م���ان

م������ان������ح������ك ي���������ا �������ش������اح������ب ال�����رف�����ع�����ة

ال���ع���ي�������س وط�����ن�����ا  يف  ط�����اي�����ب  و�������ش������ار 

��������ش�������رية ح�����ي�����ات�����ك ك�����ل�����ه�����ا ت����ك����ري���������س

ال�������ع�������ذرا و������ش�����رب�����ل م������ع مي������ني ال������رب

ي������ب������ارك ال����ع����ي����ل����ة وي�����ح�����ر������س دي��������ارك

م�شيت وع���ل���ي���ه���ا  ح���ب���ّي���ت���ا  ال����ل����ي  الأر����������س 

ول������ل�������������ش������م������ا ب�������ي����������������ش�������ال م�����������ال

احل����ك����م ب����ي����ك�����ن�����  ال�����ع�����ه�����د  جن���������اح  يف 

رّج�����������ع ك����ف����ر�����ش�����ب����ا واأر����������������س ����ش���ب���ع���ا

ل���ع���ه���دك ب���ي���ك����ن����ا ال�����رك�����ن ل��ل��ت��اأ���ش��ي�����س

وو��������ش�������اح م��������ار ال�����ي�����ا������س امل����ت����اري���������س

اأه�������ال واأر�������ش������ا م�����ن ال������ف�������ؤاد ع���ط���ي���ت...

ال�ساعر علي 

يا�سني غامن

كفر�ش�با

ُق�����������ْم ل����ل����ع����م����اد ووّف�������������ه ال����ت����ق����دي����رافخامة القائد

اأف�����خ�����ام�����ة ال����ع����ه����د اجل������دي������د اأ�����ش����رت����ن����ا

ت�����ش���ن��ه��ا ال�����ب�����الد  حت���م���ي  اأن  اأق���������ش����م����َت 

اأظ����ف����اره����ا اأن���������ش����ب����ت  امل�����خ�����اط�����ُر  واإذا 

���ش��م��َت وك������م  ال����ع����ري����ن  ذاك  م����ن  واف�����ي�����َت 

ح����ت����ى ام����ت����ط����ي����َت ال�����ع�����زَّ وث����ب����ة ف����ار�����س

ف������اأت������ت ت������زجم������ُر ل�����ل�����ف�����داء اأ������ش������دك�����م

ي������ا ح������ام������الً ع����ل����م ال�����ن�����زاه�����ة ����ش���ام���ي���اً

ذل������ل������ت������م ل�����ل�����م������ب�����ق�����ات م����ك����ام����ن����اً

اآث����������رت حت����م����ي ال����������دار ي�����ا ج����ف����ن امل�����دى

ً وداأب��������������َت ت���ن�������ش���ُد ل����ل����ت�����اف����ق ج�����اه�����دا

اأحت�����ف�����ت�����ن�����ا ي����������م اجل�������ن��������ب ب����ن���������ش����رٍة

م����ن����ك ال������ب������الد ت����ن����ّف���������ش����ت ك����ن����ت����م ل��ن��ا

ق������ائ������داً ن�����ب�����اي�����ع  ل�������ن  ل  ل  اإلّك 

ف���ل���ب�������ش���َت ت�������اج امل�����ك�����رم�����ات م���ع���ّم���م���اً

ح�����ت�����ى ب�������������دوَت ل�����ك�����ل ع������ق������ٍل ������ش�����ريًة

وب����ح����ن����ك����ة امل�������������ش�������ؤول رح���������َت م���ف���ك���ك���اً

اأخ����������زي����������َت ك�������ل م���������راه���������ٍن م����رتب���������س

ط�������ب������اك ي������ا ق����ل����ب ال���������ش����م����اء وع���ي���ن���ه���ا

ي�������ا �����ش�����ت����ن����ا وم��������الذن��������ا م�������ن حم����ن����ٍة

ي�������ا رب�������������ة ح����م����ل����ت ل�����ك�����ل ������ش�����دائ�����ٍد

اأج���م���ع���ت ان���ت���خ���اب���ك  يف  ال����ط�����ائ����ف  ك�����ل 

ف����ام���������ش����ي ب����ن����ا اأن���������ت اخل������ال�������س لآف��������ٍة

ف����ي����ك ره����������ان اخل��������ري ي������ا ������ش������ت الإب��������ا

ج�����ئ�����ن�����اك ن����ل����ق����ي ب�������ني ك����ف����ي����ك ال�������ذي

اأرواح������������ن������������ا ودي�����������ارن�����������ا ج����ئ����ن����اك����ه����ا

ق������د ك�����ن�����َت ف���ي���ن���ا ي������ا ع���ظ���ي���م م���ب���ّج���اًل

ج����������لَّ ال������ع������م������اد م������ف������ك������راً وب���������ش����ريا

ف����������ق ال�����رئ�����ا������ش�����ة ق��������ائ��������داً واأم�����������ريا

وم���������������الأَت ه�����ات�����ي�����ك ال�����ق�����ل������ب ح�����ب������را

دق�����������ت ج��������ن���������دك ل�������ل�������ف�������داء ن����ف����ريا

ت�����ل�����ك الأ����������ش����������د ب�������ا�������ش������الً ومن����������را

ن���������ش�����را رب����������اك  يف  ل���ت���ط���ل���ق  مت���������ش����ي 

م�������������الأت م��������دان��������ا �����ش����ي����ح����ة وزئ�����������ريا

ج�����دي�����را ب������ال�������ف������اء  اإل  ك�����ن�����ت  م���������ا  

ك������م ك����ن����ت ف����ي����ه����ا ������ش�����اب�����راً وج���������ش�����را

ي�������ا ح���������ش����ن����ه����ا و��������ش��������اره�������ا وخ�����ف�����ريا

وب����������دت ج������ن�������دك ب������ال������رح������اب �����ش����ق�����را

واأت�����ي�����ت�����ن�����ا ي���������م ال���������ش����م����ال ������ش�����رورا

رئ����������ة احل��������ي��������اة �����ش����ه����ي����ق����ه����ا وزف����������ريا

واأخ�������������ريا اأولً  الأم�����������ان�����������ة  ح������ف������ظ 

ث����������ب ال������ر�������ش������ان������ة ه����ي����ب����ة ووق�������������را 

ل�����ل�����ح�����امل�����ني ره�������ي�������ن�������ًة واأ����������ش���������ريا

ع�������ق�������داً ت�������ب�������ّدت �����ش����ع����ب����ة واأم���������������را

ح���������اك ال�������������ش������رور م������ك������ائ������داً وث������ب�������را

����ش���م�������س ال������ب������الد ����ش���ه���ي���ل���ه���ا وب����������دورا

اأذك��������������ت ���������ش��������رارة ف����ت����ن����ة و�����ش����ع����ريا

ول�����ك�����م ب�����������دوَت ع����ل����ى ال������ب������الء ����ش���ب����را

وم�����������ش�����ت حت���������ثُّ ك�����ب�����ريه�����ا و�����ش����غ����ريا

����ش���ك���ب���ت ل����ن����ا ك������اأ�������س امل�����������دام م����ري����را

ي������ا �����ش�����ؤل����ه����ا ي���������م ال������������ردى وب���������ش����ريا

م������ا ك��������ان غ��������ريك ي�������ش���ت���ط���ي���ع م�������ش���ريا

ك�������ن �����ش����ط����ه����ا و�����ش����ف����ي����ن����ه����ا و�����ش����ف����ريا

������ش�����ت�����ظ�����لُّ ف�����ي�����ن�����ا ي��������ا ك�����ب�����ري ك����ب����ريا
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يا اأر�ش جبيل

ي����ا اأر��������س ج��ب��ي��ل ي����ا م��ل��ك��ة ح���ا���ش��ي

ال��ت��ع�����ش��ب م����ا ق�����در ي���خ���رق ج�����دارك

اإل����ه����ك م����ن �����ش����روف ال����ده����ر ج����ارك

ب���ق���ي���ت ح�������ش���ن و�����ش����الح����ك ح��������ارك

وع���ل���ى امل���ي���ل���ني ع���ن���دك ن���ه���ر ج����ارك

اع����ت����ب����ارك ي�����دف�����ق  اآدون  ن����ه����ر 

زارك ج����ب����ي����ل  ب��������الد  ي������ا  وك����ل����م����ا 

ال��ت��ع��اي�����س ط��ي��ف��ت��ك وع���ب���ك ق�����رارك

ي����ا ع��م�����ش��ي��ت ال���ل���ي ت����ب����ّدل م�����ش��ارك

ع���ل���ى احل�����رم�����ان ح���ق���ق���ِت ان���ت�������ش���ارك

ب�������اب دول���ت���ن���ا ط���رق مل����ا اخل���ط���ر ع 

العا�شفة ب�����ج  ���ش��م��دت���  ج��ي�����ش��ك  م���ع 

ي��ع��م��ل��� م��ن��ك فريق ق����درو  ت��ع��ب��� وم����ا 

ط���ع���ن���ت ح������ت ال���ط���ائ���ف���ي���ة ب���احل���ي���اد

ل���ب���ن���ان ب�����دو م���ت���ل اأف�������ش���ال���ك رج����ال

اجلبال ب�����ش��در  م�شل�شي  ارزة  ان���ت  م��ا 

بيقدرو وم���ا  ���ش��اخم��ة  ال��ع���ا���ش��ف  ب����ج 

والنبيل ال��ع�����ش��ام��ي  عم�شيت  اب���ن  ي���ا 

ال���ن���ا ام����ل م���ن ب��ع��د ح���رم���ان ال��ط���ي��ل

ان������ا ����ش���اع���ر ����ش���ن���ني ال���ع���م���ر واه�����ب

وان�����ا ب��ال�����ش��ع��ر م�����س ����ش���ارق ون��اه��ب

وب���ف���ك���ري خل���ل���ف ح����د ال���ف���ك���ر ذاه����ب

وم����ا ب�����ش��م��ع غ���ري ���ش��رخ��ة ���ش���ت له��ب

ب��ع��م�����ش��ي��ت ال���ت���ق���� ك�����ل امل����ذاه����ب

ف���ي���ه���ا ل����ل�����ف����ا ول����ل����ط����ه����ر راه������ب

وط�����ّن�����اآ واأرزن������������ا اخل���������ش����را ع���م���ادو

ب��ت��م��ا���ش��ك ج��ي�����ش��ن��ا وح���ك���م���ة ع���م���ادو

ل�����ب�����الد ج���ب���ي���ل ردي���������ت ال����رئ����ا�����ش����ي

وادي�������ب وم���در����ش���ة وك���ر����ش���ي ال��ن��ي��اب��ي

ال�ساعر

رفيق بول�ش

ح�شارات

ب����������دي اح�������ك�������ي ع��������ن امي��������ان

م������ا ب���ي���ح���م���ي وح����������دة ل���ب���ن���ان

وي����������ا ج����ي���������س ب������������الدي ت���ع���ال

وح����������������ارب ه������ال������دن������ي������ي ك���ال

ن���ت���خ���ال رح  م�������������س  ع������ن������ك 

اهلل ي�������ف�������رج�������ه�������ا  ح��������ت��������ى 

خ����ل����ي �����ش����الح����ك ي���ح���م���ي ال���ك���ل

مت���ل ول  ع����ال���������ش����ي����م  ا�������ش������رب 

واق������ط������ع اإي����������د ال�����ع�����م ب��ت��خ��ل

وي����رت����اح����� ال����ن����ا�����س م�����ن ال���غ���ل

وي�������ا ج���ي�������س ب��������الدي م��ع��ل��ي�����س

ب������ب������الدي م������ا ب���ي���ح���ال ال���ع���ي�������س

ق�����دي�����������س ب����ك����ي����ن����ا ق����دي���������س

ب�����ح����دت����ن����ا وزن�������������د اجل���ي�������س

وم��������ن ق���ل���ب���ي وم��������ن وج��������داين

ال�����ل�����ب�����ن�����اين اجل������ي�������������س  ال 

ال����غ����ي����م ال��������ش��������د ب��������دو مي��ر

ت���ه���ر وح�����دت�����ن�����ا  ت����خ����ل����ي  ول 

ح���ر ������ش�����ام�����د  ت����ب����ق����ى  لزم 

وت�����ب�����ق�����ى ب�����������الدي م���ن�������ش���اين

����ش���الح يف  م������ا  �����ش����الح����ك  غ������ري 

ك������ل ال�����ل�����ي ب������ج�����ك اأ�����ش����ب����اح

ب�������اأم�������ن ب�����������الدي ت�������ا ن�����رت�����اح

وع��������ن ار�������ش������ي ي����ف����ل اجل������اين

ل�������������ل ت������ع������ذب������ت �����ش�����ي����ي

احل���������ري���������ي ب���������ظ���������ل  ال 

ع�������ال��������ح�������دة ال����ل����ب����ن����ان����ي����ي

ب����ت����ب����ق����ى ب������������الدي ع�����م�����راين

وحدة لبنان

حممد عادل ال�سيد

برجا - ال�ش�ف

لأن��������ك م�����ن ب���ع���د ب���ح���ث ودرا������ش�����ي

ال�شيا�شي ج���ن����ن  اأر�����ش����ك  دن�������س  ول 

ورغ������م م����ا امل�����ط����ن حت���ّم���ل م��اآ���ش��ي

م����ع ال���ط���ر����ش���ان ط�������اّلب ال���ك���را����ش���ي

وغ����رب����ك ب����ح����رك و�����ش����رق����ك روا�����ش����ي

ون����ه����ر م�����دف������ن ي���ت���دف���ق ح��م��ا���ش��ي

غ���ري���ب ب��ي��ل��م�����س ال��ن��ه��ج الأ���ش��ا���ش��ي

و�����ش����ط����ك ن��������ر وج����ب����ال����ك ق���دا����ش���ي

وع���ل���ي���ك���ي اخ���ت���ي���ار ال�������ش���ع���ب را����ش���ي

ب��ب�����ش��ال��ة ج��ي�����ش��ن��ا وح���ك���م���ة ع���م���ادو

وك���ل�������ش���ي ي���اب�������س وخم�������ش���ر اح����رتق

وخ��ل�����ش��ت رك����اب ال�����ش��ف��ي��ن��ة م���ن ال��غ��رق

احلريق ت��اي��زي��د  ال�����ش��ر  »ب��خ��ي���ل«  وح��ّب��� 

الطريق ن�����س  ع��ل��ى  واق���ف  احل��ك��م  وك��ن��ت 

ح��ك��م��ة ووع�����ي وي��ت�����ش��ل��ح��� ب���الع���ت���دال

وق����ال ب��ف��ي��ت��ه��ا  ����ش���ّل���ى  ال�����ش��م��ا  رب 

�شمال ول  مي���ني  ل  ب��غ�����ش���ن��ك  مي��ي��ل��� 

ي���ل���ل���ي ط���ري���ق���� ب���اج���ت���ه���ادو ���ش��ّق��ه��ا

ن��ق�����ش��ع ب�����الد ج��ب��ي��ل اأخ��������دت ح��ّق��ه��ا

ل�������ش���ع���ري مل����ن����ربي ل����ع����زة ���ش��ح��اب��ي

ان������ا م�����ن م���ق���ل���ع ح�������روف ال���ك���ت���اب���ي

ت����ا ح���ق���ق غ���اي���ت���ي واج����م����ع ح�����ش��اب��ي

ب���اب���ي دق  م�����ا  ب����ع����د  م�����ن  وق�����ّل�����ي 

ول���ه���ّل���ي ب���ي�������ش���األ���� ب���ع���ط���ي ج����اب���ي

وط��ب��ي��ب و����ش���ي���ديل وج���ن���دي وحم��ام��ي

ب�������دم امل����ك����رم����ي م���ث���ب���ت ع����م����ادو

ل����ل����ب����ن����ان ال����ف����خ����ر وال������ع������ز ج����اب



عفيف احلاج

خمتار جدايل

رق���������ش����ي ي������ا �����ش����ل�����ح ارزت������ن������ا ال���ع���ل���ي���ةالراعي ال�سالح

ع�����م�����اد الم�������������س ك��������ان ي����ح����م����ي ح���م���اك

خ�����ل�����ق�����ت ب�����ح�����ب�����ك وب������ع������ب������د �����ش����م����اك

ان�����������ا ع���������ا م������ذب������ح������ك دم�����������ي ف���������داك

ان������������ا م������ف������ت�������ن ب����ن���������ش����م����ة ه����������اك

������ش������اك اإع�������ب�������د  او  ب�����ح�����ب  م�������ا  ان���������ا 

م�������ا ب������ق������در ع����ي���������س ي�������ا ب�����������الدي ب�����الك

ع����ط����اك اهلل  ه�����ال�����������ش�����رق  ح�������������ش������ارة 

ح������الك ع���������ن  ح�����ك�����ي�����ت  ��������ش�������ّع�������ار  يف 

امل�����ح�����ب�����ة ع�����اي�����������ش�����ة ب������ع������دا ب�����رب�����اك

ن���������ش����ر ع���م�������ش���ي���ت ي�������ا ب�����������الدي ات�������اك

ع��������ن��������دو ل������ل�������ط������ن ت���������اري���������خ ح������اك

ب������ع������ز وف�������خ�������ر ح�������اج�������ي م�������ش���ت���ح���ي���ة

������ش�����ار ال������ي�������م رئ����ي���������س اجل����م����ه�����ري����ة

ك��������رام��������ة ارزن���������������ا ع���������ش����ق����ت امل����ن����ي����ة

ب��������ق��������دم ل�������ل��������ط�������ن دم�������������ي ه�����دي�����ة

م�����ت�����ل جم������ن�������ن ل����ي����ل����ى ال�����ع�����ام�����ري�����ة

امل������ح������ب������ة ب������ع������ده������ا اك������������رب ع���ط���ي���ة

ب�����ح�����ب�����ك م�����ت�����ل ام����������ي وم�������ث�������ل ب���ي���ي

ع���ط���ي���ت���ي ال������ك�������ن ح����������روف الب����ج����دي����ة

ع������رو�������س ال���������ش����رق �����ش����� ح�����ل������ة وب���ه���ي���ة

حم�����ب�����ة ������ش�����اف�����ي�����ة وع�����ي�����������ش�����ة ه���ن���ي���ة

ح�������ل امل���������ش����ك����ل����ة وان�������ه�������ى ال���ق�������ش���ي���ة

ان���������������ش�������اهلل رب�������ن�������ا ي�������اخ�������د ب�������اإي�������دو

ال�������راع�������ي ال���������ش����ال����ح ب�����ريع�����ى ال����رع����ي����ة

ال�ساعر حممد 

عبد الرحمن دمج

يف معاين 

العيد

ال�������ش���ه���ام���ي رم���������ز  ي�������ا  اآب  اول  ي�������ا 

ب�����ق�����ل�����ب ك������ب������ري وب������������اإمي������������ان اأك���������رب

ج�������ن��������دك ل�����ل������غ�����ى خ�����ل�����ق������ا ب�����ا�����ش����ل

م�������ش���اع���ل ي�����ب�����ق������ا  رح  ول�����������الأح�����������رار 

ع�����ي������ن�����ك ع�����ال������ط�����ن ب����ت���������ش����ل ت�������ش���ه���ر

حم�������ش���ر ك��������ل  يف  راي��������ت��������ك  ب����ت����ع����ل����ى 

ب��������ج��������دك ������ش�����رت اأّم������������ن ع������ا ج�������دي

ي�������ا ن����غ����م����ة ح�������ب ع�������ا اأوت���������������ار ع��������دي

ب�����ع�����ي�����دك ف�����رح�����ت�����ي غ������م������رت ك����ي����اين

وم�������ن�������ي جل����ي���������ش����ن����ا ك��������ل ال�����ت�����ه�����اين

حت���ي���ي ق��������������ّدم  رح  احل�����������ب  وب�������ك�������ل 

وب������ه������ال������ذك������رى امل�����ج�����ي�����دي وال������ف�����ي�����ي

وف�����������اء وت���������ش����ح����ي����ة وع�����������زي وك������رام������ي

ب������ع������ي������دك ج������ي������ت ق�������������ّدم اح�������رتام�������ي

وب���ف���ح�������س امل����رج����ل����ي ط����ل����ع�����ا الأوائ����������ل

وال�����ش����ت����ق����ام����ي ال�������ف������ا  دروب  ع����ل����ى 

اأخ�������رب والأي������������������ام  ال�����������ش�����ع�����ب،  ك�������ل  ع 

وا�������ش������م������ك م�����ف�����خ�����را ب�������ني ال������ش�����ام�����ي

ي�����ا ح����ام����ي ال�������ش���ه���ل وج�����ب�����ايل وج��������رودي

ن������ال������ت ب������ال������ع������زف اأح�������������ش������ن ع����الم����ي

وح�����م�����اي�����ة ����ش���ع���ب���ن���ا ب�������اإي�������دك ام����ان����ة

و������ش�����الم�����ي ب�����ال������ف�����ا ب���ي�������ش���ب���ق ك���الم���ي

ل������ك������ل اجل������ي�������������س ه�������ال�������غ�������ايل ع����ل����ّي

ع�������ش���ن���ا ال����ع����ي����د ف�����رح�����ة واب����ت���������ش����ام����ي

�شربل، ب�هل�ن، و�شقر

رويهب وابن ن�شراهلل

رحت� بكري وهبط هالن�شر

ل كان عا �شدورنا اح�شن �شعار

بكرا اله�ا بيمرجح دم�ع القدر

اإنت� على جبني الزمن تذكار

لبنانكم اعلى على و�شع الدهر

واآمالكم من هاملدى واأكرث

نحنا قدرنا نروح عا جبني ال�شما

ونراقب اله�ال عا م�طن �شما

بقل�نا انت� وين ما كنت�

ق�ل�ا ايل يف عتم عند ال�شهيد؟

يف ظلم او يف عيد؟

يف �شبح او يف ليل

عا كل م�شرح خيل

من اليمني تنهيد او جرح تاين ميل.

بقلوبنا اإنتو
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املقدم توفيق نعيم يزبك

اىل اأرواح �شهداء دورتي:

ج�رج الرويهب، ج�رج �شربل، ج�رج ب� هل�ن، 

ج�رج ن�شراهلل وج�رج �شقر



ي����ا م�������ت ����ش���ي���ل ال����غ����در م����ن ب��ال��ك

اخل���ي���ت���ار خم�������دة  ع  ح����ل����م  ����ش���ل���ك 

الح������رار ع  ن�����ش��ر  ح���ال���ك  ت�������ش����ف  ول 

م���ا ب���ي���ق���دروا مي���ح����ا ال��ب��ط���ل��ة ب��ن��ار

ع��ن��ا ي���ح���ج���ب���ك  ق���������ادر  ال������دم������ع  ل 

م���ي�������ش���ال ب�����اق�����ي ب���ق���ل���ب���ن���ا رج�����ال

غ���ي���اب���ك ����ش���ف���ر ن���������ار م���ه���م���ا ط���ال

خ���ي���ال ح���ل���م  ال�����ب�����ال  م������رج  ب������دك ع 

غ���ي���اب���ك غ����ي����اب ال������ذاك������رة ب���ال���ب���ال

م����ط����رح م����ا ن�������ر احل������ق ����ش���ع وم����ال

ب�����اأر������س ال�����ف����ا ع����م �����ش�����رك مت��ث��ال

ت�������ش���ل ف���ي���ن���ا ع����اي���������س ول�������� م����ال

بطل ت������ارك  وب���ع���ي����ن���ا  م�������ش���اف���ر  ي����ا 

غ�شل دم�����  الرز  ���ش��ل��ح  م���ا  ب��ع��د  م���ن 

����ش���� ه����ال����دين ال���ع���ا����ش���ق���ني ع���ذاب���ه���ا

الن�������ش���ان ف��ي��ه��ا ق����د م����ا ي��ع��م��ل ذك���ي

مملكي ح����اك����م  ك���ن���ت  ب���ق���ل���ك  رح  ل 

برمكي ك��ف��ك  م����ال  ���ش��اح��ب  ك��ن��ت  ول 

ب��ق��ل��ك ك��ن��ت ف���ار����س ب��ق��ل��ب امل��ع��رك��ي

ل�فكي ب���ال  �شلكتها  ال��ف�����ش��ي��ل��ة  ودرب 

احلكي ردت  وان  م��ي�����ش��ال  ال��ع��م��ر  ع�شت 

ل���را����ش���ك تكي ال��ن��ه��اي��ة ���ش��اع��ة  وع���ن���د 

بخيالك ال�����ش��م�����س  ت��خ��ف��ي  ف���ي���ك  م����ا 

جم���ال���ك ت����������ش����ع  ل  ق��������در  غ�����ف������ة 

ح��ال��ك الرز  ����ش���م����خ  ع  وت���������ش�����ف 

ام����ث����ال����ك احل��������ر  ال�������ش���ه���ي���د  ودم 

ت���ب���ع���دن���ا الح��������������زان  ق������������ادرة  ول 

ك�����ل ال����ع����م����ر ب����ال���������ش����دق ت����ع���دن���ا

وم���ه���م���ا ب���ح���ق���د ت�������ش���ري���ن ي���رع���دن���ا

ت�����ش��ع��دن��ا اخل����ي����ل  ����ش���ه���ر  ع  ت����رج����ع 

ال���ت���اين ال����ع����امل  ع  ال�����ش��م�����س  خ���ل���ف 

ب���ح���ل���م احل����ق����ي����ق����ة، ب�����ه����ج رب�����اين

م������رف�������ع ف���������ق ت���������راب م����رج����اين

ال���ف���اين ال���ه���ي���ك���ل  ع  ال���ع���م���ر  ����ش���ه���ر 

ب�����ش��ك���ت��� حكي امل�������ت  ال�����ه  ع���ا����ش���ق 

راج��������ع ع�����ا ������ش�����دور الح�����ب�����ا ي��ت��ك��ي

طالبها ال��ب�����ش��ر  ون��ح��ن��ا  م���در����ش���ة  ه���ي 

اآخ��������ر ن���ت���ي���ج���ة ب���ت���غ���م���روا ب���رتاب���ه���ا

وق��������ادر مت�������ش���ي ن���ع���اج���ه���ا ودي���اب���ه���ا

ب��اب��ه��ا ع  ل��ل��ع��ل��ى  ط���ال���ب  ك���ن���ت  ول 

بغابها ال�����ش�����د  وك�����ار  ع��ل��ى  ب��ت��ه��ج��م 

ارب���اب���ه���ا م����ن  حم�������ش����ب  ال�����ف����ا  ودار 

تهابها وم���ا  اجل���ارح���ة  احل��ق��ي��ق��ة  بتحكي 

الر������س اخ����ذت ج����ه���رة ب��ك��م�����ش��ة ت���راب

ل�����ش��ح��اب��ه��ا ك���ام���ل���ة  ام�����ان�����ة  وردت 

�سلح الرز

ل دمو َغ�سَ

اىل روح احلبيب الرائد املغ�ار

مي�شال جب�ر مفلح

لأنك اأحببت ال�طن.. اأبكرت الرحيل،�سيمون مفلح )ابن عم ال�سهيد(

بال  رحلت  امل��ت��اأمل..  البلد  ه��ذا  اب��ن  ولأن��ك 

م�عد...

يذّكرنا  �شيء  وكل  نن�شاك..  كيف  وليداً  اأيا 

بك؟

كيف نن�شى وليداً.. وكل ال�طن يذّكرنا به؟

كيف نن�شى وليداً.. وكل ع�شكري يذكره؟

كل حجر وكل ك�مة تراب... تذكرنا ببطل رحل.

وذلك الباب اللعني... حيث دخلت ومل تعد

يذّكرنا بق�شة بط�لة... ويحكي لنا حكاية بطل

بطل رحل ليبقى ال�طن

اأذكرك �شاعة علمت برحيلك

واأذكرك كلما �شمعت ق�شة رحيلك اىل ال�شماء

يذّكرين يا وليد الذي كان بقربك �شاعة رحلت

اأب  اأن��ت  »اإرج��ع  حياته:  لتحفظ  له  بكلماتك 

لأولد«

ولكي ل يرحل الأب... رحلت فخ�راً بالرحيل

اأذكرك يا وليد ي�م عرفتك اأول مرة... واأذكرك يا 

وليد ي�م رحلت

ذلك الي�م امل�ش�ؤوم... واأيام اهلل لي�شت م�ش�ؤومة

فكيف نن�شى وليداً... والن�شر يذّكرنا به

وكل ال�شهداء والأحياء... وبقاء ال�طن يذّكرنا به

كل فجر وكل م�شاء وكل ي�م... يذّكرنا بالبطل

البطل الذي رحل... ليبقى ال�طن

اأخربك يا وليد... اأخربك يا �شهيد ال�طن

اأن عيناي مل تدمع ي�م رحيلك ولكن... عربت 

�شفتاي رجفة مل يطل بقاءها

ويف القلب غ�شة باقية لن تزول ابداً

اأخربك يا وليد... واأنت يف �شيافة الرحمن

اأنك تركَت اأماً �شابرة... واأباً جل�داً

وتركت اإخ�ة �شرفاء... اأبد الدهر يف ذكراك

واأخربك يا وليد... اأخربك يا �شهيد ال�طن

انك تركت وطناً �شامداً... ل تثنيه املحن

فكما رحلت يا وليد ليبقى ال�طن.. كلنا راحل�ن 

فداًء لهذا ال�طن.

فكلنا لبناني�ن.. وكلنا لل�طن.

رحيل بطل

املقدم الركن ح�سن ح�سان

الكتيبة 53
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�سهيد الوطن واجلي�ش والواجب

مذّهبي ���ش���رة  الرز  غ�شن  ع  ور���ش��م��ك 

ي����ا ل��������اء ال����رك����ن ق����ائ����دن����ا ال��ع��ت��ي��د

الره��������اب ح���ارب���ت���� ب���ي���د م����ن احل���دي���د

الن�شيد دق����ل����ا  ف��ج��ر  م��ط��ل��ع  ك���ل  م���ع 

العنيد ق����رم  ي���ا  ح����اج  ي���ا  ب�����ش��ه��ادت��ك 

وعبيد م��ل���ك  حنيتلك  ���ش��رف  ���ش��ه��ادة 

ر�شيد ال���ع���ايل  م���ن  ن��خ��ل��ة  اإب�����ن  ن�����ادى 

ي���ا اإب�����ن اأر�������س ج��ن���ب��ن��ا احل����ر الأب����ي

ال���غ���در وال���ف���اع���ل غبي اأي������ادي  امن�����دت 

طيبي ب����ن�����اي����ا  ب����اق����ي  وب���ق���ل����ب���ن���ا 

ب�����ش��اح��ة ج���ه���ادك ن�����ش��ر ج��ف��ن��ك م���ا كبي

���ش��ج��ل��ت ل���ل���ت���اري���خ اع����ل����ى م��رت��ب��ي

ا���ش��ت��ق��الل��ن��ا م��ف�����ش��ل ع  اإن������ت  وق���ل���ك 

ال�ساعر جورج �سليمان عبود







يف الذكرى الوىل ل�شت�شهادك تت�قف الأزمان.اىل اأخي ح�سام

بغيابك لكل �شيء طعم اآخر ال�شم�س، القمر، النج�م، دوران الر�س الطبيعية كلها اختلفت...

يف الأول من اآب يا ح�شام كل ال�شياء تفتقدك.

تفتقد ثغرك البا�شم، الروح املرحة، الطاللة امل�شرقة، العي�ن الع�شلية وانا... افتقد كلمة »يا اأخي«.

مني  ويهرب  احياناً  بالعجز  ا�شعر  نف�شي،  مكن�نات  عن  لك  واعرب  لأخاطبك  الكلمات  ت�شعفني  ان مل  حبيبي  يا  اعذرين 

قام��س التعابري والقلم يت�شلب يف يدي وت�شبح اللغة قا�شرة عن عك�س م�شاعري واحا�شي�شي امام غيابك الذي ارهقني.

ح�شام ماذا ا�شتطيع ان اخربك؟

وانا واقفة امام عر�شك، مدفنك ه� عر�س لأنك ملك مت�ج يف قل�بنا وانت �شهيد باإذن اهلل يف جنات اخلل�د، وانا يف ح�شرتك 

يا اخي احاول اأن اخاطبك فيغدو الكالم اأبكم ويدور احلديث يف قلبي وخاطري، امتنى ان ت�شمعني وتبادلني الخبار وال�شرار...

ا�شرّب نف�شي يا ح�شام واعزيها اقنعها اأنك حي واأنك تعي�س معنا كل حلظة من حلظات حياتنا بحل�ها ومرها، وانك ت�شعر 

بكل ما يدور من ح�لك وانك حتيا حياة �شعيدة واننا �شنلقاك ل حمالة. فاأنت مع كل ا�شقائك ال�شهداء اأحياء عند ربكم ترزق�ن.

وهذا المر يعزيني ويدفعني لأثابر على تعزية الهل والرفاق والحباء.

ح�شام... انت مل تغب عن فكري وقلبي ول� غم�شة جفن طيلة هذه ال�شنة ولن تغب طيلة ال�شن�ات القادمة، كيف يعقل 

ذلك وانت ت�اأم روحي وجزء ل يتجزاأ مني، اأنت كالدم ي�شري يف عروقي، فهل يحيا الن�شان اإن نزع الدم من عروقه؟

ح�شام: نعاهدك اأن ن�شتمر يف احلياة بكل اأمل لأنه ال�شبيل اىل ا�شعادك يف دنياك اجلديدة.

وما يعزيني اكرث يا اأخي اأنك حا�شر يف كل قلب وعقل فما من اأحد عرفك وال ومت�شك بذكراك.

فاأنت حي يا عمري باأعمالك وت�شحياتك وروحك اجلميلة وذكرياتك التي تركتها يف ذاكرتنا وذاكرة كل ا�شدقائك واحبائك 

وكل من عرفك من خاللنا...

�شقيقتك

التي مل ولن تن�شاك

دائماً وابداً يا حبيبي 

و�شقيقي ومفخرتي

ذكرى

البطل

ذك���������رى ال����ب����ط����ل ب���ال���ق���ل���ب م���ط���ب����ع���ا

م���������س ب���������س ك������ل اله���������ل م����ج����ع���ني

غ�������اب ال�������ش���ه���ي���د وم�������ني ب�����ع�����دو م��ني

امل�����ش��ك��ني داره����������ا  يف  ع����م����ر  ح���������ش����رة 

�شنني م����رب����ى  ع����ا  ���ر  وت���ت���ح�������شّ ت�����ش��ل��ي 

وت����ق����ّل����ه����م ي������ا ن�����ا������س ي������ا حم���ّب���ني

تخمني رج����ع����ت  م����ا  ح��ب��ي��ب��ي  وت�������ش���رخ 

ل�����ّن������ خ������رب ت����ب����ع����ت م������ع احل����ل�����ي����ن

الإي������دي������ن ت�����ا ي�������ش���ّم����ك م�����ش��ت��اق��ني

م��ل��ت��ه��ب��ني ج����������روح  وداوي  ارج����������ع 

ب���ه���احل���ني م���ن���ق���ل���ك  ال����ب����ط����ل  ام  ي������ا 

ان�����زرع�����ت ت����ا ت��ع��ط��ي مت�����ار ال��ب�����ش��ات��ني

ت������ق������ّدم م������ع رف������اق������� امل���ح���ت�������ش���دي���ن

اب�����ط�����ال�����ن�����ا ف�����ر������ش�����ان م���ن�������ش����ري���ن

م�����ني ق�������ال ������ش�����ارو ع����ظ����ام م��ن�����ش��ي��ني

ق���ب�������ش���ات���ه���م ع������ا ع�����م�����اد م������ا ب��ت��ل��ني

ل�����ب������ ن������������داء ال����������اج���������ب �����ش����الط����ني

راح������������ ع�����ل�����ى اجل�����ب�����ه�����ات م���ل���ت���ف���ني

دّك������������� ق����������الع حم���������ش����ن����ي حت�������ش���ني

ع������ا ج����ب����ال����ن����ا ع������ا ت��������الل م���رت���ف���ع���ني

م��������ش����ع���ا ول  غ�����ّط�����اه�����ا  ك�����ت�����اب  ل 

م�����ج�����ع����ا ع�����ال�����ت�����ل  الرز  ������ش�����ل������ح 

م���ف���ج����ع���ا ام  ي���������������داوي  ب�����ي�����ق�����در 

وع�����ي������ن�����ه�����ا ع�������م ت������������ذرف دم������ع�����ا

وت����ف����ق����ع ق�����ه�����ر، وال�����ن�����ا������س جم���م����ع���ا

امل����ج����م�����ع����ا ع�������������ادت  ايل  ق�����ل�����ت������ 

امل���������اأذون���������ي���������ة ع�����ل�����ي�����ك مم����ن�����ع����ا

الخ��������ب��������ار ع�����ن�����ك ل����ي���������س م���ق���ط����ع���ا

ب�����ع����ا اأو  ب������ن������ام  ب������ع�������د  ب����ل����ك����ي 

وط�����ّف�����ي ح����ري����ق����ي، ال���������روح م��ل�����ش���ع��ا

روح������������� ب����ح����م����ا ل�����ب�����ن�����ان م������زروع������ا

وت���������ش����ق����ي ب���������الدي ب�����دف�����ق ي���ن���ب����ع���ا

وال�����ن�����������ش�����ر ط��������ل وح����������ل ب����رب�����ع����ا

ب����ع����ر�����س ال������ف������دا غ�����ّن������ امل���ق���ط����ع���ا

وه������ن������ي ������ش�����ج�����رة ال������ع������ز وج������ذوع������ا

م����ف����روع����ا ارزات  م�������ن  ك�����ل�����خ�����ات 

م�������ش���م����ع���ا دوم  وط�����ن�����ا  و������ش�����رخ�����ة 

ع�������ا ح��������دودن��������ا اف���������������اج م����دف�����ع����ا

و��������ش�������ارت ب�����������اب ال���������ش����ر خم���ل����ع���ا

ت�������ا ي���������ش����ل ب���������ريق ع������زن������ا خ�����ّف�����اق

خ���ّل���� راي�������ات ال��ن�����ش��ر م��رف���ع��ا

نعيم

بو كروم
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ال���ت���م���ن���ي ب����ع����ي����د  ب������الدن������ا  ارز  ي������ا 

ارت��������دي م����ن رواح�����ن�����ا ت����ي����اب ال��ت��ج��ّل��ي

ال��������ك ي������ا ع����ي����دن����ا ب����ه����ال����ع����ام ط���ّل���ة

ح������ام������ل ل����ل����ب���������ش����ر، اح�����������الم ����ش���ّل���ة

ال����ق����ائ����د ������ش�����ار م�����ن ب����ع����د ال���ت���ع���ّل���ي

ون�����������ش�����رك ع����ال����ف����نت �����ش����د ال�����ت������يل

وزرع�����������ك ل�������الأم�������ن، ب����ال����ن����ا�����س غ���ّل���ة

ْج�����ذب�����ت ������ش������اح ����ش���ل���ة ب����ع����د ����ش���ّل���ة

اإن��������ت م���ط���ل����ب وح��������دك ل���ي�������س ق���ّل���ي

ان�������ا ي�����ا ج���ي�������س م���ث���ل���ك ع�����م ب�����ش��ّل��ي

ال�������ع�������دو ك������ب������ري، والره�����������������اب ع����ّل����ة

ال�����ت�����الق�����ي ح��������ب، واجل�������ف��������ة م����ذّل����ة

ع���ّل���ي ال������ي�������م  ب��������دي  اآب،  ب������������اأول 

م���ّل���ة ب�����ف�����رد  ب�����اق�����ي  اجل����ي���������س،  لأن 

اإف���ت���خ���ر ب���ال���ن�������ش���ر، ج��ي�����س ال���ع���ز ه��ّن��ي

����ش���م����خ���ك ل����ل����ع����ال، اخ������ت������ار ال���ت���ب���ن���ي

ب���ط���ع���م ج������دي������د، وال����ن����ك����ه����ات م���ّن���ة

م������ن ع����ن����اق����ي����ده����ا، م������ا خ��������اب ظ��ن��ي

رئ����ي���������س ب�������الدن�������ا، ي������ا ق�����ل������ب ج��ن��ي

ال����ت����دين اع�����ت�����اد  م�����ا  زاد،  ر�����ش����ي����دك 

ح���������ش����دت احل���������ب، م�����ن ب����ع����د ال�����ت�����اأين

ب�������ج�������دك ������ش�����ارت ال���������ش����ه����رات ج��ن��ة

لأين م�����ع�����ق������دة  ع����ل����ي����ك  الآم���������������ال 

ن��������دف��������ع ح�����ق�����ه�����ا م������ن������ك وم�����ن�����ي

ال���������ح��������دة، ب����ت����ب����ع����دو ع����ن����ك وع���ن���ي

ال�����ت�����اآخ�����ي رم�������زن�������ا، وال�����ب�����ع�����د ع��ن��ه

������ش������ت�����ي، وام�����������دح رف������اق������ي وغ���ن���ي

دي������ن������� ل�����ل������ط�����ن، م�����������س ل���ل���ه����ي���ة

�شني روم،  ���ش��ي��ع��ي،  دروز،  م��������اروين، 

اإنت مطلوب 

وحدك

املوؤهل عون عون

املحكمة الع�شكرية

اأ�سرعة ورياح

ل ت�شاأل�ا ال�شحراء عن ال�شراب

ل ت�شاأل�ا البحر عن الرمال

ل ت�شاأل�ا اجلبال عن الغمام

ل ت�شاأل�ا ال�احات عن اليمام

ل ت�شاأل�ا النبيذ عن الكرمات

ل ت�شاأل�ا اجلباه ال�شمر عن ال�شم�س

ل ت�شاأل�ا ال�احات اخل�شر عن الرتاب

ل ت�شاأل�ا حمر ال�رود عن الع�شاق

ل ت�شاأل�ا قطرات الندى عن ال�شباح

ل ت�شاأل�ا الالجئني عن نعمة الأوطان

ل ت�شاأل�ا الع�شف�ر عن دفء الأع�شا�س

اإ�شاأل�ا الأر�س عن وع�د املطر

والأعالم عن الأبطال

لهم حتيات ال�شباح

وابتهالت البيادر لفالح

وكل ابت�شامات الأ�شرعة للرياح

املعاون يو�سف جرادة

ف�ج ال�شارة

مل����ا ب��ج��ي�����س ب����الدن����ا ط������ين ان�����ش���ا

ف��ك��ر ي�����ش���ن ج��ب��ال��ن��ا وي��ح��م��ي احل����دود

ت�ش�د ب���دي���ت  دا�����ش����رة  ت��ع��ال��ب  ومل����ا 

ب��ل��غ ق���ي���ادة ج��ي�����ش��ن��ا وج���ه���زوا اجل��ن���د

وب�����ارود ون�����ار  ط��اح��ن��ة  م���ع���ارك  دارت 

ط����ين اجن����رح ب��امل��ع��رك��ي وك��م��ل ي��ذود

واله������ل ب��ق��ي���ا ن��اط��ري��ن��� ت���ا ي��ع���د

ك��رج��ت دم����ع ال��ن��ا���س م��ن ف���ق اخل��دود

ب��ع��ي��د م���ن احلما م���رت ���ش��ن��ة وط�����ين 

الغياب م��ن  ع��ام  بعد  ط���ين  ي��ا  ان�شاهلل 

ال�شباب والخ������ة  ال��ب��ي  دم����ع  ن�����ش��ف���ا 

والخ�����ت ت�����ش��األ رب��ه��ا وت��ن��ط��ر ج����اب

ط��ف��ل ال���رتك���ت���� ب��ع��د ه���امل���دة ���ش��األ

وق�����ال ل��ب��ي��ي ب���ح���ب اب��ع��ت��ل��� ال��ق��ب��ل

الغياب ط����ين  ي���ا  ط���ل��ت  زوج���ت���ك  ع 

امل�شاب ه���دا  م���ا  ع��ن��د  ج��ري��ح��ة  ب��ات��ت 

بي�شتكني وم���ا  ���ش��اب��ر  ط����ين  ي��ا  وب��ي��ك 

الن���ني م���ن  ال�����ش��ام��ع��ي��ن���  ق��ل���ب  دوب 

حبيب ي���ا  ال���ك���ب���رية  احل�����ش��ة  ولم�����ك 

ال�شليب خ�شبات  حت��ت  و�شلت  رك��ع��ت 

ب��خ��ت��م ك��الم��ي ب��ج��م��ل��ت��ني م���ن ال���ج���د

ان�����ش��اهلل ي��ا ط����ين ت��ك���ن ب��دن��ي��ا اخلل�د

د���ش��ر ���ش��ف���ف امل��در���ش��ة و���ش��م ال��ه���ا

���ش��د ال���ع���زمي���ة و����ش���ار ق���د امل�����ش��ت���ا

ب���ق��ت��ا ع��ل��ى ال��ت��ح��ري��ر ق���ائ���دن���ا ن���ا

وق���ل���� ي���ا ط�����ين ان����ت ل��ل��ع��ل��ة ال����دوا

وت�������راب ار�������س ال����ب����ارد ب�����دم ارت������ا

ب��ح��رب ون�����ش��ر حم��ت���م ع��م مي�����ش���ا �ش�ا

ل��ك��ن ي���ا ح�����ش��رة ع����اد ب���ال���ن���ار ان��ك���ا

مل����ا اب������ن ����ش���م���ع���ان ب���اجل���ب���ه���ة ه����ا

ب����دم����� حما ل���ب���ن���ان  م����ا  ب���ع���د  م����ن 

ال�شما ب��ع��ب  ارت���اح���ت  ت��ك���ن  ن��ف�����ش��ك 

غاب هالبيت  ع��ن  ال��ك��ب��ري  م��ا  ب��ع��د  م��ن 

ب���ده���ا حت���اك���ي خ��ي��ه��ا ول������ ب��ال���م��ا

احتمل م  ع��ق��ل���  الم  ج�����اب  ب��ي��ظ��ه��ر 

�شلما ب���ق���در  مل����ني  م������دري  حم���ت���ار 

وال���ق���ل���ب داب واحل������زن ���ش��ك��ر درب���ه���ا 

بتبل�شما ب�����ش���رت��ك  ج���روح���ا  ����ش���ارت 

حني بكل  ليك  وم�شتاق  انحنى  ظ��ه��رو 

انتما اجل��ي�����س  ع����اد  غ��ي��ب��ة  ب��ع��د  م���ن 

ع��ن ب��ال��ه��ا م��ا ك��ن��ت ���ش��ي حل��ظ��ة تغيب

وتكلما ت�����ش��اه��دك  م����رة  ���ش��ي  ن��ف�����ش��ا 

ال����رود الن�شب  ع  ب��ر���س  ت��ع��ازي  ب��ق��دم 

بعما ت��ب��ل��ي��ه��ا  ال�������ش���ر  ع���ي����ن  ن���اط���ر 

مبنا�شبة مرور �شنة على ا�شت�شهاد الرائد ط�ين خليل �شمعان

املوؤهل الول جورج جبور  / الل�اء الل�ج�شتي - كفر�شيما

مرت �سنة
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لل�سهيد: ال�سهيد  • رفاق 
ب����ك����ري ي������ا ع����م����ر ال�������������رد ب��ك��ري

وت����دب����ل وراق�������ك احل���ل����ي���ن وت�����ش��ري

وي�����ن ����ش���ار ال��������رد ي���ل���ب���ع���دوا زغ���ري

م�شامري ف�����ّرخ  ح��ق��ل��ت��ن��ا  دروب  وع 

ي����ا ع�����ش��ل ����ش���ايف ي����ا ن���ب���ع ي����ا بري

لرفاقه: • ال�سهيد 
ك��ان ت���ق����ل����ا  ول  ع��ل��ّي��ي  حت���زن����ا  ل 

ع���ّي���دوا ي��ا رف��اق��ي وام�����ش��ح���ا الح����زان

لبنان اأر�����س  وال�����ش��ار ع��ا  وال��ل��ي ج���رى 

جم������رم ج����ب����ان غ���اي���ت���� ال�����ع�����دوان

ه��ي ار���ش��ن��ا اإل��ن��ا وت��اري��خ��ن��ا م��ن زم��ان

وو����ش���ي���ت���ي اإل����ك����ن ل����الأه����ل واخل�����الن

ت�����رتك رب���ي���ع���ك ه���احل���ل���� م����ن اأول������

���ش��ع���ر ال�����ط����ن، والأح����ب����ة ي�����ش��األ���ا

ول���ي�������س ت����ا دب�����ل وم�����ني ال���دّب���ل����ا؟

تخلخل�ا. ح��ج��ارو  ال��ق��ا���ش��ي  و�شل�شالها 

بياكل�ا؟ م��ن��ني  ال��ن��ح��الت  ج��اع��ت  اإن 

ب�شهادي ن��ف��دي��ه  ك��ت��ري  م��ّن���  ل��ب��ن��ان 

ميالدي ت��اري��خ  ا�شت�شهدت  م��ا  ت��اري��خ 

معتادي الر�����س  عليها  ق��دمي��ة  ق�شة 

ع ار�����س م��ق��د���ش��ة ب��ي�����ش���ع وال���ه���ادي

م���ك���ت����ب ب����الح����م����ر ب������دم اج�������دادي

اإحّت���������دوا وك�����ن����� ل��ه��ل���ط��ن اح���ب���اب

الرقيب حممد حدادة

ل�اء امل�شاة التا�شع

لبنان

ب�ساحات املجد

يا �سم�ش �سرقي

بقي قلبي  يف  ج���رح  ���ش���ق��ي  ي��ا  ُب��ع��دك 

ب��ي��ط��ي��ب ج����رح ق��ل��ب��ي م��ن��ي ب��احل��ي��اة

���ش��رل��ك ���ش��ن��ي ع��ي�����ش��ت��ن��ا ع��ال��ذك��ري��ات

الت�شحيات روح  ب����رتوح  م��ا  ال��ب��ال  م��ن 

ا���ش��م��ك ف��خ��ر ب�����ش��ه��ادت��ك ع��ال��ده��ر ب��ات

مل��ت��ل��ك ���ش��ه��ي��د ب����الد م���ا ب��ي��ك���ن م��ات

ي����ا رف���ي���ق ال���ع���م���ر دم����ع����ات ال��ب��ن��ات

ي�شتقي ر���ش��م��ك  ���ش��ار  عيني  دم���ع  وم���ن 

بتلتقي ال���ل���ي  ���ش��اع��ة  ب���روح���ك  روح�����ي 

ال�شقي ع��م��ر  غ��ي��ب��ت��ك  يف  وح��ّم��ل��ت��ن��ا 

النقي والقلب  احل��ل���  ال�شيت  �شاحب  ي��ا 

مرتقي ت��ي�����ش��ل  ل��ب��ن��ان  وج����ه  ك���رم���ال 

ك����ل م����ا ع�����امل بقي ب��ي�����ش��م ع���اي�������س 

�����ش����ريي����ن وت������������راز ع������م ب���ي���ق����ل����

�شرقي ���ش��م�����س  ي���ا  دوم  ب��ي��ي  ع�����روح 

اىل روح الرقيب ال�شهيد املغ�ار �ش�قي حمم�د

زوجة ال�سهيد منى عبد القادر

تذّكر يا تاريخ تذّكْر

ودّون ج�ا وراق الدفرت

فار�شنا الليلة ب�شام

وبكرا مية وميكن اأكرث

فار�شنا عمري واحالمي

وعمر تفتت من قدامي

ه� ب�شدري وردة وخنجر

ه� ب�طن� عا�شق هامي

برتاب� انفا�ش� بتزفر

ودّون عندك ارجع دّون

وطني باأبطال� مت�شّ�ن

�لة ومن ج�اد ومن اأ�شّ

حكاية ب�شام بتنعاد

ويرجع ينبت طفل زغري

ي�شقي بدم� حق�ل الزعرت

وارجع اكتب، اكتب، اكتب

فار�شنا الليلة ب�شام

وبكرا مية وميكن اأكرث

�لة: اأ�شيل )ابنته( * اأ�شّ

املعاون ريا�ش جوهر

خال املعاون الأول 

ال�شهيد ب�شام ج�هر

فار�سنا الليلة ب�سام

ي��������ا ��������ش�������اح�������ات ال�����ب�����ط������يل

ارزت��������ن��������ا ب�����������ش�����اح�����ات امل����ج����د

ل�����ب�����ن�����ان ب�����������ش�����اح�����ات امل����ج����د

وال�����������راي�����������ة م���������ن ج���������د جل���د

ي��������ا ب�������������ريوت ب�����������رق ورع��������د

ع�����ي�����ن�����ك ع��������احل��������ق وق����������يل

ف�������������ق ج�����ب�����ي�����ن������ حم�����م������يل

م���������ش����ك وع�����ن�����رب ف��������اح ال���������رد

ع�������������ش�������اع������دن������ا م����ن����ق�����يل

م�����ن ف����ج����ر ال�����ت�����اري�����خ ال�������ش���ع���د

�سليمان اليو�سف 

عيات

ملا باأول اآب

ط���ل���ي���ن���ا اآب  ب���������������اأول  مل��������ا 

بالقدا�س ال�����ش��م��ع  ���ش��ّ�ى  م��ا  واك����رث 

بينبا�س ت���راب���ك  ال��ل��ي  ار���ش��ن��ا  ي���ا 

ف��ي��ك��ي زرع���ن���ا احل����ب والح�����ش��ا���س

ب����ني اله������ل مل����ا ن��ب��ن��ي امل���رتا����س

����ش���ه���رن���ا ع�����ح����دة ام����ن����ا ح���را����س

زرع���ن���ا الم�����ل وت���ب���دد ال������ش���ا���س

ل��ت��ف���ا ح���ل��ن��ا ب�����ش��دق ك���ل ال��ن��ا���س

ال��ل��ي ���ش��اب���ا ه��ال���ط��ن �شيبي ووق���ت 

ل���ب���ن���ان ن������ادى م����ن ق���ل���ب جم����روح

راي��������ة ع���ل���ى ال������راي������ات ع��ّل��ي��ن��ا

ن���ح���ن���ا ب���ل���ي���ل احل�������ق ����ش����ي���ن���ا

ل������� ي���������م ع����ن����ك م������ا ت��خ��ل��ي��ن��ا

ح����ت����ى م��������رار ال����ك����ا�����س ح��ّل��ي��ن��ا

ن�������ار احل����ق����د وال������غ������در ط��ّف��ي��ن��ا

���ش��ب��ك��ن��ا ب����ق�����ة وع�������زم اي���دي���ن���ا

وق����ف����ن����ا ن�������ش���ي���د احل�������ب غ��ن��ي��ن��ا

الرزات وت���ط���م���ن����ا  ال���ع���ل���م  ورف 

غيبي ب���ع���د  م����ن  ال����ت����اآم����ر  وط�����ل 

عيبي ت��ط��م��ع���ا  ح���اج���ي  ن���ا����س  ي���ا 

علينا م����راه����ن  ك���ل����  وال�������ش���ع���ب 
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درب ال�سهادة



ي������ا �����ش����ام����ة ع������ا �����ش����ح����ن اخل����د

وال�����������راي�����������ة م���������ن ج���������د جل���د

ب�������ش����ر و�����ش����ي����دا وب���ال�������ش���رف���ن���د

وم����������ن ج����ب����ي����ل ل����ف����ي����ح����ا ع���د

ي��������ا ع�������ك�������ار وع��������رق��������ة ����ش���د

وم����������ن ج����ب����ي����ل ل����ف����ي����ح����ا ع���د

ع����ن����ا �����ش����ي�����ف ال������ي�������م وغ����د

ب�����������������الن������������������ار جم�������ب��������يل

ف���������ق ج����ب����ال����ك �����ش����ه����ل وج������رد

ال�����ب�����ط������يل دم  �����ش����ع���������ش����ع 

رد ������ش������  ع�����ن�����ا  ه����ال���������ش����اط����ئ 

�����ش����ي�����ف����ك ع������������ّزي ورج����������يل

ج�����م�����ع�����ة ي��������ا ل�����ب�����ن�����ان وح�����د

م������ن ق���ب���ل���ك ي������ا ف����خ����ر ال����دي����ن

ب���������ال���������ريم����������ك وب��������احل���������يل

بن�ح ع���م  ال�����ش��ع��ب  ���ش��اي��ف��ني  م�����س 

ب��رتوح الر�����س رح  وم�����س ���ش��اي��ف��ني 

ي���ا ج��ي�����س وي���ن���ك ب���ال���ب���ي���ارق ل���ح

م�شم�ح م�س  ت��ع���د  الف��شى  حتى 

ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا ال�����اق����ف ع��خ��ط ال��ن��ار

ق����ال�����ا ال�����ل����د وال�������ش���ب واخل���ي���ت���ار

م��ه��م��ا ع��ل��ي��ك جت���م���ع����ا ال�����ش����رار

م����ع����روف ع���ن���ك ع�����ش��ك��رك م���غ����ار

ب��ع��ي��دك ���ش��� ف��رح���ا وف��ت��ح���ا الزه���ار

و�����ش����ّع����ت ب���������اأول اآب��������ك الن���������ار

ون������ار ال���ف���ق���ر ع����م حت�����رق اجل��ي��ب��ي

هال�شيبي ع  خ��ج��ل��ت���ا  م���ا  ول��ل��ي���م 

اخليبي يح�شدو  طمع�ا  ال��ل��ي  وخ��ل��ي 

احلق جي�س  ي��ا  الهيبي  على  ح��اف��ظ 

ي����زي����دك وم�����ك�����رم�����ة  ق��������ة  اهلل 

ي����ا ج��ي�����س وح������دك ان�����ت م���رني���دك

ام�������ش���ي ب���ث���ب���ات وم�����ني ب��ح��ي��دك

حت��م��ي احل��م��ى ه��ي��دا م�����س ج��دي��دك

و����ش���ّ�ى اجل���م���ر م���ن ل��ه��ب��ة وق��ي��دك

بينعاد ع���ي���دك  ان�������ش���اهلل  وق����ال����ت 

الرقيب الول رجا يون�ش - الكتيبة 21

الهيبي ب��ي��ح��ف��ظ  م���ا  ان����ت  غ����ريك 
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وال�����ك������ن ك����ل�����ا ي����ف����رح ب��ع��ي��دك

اأمل ق��دي�����س ي���ا ل��ب��ن��ان ع���م حت��م��ل 

ال��ظ��ل��م املهني ان����ك ح��ام��ل  رغ����م م���ا 

وارب��ع��ني ث��الث��ة  �شنة  م��ن  ع��ل��م  ع��ن��دك 

مت�شتكرتين ال��ع��ل��م  ف��ي��ك  ت���ا  ل��ي�����س 

جلبني م����رف�����ع  ب���ت���ظ���ل  رح  ل  ل 

للمتاآمرين م��ن��ق���ل  رح  ه����ن  وم���ن 

خ�����ال�����د ف����ي����ك اع������ت������زت الخ�������الق

للمي ال��ع��ط�����س  ���ش��ت��اق  م���ا  واك�����رث 

وب���ي ام  ب���ك���ت  ف����راق����ك  ع����ا  خ���ال���د 

خ��ال��د ع��ل��ى ف���راق���ك ب��ك��ت اخ���ت وخ��ي

وزوج������ت������ك حل����رق����ت ق���ل���ب���ا خ��ط��ي

ب�����ك�����ري ت�������ا ل������ب������در ي���������رتك ح���ي

الفي ن�����رك رك�����س ع���ا  ل��ع��م��ل  و���ش��� 

ه��احل��ي خ���ل���ق  اهلل  م����ا  وق�����ت  وم�����ن 

خ����ال����د م����رق����ت ب���ه���ال���دين م�������ش����ار

ي����ا ل����ع���ة اله������ل ل���ي���ال���ي���ك ق�����ش��ار

وت����رك����ت ب���ع���د م���ن���ك ط���ف���ال زغ����ار

ال��ث���ار م��ع  ا�شت�شهد  ب��ي��ي  ق���ال  داين 

وط���ف���ل���ة زغ�������رية ب����ت����ربم ب���ه���ال���دار

�شار ما  �ش�  بترتكهن  ما  كرمية  والدولة 

ه��ال��ف��ل��ك دورة  ه���ي���ك  خ����ال����د  وي�����ا 

رايحني ب��ع��دك  ن��ا���س  قبلك  ن��ا���س  يف 

���ش��ل��م ع��ل��ى ع��م��ك اب����� ج����اد الم���ني

احلنني ف��ا���س  عيلتك  ا���ش��ت��اق��ت  ق��ل��� 

وف����������ادي ط�����ل ق����ب����ل ال����زاي����ري����ن

�شنني امل�����ن  وخ������ايل  ب���ي���ي  ���ش��ف��ت 

اجلبني مرف�ع  هالعمر  الع�شت  خالد  ويا 

ودع�����ائ�����ي ل����رب����ي ال������ه ال���ع���امل���ني

تنحلم ع���م  ال��ب�����ش��ر  ب��ع��ق���ل  ح��ل��م  ي���ا 

تنظلم ع����م  ت����ا  ل���ب���ن���ان  ي����ا  ل��ي�����س 

المم ب���ج���ام���ع���ة  ع���ن����  وم�����ع�����رتف 

تنهدم م��رة  ع�شرين  فيك  ا�شتكرتو  وم��ا 

القمم را����س  ع��ا  بيبقى  اخ�����ش��ر  والرز 

ل����� ق����د م����ا ي�����ش��ق��ط ل���ن���ا اب���ط���ال

وب���خ���ل���ق���ت���ك ب�������ش���ب���ح����ا اخل������الق

ت����ا ي��ق�����ش��ع��ك ب���ي���ك ال�����ك م�����ش��ت��اق

رف���اق لك  يف  ���ش��ي  وك���ل  وا���ش��ح��اب��ك 

ذاق ال���ب���ي���ت  ك�����ل  امل������ر  وك�����ا������س 

ب����ك����ري غ�������اب ال�����ك������ك�����ب ال�������رباق

راق ب����رواق�����  ي���ل���ي  ال���ع���ك���ر  ال���ن���ه���ر 

����ش���راق وال������ق������در  الرادة  ه���ي���ك 

ق����ادر يعمل� ال��ع��ب��د  ب���اإي���دو  ���ش��ي  ك���ل 

ك��ن��ت ت��رب��ي ا���ش��ح��اب م���ا ت��رب��ي ع��دا

لك����ن حم��ب��ت��ك ب��اق��ي��ي ط�����ل امل���دى

الندى م��ن  وارق  اط����رى  ال�����رد  ب��ع��م��ر 

م��ن�����ش��ان ي��ح��م��ي ال����ط���ن وي����ذل ال��ع��دا

�شدى ول  ج������اب  ل  ب���اب���ا  ي���ا  ت���ن���ادي 

لك�����ن ح����ن����ان ال����ب����ي م����ا ب��ت��ع������ش���

ال���ع���ب���د ب�����دو ي������روح وي�������روح امل��ل��ك

ين�شلك رح  ه����ال����درب  ان�����  امل���ه���م 

يقبلك ح��ت��ي  م�����ش��ت��اق  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ك 

منهلك غ������زارة  ن�����ش��ي���ا  م���ا  ل��ل��ي���م 

وم�����ن و���ش��ل��ت��� ق�����ال ب�����دو ي�����ش��األ��ك

احللك ي�����ش���و  دين  ت���اين  ع��ل��ى  راح����� 

م�شتقبلك ان���ت���ه���ا  وط���ن���ا  ك����رام����ة 

البطل غ��ي��اب  ع��ا  ل��اله��ل  ال�شرب  ي��ه��دي 

العلم م���رف����ع  ي�����ش��ل  ب����دو  امل���ه���م 

وال����ف����راق ال����������لدة  ���ش��غ��ل��ت��ني  ال 

وط��ف��ل ايل م��ا ع��ن��دو ب��ي م��ا ع��ن��دو حدا

الك وال��رح��م��ة  للجمع  ال��ع��م��ر  وي��ع��ط��ي 

اىل روح ال�شهيد البطل الرائد خالد ف�ؤاد 

مر�شاد مبنا�شبة الذكرى

ال�شن�ية الوىل ل�شت�شهاده

الرقيب الول انور ذبيان

ق�ى المن الداخلي

املهم بدو ي�سل مرفوع الَعَلم



رج������ع������ن������ا ي���������ا ل������ب������ن������ان رج����ع����ن����ا

رج�����ع�����ن�����ا ن���������ش����م ن�����ب������������س ت�����راب�����ك

ح����ب����اب����ك ون�����ح�����ن�����ا  ال�����ق�����ل�����ب  داب 

ح�����������دودك ع  اب������ط������ال������ك  رج�������ع�������ت 

رج����ع����ن����ا ورج����������ع ال�����ط�����ري ال���������ش����ادي

ي�����ق�����ل�����ك ه�������ي�������دي ار��������������س ب��������الدي

م����ب����ن����ّي ار���������ش��������ك  الإل����������ف����������ي  ع 

ج�����ن������دك ��������ش�������ارو  ولدك  ك������������ربوا 

ب��������ال��������دم ال������ع������م حت�����م�����ي ح����������دودك

ل���ب���ن���ان ي����ا ن�����ش��م��ات اح���ل���ى م����ن احل���ري���ر

دين واأي����������ا  دين  اح�����ل�����ى  ي�����ا  ل����ب����ن����ان 

وي����������ن م��������ا ك�����ن�����ا ج����ي���������ش����ك م���ع���ن���ا

غ���ي���اب���ك ع  ال�������غ�������ايل  وط������ن������ي  ي�������ا 

رج�����ع�����ن�����ا وج����ي���������ش����ك ب�������ي ج���م���ع���ن���ا

ج������ن�������دك الرز  را��������������س  ت�������رف�������ع 

ال��������ك��������ان ي����ق����ا�����ش����م����ه����ا ال���������������زوادي

ون�������غ�������م�������ات ال��������ع��������ز ي�������ش���م���ع���ن���ا

ي����������ا ج������ي�������������س ج����������������دود احل�������ري�������ة

����������ش����������ن الم���������������������اين جل��������������دودك

���������ش���������ت ال��������ك��������رام��������ي ����ش���م���ع���ن���ا

ال�شمري وح����ي  م���ن  ال��ف��ك��ر  ك��ت��ب��ه��ا  ح��ك��اي��ة 

م�����ا ع���ط���ي���ن���اه���ا م�����ن ج���ي��������ش���ك ���ش��ف��ري

فوزي فنيانو�ش

بعمر

الوطن غنيي

وجل�����ي�����������س ال�����ب�����ط�����ل م�����ن�����ا حت���ي���ة

يف ذكرى ا�شت�شهاد العريف اأركان عقل

نادر حجاز / را�شيا ال�ادي - بكيفا

ي���م ع��ن��ك  غ��ب��ت  اإن  ل��ب��ن��ان  ي���ا 

ث����اين ي�����م ب�����ش���ف��ك ب��اأح��الم��ي

الن�م لعيني  ي��ه��ن��ا  ب��ي��ع���د  وم���ا 

وب����ت����ك����رت الح������������زان ق����دام����ي

ع��ا���ش��ق ���ش��م��اك وم���ا ع��ل��ي��ي ل���م

حت���ت ه��ال�����ش��م��ا ع�����ش��ت اي��ام��ي

عالدوم بذكرها  وم���ّرة  ح��ل���ة  اي���ام 

نامي بقلها  بقلبي  و���ش���رت��ك 

ال��دن��ي��ي ك����م وان����ت ق��ب��ال��ه��ا ك�م

غرامي وق��م��رك  ع�شقي  �شم�شك 

و���ش��ع��ب��ك ب���ني ال��ن��ا���س اح���ال ق���م

�شالمي ب����ج���ه  ه��ال��ن��ا���س  ول���ك���ل 

وال�ش�م ال�شال  مثل  فر�س  حمبتك 

عالمي اح��ال  ع��ن��دك  للمحبة  وان���ت 

ول���� ح���ام ط��ري ال�����ش��ر ح���ل��ك ح�م

ال��ق��ي��ام��ي ل���ي����م  ب��ي��ح��م��ي��ك  اهلل 

الرقيب الأول املتقاعد نبيل احلايك

حا�شبيا - اجلن�ب

يا لبنان

م���ع���ن���ا واهلل  رج������ع������ن������ا  رج������ع������ن������ا 

م���ع���ن���ا واهلل  رج������ع������ن������ا  رج������ع������ن������ا 

م���ع���ن���ا واهلل  رج������ع������ن������ا  رج������ع������ن������ا 
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عيد اجلي�ش

يف الأول من اآب من كل عام

حتتفل بالدي بانت�شارها اللبناين

يرتفع علم لبنان

رمزاً لعيد الميان

لبنان منهل لالبجدية

تنري فيه ا�ش�اء احلرية

تف�ح منه رائحة دماء ال�شهداء

�شعاره ال�شرف، الت�شحية وال�فاء

يف البالد ترفرف الأعالم

مب�شرة بعيد ال�شالم

بلدي ل يعرف النتقام

بل يطمح �شعبه اىل ال�ئام

يف وطني ابطال...

يف الأول من اآب

التلميذ توفيق طانيو�ش عواد

ابن اخت املالزم ال�شهيد

�سربل جنيم

حتية اىل من روى بدمائه تراب ال�طن

اه�ال  وجه  يف  �شاخماً  �شامداً  ليبقى 

املحن.

الذي  ال�شهيد  اجنبتم  من  يا  واليكم 

�شّمه الكفن

من  حني  بعد  ولدها  ت�شم  حن�ن  كاأم 

الزمن.

كان  ان  بعد  وح��ي��داً  تركني  ق��د  ه��ا 

ال�شاحب امل�ؤمتن،

ان دم�عي لتناثرت من �شدة الهم�م 

واحلزن

ولكن ذكراه اخلالدة �شتبقينا اىل الأبد 

معاً.

اىل ال�سهيد

اىل روح الرقيب ال�شهيد الول

و�شام �شاكر

مبنا�شبة مرور عام على ا�شت�شهاده

اجلندي عالم �ساكر - ف�ج ال�شارة

متكيي احل���ي���ط  ع  م��غ��ن��ج��ة  �����ش�����رة 

ب���ع���م���ر ال�������ش���ب���ا م����ا اج���م���ل���ك ارك������ان

����ش���� ب��������ش���ف���ك ب�����ال������رد ي����ا ب�����ش��ت��ان

����ش���� ب��������ش���ف���ك ب����امل�����ج ي����ا ���ش��ط��ان

ال���ق��������س ي����ا م���رج���ان ����ش���� ب��ك��ت��ب��ك ع 

ان�������ت ال����ب����ط����ل ب�������ش���اح���ة امل����ي����دان

ب����ي����ي ان�������ت ب����ت����م�����ن ي������ا ل���ب���ن���ان

ال���ب���دل���ة م���رق���ط���ة ب��ت��ع��م��د الوط�������ان

ي�����ا ارك���������ان م�����ا ا����ش���ع���ب ال���ه���ج���ران

م������ن ك������ل را������ش�����ي�����ا واه���������ل ج������ريان

م����ث����ل ال������ب������در ب����ت����م�����ج ل��ي��ل��ي��ة

ب���ع���م���ر ال�������ط������ن ����ش���ل���ي���ت غ��ن��ي��ي

مي������ا ب���������ش����ب����اح ال����ع����ي����د ع���ي���دي���ة

ح����ري����ة ب�����������ش�����رخ�����ات  ال�������ع�������دا  رد 

�����ش����� ب����ن����ده����ك ب�������ش���ي���اع ج����ردي����ة

����ش���رخ���ت وق����ل����ت ب���ت���م����ن ي�����ا ب��ي��ي

و���ش��ي��ة م�������ت يف  م����ا  ب���ع���د  وب����ك����را 

ع����ط�����ه����ا ب���ا����ش���م���ي اج����م����ل ه���دي���ة

�����ش����� ب���ت���خ���ط���ر ع����ال����ب����ال ي�����ا خ��ي��ي

ال���������ك م�����ن�����ا ع�����ه�����د م�������ا ن���ن�������ش���اك
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العميد  اجل��ي��������س 
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- تط�ّ�ع يف اجلي��س ب�شف�ة تلميذ �شاب�ط اعتباراً من 1955/10/1.

- رقي لرتبة مالزم بحري اعتباراً من 1958/9/1، وتدّرج يف الرتقية 

حتى رتبة عميد ركن مهند�س بحري اعتباراً من 1985/1/1.

- حائز:

التذكاري.  1961/12/31 • و�شام 
فار�س. رتبة  من  ال�شنغايل  ال�شتحقاق  • و�شام 

ف�ش�ي  الثالث�ة  الدرج�ة  من  اللبن�اين  ال�شتحق�اق  و�شام   •
بالأقدمية.

املمتازة. الدرجة  من  البحري  • ال��شام 
الثانية. الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 

فار�س. رتبة  من  ال�طني  الأرز  • و�شام 
الأوىل. الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 

احلرب. • و�شام 
�شابط. رتبة  من  ال�طني  الأرز  • و�شام 

ال�طنية. ال�حدة  • و�شام 
مرات. اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  • تن�يه 
- تابع عدة دورات درا�شية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

اجلي�س  قيادة  نعت 

ال��ع��م��ي��د ال��ق��ّي��م 

اأحمد عبد  املتقاعد 

الرحمن عيد الذي ت�يف بتاريخ 2008/6/29.

- من م�اليد 1941/9/29، دير عمار - ق�شاء طرابل�س.

من  اع��ت��ب��اراً  ط��ّي��ار  �شابط  تلميذ  ب�شفة  اجلي�س  يف  ت��ط��ّ�ع   -

.1960/10/3

- رقي لرتبة مالزم اعتباراً من 1964/9/1، وتدرج يف الرتقية حتى 

رتبة عميد قّيم اعتباراً من 1991/1/1.

- حائز:

احلرب. • و�شام 
فار�س. رتبة  من  ال�طني  الأرز  • و�شام 

الثالثة. الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 

الثانية. الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 
�شابط. رتبة  من  ال�طني  الأرز  • و�شام 

الأوىل. الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 
ال�طنية. ال�حدة  • و�شام 

اجلن�ب. فجر  • و�شام 
الع�شكري. التقدير  • و�شام 

التذكاري. • ال��شام 
مرات. اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  • تن�يه 

مرات. ع�شر  اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
احلربية. املدر�شة  قائد  • تهنئة 

- تابع دورات درا�شية يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

العميد القّيم 

املتقاعد

اأحمد

عبد الرحمن 

عيد

العميد الركن 

املهند�ش 

البحري 

املتقاعد 

وليم �سامل

بو عون
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ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����س ال��رائ��د 

الذي  �شم�شني  مروان  املتقاعد 

ت�يف بتاريخ 2008/7/11.

 -  1946/2/9 م�اليد  من   -

طرابل�س - ق�شاء طرابل�س.

ب�شفة  اجلي�س  يف  ت��ط��ّ�ع   -

من  اعتباراً  اخت�شا�شي  جندي 

.1965/3/20

اعتباراً  م��الزم  لرتبة  رق��ي   -

يف  وت��دّرج   ،1983/1/1 من 

الرتقية حتي رتبة رائد اعتباراً 

من 1995/1/1.

- حائز:

الربونزي  ال�شتحقاق  • و�شام 
من الدرجة الرابعة.

اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 
من الدرجة الثالثة. 

من  ال�طني  الأرز  و�شام   •
رتبة فار�س.

ال�طنية. ال�حدة  • و�شام 
اجلن�ب. فجر  • و�شام 

الع�شكري  التقدير  و�شام   •

من الدرجة الف�شية.

اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 
من الدرجة الثانية. 

اجلي�س. قائد  العماد  • تن�يه 
اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

12 مرة.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
الل�اء. قائد  • تهنئة 

- تابع دورة درا�شية يف الداخل.

- متاأهل وله خم�شة اأولد.

الرائد املتقاعد

مروان �سم�سني

الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت 

الذي  �شب�شبي  اأحمد  ظهري 

ت�يف بتاريخ 2008/7/25.

- من م�اليد 1967/7/2 - 

 - عكار  ق�شاء   - ببنني  بلدة 

حمافظ�ة ال�شمال. 

- تطّ�ع يف اجلي�س بتاريخ 1986/11/18.

-من عداد ل�اء امل�شاة ال�شابع

- حائز:

اجلن�ب. فجر  • و�شام 
ال�طنية. ال�حدة  • و�شام 

الرابعة. الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 
الع�شكرية. • امليدالية 

مرات. ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  • تن�يه 
مرة.  20 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

مرتني. الل�اء  قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله ولدان.

الرقيب ظهري

اأحمد �سب�سبي

الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت 

الذي  عزيز  حممد  م�شطفى 

ت�يف بتاريخ 2008/7/10.

 1968/3/12 م�اليد  من   -

 - ال�ش�ف  - ق�شاء  - كرتمايا 

حمافظة جبل لبنان. 

- تطّ�ع يف اجلي�س بتاريخ 1989/9/1.

- من عداد م�قع بيت الدين.

- حائز:

اجلن�ب. فجر  • و�شام 
ال�طنية. ال�حدة  • و�شام 

الع�شكري. التقدير  • و�شام 
الربونزي. الرابعة  الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 

الع�شكرية. • امليدالية 
مرات. خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  • تن�يه 

مرة.  22 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
املنطقة. قائد  • تهنئة 

الل�اء. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله ثالثة اأولد.

الرقيب م�سطفى 

حممد عزيز
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األن جرج�س  نعت قيادة اجلي�س اجلندي الأول 

�ش�ما الذي ت�يف بتاريخ 2008/7/31.

- من م�اليد 1983/11/14 - بلدة م�شم�س 

- ق�شاء جبيل - حمافظة جبل لبنان. 

- تطّ�ع يف اجلي�س بتاريخ 2001/4/19.

الكتيبة  ل�اء احلر�س اجلمه�ري -  - من عداد 

الثانية.

- حائز:

مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تن�يه 
مرات. ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

- عازب.

اجلندي الأول

األن جرج�ش �سوما

ب�  مهدي  علي  العريف  اجلي�س  قيادة  نعت 

حمدان الذي ت�يف بتاريخ 2008/7/3.

- من م�اليد 1971/3/15 - حزرتا - ق�شاء 

زحلة - حمافظة البقاع. 

- تطّ�ع يف اجلي�س بتاريخ 1991/9/16.

- من عداد ل�اء امل�شاة العا�شر.

- حائز:

احلرب. • و�شام 
اجلرحى. • و�شام 

الع�شكري. التقدير  • و�شام 
الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  • و�شام 

الرابعة الربونزي.

مرات. اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  • تن�يه 
مرة.  22 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

للعمليات. الأركان  رئي�س  نائب  • تهنئة 
الل�اء. قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- متاأهل بدون اأولد.

العريف

علي مهدي بو حمدان

حممد  الرتيب  التلميذ  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت�يف  الذي  برغل  م�شطفى 

.2008/7/18

- من م�اليد 1985/11/1 - بلدة ببنني - 

ق�شاء عكار - حمافظة ال�شمال. 

- تطّ�ع يف اجلي�س بتاريخ 2007/3/9.

- من عداد معهد التعليم - مدر�شة الرتباء.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تن�يه 
- عازب.

التلميذ الرتيب

حممد م�سطفى برغل

يف �سجل �خللود
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نحلة  ب��ل��دة  واأه���ايل  اجلي�س  ق��ي��ادة  �شّيعت 

املجّند  العريف  حا�شد،  م��اأمت  يف  بعلبك   -

املمّددة خدماته ال�شهيد �شعداهلل خليل يزبك، 

الذي ا�شت�شهد بتاريخ 2008/7/30، يف اأثناء 

وال�شتقرار يف  الأمن  على  احلفاظ  واجب  اأدائه 

منطقة البقاع ال�شمايل.

اجلي�س  قيادة  ممثل  الت�شييع  مرا�شم  ح�شر 

كلمة  األقى  الذي  روفايل  ج�رج  الركن  العقيد 

�شفاته  معدداً  ال�شهيد  مبناقبية  فيها  ه  ن��ّ�ّ

اخلل�د  طريق  تفتح  »ال�شهادة  اأن  وم���ؤك��داً 

ال�شهيد  م�شى  الطريق  ه��ذا  وعلى  واملجد، 

على  احلفاظ  ب�اجب  يق�م  وه�  يزبك  �شعداهلل 

اأيادي  م�اجهة  يف  وال�شتقرار  الأم��ن  م�شرية 

ترتب�س بال�طن«.

ال�شهيد  العريف  حياة  عن  نبذة  يلي  ما  ويف 

�شعداهلل يزبك:

- من م�اليد 1985/2/22 - نحلة - بعلبك. 

 ،2006/8/9 من  اعتباراً  اجلي�س  يف  جّند   -

ومددت خدماته اعتباراً من 2007/2/9.

- من عداد ف�ج التدخل الأول.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تن�يه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

- عازب.

العريف املجّند املمّددة خدماته ال�سهيد

�سعداهلل خليل يزبك

املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

حممد  بالل  خدماته  املمّددة 

ت�يف  الذي  الرتكماين  غازي 

بتاريخ 2008/7/17.

- من م�اليد 1985/6/20 - طرابل�س. 

- جّند يف اجلي�س اعتباراً من 2003/9/22، ومددت خدماته اعتباراً 

من 2007/5/28.

- من عداد ل�اء امل�شاة ال�شابع.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تن�يه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

- عازب.

املجّند املمّددة 

خدماته بالل حممد 

غازي الرتكماين

املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

املمّددة خدماته ابراهيم عبد 

ت�يف  ال��ذي  ابراهيم  الكرمي 

بتاريخ 2008/6/22.

- من م�اليد 1981/12/12 - خارج لبنان. 

- جّند يف اجلي�س اعتباراً من 2000/5/2، ومددت خدماته اعتباراً من 

.2006/9/20

- من عداد ف�ج ال�شغال امل�شتقل.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تن�يه 
اجلي�س. قائد  العماد  • تهنئة 

امل�شتقل. ال�شغال  ف�ج  قائد  • تهنئة 
- عازب.

املجّند املمّددة 

خدماته ابراهيم 

عبد الكرمي ابراهيم
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برعاية قائد اجلي�س بالنيابة ممثالً 

نادي  نظم  �شعيد،  لبيب  بالعقيد 

الطليعة يف �شحيم »مارات�ن �شهداء 

�شنة  مرور  ملنا�شبة  وذلك  اجلي�س« 

وت�شمن  البارد.  نهر  معركة  على 

وبلدات  قرى  �شمل  �شباقاً  املارات�ن 

الربجني، كرتمايا ودله�ن التي قّدمت خم�شة �شهداء للجي�س يف تلك املعركة.

وليد  النائب  وممثل  احلجار  النائب حممد  ح�شره  باحتفال  ال�شباق  ا�شتهل 

جنبالط، الدكت�ر �سليم ال�سيد، وفعاليات وروؤ�ساء بلديات وذوو ال�سهداء واأهايل 

اأكد  بالنيابة،  اجلي�س  قائد  با�شم  كلمة  �شعيد  العقيد  األقى  وقد  امل�شاركني. 

فيها اأن اجلي�س مّر بتجارب قا�شية، لكنه خرج منها منت�شراً وا�شتطاع احلفاظ 

اأدق الظروف واأ�شعبها. كما كانت كلمات لكل من  ال�طنية يف  ال�حدة  على 

بلدية  ورئي�س  جعفر،  حممد  ال�شمايل  اخلروب  اإقليم  بلديات  احتاد  رئي�س 

فادي  الرائد  ال�شهيدين  ولذوي  من�ش�ر،  بهيج  املتقاعد حممد  الرائد  �شحيم 

عبداهلل واملعاون الأول و�شام حمدان وملدير املارات�ن ن�شال �شعبان.

بعدها، انطلق املارات�ن من �شاحة الق�ش�ع عند مفرق �شحيم - الربجني، 

والذي ت�شمن ثالث مراحل:

كلم(:  3 )م�سافة  الأوىل  • املرحلة 
ت�جه املت�شابق�ن نح� بلدة الربجني م�شقط راأ�س النقيب املغ�ار ال�شهيد 

ح�شام ب� عرم.

كلم(:  9 )م�سافة  الثانية  • املرحلة 
ت�جه املت�شابق�ن نح� دله�ن حيث بلدة املعاون الأول املغ�ار ال�شهيد و�شام 

حمدان واملعاون املغ�ار ال�شهيد ملحم املعلم.

كلم(:  12 )م�سافة  الثالثة  • املرحلة 
الجتاه نح� بلدة كرتمايا م�شقط راأ�س الرائد ال�شهيد فادي عبداهلل والرقيب 

ال�شهيد عمر احلاج.

»ماراتون

�سهداء اجلي�ش«

يف �سحيم
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مباريات  ع��دة  ج��رت  اجلي�س،  عيد  ملنا�شبة 

فرق  مع  اجلي�س  ف��رق  فيها  تقابلت  ريا�شية 

مدنية وفرق من ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف 

قائد  ممثالً  ر�شتم  ح�شان  العقيد  ح�شرها  لبنان، 

اجلي�ش بالنيابة و�سباط من خمتلف قطع اجلي�ش 

واأل�يته.

من  اعتباراً  ج��رت  التي  املباريات  ت�شمنت 

الألعاب   2008/8/3 ول��غ��اي��ة   2008/7/24

الطائرة،  الكرة  الطاولة،  كرة  القدم،  كرة  التالية: 

النح�  على  اللقاءات  نتائج  وجاءت  والتايك�اندو. 

الآتي:

القدم:  • كرة 
ب����ت����اري����خ   -

 ،2 0 0 8 /7 /2 4

اجلي�س  فريق�ا  تبارى 

وم���ن���ت���خ���ب ل��ب��ن��ان 

مباراة  يف  لل�شباب 

ملعب  ع��ل��ى  ج����رت 

ب��ي��������روت ال��ب��ل�����دي 

ف���ز  ع��ن  واأ�ش�ف�رت 

لبن��ان  من�ت�خ��ب 

لل�شب�اب بنتيج���ة 3 - 1.

على  م��ب��اراة  ج��رت   ،2008/8/3 بتاريخ   -

ملعب �ش��ر البل�دي بني فريقي اجلي�س وال�حدة 

اليطالية انتهت بف�ز فريق اجلي�س بنتيجة 2 - 

�شفر.

الطاولة: • كرة 
امل�ن  ن��ادي  فريق  �شد  اجلي�س  فريق  لعب   -

اميل  العماد  الرئي�س  جممع  ملعب  على  ل�شال 

اجلي�س  فريق  وف��از  الع�شكري،  الريا�شي  حل���د 

بنتيجة 3 - �شفر.

لقاءات ريا�سية ملنا�سبة عيد اجلي�ش

للريا�شة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز  ع��ّم��م 

يف  اجلي�س  بط�لة  نتائج  الع�شكرية 

األعاب الق�ى - اللقاء ج، والتي جرت 

على ملعب بريوت البلدي بتاريخي 

22 و2008/7/23.

حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وه��ن��ا 

الع�شكري�ن:

100م: مل�سافة  • رك�ش 
حممد  خدماته  املمّددة  املجّند   -

اجلمه�ري،  احلر�س  ل�اء  من  �شعيب 

الأول.

من  اأي���ب  علي  الأول  الرقيب   -

الل�اء الل�ج�شتي، الثاين.

علي  خدماته  امل��م��ّددة  املجّند   -

اجلمه�ري،  احلر�س  ل�اء  من  الزعبي 

الثالث.

1000م: مل�سافة  • رك�ش 
ل�اء  من  ع�ا�شة  ح�شني  الرقيب   -

احلر�س اجلمه�ري، الأول.

ل�اء  م��ن  عي�شى  عمر  اجل��ن��دي   -

احلر�س اجلمه�ري، الثاين.

نتائج اللقاء 

الثالث 

للمجموعة 

»ج«

لبطولة 

اجلي�ش يف 

األعاب القوى
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الطائرة: • الكرة 
حل�د  اميل  العماد  الرئي�س  جممع  يف  جرى   -

بني  الأول  اللقاء   2008/7/25 بتاريخ  الريا�شي 

عن  واأ�شفر  اجلديدة  الأن�ار  ونادي  اجلي�س  فريقي 

ف�ز فريق اجلي�س بنتيجة 3 - 1، كما تبارى فريقا 

)بتاريخ  اجلي�س 

 )2008 /7 /31

وفاز  العام  والأمن 

بنتيجة  اجل��ي�����س 

����ش���ف���ر.   -  2

جمع  ل��ق��اء  ويف 

اجلي�س  ف��ري��ق��ي 

ون�����ادي ال���زه���رة 

)بتاريخ  املينا 

 ،)2008 /7 /26

فاز فريق اجلي�س بنتيجة 2 - 1.

• التايكواندو:
- جرت مباراة بني فريق اجلي�س وفرق الندية 

يف  وذلك  للعبة  اللبناين  الحت��اد  يف  املن�ش�ية 

جممع الرئي�س العماد اإميل حل�د الريا�شي، فجاءت 

النتائج على النح� الآتي:

كلغ:  85 • وزن 
- اجلندي الأول ي��شف اأب� زغيب، الأول.

- املجّند املمّددة خدماته ماهر زيدان، الثاين.

كلغ:  62 • وزن 
- اجلندي حامت حنا، الثاين.

كلغ:  72 • وزن 
- العريف �شربل رحمة، الأول.

كلغ:  78 • وزن 
- الرقيب الأول با�شم احل�شني، الأول

كلغ:  84 • وزن 
- املعاون الأول علي كنعان، الأول.

- اجلندي علي الرتحيني، الثاين.

فوق: وما  كلغ   84 • وزن 
- العريف ج�رج فار�س، الأول.

من  اللطيف  عبد  عمر  الرقيب   -

ف�ج املغاوير، الثالث.

ثالثي: • وثب 
- العريف الأول اأ�شامة النداف من 

ل�اء احلر�س اجلمه�ري، الأول.

- اجلندي الأول ف�ؤاد ي�نان من ل�اء 

امل�شاة الثالث، الثاين.

ل�اء  من  غ�شن  ع�شام  العريف   -

احلر�س اجلمه�ري، الثالث.

باملطرقة: • اإطاحة 
ل�اء  من  ح�شني  وحيد  املعاون   -

امل�شاة احلادي ع�شر، الأول.

- الرقيب حممد اخلطيب من ل�اء 

احلر�س اجلمه�ري، الثاين.

- العريف ج�رج ها�شم من معهد 

التعليم، الثالث.



اأحرز فريق اجلي�س بط�لة لبنان العامة باألعاب 

على  للعبة  اللبناين  الحتاد  نّظمها  التي  الق�ى 

الريا�شي، وذلك اعتباراً من  ملعب نادي اجلمه�ر 

2008/7/17 ولغاية 19 منه.

فاز  الرجال  �شعيد  على  النهائية  النتيجة  ويف 

فريق اجلي�س يف املركز الأول بنتيجة 189 نقطة 

يف  حل  الذي  الن�شار  نادي  فريق  على  مت�شدراً 

اجلمه�ر  ونادي  نقطة   68 بنتيجة  الثاين  املركز 

نقطة.   30 بنتيجة  الثالث  املركز  يف  حل  الذي 

ال�شانڤيل  ن��ادي  ال�شيدات  �شعيد  على  فاز  كما 

نادي  تالها  نقطة،   102 بنتيجة  الول  املركز  يف 

اجلمه�ر يف املركز الثاين بنتيجة 101 نقطة.

يف  الع�شكري�ن  حققها  التي  النتائج  وكانت 

الأيام الثالثة للبط�لة، قد جاءت على النح� الآتي:

اليوم الأول )2008/7/17(:

100م: مل�سافة  • رك�ش 

- املجّند املمّددة خدماته حممد �شعيب، الرابع.

احلريري،  علي  خدماته  امل��م��ّددة  املجّند   -

اخلام�س.

110اأمتار: مل�سافة  • رك�ش 
- الرقيب الأول هيثم فّروخ، الثاين.

- العريف م�شطفى املحم�د، الثالث.

م:  1500 مل�سافة  • رك�ش 
- اجلندي ع�شمت غريزي، الأول.

- الرقيب زياد ع�ن، الثاين.

- الرقيب حممد الدرك��شي، الثالث.

م:  5000 مل�سافة  • رك�ش 
- الرقيب ح�شني ع�ا�شة، الأول.

- العريف اأحمد الدرك��شي، الثاين.

- الرقيب علي ع��س، الثالث.

حديد: كرة  • رمي 
- اجلندي الأول بدري عبيد، الأول.
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اجلي�ش يحّل اأولً يف بطولة لبنان العامة يف األعاب القوى

ال�شن�ية  الذكرى  ملنا�شبة 

البارد،  نهر  ل�شهداء  الأوىل 

الرئي�س  جممع  يف  اأقيمت 

الريا�شي  حل�د  اميل  العماد 

يف  ريا�شية  دورة  الع�شكري 

فيها  �شارك  ال�شطرجن  لعبة 

فريق اجلي�س اىل جانب عدة 

اأندية مدنية.

اجلي�س يف  فريق  حل  وقد 

ت�شنيف  يف  الأول  امل��رك��ز 

الإفرادية  النتائج  اأما  الفرق، 

على  فكانت  للع�شكريني 

النح� الآتي:

ال�شامية  جمال  امل��الزم   -

الأول،  املدفعية  ف���ج  م��ن 

الثالث.

من  فار�س  عيد  الرقيب   -

مديرية املخابرات، الثامن.

املتقاعد  الأول  الرقيب   -

جنيب منهل، الثالث ع�شر.

- الرقيب �شائر �شامل، الثاين.

- العريف ج�رج ها�شم، الثالث.

عاٍل: • وثب 
- اجلندي علي الديراين، الرابع.

- العريف ع�شام غ�شن، اخلام�س.

- العريف تركي غ�شن، ال�شاد�س.

4*400م: البدل  • �سباق 
با�شم �شالمة واجلندي خالد  العريف  حل كل من 

واملجند  كركلي  ح�شن  الرتيب  والتلميذ  من�ش�ر، 

املمددة خدماته علي الزعبي يف املركز الأول.

اليوم الثاين )2008/7/18(:

حواجز: مرت   400 • رك�ش 
- العريف م�شطفى املحم�د، الرابع.

- اجلندي علي قدوح، اخلام�س.

- الرقيب الأول هيثم فروخ، ال�شاد�س.

م:  200 مل�سافة  • رك�ش 
- املجّند املمّددة خدماته حممد �شعيب، الثاين.

- املجّند املمّددة خدماته علي احلريري، الرابع.

الزعبي،  علي  خ��دم��ات��ه  امل��م��ددة  املجند   -

ال�شاد�س.

م:  800 مل�سافة  • رك�ش 
- اجلندي ع�شمت عزيزي، الأول.

- التلميذ الرتيب ح�شن كركلي، الثاين.

- العريف با�شم �شالمة، الثالث.

الرمح: • رمي 
- الرقيب طالب احل�شن، الأول.

- الرقيب حممد مراد، الثاين.

- الرقيب اأحمد احل�شن، الثالث.

طويل: • وثب 
- اجلندي الأول ف�ؤاد ي�نان، الأول.

البارد نهر  �سهداء  ذكرى  ملنا�سبة  ال�سطرجن  يف  ريا�سية  دورة 
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- العريف الأول اأ�شامة النداف، الثاين.

اليوم الثالث )2008/7/19(:

400م: • �سباق 
- اجلندي خالد من�ش�ر، الثاين.

- املجّند املمّددة خدماته علي الزعبي، الرابع.

القر�ش: • رمي 
- العريف ج�رج ها�شم، الأول.

- اجلندي الأول بدري عبيد، الثاين.

- الرقيب حممد اخلطيب، الثالث.

ثالثية: • وثبة 
النداف،  اأ�شامة  الأول  العريف   -

الأول.

- اجلندي الأول ف�ؤاد ي�نان، الثاين.

- العريف ع�شام غ�شن، الثالث.

10.000م: • �سباق 
- الرقيب ح�شني ع�ا�شة، الأول.

- اجلندي عمر عي�شى، الثالث.

4*100م: بدل  • �سباق 
- حل كل من العريف مياد غ�شن واجلندي الأول 

خدماتهما حممد  املمّددة  واملجندين  ي�نان  ف�ؤاد 

�شعيب وعلي احلريري يف املركز الثاين.

ببط�لة  اجلي�س  ف��ري��ق  ���ش��ارك 

الق�ى  األعاب  يف  الف��رادي��ة  لبنان 

للعبة  اللبناين  الحتاد  نظمها  التي 

4 و2008/7/5 على   -  3 بت�اريخ 

جانب  اىل  اجلمه�ر،  ن��ادي  ملعب 

اىل  منت�شبة  ريا�شية  اأندية  عدة 

الحتاد.

حققها  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأم�����ا 

النح�  على  ف��ج��اءت  الع�شكري�ن 

الآتي:

200م: • �سباق 
حممد  خدماته  املمّددة  املجّند   -

�شعيب، الرابع.

علي  خدماته  املمّددة  املجّند   -

احلريري، اخلام�س.

400م: • �سباق 
من�ش�ر،  خ��ال��د  اجل���ن���دي   -

الثاين.

ح�شن  ال��رت��ي��ب  التلميذ   -

كركلي، الثالث.

500م: • �سباق 
ع�ا�شة،  ح�شني  ال��رق��ي��ب   -

الأول.

الدرك��شي،  اأحمد  العريف   -

الثاين.

- الرقيب علي ع��س، الثالث.

م:  800 • �سباق 
- اجلندي ع�شمت غريزي، الأول.

كركلي،  ح�شن  الرتيب  التلميذ   -

الثاين.

- الرقيب زياد ع�ن، الثالث.

م:  1500 • �سباق 
- اجلندي ع�شمت غريزي، الأول.

- الرقيب زياد ع�ن، الثاين.

الدرك��شي،  حم��م��د  ال��رق��ي��ب   -

الثالث.

10.000م: • �سباق 
- الرقيب ح�شني ع�ا�شة، الأول.

الدرك��شي،  اأح��م��د  ال��ع��ري��ف   -

الثاين.

- اجلندي عمر عي�شى، الثالث.

القر�ش: • رمي 
- العريف ج�رج ها�شم، الأول.

عبيد،  ب���دري  الأول  اجل��ن��دي   -

الثاين.

- الرقيب حممد اخلطيب، الثالث.

الرمح: • رمي 
- الرقيب طالب احل�شن، الأول.

- الرقيب حممد مراد، الثاين.

- الرقيب اأحمد احل�شن، الثالث.

عاٍل: • وثب 
- اجلندي علي الديراين،الثاين.

- العريف تركي غ�شن، الثالث.

طويل: • وثب 
النداف،  اأ�شامة  الأول  العريف   -

الأول.

- اجلندي الأول ف�ؤاد ي�نان، الثاين.

حديد: كرة  • رمي 
- اجلندي الأول بدري عبيد، الأول.

- العريف ج�رج ها�شم، الثاين.

- الرقيب �شائر �شامل، الثالث.

حواجز: 110اأمتار  • �سباق 
ف���ّروخ،  هيثم  الأول  ال��رق��ي��ب   -

الثاين.

املحم�د،  م�شطفى  العريف   -

الثالث.

حواجز: 400م  • �سباق 
العريف م�شطفى املحم�د،   -

الثاين.

�شالمة،  ب��ا���ش��م  ال��ع��ري��ف   -

الثالث.

ثالثية: • وثبة 
اأ���ش��ام��ة  الأول  ال��ع��ري��ف   -

النداف، الأول.

ي�نان،  ف���ؤاد  الأول  اجلندي   -

الثاين.

اجلي�ش يحقق نتائج جيدة يف بطولة لبنان الفرادية لألعاب القوى

التي  امل�شارعة  لعبة  يف  الثانية  للدرجة  لبنان  بط�لة  يف  اجلي�س  �شارك 

وذلك  املزرعة   - التعا�شد  نادي  ملعب  على  للعبة  اللبناين  الحتاد  نظمها 

بتاريخ 2008/7/20.

ويف النتيجة النهائية، حقق اجلندي وائل جعفر من ل�اء امل�شاة الأول املركز 

الأول يف امل�شارعة احلرة والرومانية )وزن 84 كلغ(.

... ويف بطولة لبنان

للدرجة الثانية يف املالكمة
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لعب�ة  يف  اجلي�س  بط�لة  �شم�ن 

ك�����رة ال���ق���دم، اأق��ي��م�����ت امل��ب��اراة 

جرت  والتي  اللعب�ة  يف  النهائية 

اللبناني�ة  اجلامع�ة  ملعب  على 

 ،2008/7/12 بتاريخ  احلدث  يف 

اجلي��س  ق��ائ�����د  مم��ث��ل  ب��ح�����ش���ر 

ر�شتم  ح�شان  العقيد  بالنياب�ة 

اجلي��ش  األ�ي�ة  و�سباط من خمتل�ف 

ووحدات�ه.

اأحرز فريق ل�اء احلر�س اجلمه�ري 

الل�اء  بع�د ف�زه على فريق  اللقب 

اأه�داف  اأرب��ع�����ة  بنتيج�ة  الثامن 

الل�اء  لفريق  واح��د  ه��دف  مقابل 

الثامن.

يف  اجلي�س  بط�لة  نهائيات  ويف 

لعبة كرة اليد التي جرت اي�شاً على 

اميل  العماد  الرئي�س  جممع  ملعب 

)بتاريخ  الع�شكري  الريا�شي  حل�د 

العميد  وبح�ش�ر   ،)2008/7/8

العايل  املركز  قائد  كرم  األبري  الركن 

قائد  ممثالً  الع�شكرية  للريا�شة 

لواء احلر�ش اجلمهوري

بطل اجلي�ش يف

كرة القدم

وكرة اليد

والرماية

بط�لة  نهائيات   2008/7/4 وبتاريخ  الريا�شي  حل�د  اإميل  العماد  الرئي�س  جممع  يف  اأقيمت 

اجلي�ش يف لعبة كرة ال�سلة، بح�س�ر ممثل قائد اجلي�ش بالنيابة العقيد ح�سان ر�ستم و�سباط من 

الأل�ية وال�حدات وعدد كبري من الع�شكريني. املباراة النهائية لهذه البط�لة، والتي جمعت فريقي 

ل�اء احلر�س اجلمه�ري واملدر�شة احلربية، اأ�شفرت عن ف�ز فريق املدر�شة احلربية بلقب البط�لة بعد 

اإحرازه نتيجة 75 نقطة مقابل 60 لفريق احلر�س اجلمه�ري.

... وفريق

املدر�سة احلربية

بطل اجلي�ش

يف كرة ال�سلة

بح�ش�ر ممثل وزير ال�شباب والريا�شة ال�شيد اأكرم 

م�شرفية، وقائد اجلي�س بالنيابة الل�اء الركن �ش�قي 

املركز  من  ر�شتم  ح�شان  بالعقيد  ممثالً  امل�شري 

العايل للريا�شة الع�شكرية، ورئي�س بلدية الدك�انة 

البلدي،  املجل�س  واأع�شاء  عب�د  اأب�  مارون  الأ�شتاذ 

الدك�انة  يف  الريا�شي  بادي  الغ�لدن  نادي  نظم 

يف  ع�شر  احلادية  البط�لة  القروي،  الرتاث  وجلنة 

على  اجلر�س  ودق  واملخل  املحدلة  اجل��رن،  رف��ع 

مالعب بلدية الدك�انة وذلك بتاريخ 2008/7/27.

خمتلف  يف  الع�شكري�ن  ���ش��ارك  ع���ام،  وك��ك��ل 

الريا�شات �شمن البط�لة وحقق�ا النتائج الآتية:

اجلرن: • رفع 
حل العريف ج�زف داوود يف املركز الثاين )وزن 

97 كلغ(، واملعاون ي��شف غالب يف املركز الثالث 

)وزن 85 كلغ(.

املحدلة: • رفع 
)وزن  الثاين  املركز  داوود  ج�زف  العريف  اأح��رز 

املركز  املعاون ي��شف غالب يف  كلغ( تاله   110

الثالث )وزن 93 كلغ(.

الألعاب  بطولة  يف  ي�سارك  اجلي�ش 

الرتاثية يف الدكوانة
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االأل�ية  و�سباط  بالنيابة  اجلي�ش 

احلر�س  ل�اء  فريق  حقق  وال�حدات، 

ف�زه  بعد  الأول  املركز  اجلمه�ري 

على فريق الل�اء الل�ج�شتي بنتيجة 

20/26 واأحرز لقب البط�لة.

كذلك، اأقام املركز العايل للريا�شة 

الع�شكرية بط�لة اجلي�س يف الرماية 

مب�شاركة  وذل��ك  ال��دام���ر  حقل  يف 

قطع  خمتلف  من  ع�شكريني  ثالثة 

ل�اء  فريق  وف��از  واأل�يته.  اجلي�س 

البط�لة  بلقب  اجلمه�ري  احلر�س 

على �شعيد الفرق، واملعاون م��شى 

يف  املغاوير  ف���ج  من  غريب  اأب��� 

الفردي  ال�شعيد  على  الأول  املركز 

مبجم�ع 183 نقطة.

النح�  على  فجاءت  النتائج  اأم��ا 

الآتي:

الإفرادي: • الت�سنيف 
من  غريب  اأب�  م��شى  املعاون   -

ف�ج املغاوير، الأول.

دربا�س م�شطفى  الأول  الرقيب   -

من ل�اء الدعم، الثاين.

من  ع��س  غ�شان  الأول  الرقيب   -

ف�ج التدخل اخلام�س، الثالث.

للقطع: النهائي  • الت�سنيف 
- ل�اء احلر�س اجلمه�ري، الأول.

- الل�اء الل�ج�شتي، الثاين.

- ف�ج التدخل الأول، الثالث.

املخل: • رفع 
حل املعاون ي��شف غالب يف املركز الأول )رافعاً 

وزن 38 كلغ بح�اىل 37 رفعة متتالية(.

وبتاريخ 5 اآب، اأقيمت بط�لة دق اجلر�س لختيار 

اأق�ى رجل للعام احلايل، ح�شرها ممثل قائد اجلي�س 

�شاحة  يف  وذلك  �شاهني  يعق�ب  العقيد  بالنيابة 

اخلتام،  ويف  بطر�س،  مار  بلدة  يف  الرب  كني�شة 

البلدة  ن��ادي  من  القاعي  ج�زيف  من  كل  �شّنف 

واندريه احلايك من نادي الغ�لدن بادي يف املركز 

الأول.

الك�ؤو�س  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  مم��ث��ل  ���ش��ّل��م  وق���د 

وامليداليات للفائزين.
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املارد ا�ستيقظ 

واأده�ش العامل

اأوملبياد بكني 2008

يف الثالث ع�سر من متوز 2001، يف مو�سكو، عّينت الدورة الثانية 

بعد املاية للجمعية الأوملبية الدولية عا�سمة جمهورية ال�سني 

ال�سعبية بيجينغ )الإ�سم اجلديد لبكني( ل�ستقبال الألعاب ال�سيفية 

لالأوملبياد التا�سع والع�سرين وا�ستبعدت خم�ش مدن منذ العام 

لت  2000 وهي: بانكوك، القاهرة، هافانا، كوالملبور، واأ�سبيلية. وُف�سّ

بيجينغ على ا�ستنبول واأو�ساكا وباري�ش وتورنتو. وكانت عا�سمة 

ال�سني، العام 1993، قد خ�سرت تنظيم األعاب العام 2000 اأمام 

�سيدين بفارق �سوتني )43 �سوتاً مقابل 45 �سوتاً(.

ّجلت 28 ريا�سة يف الربنامج الأوملبي ي�سارك فيها حواىل 10500  و�سُ

ريا�سي ويغطيها زهاء ع�سرين األف مندوب للو�سائل الإعالمية 

املرّخ�ش لها.

ولأن ال�سني توؤمن بالأرقام اختارت الرقم 8 رمزاً لأوملبياد بكني 

2008، فهو يرمز اىل الزدهار والالنهاية يف الثقافة ال�سينية. 

وقّررت افتتاح الألعاب الأوملبية ال�سيفية يف الثامن من اآب 

2008 عند ال�ساعة الثامنة والدقيقة الثامنة والثانية الثامنة. 

وا�ستقبل الإ�ستاد الوطني يف بكني معظم املباريات حتى نهاية 

الأوملبياد يف الرابع والع�سرين من اآب، بينما جرت مباريات كرة 

القدم وال�سراع و�سباق املاراتون يف ال�سباحة ع�سرة كيلومرتات، 

يف مدن اأخرى من ال�سني. اأما مباريات الفرو�سية فجرت يف هونغ 

كونغ لتكون املرة الثانية، بعد الألعاب يف ملبورن ونظريتها 

ال�سويدية، التي ت�ستقبل فيها جلنتان اأوملبيتان وطنيتان الدورة 

نف�سها من الألعاب الأوملبية.

اإعداد:

العقيد انطوان جنيم



ال�سني كلها

ت�ستعد ل�ست�سافة الأوملبياد

الألعاب  من  جتعل  اأن  ال�شينية  احلك�مة  اأرادت 

الأوملبية عيداً كبرياً وواجهة لدينامية ال�شني وبزوغ 

جنمها يف الف�شاء العاملي. ومل ي�شاور رئي�س اللجنة 

الأوملبية الدولية ال�شابق خ�ان �شاماران�س اأي �شك 

بهذا الأمر اإذ قال: »اإن اأوملبياد بكني �شيك�ن الأف�شل 

يف التاريخ الأوملبي«.

ما اإن ح�شلت ال�شني على امل�افقة الدولية على 

ا�شت�شافة دورة الألعاب الأوملبية على اأرا�شيها حتى 

فيها  مبا  خمتلفة  م�شاريع  يف  بال�شتثمار  بداأت 

املالعب  بناء  وم�شاريع  التحتية  البنية  م�شاريع 

واملن�شات الريا�شية وحت�شينها.

وهكذا خالل �شبع �شن�ات قامت بت�شييد اجل�ش�ر 

يف  الأنفاق  مرتو  اإن�شاء  عن  ف�شالً  الطرق  وبناء 

�شهدت  اأخ��رى  �شينية  مدن  ويف  بكني  العا�شمة 

العديد من م�شابقات الأوملبياد.

ي�ان  مليار  نح� 300  ذلك  اأجل  من  اأنفقت  وقد 

اإنفاق  اىل  بالإ�شافة  دولر  مليار  يعادل 50  ما  اأي 

ملياري دولر يف عمليات بناء املالعب واملن�شات 

الريا�شية اجلديدة.

ومع بداية اأيار 2007 اإ�شتعلت ور�س بناء البنى 

التحتية يف بكني )ل يقل عددها عن 31 ور�شة(. 

�شتة  بناء  كذلك يف  ال�شينية  احلك�مة  وا�شتثمرت 

اىل 59  بالإ�شافة  اأو جتديدها،  بكني  خارج  م�اقع 

الإ�شتاد  اأهمية  الأك��رث  الأبنية  ومن  تدريب.  مركز 

ال�طني، الق�شر ال�طني لالألعاب املتعددة، املركز 

يف  املتعددة  الأل��ع��اب  ق�شر  لل�شباحة،  ال�طني 

ووكي�ش�نغ، احل��س الأوملبي، وق�شر امل�ؤمترات. وقد 

تاأمنت ح�اىل 85 باملاية من ميزانية البناء البالغة 

17.4 مليار ين )ح�اىل 860 مليار ي�رو( من خالل 

اتفاقيات خا�شة.

راغبة  �شركات  الأ�شا�شي�ن  امل�شتثمرون  وك��ان 

بامتالك امل�اقع بعد انتهاء الألعاب الأوملبية، بينما 

العامة  الإدارة  اىل  التحتية  البنى  بع�س  �شي�ؤول 

للريا�شة لت�شتقبل فيها الفرق واللقاءات الريا�شية 

امل�شتقبلية.

ومنذ الثامن من مت�ز 2005 تقرر اإجراء مباريات 

يف  ال�شع�بات  ب�شبب  ك�نغ  ه�نغ  يف  الفرو�شية 

اإقامة منطقة خالية من اأمرا�س اخلي�ل يف بكني. 

الأخرى فهي كينغداو،  الأوملبية اخلم�س  اأما املدن 

كنه�انغداو، �شانغهاي، �شنيانغ ونياجنني. 

»ع�ش الطائر«

حتفة معمارية ريا�سية يف اأوملبياد بكني

يعترب ملعب »ع�س الطائر«، ال�اقع داخل القرية 

الأوملبية يف بكني، والذي �شهد افتتاح دورة الألعاب 

معمارية  حتفة  والع�شرين،  ال�شاد�شة  الأوملبية 

اإبداعية قّل نظريها يف العامل يف ت�شميمه الفريد، 

»بيجني  اأجرته  الذي  ال��راأي  ل�شتطالع  وفقاً  وذلك 

�ش�ت  األف   52 على  ح�شل  حيث  ال�شينية،  ني�ز« 

من عدد الأ�ش�ات البالغ 75 األفاً، فيما جاءت حمطة 

وامل�شرح  الثاين،  املركز  احلديد يف  لل�شكك  بكني 

ال�طني ال�شيني يف املركز الثالث، ومركز ال�شباحة 

ال�طني يف املركز الرابع. 

»ع�س الطائر« ه� اأهم م�شرح لأوملبياد بكني، ل 

بل الرئي�س، اإذ فيه اأقيمت مرا�شم الفتتاح واخلتام 

لالألعاب الأوملبية يف دورتها التا�شعة والع�شرين. 

اإ�شتغرقت عملية بنائه 4 �شن�ات، وبلغت تكلفته 

500 ملي�ن دولر، وقد مّت الإعالن عن اإجنازه اأواخر 

َي »ع�س الطائر« لأنه ي�شبه  مِّ حزيران 2008. ولقد �شُ

اىل حد كبري ع�ش الطائر من حيث ت�سابك اخلط�ط 

واخلي�ط احلديدية التي مّت ن�سجها وتثبيتها ب�سكل 

جمايل لفت، وه� عبارة عن هياكل خارجية ف�لذية 

طائر.  ع�س  وكاأنها  بع�س  مع  بع�شها  يت�شابك 

اىل  ت��اأوي  حينما  الطي�ر  اأن  يف  تتجلى  ورمزيته 

وال�شع�ر  وال�شالم  اخلري  اىل  ترمز  فاإنها  اأع�شا�شها 

بالأمن، وهي املعاين التي تريد ال�شني اأن تنقلها 
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اىل العامل من خالل هذه التحفة الريا�شية الإن�شائية 

الرائعة.

تبلغ م�شاحة الإ�شتاد 258 األف مرت مربع، ويت�شع 

والإ�شتادات  املالعب  �شمن  ومن  مقعد.  األف  ل�91 

الريا�شية كافة والبالغ عددها 37، ه� اآخر اإ�شتاد مّت 

حجم  على  قاطعة  دللة  يحمل  الذي  الأمر  اإن�شاوؤه، 

اإجنازه ليخرج بهذا  الذي ا�شتغرقه و�شع�بة  العمل 

ال�شكل املمّيز.

الختيار  بعد  ولكن  كثرية  ت�شاميم  عر�شت  لقد 

فاز  اجلماهري  وت�ش�يت  اخل��رباء  قبل  من  الدقيق 

ت�شميم »ع�س الطائر« الذي كان نتاج عمل م�شرتك 

العامل  يف  الت�شميم  مراكز  اأ�شهر  اأح��د  جانب  من 

العامليني  املهند�شني  وباإ�شراف  �ش�ي�شرا  ومقره 

البح�ث  واأكادميية  م�رون،  دو  وبيار  هرتزوغ  جاك 

�شركة  وك��ذل��ك  ال�شينية،  املعماري  والت�شميم 

 10 على  فيه  وتغلبت  لال�شت�شارات،   ARUP
�شركات اأخرى.

من  خا�شة  ن�عية  عن  بنف�شها  بحثت  ال�شني 

الثقيل  الكبري  البناء  هذا  دعم  ت�شتطيع  الف�لذ 

الإن�شائية ذات  اأكرب امل�شاريع  ال�زن، ما جعله من 

الآن،  حتى  العامل  م�شت�ى  على  الف�لذي  الهيكل 

حيث يبلغ ط�ل خط اللحام لهيكل »ع�س الطائر« 

الف�لذي 320 كيل�مرتاً. وقد عمل 1100 حلام على 

مدى �شنة وثالثة اأ�شهر وجنح�ا يف مهمتهم واأبدع�ا 

ليخرج الإ�شتاد الأوملبي اأعج�بة يف تاريخ العمارة 

ال�شينية والعاملية.

يتكّ�ن »ع�س الطائر« من طابق واحد اأر�شي، و7 

طبقات عليا ف�ق الأر�شي، ويبلغ عر�شه 280 مرتاً، 

وط�له 333 مرتاً، وهكذا اعترب اأكرب من�شاأة ريا�شية 

حالياً يف ال�شني. كما اأنه ي�شتطيع مقاومة زلزال 

والعمر  ريخرت.  مقيا�س  على  درجات  ثماين  ق�ته 

ومّت ت�شميم مقاعد  �شنة.  له ه� 100  الإفرتا�شي 

روؤية.  اأو�شح  متفرج  لأي  يتيح  ب�شكل  املدرجات 

ي�شتطيع  اأن��ه  من  الرغم  وعلى  ذل��ك،  عن  ف�شالً 

ا�شتيعاب اأكرث من 90 األف �شخ�س، فاإن به اإجراءات 

ممتازة مل�اجهة اأي ح�ادث مفاجئة.

ويف هذا ال�شدد، قال رئي�س جمل�س الإدارة ل�شركة 

ت�شني:  اأي  يل  ال�شيد  املحدودة  ال�طني  امللعب 

»�شّممنا ثالثة ط�ابق يف ق�اعد املدرجات، وهي 

لت�زيع  وخّططنا  وال�شفلي،  والأو���ش��ط  العل�ي 

امل�شاهدين عن طريق معابر خمتلفة، الأمر الذي 

ي�شمن ت�زيع اجلماهري واإر�شادها اىل الأماكن الآمنة 

اإذا وقعت ح�ادث مفاجئة«.  خالل 8 دقائق تقريباً 

وبال�شافة اىل ذلك، يرتجم »ع�س الطائر« اىل حد 

كبري جداً، مفه�م »الأوملبياد الأخ�شر«. وفيه نظام 

جمع ماء املطر على �شطح امللعب، حيث ميكن 

اأما  ومعاجلتها.  الأمطار  من  طن  األف   58 جتميع 

فاإنه ميكن  مرتفعاً  الأمطار  مياه  م�شت�ى  كان  اإذا 

ا�شتخدام هذه املياه للري وتنظيف دورات املياه.

يجدر بالإ�شارة اأن »ع�س الطائر« ظل يجذب اأنظار 

كان�ن  البدء يف بنائه يف  ابتداًء من حلظة  العامل 

 ،2007 والعام  منه.  النتهاء  وحتى   2003 الأول 

اأدرجت �شحيفة »التاميز« الربيطانية »ع�س الطائر« 

�شمن اأهم واأكرب 10 م�شاريع يف العامل، على الرغم 

حت  من اأنه كان يف ط�ر البناء. والعام 2008، ر�شّ

الأكرث  الأمريكية 100 ت�شميم هي  »التامي«  جملة 

الطائر«  »ع�س  اإ�شتاد  فاز  حيث  العامل،  يف  تاأثرياً 

باملركز الأول عاملياً. 

�سعار ومتائم

الألعاب الأوملبية 2008

من  و�سه�ر  الق�ية  ال�سغ�ط  من  �سن�ات  بعد 

كان�ن  الثاين ع�شر من  ال�شرية، ك�شفت بكني يف 

بالتمام  ي�م   1000 قبل   ،2005 الأول/دي�شمرب 

الفتتاح، عن خم�س من متائم  والكمال من حفل 

احلظ لالألعاب الأوملبية التي ا�شت�شافتها.

د  عر�شت التمائم التي طال انتظارها والتي جت�شّ

يف  �شهرية  حي�انات  لأربعة  الطبيعية  اخل�شائ�س 

التيبتي  والظبي  والباندا  ال�شمكة  هي  ال�شني 

نقله  كبري  حفل  الأوملبية يف  وال�شعلة  وال�شن�ن�، 

هان  و�شّرح  العمال.  ا�شتاد  داخ��ل  من  التلفزي�ن 

بق�له  التمائم  م�شممي  جمم�عة  رئي�س  ميلني 

»لقد قررنا اإنتاج خم�س متائم بدلً من واحدة، حيث 

د  اإننا ل نعتقد اأن �شخ�شية واحدة فقط ميكن اأن جت�شّ

الثقافة العميقة واملتن�عة لل�شني«.

ولكل من متائم اأوملبياد بكني اإ�شم اإيقاعي م�ؤلف 

من مقطعني - وهي طريقة تقليدية للتعبري عن 

حب الأطفال يف ال�شني. وهذه الأ�شماء هي »بي بي 

لل�شمكة، وجينغ جينغ للباندا، وه�ان ه�ان لل�شعلة 

الأوملبية، ويينغ يينغ للظبي التيبتي، وين ين 

لل�شن�ن�. وحينما يتم جتميع اأ�شمائهم - بي جينغ 

ه�ان يينغ ين - ت�شبح »مرحباً بكم يف بكني«.

نعمة  اىل  اي�شاً  ترمز  التمائم  من  واح��دة  وكل 

والعاطفة،  وال�شعادة،  الزده����ار،  ه��ي:  خمتلفة 

وال�شحة، وح�شن احلظ.

الأوملبية  لالألعاب  الدولية  اللجنة  رئي�س  وق��ال 

جاك روغ يف بيان األقي خالل الحتفالت ببدء العد 

التنازيل ل�شت�شافة الألعاب يف بكني: »تعترب متائم 

احلظ ال�شديقة عائلة �شغرية مثرية اختري اأفرادها 

بعناية من قبل جلنة »بكني 2008« بحيث متثل 

لأطفال  ال�شداقة  ر�شالة  وحتمل  مبجملها،  ال�شني 

لت�افر  حمظ�ظ  بلد  ال�شني  »اأن  واأ�شاف  العامل«. 

التي  اجلميلة  املخل�قات  من  العديد 

متّثل روح الألعاب الأوملبية«.

خم�س متائم يف  ويعدُّ طرح 

اأكرب عدد  اأوملبية واحدة  األعاب 

فقد طرحت  عاماً  ثالثني  منذ 

و�شيدين،  ليك  �ش�لت  مدينتا 

309

اجلي�ش - العدد رقم 279/278





ا�شت�شافتاها  التي  الألعاب  خالل 

ثالث متائم فقط.

هذه  جتلب  اأن  املت�قع  ومن 

املاليني  مبئات  دخ��الً  التمائم 

من الدولرات لقاء بيعها اأو بيع 

تراخي�شها  وحتتفظ املدن التي 

الأوملبية  الأل��ع��اب  ت�شت�شيف 

بن�شبة تراوح بني 10 و15 يف 

الناجت  الدخل  اإجمايل  املائة من 

عن ذلك.

ك�شفت  ق��د  ال�����ش��ني  وك��ان��ت 

الأوملبية  الألعاب  �شعار  عن  ر�شمي  وب�شكل  �شابقاً 

العام 2008 خالل حفل كبري ح�شره اأكرث من 2000 

�شخ�س، ومّتت اإزاحة ال�شتار عنه يف معبد اجلنة يف 

بكني   - ال�شيني  »اخلامت  ا�شم  عليه  واأطلق  بكني 

اخلامت  على  واح��داً  �شينياً  رمزاً  وي�شّ�ر  الراق�شة«، 

ال�شيني الأحمر التقليدي مع كلمات »بكني 2008« 

د  مكت�بة بالري�شة على النمط ال�شرقي، وه� يج�شّ

ال�شني،  اأبناء  قبل  من  والآم��ال  ال�شداقة  م�شاعر 

الأوملبية  الألعاب  دورة  باإجناح  وعدها  اىل  اإ�شافة 

هذه جتاه العامل. وقد مّت اختياره بناء على التاريخ 

ال�شعار على  ويرتكز  ب�شاطته.  وكذلك  الذي ميثله 

ال�شخ�شية ال�شينية »جنغ« وهي جزء من الإ�شم بكني 

وميكن كتابته ل�حده لي�شري اىل عا�شمة ال�شني، كما 

يح�ي ال�شعار على احللقات الأوملبية.

ميداليات الأوملبياد

يف 27 اآذار 2008، اأي قبل 500 ي�م من م�عد 

املنظمة  اللجنة  ك�شفت   ،2008 الأوملبية  ال��دورة 

يف  ال��دورة  ميداليات  عن  الأوملبية  بكني  ل��دورة 

متحف العا�شمة. يبلغ قطر امليدالية ال�احدة 70 

ملم. و�شماكتها 6 مليمرتات. وجهها الأمامي عبارة 

عن ال�ش�رة امل�ّحدة التي حددتها اللجنة الأوملبية 

ال�اقفة  الي�نانية  الن�شر  اإلهة  �ش�رة   - الدولية 

ظهرها  وعلى   - قدمي  ي�ناين  وم��درج  بجناحني 

على  املنق��شة  التنني  �ش�رة  من  ماأخ�ذة  �ش�رة 

ويف  القدمية،  ال�شينية  امل�شتديرة  الي�شم  قطعة 

الأوملبية املعدين.  الظهر �شعار دورة بكني  و�شط 

تتميز  وهي  واأنيقاً،  جميالً  امليدالية  �شكل  يبدو 

للمنت�شرين  الح��رتام  د  وجت�شّ �شينية،  بخ�شائ�س 

والفائزين ونظرية قيم الأمة ال�شينية التي ت�شبه 

منذ  بالي�شم  احلميدة  الأخ���الق 

ل��ذل��ك تعترب  ال���زم���ان،  ق���دمي 

جت�شيداً  اأخ���رى  م��رة  امليدالية 

ال�شينية  احل�شارة  بني  للجمع 

والروح الأوملبية يف دورة بكني 

الأوملبية.

�سعلة اأوملبياد بكني 2008 

وم�سريتها

بكني  دورة  ُتعّد 

ال�شعلة  دورة 

خلفته  م��ا  اىل  ن��ظ��راً  بامتياز 

وجدل  احتجاجات  من  ج�لتها 

الأ�شقاع  خمتلف  يف  وا���ش��ع 

رحلتها  تعّد  ورمب��ا  والأ�شعدة، 

اأرقام واإح�سائيات
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الثامن  يف  انطلقت  والع�شرون  ال�شاد�شة  الأوملبية  اللعاب   :8  •
دقائق  وثماين  الثامنة  ال�شاعة  عند   2008 للعام  الثامن  ال�شهر  من 

بالت�قيت املحلي. والرقم ثمانية ه� فاأل خري وجالب للحظ يف ال�شني.

لكن  ال�شيفية.  الأوملبية  لالألعاب   26 الن�شخة  �شتك�ن  بكني  دورة   :26 •
الأوملبياد  لألعاب  والع�شرين  التا�شعة  الن�شخة  نهاية  ي�شجل   2008 العام 

ك�ن 3 دورات األغيت ب�شبب احلربني العامليتني.

عدد  �شي�شبح  بكني.  دورة  يف  الأوملبية  الريا�شات  عدد  ه�   :28 •
لعبتي  اإل��غ��اء  بعد   2012 العام  لندن  دورة  يف   26 الأوملبية  الريا�شات 

البي�شب�ل وال�ش�فت ب�ل.

ال�شينية. العا�شمة  يف   31 بينها  الأوملبية  امل�اقع  عدد  ه�   :37 •
الأوملبية. ال�طنية  اللجان  عدد  ه�   :205 •

ذهبية   165 منها  الأوملبياد  يف  الذهبية  امليداليات  عدد  ه�   :302 •
للرجال و127 ذهبية لل�شيدات و10 ذهبيات للزوجي املختلط.

الأوملبية  اللجنة  قررتها  التي  املن�شطات  فح��شات  عدد  ه�   :4550 •

الدولية يف دورة بكني 

العدد  ربع  بزيادة  اأي 

اأثينا  مقارنة مع دورة 

باملئة  و90   2004

اأوملبياد  مع  مقارنة 

اليب�  مادة  عن  البحث  منها  الهدف  فح�شاً   650 نح�   .2000 العام  �شيدين 

)فح�س الب�ل( ونح� 1000 فح�س دم بينها 400 للك�شف عن هرم�نات النم�. 

اأجريت حتاليل الفح��شات يف خمترب بكني الذي مت تعزيزه مبديري املختربات 

العاملية الأخرى املعتمدة من قبل ال�كالة العاملية ملكافحة املن�شطات. 

الدورة  يف  امل�شاركني  والريا�شيات  الريا�شيني  عدد  ه�   :10640  •
الأوملبية يف بكني.

ال�فد  وتاله  لعباً،   639 و�شم  الأكرب  كان  ال�شيني  ال�فد  ال�ف�د:  • اأكرب 
فالأملاين  لعباً   470 و�شم  الرو�شي  ال�فد  ثم  لعباً،   596 و�شم  الأمريكي 

450 لعباً والأ�شرتايل 440 لعباً.



واأجيال زيادة على  اأجيال  ذاته �شتحفظه  بحد  حدثاً 

ال�شني  ك�شفت  وق��د  الأوملبية.  احل��رك��ات  �شجالت 

النقاب م�شاء اخلمي�س 28 حزيران 2008 عن �شعلة 

اأوملبياد 2008 وم�شريتها املقررة.

ذات  ال�شكل  الأنب�بية  ال�شعلة،  ت�شميم  ي�شبه 

املخط�طات  لفائف  والف�شي،  الأح��م��ر  الل�نني 

جمم�عة  ت�شميم  من  وهي  التقليدية،  ال�شينية 

»لين�ف�« املحدودة، والرائدة يف �شناعة احلا�شبات 

يف ال�شني. و�شّمم �شكب ال�شعلة مركز اإبداع �شركة 

و�شناعة  عل�م  جمم�عة  �شّممت  فيما  »لين�ف�« 

الطريان الف�شائي نظام ال�شتعال داخل ال�شعلة.

الأملني�م،  من  امل�شن�عة  ال�شعلة  ت�شميم  اأف��اد 

التكن�ل�جية.  واخلربات  ال�شيني  الفني  الرتاث  من 

وي�شتمد �شكالً م�شتلهماً يف الكثري من ج�انبه »غي�م 

والت�افق، على  التعاي�س  التي ترمز اىل  ال�شعد«، 

�شكل زخارف حلزونية تقليدية. تع�د فكرة »غي�م 

ال�شعد« يف ال�شني اىل اأكرث من األف عام م�شت ، 

وهي ت�شتمد �شكلها من طريقة �شينية تقليدية 

ووزنها  �شنتيمرتاً   72 ط�لها  ويبلغ  ال���رق.  للف 

985 غراماً. كما ح�ى الت�شميم اإبداعات تكن�ل�جية 

جلعلها م�شتعلة و�شط رياح �شرعتها ت�شل اىل 65 

كيل�مرتاً يف ال�شاعة واأمطار يبلغ معدل �شق�طها 

50 مليمرتاً يف ال�شاعة.

وميكن لل�شعلة اأن تظل م�شتعلة ملدة 15 دقيقة، 

�شم،   30- بارتفاع 25  اللهب  على حتمل  وتق�ى 

ولها القدرة على العمل يف الأج�اء املمطرة. وميكن 

متييز لهبها بكل �شه�لة حتت خمتلف ظروف الإ�شاءة 

الف�ت�غرايف  الت�ش�ير  وهذه ميزة حمّبذة لأغرا�س 

الأخرى  التكن�ل�جية  امليزات  كما  متنع  والڤيدي�. 

الذي  املخروط  ح�ل  واالأك�سدة  والتاآكل  الل�ن  تغريرُّ 

ال�شعلة  ت�شميم  راعى  وقد  ال�شعلة.  منه  ت�شتعل 

ال�سروط البيئية فكانت امل�اد امل�سن�عة منها قابلة 

الهيدروكرب�ين)الربوبني(  وال�ق�د  التدوير،  لإعادة 

يفي باملتطلبات البيئية.

وقال رئي�س جلنة بكني املنظمة لالألعاب الأوملبية 

لي� �شي اإن ال�شعلة الأوملبية تزخر باملالمح الثقافية 

وامل�اد  التكن�ل�جية  والتف�قات  املتمّيزة  ال�شينية 

املتط�رة. و�شتحمل ال�شداقة التي يقّدمها ال�شعب 

ال�شيني اىل العامل والروح الأوملبية للقارات اخلم�س 

واىل قمة ج�م�لنغما. وقال رئي�س اللجنة الأوملبية 

الدولية جاك روغ »اإن ال�شعلة واللهب الأوملبي هما 

الحرتام  الأوملبية،  المتياز  قيم  يج�شدان  رم��زان 

وامل�شاوة، ويلهماننا لنك�ن الأف�شل بقدر امل�شتطاع 

يف جميع ما نفعله. اإن الت�شميم العظيم لل�شعلة 

�شينية  نكهة  اأي�شاً  �شي�شفيان  تتابعها  وم�شرية 

ال�عد  غي�م  اأن  حيث  التتابع  م�شرية  على  فريدة 

حتمل ر�شالة األعاب بكني الأوملبية اىل العامل«.

م�سرية ال�سعلة

ال�شيفية  الأوملبية  ال�شعلة  اإ�شعال  مرا�شم  بداأت 

اآذار 2008 وانتهت يف 8  اأثينا يف 24  2008 يف 

ال�شيفية  الأوملبية  الألعاب  اإفتتاح  عند  اآب 2008 

2008، يف بكني، وزارت خالل هذه الفرتة عدة مدن 

ح�ل العامل يف 130 ي�ماً قاطعة 137 األف كيل�مرت، 

ق�شتها  ي�ماً   130 م��دار  على  اله�اء،  يف  اأغلبها 

يف ج�لتيها الدولية وال�شينية، وهي اأط�ل م�شافة 

وحملت  الإط��الق.  على  الأوملبية  ال�شعلة  تقطعها 

كيل�مرت   4300 مل�شافة  اجلماهري  و�شط  ال�شعلة 

تقريباً، وه� ما يعادل ثالثة باملئة من ط�ل ج�لتها 

لأوملبياد  املنظمة  اللجنة  لإح�شاءات  وفقاً  الدولية 

بكني.

الي�نان  يف  التاريخي  اأوملبيا  جبل  على  فمن 

اأ�شاءت كاهنة ي�نانية، ت�ؤدي دورها املمثلة الي�نانية 

ماريا نافبلي�ت�، ال�شعلة باأ�شعة ال�شم�س م�شتخدمة 

عد�شة حمدبة اأمام معبد الإلهة هريا وفق تقليد ورد 

اأب�ل�  الي�ناين  الإله  اأ�شط�رة قدمية ح�ل قيام  يف 

باإ�شعال ال�شعلة جللب ال�شعادة والدفء للب�شر. وكان 

312

اجلي�ش - العدد رقم 279/278



البطل الأوملبي الي�ناين األك�شندرو�س ني�كاليدي�س، 

اأثينا  »اأوملبياد  يف  التايك�اندو  يف  ف�شية  احلائز 

يف  بكني  اأوملبياد  ل�شعلة  حامل  اأول   ،»2004

ج�لتها املقررة عرب الي�نان التي امتدت ملدة �شتة 

خلم�شة  املمتدة  لل�شعلة  الدولية  واجل�لة  اأي��ام 

اأ�شهر والتي انتهت ي�م حفل افتتاح الدورة 

الأوملبية ال�شيفية يف الثامن من اآب 2008. 

وبعد تقدميه مع ال�شعلة من قبل الكاهنات 

الي�نانيات واجلري بها لب�شع مئات من الأمتار، 

�شلم نيك�ليدي�س ال�شعلة اىل ال�شباحة ال�شينية لي� 

ت�شي� ج�ان احلائزة ميدالية ذهبية يف دورة الألعاب 

الأوملبية ال�شابقة اأثينا 2004. 

الأوملبية  ال�شعلة  و�شّلمت 

مرم�ق  وف���د  اىل  الر�شمية 

اىل  ال�شينية  احلك�مة  اأوفدته 

اإنطالق  الي�نان حل�ش�ر مرا�شم 

برئا�شة  الأوملبياد وذلك  �شعلة 

للزواج،  ال�شينيني  اآلف  ع�شرات  ت�شابق 

ال��دورة  افتتاح  مع  تزامناً 

حملية.  اإعالمية  و�شائل 

اأن  ال�شيني�ن  وت��ع��ّم��د 

دورة  اف���ت���ت���اح  ي���ك����ن 

ال�شاد�شة  الأوملبية  اللعاب 

 ،2008/8/8 يف  والع�شرين 

يف  حظ  ف��األ  يعترب   8 الرقم  اأن  اإذ 

ثنائي   16.400 تقدم  لذا  ن�شمة،  املليار  بلد 

للزواج. ويف �شانغهاي وحدها، بلغ عدد طالبي 

الزواج 5000، ومل يقل عن هذا الرقم يف مدن 

ال�اقعة  وووهان  اجلن�بية  غ�انغج�  مثل  اأخرى 

احل�امل  ال�شينيات  وذهبت  البالد.  و�شط  يف 

اأبعد من ذلك اإذ حجزن اأماكن يف امل�شت�شفيات 

ومل  الأوملبياد،  افتتاح  ي�م  اأطفالهن  لإجناب 

جتد اأكرثيتهن م�شكلة يف عدم ال�لدة بال�شكل 

الطبيعي، وقد وافقن حتى على اإجراء جراحات 

قي�شرية.

التلّوث والأوملبياد

زواج باجلملة 
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الأوملبية  الألعاب  افتتاح  ع�شية   2008 بكني  اأوملبياد  منّظمي  قلق  اأثار 

روؤية  حجبت  رمادية  غيمة  اأن  بحيث  العا�شمة  يف  التل�ث  معدل  ارتفاع 

الأوملبية  الألعاب  لدورة  الرئي�س  امللعب  الطائر«،  »ع�س  اأن  حتى  �شيء  كل 

�شمال  ال�اقعة  الأوملبية  القرية  قلب  من  البتة  مرئياً  يكن  مل  ال�شيفية، 

العا�شمة ال�شينية.

وكانت اللجنة الأوملبية الدولية قد انتقدت ال�شني ب�شدة ب�شبب هذا التل�ث 

م�شرية اىل اإمكان اإلغاء بع�س املناف�شات من جرائه وحتديداً �شباق املارات�ن.

ومل يحل تخفيف رئي�س اللجنة الطبية يف اللجنة الأوملبية الدولية من �ش�ء 

وّزع  التي  اليابانية  البعثة  اإجراءات خا�شة ومنها  البعثات  اتخاذ  دون  ال��شع 

القّيم�ن فيها الكمامات على اأفرادها.

وترّكزت الإجراءات ال�شينية للحد من التلّ�ث على جتميد ملي�ن �شيارة عن 

�شيارات  �شائقي  اإجبار  اىل  بالإ�شافة  املكتظة،  العا�شمة  �ش�ارع  التج�ال يف 

الأجرة على تعديل �شياراتهم وفق معايري فنية.

الإج���راءات  م��ن  جمم�عة  تنفيذ  يف  بكني  بلدية  حك�مة  �شرعت  كما 

ل�شمان  التل�يث  ال�شديدة  امل�شانع  واإغ��الق  البناء  وقف  وت�شمل  امل�ؤقتة 

مدير  نائب  ت�ش�نغ،  �شاو  دو  واأع��ل��ن  الأومل��ب��ي��ة.  لالألعاب  نظيف  ه���اء 

و�شب  احلفر  عمليات  جميع  تعليق  عن  بكني،  يف  البيئة  حماية  مكتب 

اأيل�ل،  اعتباراً من ي�م 20 مت�ز وحتى ي�م 20  البناء  الإ�شمنت يف م�اقع 

كما �شدر اأمر اىل ت�شعة ع�شر م�شنعاً �شديد التل�ث باحلد من انبعاثاتها خالل 

الفرتة نف�شها بن�شبة 30 يف املائة، م�شرياً اىل اأنه �شيتم تفعيل اإجراءات اأكرث 

�شرامة »يف حال حدوث اأو�شاع ج�ية �شديدة ال�شلبية«. واأ�شاف اأنه اىل جانب 

للمقاطعات  اأهدافاً  اأي�شاً  ال�شينية  املركزية  احلك�مة  حّددت  بكني،  تطهري 

اله�اء  تنظيف  تكن�ل�جيا  با�شتخدام  التل�ث  من  للحد  املجاورة  والبلديات 

واإغالق بع�س ال�شناعات.

وقد اأنفقت بكني - التي يحيط بها مزيج من ال�شباب والدخان يف بع�س 

الأحيان - اأكرث من 18 مليار دولر اأمريكي يف العقد املا�شي للتنظيف حيث 

بداأ امل�اطن�ن ي�شت�شعرون نتيجة ذلك اجلهد بعد اأن �شّجلت املدينة »67 ي�ماً 

اأكرث مبقدار 12  اآذار، وه�  من ال�شماء الزرقاء« من كان�ن الثاين حتى نهاية 

والأعلى منذ ت�شع �شن�ات،  العام املا�شي  ي�ماً مقارنة بالفرتة نف�شها من 

الأمر الذي دفع برئي�س اللجنة الأوملبية الدولية جاك روغ اىل التاأكيد على اأن 

تل�ث بكني لن يعر�س �شحة الالعبني للخطر.







لالألعاب  رئي�س جلنة بكني املنظمة  لي� ت�شي، 

 2008 اآذار   30 يف  والع�شرين  التا�شعة  الأوملبية 

اأوملبياد  اأول  ا�شت�شاف  الذي  با�شتاد »كاليمارمارو« 

يف الع�شر احلديث وقد اأقيم يف اأثينا العام 1896. 

�شخ�شاً   646 الي�نان  يف  ال�شعلة  حملة  عدد  وبلغ 

جاب�ا بها البالد ملدة اأ�شب�ع قاطعني م�شافة 1528 

كيل�مرتاً.

 2008 اآذار   31 ي�م  ببكني  ا�شتقبال  حفل  وبعد 

بداأت ال�شعلة الأوملبية رحلتها العاملية، وانطلقت 

ترجمة   2008 بكني  اأوملبياد  �شعلة  تتابع  رحلة 

حتت  ال�ئام  رحلة  يف  املتمثلة  الأ�شا�شية  للفكرة 

ومّر  امل�شرتك«.  احللم  امل�شتعل...  »ال�شغف  �شعار 

القارات  مدن  من  مدينة   22 عرب  ال�شعلة  لهب 

واأقاليمها  ال�شني  مقاطعات  جميع  وعرب  اخلم�س 

م�شافة  قاطعاً  اإفر�شت،  بقمة  م��روراً  وبلدياتها، 

حاملي  عدد  وقّدر  ي�ماً.   خالل 130  كم   137000

�شخ�س  األ��ف   22 بنح�  الرحلة  هذه  خالل  ال�شعلة 

والأ�شمل،  الأط�ل  التتابع  وهي بذلك ت�شبح رحلة 

اأروع الف�ش�ل يف تاريخ  اأحد  ما ي�ؤهلها لأن تك�ن 

احلركة الأوملبية.

افتتاح الأوملبياد: املارد ي�ستيقظ

نابلي�ن  ال�شهري  الفرن�شي  الإم��رباط���ر  ق��ال 

ب�نابرت قبل نح� 200 عام اإن »ال�شني مارد نائم 

يف  ا�شتيقظ  ال�شيني  امل��ارد  ولكن  ت�قظ�ه«،  ل 

حفل افتتاح دورة الألعاب الأوملبية يف ا�شتاد »ع�س 

الطائر« يف بكني.

بلد  عليه  وا�شتحق  والدقة  بالروعة  احلفل  متّيز 

الذهبية  امليدالية  ن�شمة  ملي�ن  و300  املليار 

�شيا�شياً  الدورة. كما جمع احلفل ح�شداً  الأوىل يف 

كبرياً من زعماء العامل ل بل �شّجل رقماً قيا�شياً اإذ 

تابع العر�س نح� 90 رئي�س دولة اأبرزهم الأمريكي 

بال�شافة  �شارك�زي  نيك�ل  والفرن�شي  ب��س  ج�رج 

اأمثال  كبرية  ريا�شية  و�شخ�شيات  وزيراً،  اىل 160 

بالتر  ج���زف  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س 

خ�ان  الإ�شباين  الأوملبية  للجنة  ال�شابق  والرئي�س 

انط�ني� �شاماران�س واحلايل البلجيكي جاك روغ.

ومليئاً  و�شخماً  بامتياز  ا�شتعرا�شياً  احلفل  وكان 

ح�شدت ال�شني تر�شانة �ش�اريخ وطائرات حلماية حفل افتتاح دورة 

الألعاب الأوملبية يف بكني من املطر اأمالً يف اأن تنجح تلك الرت�شانة 

يف ت�شتيت ال�شحب قبل اأن يت�شاقط منها املاء على كبار 

ال�شخ�شيات يف اإ�شتاد »ع�س الطائر« غري امل�شق�ف، حيث 

ل�سق�ط  املائة  يف   47 بن�شبة  احتمالً  راأوا  امل�ش�ؤولني  اأن 

زخات من املطر اخلفيف يف اأثناء حفل افتتاح الأوملبياد، 

واحتمالً بن�شبة 16 يف املئة لهط�ل اأمطار غزيرة، لذلك 

الرط�بة  تفريغ  على  للعمل  والطائرات  ال�ش�اريخ  ح�شدوا 

مئة  من  اأكرث  وجّند  بكني.  اىل  و�ش�لها  قبل  ال�شحب  من 

�شخ�س يعمل�ن يف اإحدى وع�شرين حمطة ح�ل املدينة لإطالق �ش�اريخ اأو مدافع 

حتت�ي على مادة الي�دور على ال�شحب التي تقرتب من �شماء املدينة على اأمل 

اأن ت�شقط حم�لتها من املطر قبل اأن ت�شل اىل الإ�شتاد. كما وقفت ثالث طائرت 

اي�ساً على اأهبة اال�ستعداد الإ�سقاط م�اد كيميائية حمفزة الإنزال املطر من ال�سحب.
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احلا�شر  واآم���ال  املا�شي  بعبق  ومفعماً  ب��الأل���ان 

عن  �ش�رة  اأجمل  تقدمي  يف  وجن��ح  وامل�شتقبل 

التاريخ القدمي والط�يل لالأمة ال�شينية وح�شارتها، 

مفرقعة.  األ��ف   29 ق�امها  نارية  األعاب  تخللته 

و�شارك يف العر�س 14 األف �شخ�س وا�شتمر 4 �شاعات 

باإ�شراف املخرج ال�شينمائي ال�شيني ال�شهري ت�شانغ 

ييم� الذي ر�شح جلائزة »اأو�شكار« عن فيلمه »�شر 

اخلناجر الطائرة«.

ح�ل  متح�رت  ل�حات  عدة  الفتتاح  حفل  تخلل 

ودور  الك�نف��شي��شية  والقيم  ال�شينية  احل�شارة 

اىل  بالن�شبة  وم�قعها  ال�رق،  اخرتاع  يف  ال�شني 

طريق احلرير التاريخي ويف قلب احل�شارة الإن�شانية 

واإجنازاتها  اأجيالها  واإمكانات  الأر���س  ك�كب  على 

والتزامها ال�شالم واحل�شارة وحماية البيئة.

فقرات احلفل

اأطفئت الأن�ار بالكامل اإيذاناً ببدء حفل الفتتاح 

يف  الأحمر  بالل�ن  الع�شي  من  غابة  ظهرت  ثم 

اأيدي قارعي الطب�ل )كان عددهم 2008 قارعني( 

قبل  ه���ؤلء  ورّدد  رط��ب.  �شيفي  ج�  يف  م�شيئة 

يف  الهائلة  النارية  الألعاب  من  �شل�شلة  النطالق 

اله�اء داخل امللعب وخارجه م�شيئة قلب العا�شمة 

ال�شينية وميدان تيانامنني، عبارة »ح�شرة الأ�شدقاء 

من بعيد كم نحن �شعداء«. وبداأ ت�ايل ل�حات العر�س 

الرائع، ففر�ش ب�ساط اأبي�ش من ال�رق بط�ل نح� 

50 مرتاً يزن 800 كلغ على اأر�س امللعب، قبل اأن 

ي�ؤدي نح� 10 اأ�شخا�س حركات راق�شة عليه را�شمني 

باأقدامهم ل�حة فنية رائعة متثل الأر�س وال�شم�س، 

والل�حة ترمز اىل فن الطباعة والر�شم اللذين متّيز 

 1500 منذ  وحتديداً  القدم،  منذ  ال�شيني�ن  بهما 

عام، كما يج�شد اخرتاع ال�شني القدمية لل�رق، وه� 

ما �شاعد 

كبرية.  ب�شرعة  الب�شرية  الثقافات  تط�ر  يف 

اأطلق  واح��دة  اأبرزها  اي�شاً،  اأخ��رى  ل�حات  وظهرت 

عليها ت�شمية »طريق احلرير« وترمز اىل الطريق 

ال�شني  تربط  التي  البحرية 

بباقي دول العامل، وكيفية نقل 

القدمية  ال�شني  يف  احل��ري��ر 

ال���دول  اىل  ف��ح�����ش��ب  ل��ي�����س 

ل�شت�شافة  م�شاكنها  فتح  ال�شينية  العائالت  من  املئات  قررت 

الأوملبية ممن ل يحّبذون دفع 500 دولر لق�شاء ليلة  الألعاب  زوار 

 80 اإىل   50 بني  ما  لقاء  الفاخرة،  بكني  فنادق  اأحد  يف 

دولراً يف الليلة.

الأ�شر  �س  بتفحُّ ال�شني  يف  ال�شياحة  م�ش�ؤول�  قام  وقد 

واإتقان  واأمن م�شاكنها،  للتاأكد من مدى نظافة  امل�شيفة 

اأفرادها اللغة الإجنليزية.

العائالت  اإقامة  الأجانب  الزوار  واقت�شت ل�ائح ا�شت�شافة 

اإحدى الأماكن املخ�ش�شة  اأو  امل�شيفة قرب معامل �شياحية 

لألعاب الأوملبياد.

وقّدمت املطاعم كما الباعة يف »�شارع الطعام« ت�شكيلة خمتلفة من املطبخ 

العقارب،  حتى  اأو  القز  ديدان  اأو  والثعابني،  الغنم  حل�م  من  تتفاوت  ال�شيني 

با�شتثناء حل�م الكالب، التي حّظرتها ال�شلطات من لئحة الأطعمة ال�شينية.
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العامل  وكان  العامل.  اأنحاء  �شائر  اىل  بل  املجاورة، 

اجلغرايف الأملاين فرديناند ف�ن ريخته�فن اأطلق 

اإ�شم  ال�شني  اىل  امل�ؤدية  البحرية  الطريق  على 

»طريق احلرير« يف القرن التا�شع ع�شر وما زالت 

الت�شمية م�شتمرة.

طابور العر�ش

كما ه� التقليد يف الألعاب الأوملبية كانت الي�نان 

ن�شخة  اآخر  وا�شت�شافت  الألعاب  مهد  تعترب  التي 

الدخ�ل  ال��دول يف  اأوىل  �شن�ات،  اأرب��ع  قبل  منها 

اىل اأر�س امللعب. وكان اليمن اأوىل الدول العربية 

التي تدخل فيما كان املغرب اآخرها، وذلك بح�شب 

العراقي  ال�فد  دخ���ل  وق�بل  ال�شينية.  الأبجدية 

امل�شارك اىل اأر�س امللعب ب�ابل من الت�شفيق من 

اجلمه�ر الغفري.

وبعد النتهاء من ا�شتعرا�س الدول امل�شاركة، ت�جه 

امللعب  و�شط  اىل  املنظمة  اللجنة  ورئي�س  روغ 

يعلن  اأن  قبل  مقت�شبة  كلمة  الأخ��ري  األقى  حيث 

الرئي�س ال�شيني ه� جينتاو من املن�شة الر�شمية 

رافعاً العلم ال�شيني، افتتاح الألعاب ر�شمياً.

الأطفال  بع�س  اأدى  الألعاب  بدء  عن  الإعالن  واإثر 

الالعبني  ق�شما  تاله  ثم  الأوملبي  الن�شيد  ال�شغار 

واحلكام الأوملبيني: عن الالعبني امل�شاركني لعبة 

كرة الطاولة ال�شينية ت�شانغ يينينغ التي اأحرزت 

وعن   ،2004 اأثينا  دورة  يف  ذهبيتني  ميداليتني 

ثم  ليبينغ.  ه�انغ  ال�شيني  اجلمباز  حكم  احلكام 

اأطلق �شرب غفري من حمامات ال�شالم.

الفتتاح  الأكرث ت�ش�يقاً يف حفل  اللحظة  وجاءت 

لدى اإيقاد ال�شعلة الأوملبية ب�ا�شطة بطل اجلمباز 

اله�اء  وه� معلق يف  نينغ  ال�شابق يل  الأوملبي 

على ارتفاع تخطى 120 مرتاً.

اأ�شعلت  التي  النارية  لالألعاب  العنان  اأطلق  ثم 

�شماء بكني اأن�اراً واأ�ش�اء اإيذاناً بانتهاء احلفل.

تابع الفتتاح نح� 4 مليارات م�شاهد عرب 

اأكرث من 900 قناة ف�شائية عاملية. 

وبلغت كلفة الألعاب رقماً قيا�شياً 

اإذ اأنفقت ال�شني عليها نح� 28 

مليار   13 مقابل  ي���رو  مليار 

ي�رو يف اأثينا قبل 4 �شن�ات.
اأوملبياد بكني 2008 تعمر بكني وتزيل احلواجز
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املتح�لة«  »بكني  عن  درا�شات  عدة  �شدرت 

احلركة  اإنعا�س  يف  الأوملبية  الألعاب  و»دور 

لن  وطبعاً،  البيئي«.  والتط�ير  الإقت�شاية 

الب�ؤ�س  تزيل  »نف�شة«  اىل  الألعاب  ت���ؤدي 

فزائر  ال�شا�شعة.  املدينة  �ش�ارع  والفقر من 

على  ل��الإط��الع  الأومل��ب��ي��اد  اأي���ام  يف  بكني 

البناء  وم�شاريع  العمراين  التغيري  معامل 

املرافق  واإن�شاء  ترافقت  التي  اأن�اعها  على 

يالحظ  الأوملبية،  بالألعاب  اخلا�شة  الريا�شية 

»النف�شة الكبرية« واإن ما رّوج عنها مل يكن 

�شريعة  دائرية  طرقاً  لكن  اأب��داً.  فيه  مبالغاً 

اأحياء  الأنظار  عن  حجبت  جتميلية  واأع��م��الً 

نقلت  كما  ج��داً.  فقرية  ومناطق  اأك���اخ  من 

بعدما  جديدة،  اأماكن  اىل  �شكاناً  ال�شلطات 

اأجربتهم على التخلي عما ي�شفه كرث ب�»اإرث 

ثقايف«، نظراً اىل حاجتها اىل م�شاحات يف 

اإطار ا�شتكمال خطط الإعمار املقررة.

األف فر�شة عمل يف قطاع  الأخرية، و130  الأربع  ال�شن�ات  البناء خالل  األف وظيفة يف قطاع  اأوجد 430  اإقت�شادياً  الأوملبية حمّركاً  الألعاب  كانت 

املبيعات، ف�شالً عن ازدهار قطاعات اأخرى مثل التاأمني والتم�يل امل�شريف وتكن�ل�جيا املعل�مات والت�شالت. كما �شّرعت وترية اإجناز اأكرث من 6 

األف  اأنحاء ال�شني البالغة م�شاحتها نح� 9.6 ملي�ن كيل�مرت مربع. ووّفرت الألعاب 1.8 ملي�ن فر�شة عمل، منها 370  اآلف م�شروع يف خمتلف 

وظيفة العام 2008.

من ناحية ثانية، اأ�شهمت الدورة الأوملبية يف »اإزالة« احلدود الثقافية واللغ�ية، اإذ بات التفاهم والت�ا�شل ول� يف حده الأدنى بالإنكليزية مثالً مع 

�شائقي �شيارات الأجرة وحافالت النقل العام. فلقد اأعلن مكتب اخلدمات ال�شياحية يف بكني اأن 5 ماليني من �شكان العا�شمة يتحدث�ن الإنكليزية اأي 

ح�اىل 35 يف املئة من عدد ال�شكان. وهناك 30 ملي�ن �شخ�س يف العامل يتعلم�ن اللغة ال�شينية. كما دخلت اللغة الفرن�شية اأخرياً »على اخلط« 

ب�شعي حثيث من الأمانة العامة ملنظمة الدول الفرنك�ف�نية )الدول الناطقة كلياً اأو جزئياً بالفرن�شية(. ففي مطار بكني و�ش�ارعها و�شاحاتها واأبنيتها 

التجارية، وحتى يف مرافق الدورة الأوملبية، ل�حات اإر�شادية باللغات الثالث: ال�شينية، الإنكليزية والفرن�شية. وين�شحب الأمر على املن�ش�رات والكتب 

التعريفية. اإنها مفاعيل الألعاب الأوملبية التي رفعت ح�اجز واأزالت »حمرمات« يف بلد ال�56 ق�مية.





الثامنة  ال�شاعة  مت��ام  يف 

والدقيقة الثامنة بت�قيت بكني 

املحلي من م�شاء 2008-8-24، 

الدورة  ختام  حفل  مرا�شم  بداأت 

التا�شعة  ال�شيفية  الأومل��ب��ي��ة 

ذاته  املقر  ويف  والع�شرين، 

بداية  يف  الطائر«.  »ع�س  ال�طني  ال�شتاد  داخل 

الأوملبي  والعلم  ال�شيني  العلم  رفع  مّت  الحتفال 

حفل  مرا�شم  ببدء  اإيذاناً  عالياً  الطب�ل  قرعت  ثم 

الختتام الذي ا�شتغرق اأقل من �شاعتني.

راق�شاً   1048 مب�شاركة  اخلتامي  احلفل  ب��داأ 

التابل�هات  من  جمم�عة  تقدمي  يف  وراق�شة 

ال�شينية  احل�شارة  مالمح  تعك�س  التي  الفنية 

ال�شني  بذلتها  التي  اجله�د  د  جت�شّ كما  القدمية، 

وقد  وتنظيمها.  الأوملبية  الدورة  هذه  ل�شت�شافة 

غلب على التابل�هات الل�ن الف�شي الذي يرمز يف 

دللة  وهي  الرحبة،  الآفاق  اىل  ال�شينية  العقيدة 

على النجاح الكبري الذي حققته تلك الدورة، ف�شالً 

عن الل�ن الأ�شفر رمز ال�شم�س ال�شاطعة للم�شتقبل 

املن�ش�د للب�شرية باأ�شرها. داخل حلبة ال�شتاد قام 

الدراجات  راك��ب��ي  م��ن  مائتان 

بالدوران يف ا�شتعرا�س بهل�اين 

دخ���ل  وق��ع  على  اأك��روب��ات��ي، 

للدول  الأع��الم  حلملة  ع�ش�ائي 

هذه  يف  �شاركت  التي  ال���204 

الي�ناين  العلم  الدورة يتقّدمها 

كاملعتاد.

بت�شليم  الأوملبية  الدولية  اللجنة  رئي�س  وقام 

�شباق  يف  الثالثة  للفائزين  الثالث  امليداليات 

الأخرية  الريا�شة  هي  املارات�ن  باعتبار  املارات�ن 

التي عادة ما تختتم بها الدورات الأوملبية. 

الأوملبية  ال���دورة  اإختتام  ر�شمياً  روغ  واأع��ل��ن 

لدولة  ال�طني  ال�شالم  عزف  ثم  ال���29،  ال�شيفية 
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23- الربازيل

24- ت�شيكيا

25- �شل�فاكيا

26- ني�زيلندا 

27- ج�رجيا 

28- ك�با 

29- كازاخ�شتان

30- الدمنارك 

31- منغ�ليا 

32- تايالندا

33- ك�ريا ال�شمالية

34- الرجنتني

35- �ش�ي�شرا

36- املك�شيك

37- تركيا

38- زميباب�ى

39- اذربيجان 

40- اوزبك�شتان

41- �شل�فينيا

42- بلغاريا

43- اندوني�شيا 

44- فنلندا 
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1- ال�شني

2- ال�ليات املتحدة

3- رو�شيا

4- بريطانيا

5- املانيا

6- ا�شرتاليا

7- ك�ريا اجلن�بية

8- اليابان

9- ايطاليا

10- فرن�شا

11- اوكرانيا 

12- ه�لندا

13- جامايكا

14- ا�شبانيا

15- كينيا

16- بيالرو�شيا

17- رومانيا

18- اثي�بيا

19- كندا

20- ب�لندا

21- املجر

22- الرنوج
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ال�سني توّدع دورة الألعاب 

الأوملبية بحفل ختامي رائع



لالأوملبياد  امل�شيفة  الدولة  باعتبارها  بريطانيا 

القادمة 2012، وبعد ذلك عزف الن�شيد الأوملبي، 

وت�شليمه  الأومل��ب��ي  العلم  اإن��زال  مرا�شم  وج��رت 

ب�ري�س  ولندن  ل�نغ  جني  ج�  بكني  عمدتي  بني 

ج�ن�ش�ن.

وحتّ�ل  الطائر  ع�س  اإ�شتاد  اأن���ار  اأطفئت  وق��د 

املكان اىل ظالم دام�س، واأخليت ال�شاحة الرئي�شة 

ال�شا�شات  على  ليظهر  الريا�شيني،  جميع  من 

وثائقي  فيلم  ال�شتاد  اأركان  املثبتة يف  العمالقة 

عن بريطانيا الدولة امل�شيفة لالأوملبياد القادمة.

العاملي  الريا�شي  النجم  ظه�ر  املفاجاأة  وكانت 

املطربة  ب�شحبة  امل�شرح  هذا  على  بيكام  ديفيد 

ال�شهرية جيمي ل� ب�ج، ثم �شعدا معاً من�ذجاً ي�شبه 

الأوملبية  ال�شعلة  تاأّهب  اىل  اإ�شارة  يف  الطائرة 

ملغادرة العا�شمة بكني مت�جهة اىل لندن. واأطلق 

بيكام اإ�شارة بدء العد التنازيل لألعاب لندن 2012 

بركلة كرة.

اأن�ار  اإ�شاءة  ومّتت  بكني  �شعلة  اإنطفاأت  اأخ��رياً 

اإرتفاعه اىل 23  »برج الذكريات« وه� برج ي�شل 

الأكروبات  لعبي  من  جمم�عة  اليه  و�شعد  م��رتاً 

اأهم  تعك�س  رائعة  فنية  بت�شكيالت  قام�ا  حيث 

مالمح دورة بكني الأوملبية، ثم اإ�شتخدم�ا �شرائط 

من  عدد  تقدمي  يف  الطبيعي  احلرير  من  مل�نة 

عدد  امل�شاركة،  الدول  عدد  القيا�شية،  الأرقام  اأهم 

الريا�شيني، عدد امليداليات، عدد الأ�شجار التي مّت 

زرعها، وغريها.

اإطالق  مّت  البهل�انية  احلركات  تلك  وقع  وعلى 

وح�ل  ال�شماء.  عنان  اىل  نارية  قذيفة  األ��ف   17

ال�شني  فناين  اأ�شهر  من  عدد  جتمع  ال��ربج  ذلك 

لتقدمي فقرة غنائية م�شرتكة حتت اإ�شم »ودي اأي 

مي بيجني« - اأحبك يا بكني - على اأنغام الآلت 

امل��شيقية ال�شينية التقليدية والغربية احلديثة. 

وقال اجلميع وداعاً بكني، اأهالً لندن 2012.

جنحت ال�شني يف التخطيط وال�شتعداد، وبالتايل 

ال�ليات  وف�شلت  مم��ت��ازة،  نتائج  حتقيق  يف 

الدورات  يف  اأف�شليتها  على  احلفاظ  يف  املتحدة 

الثالث املا�شية، فحّلت ثانية ب�36 ذهبية، وحّلت 

رو�شيا يف املركز الثالث ب�23 ذهبية، وح�شد العرب 

8 ميداليات ملّ�نة.
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45- لتفيا

46- بلجيكا

47- الدومينيكان

48- ا�شت�نيا

49- الربتغال

50- الهند

51- ايران 

52- البحرين

53- الكامريون

54- بنما 

55- ت�ن�س

56- ال�ش�يد

57- كرواتيا 

58- ليت�انيا 

59- الي�نان

60- ترينيداد وت�باغ�

61- نيجرييا

62- النم�شا

63- ايرلندا

64- �شربيا

65- اجلزائر

66- باهاما�س
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67- ك�ل�مبيا

68- قريغيزي�شتان

69- املغرب

70- طاجيك�شتان

71- ت�شيلي

72- الك�ادور

73- اي�شلندا

74- ماليزيا

75- جن�ب افريقيا

76- �شنغاف�رة

78- ال�ش�دان

79- فيتنام

80- ارمينيا

81- تاي�ان

82- افغان�شتان

83- م�شر

84- ا�شرائيل

85- م�لدافيا

86- م�ري�شي��س

87- ت�غ� 

88- فنزويال
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اإعداد: ماري احل�سري

   كارل حداد
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الإلكرتوين  ي�تي�ب  م�قع  يتمّيز 

يف�شح  ب��اأن��ه   )Youtube.com(
اأف�شل  مل�شاهدة  زّوراه  اأمام  املجال 

لقطات الڤيدي� واأمتعها. فكيف يتّم 

�شنع هذه الفالم؟ وكيف ميكنك اأن 

تغدو اأحد منتجيها؟

اإليك اخلط�ات الالزم اتباعها:

امتالك  ي�شّكل  الكامريا:   -1

الأوىل  اخل���ط����ة  ال���ك���ام���ريا 

ت�ش�ير  والأ�شا�شية يف مهمة 

تك�ن  اأن  ل  ويف�شّ الڤيدي�. 

النقل  قابلية  ميزتا  للكامريا 

واملرونة.

2- الإ�ساءة: يجب اأن ترافق 

يف  منا�شبة  اإ�شاءة  الكامريا 

ثالثة  اإىل  تق�شم  الت�ش�ير، 

اأن�اع: الأول وه� الرئي�س يك�ن 

اإ�شاءة  وال��ث��اين  الأم���ام،  يف 

الظالل.  من  للتخّل�س  غامرة 

للتاأكد  خلفية  اإ�شاءة  والثالث 

من ظه�ر الأرقام والأ�شكال يف 

اخللفية. وي�شتح�شن مراقبة م�شابيح 

لأنها ت�شفي على  املتاألقة،  الإ�شاءة 

الأ�شخا�س م�شحة �شح�ب ول�ناً اأخ�شر، 

م�شادر  م��زج  جتنُّب  اإىل  بال�شافة 

من  القادم  ال�شم�س  ك�ش�ء  الإ�شاءة 

النافذة مع �ش�ء امل�شباح ال�شاطع.

على  احل�ش�ل  بهدف  ال�سوت:   -3

امل�شهد،  ت�ش�ير  يف  وا�شح  �ش�ت 

م�شتقل  مايكروف�ن  ب��شع  ين�شح 

ا�شتخدام  وحتا�شي  الت�شجيل،  عند 

اأن  املهم  ومن  الكامريا.  مايكروف�ن 

م�شافة  اأق��رب  على  الكامريا  ت��شع 

يجب  ك��م��ا  امل�����ش��ه��د.  م��ن  ممكنة 

الذي  اخلارجي  ال�شجيج  اإىل  التنّبه 

تاأكد  لذا  به،  التحّكم  ميكن  ل 

من ت�اجدك يف اأماكن بعيدة 

عنه.

اأن  ل  يف�شّ التحرير:   -4

املن�ش�رة  اللقطات  ت��ك���ن 

ع���ل���ى م����ق���ع »ي����ت���ي����ب 

املثايل  وال��ط���ل  ق�����ش��رية« 

بني  ي���راوح  اللقطات  لهذه 

الدقيقتني والثالث دقائق.

يعترب  اجلــمــهــور:   -5

يف  الأه���م  العن�شر  اجلمه�ر 

على  الڤيدي�  عر�س  عملية 

من  ل��ذا  »ي���ت��ي���ب«.  م�قع 

من  بداية  التاأّكد  ال�شروري 

جديد  من  �شيع�دون  امل�شاهدين  اأن 

اإذا  م��ا  وملعرفة  ع��رو���ش��ك.  ل��روؤي��ة 

لدى  جناحاً  تالقي  ت�شجيالتك  كانت 

نظاماً  تن�شئ  اأن  ميكنك  اجلمه�ر، 

يتمّكن  بحيث  املالحظات،  لتلقي 

الزوار من ق�ل ما يج�ل يف خ�اطرهم 

 .)Comments(

• www.blogger.com
اخلا�شة.  مدّونتهم  باإن�شاء  م�شتخدميه  لكل  امل�قع  هذا  ي�شمح 

الإلكرتوين  بريدهم  عرب  ال�شخ�شية،  باملفّكرة  ُيعرف  ما  اأو 

عر�س  امل��دّون��ة  من�شئي  يخّ�ل  كما   )hotmail, .Gmail...(
العلمية،  املجالت  خمتلف  يف  ال�شخ�شية  ومعتقداتهم  اأفكارهم 

الجتماعية، ال�شيا�شية... اإ�شافة اإىل عر�س ال��شع الكامل اخلا�س 

بامل�شتخدم. اإىل ذلك، ميكن اإدخال �ش�ر على �شفحة املدّونة.

• www.G9G.com
لزائريه  ي�فر  اإذ  واأحدثها  الألعاب  اأف�شل  املذك�ر  امل�قع  يقّدم 

األعاباً خمتلفة، غريبة، تنا�شب خمتلف الأعمار والأجنا�س وتلبي 

اخلرافية  الذهنية،  الريا�شية،  كالألعاب  كافة،  والرغبات  الأه���اء 

واخليالية...

وميكن اأي�شاً لزائر هذا امل�قع نقل اأّية لعبة اأرادها اىل حا�ش�به 

اخلا�س )Download( والله� بها.

• www.pannet.net
يقّدم هذا امل�قع عدداً كبرياً من الأغاين العربية والأجنبية، عرب 

اأو  عر�شه للم�اقع اخلا�شة بها. كما ميكن احل�ش�ل على فيلٍم ما 

 )Download( اأحد الأفالم، ونقله على احلا�ش�ب مقتطفات من 

اأن م�شتخدمي هذا امل�قع ي�شتطيع�ن احل�ش�ل على  اإىل  اإ�شافة 

نغمات متن�عة له�اتفهم النقالة.

• www.wink.com
اأي �شخ�س  يخ�ِّل هذا امل�قع كل من يق�م بزيارته البحث عن 

م�شاهدة  عمله،  عن�انه،  هاتفه،  رقم  ا�شمه،  اإىل  التعّرف  اأراد، 

بالتايل  وميكنه  يريدها،  التي  املعل�مات  على  واحل�ش�ل  �ش�ره 

ملف،  ملي�ن   400 البحث  عملية  وت�شمل  اأ�شدقائه.  اإي��ج��اد 

و�شفحات خا�شة على الإنرتنت ك� My space, Facebook كما 

ي�شتطيع الزائر اأن ميالأ ملفاً خا�شاً به ي�شّمنه خمتلف املعل�مات 

ال�شخ�شية كما ميكنه التحّدث اإىل زائري هذا امل�قع.
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اإعداد:

با�سكال معّو�ش بو مارون

ماري احل�سري

موهبة و�إر�دة
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حكم ع�سكري

ال�شغر  منذ  به  اأحاطت  التي  الأج���اء  وا�شفاً  حديثه  �شعد  ا�شتهل 

اأنه ل ي�شك� من  بالق�ل: »حكم ع�شكري، نّفذ ثم اعرت�س« اإلّ 

ذلك بل على العك�س فه� يرى اأن ق�ش�ة والده و�شرامته 

اإي�شاله اىل ما  يف تربيته واأخ�ته �شاهمتا يف 

ه� عليه الي�م وي�شيف قائالً:

»الرتبية الع�شكرية هي الأف�شل 

لأن���ه���ا ت�����ش��ن��ع ال���رج���ال، 

وا�شلت  ملا  فل�لها 

خ�ش��شاً  تعليمي 

مبرحلة  مررت  واأنني 

واأردت  ال�شباب«  »طي�س 

لكن  ال��درا���ش��ة،  ع��ن  التخّلي 

والدي تابعني واأر�شدين وو�شعني 

على ال�شكة ال�شحيحة عدة مرات ومل 

املدر�شة  م��ن  تخّرجت  وق��د  اإلّ  اأج���دين 

واأ�شبحت يف  الفنادق  اإدارة  بكلية  والتحقت 

ال�شنة الثالثة. وي�شتطرد قائالً:

ك�شابط  احلربية  املدر�شة  اىل  ال��دخ���ل  »اأردت 

م��شيقي اإلّ اأن الظروف عاك�شتني ل�ش�ء احلظ«.

�ستار  اىل  الدخول  على  اأهلك  �سّجعك  هل   •
اأكادميي؟

درا�شتي  اإنهاء  والدي  مني  طلب  بامل��ش�ع  فاحتتهم  عندما   -

لكنني عندما  والغناء.  الفن  الإلتفات اىل عامل  ثم  اأولً، ومن  اجلامعية 

�شا�شة  على  راآين  حتى  بذلك  القيام  اأ�شتطيع  اأنني  ي�شّدق  مل  جنحت 

ومنذ  اأتعّلم  اأن  وحر�شت  الفن،  حب  يّف  مّنت  فقد  والدتي  اأما  التلفزي�ن. 

�شغري العزف على اآلة م��شيقية اخرتتها بنف�شي )البيان�( وذلك ملدة 10 

�شن�ات. ووالدتي خّريجة �شتدي� الفن )1988( عن الفئة الطربية، وهي الي�م 

معّلمة م��شيقى وتغني يف حفالت ثقافية خا�شة. وقد �شجعتني كثرياً على 

خ��س هذه التجربة لأنها تعرف قدراتي الفنية وتعلم ما يقّدمه عامل الفن 

اأحّقق طم�حاتي يف هذا  اأن  بالنف�س، وقد متّنت  من �شعادة و�شهرة وثقة 

املجال من خالل برنامج �شتار اأكادميي.

جتربة حياة

اإنها جتربة حياة  بالرائعة و»كتري حل�ة«  اأكادميي  ي�شف �شعد جتربة �شتار 

بكل معنى الكلمة فهي عّلمته العي�س مع اأنا�س غرباء عنه وتقّبل اختالفاتهم 

والتاأقلم مع التغيريات واأمناط احلياة اجلديدة، والتعّرف يف ال�قت ذاته على 

لغات وعادات وثقافات جديدة؛ ويخت�شر كل ذلك بالق�ل: خالل مدة 4 اأ�شهر 

يتعلم الإن�شان ما لن يتعّلمه ط�ال حياة كاملة!

يف الأكادميية، اجتهد �شعد وعمل بكد فكان قبلة اأنظار اجلميع وقد ترجم 

هذا اجلهد واملثابرة باحتالله املركز الأول لأف�شل اأداء مرتني، يف الأوىل ك�فئ 

درا�شية  منحة  نال  الثانية  ويف  اأ�شدقائه،  لدى  اأيام   4 م��شك�  اىل  بال�شفر 

متّيز  كما  القد�س.  الروح  جامعة  يف  امل��شيقى  لدرا�شة  �شن�ات  ثالث  ملدة 

احل�ش�ل  خّ�له  ما  الأكادميية  يف  واأ�شاتذته  رفاقه  مع  اجليدة  بعالقاته  �شعد 

من  �شخ�س   500 دع�ة  وبالتايل  مرات  ثالث  الأ�شب�ع«  »�شديق  مركز  على 

اأهل بلدته برجا حل�ش�ر حفلة »الربامي« الأخري التي عّمت اأ�شداوؤها اأرجاء ال�طن 

العربي كله، كما ا�شتحق فر�شة الذهاب مع ت�شعة من اأ�شدقائه لزيارة بلدته 

والتعريف بها.

اىل ذلك، اأطلق اأ�شتاذ الريا�شة يف الأكادميية م�شابقة ريا�شية ملدة 3 اأيام 

اأن والده عن�شر يف  ل�شعد )مبا  رت خ�شي�شاً  ت�شّمنت تدريبات ع�شكرية ح�شّ

اجلي�س( وا�شرتك فيها �شباب الأكادميية وح�شل يف نهايتها �شعد على »كاأ�س 

اأق�ى رجل« وقمي�س كتب عليه »�شخرة برجا«.

التجربة... هذه  يف  الأوقات  اأ�سعد  عن  • حّدثنا 
- فرحتي الكربى كانت عندما وقفت على خ�شبة امل�شرح بانتظار زميلتي 

واإذا بي  ال�هاب »يا م�شافر وحدك«،  اأغنية ملحمد عبد  �شهيناز عبداهلل لأداء 

قلبي  ع  ي�شَ فلم  امل�شرح،  على  قربي  ظه�رها  ثم  ومن  اأمي  ب�ش�ت  اأفاجاأ 

الفرح الذي �شعرت به. واأكملنا الأغنية �ش�ياً، كانت �شعادة ل ت��شف.

الأوىل  املرة  مرة.  من  اأكرث  فرحاً  الأكادميية  يف  اإقامتي  خالل  بكيت  وقد 

كانت يف احلفلة الفتتاحية للربنامج حني وقف اجلمه�ر و�شّ�بت الكامريات 

نح�نا و�شعرت بحلمي يتحّقق، فدمعت عيناي تاأّثراً حتت القناع الذي اأخفى 

وج�هنا ي�مها.

واملرة الثانية كانت حني �شاهدت ريب�رتاجاً عن ا�شتعداد اأهايل بلدتي برجا 

ه اىل حفلة »الربامي« مل�شاهدتي وت�شجيعي. وفرحهم بالت�ّجّ

ما بعد الأكادميية

عن م�شاريع ما بعد الأكادميية يق�ل �شعد:

- »كانت اأوىل حفالتي بعد اخلروج من الأكادميية يف املهرجان الذي اأقيم 

يف و�شط بريوت ملنا�شبة انتخاب رئي�س اجلمه�رية العماد مي�شال �شليمان، 

ودعاين اليه الفنان العاملي »م�شاري Masari«، وقد اختارين بعد اأن غنينا 

اأحد »الرباميات« يف الأكادميية. �شّكلت هذه احلفلة حمطة جديدة  معاً خالل 

�شمن  تلميذاً  ولي�س  م�شتقالً  مغنياً  الأوىل  وللمرة  كنت  لأنني  حياتي  يف 

الأوىل،  للمرة  العملية  احلياة  دخل  متخّرج  فكاأنني  التالميذ.  من  جمم�عة 

فاإ�شافة اىل الت�تر والرهبة وامل�ش�ؤولية �شعرت باحلرية والفرح العارم.

وعن خط�اته التالية اأخربنا الفنان رم�شان اأنه وّقع عقد عمل ملدة 7 �شن�ات 

ر  يح�شّ اأن  املت�ّقع  من  اأنه  و�شرح  لالأكادميية.  التابعة  الفنية  ال�شركة  مع 

يذهب يف  اأن  بعد  كليب«  »الڤيدي�  طريقة  على  اإحداهما  وي�شّ�ر  اأغنيتني 

الأكادميية ملدة  الرابحني يف  زمالئه  من  �شتة  مع  العربية  البالد  اىل  ج�لة 

�شهرين ون�شف يحي�ن خاللها حفالت يف هذه البلدان.

اجلي�س  اىل  كلمة  رم�شان  �شعد  ال�شاعد  الفنان  وّجه  حديثه  نهاية  ويف 

»فليحمه اهلل، ليبقى �شداً منيعاً اأمام التحديات كافة«.
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�آب/�أيلول

اإعداد:

ليال �سقر الفحل

ڤيديو كليب

2
0
0

8

مو�سيقى اجلي�ش:

»نحنا« مواج البحر الهادر

فرقة  اأن�شدتها  الأغ��ن��ي��ات  اأوىل 

كلماتها  كتبت  اجلي�س،  م��شيقى 

ندى اأب� حيدر طربيه، وحّلنها ووّزعها 

املقدم ج�رج حّرو قائد م��شيقى اجلي�س. 

ويف  م��شى.  ربيع  »الكليب«  اإخراج  وت�ىل 

م��شيقى  اأن�شدت  ال�ا�شع  لبنان  بحر  اأمام  وقفة 

عن�ان  والأحل���ان.  بكلماته  رائعاً  ن�شيداً  اجلي�س 

الن�شيد »نحنا« وتق�ل كلماته:

حارب وجع هالأر�س لّبي هالندا

منبني ال�شرف والت�شحية من�ّحدا

منحارب لروح ال�شهيد يل افتدى

بدّم� حلم لبنان ي�شمخ باملدا

با�شم ال�فا ودم�ع ام� من�عدا

نحارب لأرز الرب والطري ال�شدا

نحارب لقلب طفل عاحلب اهتدى

ير�شم علم لبنان يق�ى عالعدى

ل الكرامي ول العزميي منفقدا

وراية ال�شتقالل عال�شيف البدا

والعز  املجد  كاأّن�  يلمع 

ابتدى

متل  ت���راب���ك  ي�����ش��ق��ي 

عالزهر الندى

ان غّيب�ا ا�ش�اتنا باقي ال�شدى

باقي ال�طن نكرب عاأر�س منعبدا

نحنا من املجد تكّ�نا

دروب احلرية زّينا

ل الظلم بيحمي الكرامي

ول العنف بيبني م�طّنا

وحدو العز �شالح الع�شكر

ووحدو الإميان ر�شالتنا

متل الأرز العايل الأخ�شر

ن�شمخ ونعّلي رايتنا

نحنا نحنا

نحنا من املجد تكّ�نا

يا تراب الأر�س الدهرية

من حلم التاريخ طلعنا

عا �شيف ال�شتقاللية

م�شينا الدرب وما تفّرقنا

يا اأر�شي يا لبنانية

با�شم الأبطال حتّررنا

اأغاين لعيد اجلي�س

اأن  هو  وال�ستني،  الثالث  الع�سكرية يف عيدها  للموؤ�س�سة  يقّدمونه  واجب  اأقّل  اأن  لبنان على  فنانو  اجتمع 

يقوم كل فنان باإهداء عمل ولو ب�سيط يعرّب من خالله عن تقديره جلهود هذه املوؤ�س�سة العريقة ولرجالها 

الأبطال اأ�سحاب النخوة واملروءة وال�سهامة.

لذلك تكاتفت جهود الفنانني، مطربني وخمرجني وم�سّورين وملّحنني و�سعراء وموّزعني وغريها من الأيدي 

اخلفّية التي ت�سافرت يف �سبيل اإمتام اأعمال اأهدوها جلي�ش الوطن عربون تقدير جلهوده ولر�سالته ال�سريفة 

ولكونه �سخرة الوطن ال�سلبة التي ُيتّكل عليها يف اأّي وقت ويف اأّي ظرف.

يف  وع�سكريني  اجلي�ش  مو�سيقى  اىل  فنانون  اإجنازها  يف  �سارك  املتنوعة،  لبنان  بقاع  يف  �سّورت  كليبات 

اخلدمة الفعلية.

حت�سريات للت�سويرمو�سيقى اجلي�ش

ل
ُقَب

 و
ت

قا
با
ب 

حل
ا

بني امواج البحر الهادر

وانت�سار اجلي�ش
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لور عب�ش

املخرج املعاون الأول �سربل ن�سر 

التفا�سيل يتابع 

طا
�س

لأ
 ا
ل
و
ق

ن

خالل ت�سوير كليب الأغنية

ش
�

عب
ر 

و
ل

املخرج املعاون الأول �سربل ن�سر 

التفا�سيل يتابع 

نحنا اجلي�س ال�شامخ نحنا

حلفنا نحارب للحرية

وتبقى ق�ة اهلل معنا

نحنا نحنا

نحنا من املجد تكّ�نا

يا لبنان لب�شنا ترابك

متل جبالك نحنا وقفنا

حفرنا اأ�شامينا عا ب�ابك

اأر�شك هيي اللي بتجمعنا

يا لبنان لب�شنا ترابك

متل جبالك نحنا وقفنا

حفرنا اأ�شامينا عا ب�ابك

واإ�شمك وحدو ْل ب�ّحدنا

نحنا م�اج البحر الهادر

بالنار كتبنا حكايتنا

ومهما �شنني العمر تهاجر

تبقى م�ش�يي �شمعتنا

منحارب منعّلي الراية

نكّلل بالغار �شي�فتنا

مكت�بة عا جبيني الآية

لبنان بيبقى جّنتنا.

نقول الأ�سطا:

»قلبي معّلق بالع�سكر«

اللتفاتة الثانية والتي ل ت�شّكل الأوىل من ن�عها 

اأغنية  كانت  الأ�شطا،  نق�ل  الفنان  اىل  بالن�شبة 

»قلبي معّلق بالع�شكر«، اأغنية كتبها وحّلنها اإبن 

ال�شبعة ع�شر عاماً اإيلي� القاعي جنل العقيد الركن 

واأخرجها عبدو  القاعي ووّزعها ط�ين �شابا،  غابي 

نق�ل  للفنان  فكانا  واإعدادها  فكرتها  واأم��ا  جنار. 

ل�الدته  كلمة  مدّوناً  الكليب  ا�شتهل  الذي  الأ�شطا 

اإل بني  اأنه ل يهناأ له عي�س  فح�اها 

�شف�ف رفاقه الع�شكريني واأن قلبه 

الع�شكرية.  للم�ؤ�ش�شة  حباً  ينب�س 

اأمه وانطلق اىل ح�شن  فرتك ح�شن 

ال�طن  ح�شن  وه�  األ  واأعظم  اأو�شع 

على  الأم��ة  لأب��ن��اء  اجلامع  ال�ا�شع 

�سف�ف  يف  وان��خ��رط  اخ��ت��الف��ه��م، 

ال�شعاب،  ول  املحن  يهاب�ن  ل  من 

وعتاده  الع�شكرية  بذته  ليت�شّلم 

ويحذو  اجلي�ش  �سف�ف  يف  وينخرط 

التدريبات  يف  الع�شكريني  ح��ذو 

الت�شحية وامل�شاركة، فاإذا به ياأكل وي�شرب  وحياة 

ويغّني مع رفاقه الع�شكريني مبحبة واأخ�ة ويعرّب 

عن تعلقه بهذه احلياة وعدم قدرته على التاأقلم 

خارجها قائالً:

يا امي ما بيهنايل العي�س

غري حّد رفاقي باجلي�س

ل بعرف كيف ول لي�س

قلبي معّلق بالع�شكر

باإيدي بحمل بارودي

وبدافع عن اأر�س جدودي

حدود احلرية حدودي

وحّدن لبالدي ب�شهر

يا وطني ما ت�شغل بالك

ما دام بجي�شك يف رجال

زرع�ا بال�شاحة اأبطال

تيبقى اأرزك اأخ�شر

جي�شك ما دافع وحدو

اأبطال�ا املا بينعّدو

ال�شعب اللبناين حّدو

بجي�شك يا وطني بتكرب.

لور عب�ش:

�سلِّح يا كون

باملنا�شبة  التفاتة  عب�س  ل�ر  للفنانة  كان  كما 

بعن�ان »�شلِّح يا ك�ن«، اأغنية كتب كلماتها داين 

واأخرج  ها�شم  اأبي  فادي  ووّزعها  وحّلنها  ي��شف 

الكليب  �شّ�ر  ن�شر.  �شربل  الأول  املعاون  كليبها 

باجلي�س  ب�لعه  ي�شدح  وب�ش�ت  القلعة،  دير  يف 

عقيلة  عب�س  ل�ر  اأن�شدت  الع�شكرية  وامل�ؤ�ش�شة 

املقدم دانيال حداد حبها للجي�س قائلة:

»�شلِّح يا ك�ن غلطان بتقديراتك

غرّينا الل�ن، ْبَي�ّس الأ�ش�د وحياتك،

الطري اللي كان مكّتف،

هّلق بالعايل رفرف،

يا ك�ن ق�شاع

قمح احلرية فرَّخ

والطفل الغايف �شرَّخ

يا ك�ن �شماع،

َغريِّ خطة ر�شماتك

غلطان بتقديراتك...

لبنان يا �شجرة وفا



ِرمي�ك قلناُلن كفا

ن�شيناك �ش� بتحمل دفا

وقّدي�ش�ن بردانني

بتبقى ال�شجرة امللياين

عليها عي�ُنن كرتاين

اعتّز اإّنك لبناين واجلّد فخر الدين

لكن ل� طّق�ا ومات�ا

م�س رح ترجع دمعات� 

هلَّق عليت �شحكات�

مني امِل�س �شامع مني...

�شالحك دفرت قمح وبيدر

نيالك على هيك �شالح

ى فيك وكرت اهلل ت��شّ

مع انك باحلجم الأ�شغر

لكن عندك جي�س وع�شكر

�شّك�ا بعني ال�شم�س رماح...

 

اأمري يزبك:

انت�سار اجلي�ش

يزبك  اأمري  للفنان  اجلي�س«  »انت�شار  كليب  اأما 

الأول  املع�اون  اأخرج�ه  وال��ذي 

بال�اقع  فنط�ق  ن�شر  �شربل 

احلقيقي ل�شت�شه�اد اأحد اأبط�ال 

اأب��ط��ال  ال���ب���ارد،  اجل��ي�����س يف 

التي  املجم�عة  ه��م  الكليب 

املغ�ار  الرقيب  ال�شهي�د  دّربها 

�شا�شني  مي�الد  ج��اك  البح�ري 

الذي ا�شت�شهد يف املع�ارك التي 

اندجمت  البارد،  نهر  يف  جرت 

املجم�عة يف الكليب لدرجة اأن 

اأحداث  تعاي�س  يجعلك  الكليب 

لهذه  وا�شتخدمت  ت���اً،  جتري  وكاأنها  البارد  نهر 

ومل  خا�شة  وم�ؤثرات  حقيقية،  متفجرات  الغاية 

�شا�شني على فراق  ال�شهيد جاك  اأّم  ل�عة  تنح�شر 

من  منت�شراً  اجلي�س  ع���دة  بعد  اإل  كبدها  فلذة 

بانت�شار  اإل  البارد، ومل ت�شَف جراحها  نهر  معركة 

الزغاريد  اأحلان  على  بالغار  مكّلالً  وع�دته  اجلي�س 

وراية  ال�طن  راية  ورفع  ال���رود  ونرث  والهتافات 

اجلي�س عالياً اأعلى من اأي غدر واإرهاب.

يا�شر  واأحلان  قبي�شي  كمال  كلمات  من  الأغنية 

جالل:

وحياة ال�شهدا اللي مات�ا

جي�س بالدي وت�شحيات�

وطني ما بت�شفى جروحات�

اإل بانت�شار.

والأّم العم تبكي �شهيدا

عم مت�شح دمعاتا باإيدا

بن�شر اجلي�س حتقق عيدا

ورّد العتبار

و�شار النت�شار   

اأنت الغايل بتبقى الغايل

واأرزك بدو يبقى عايل

وجبينك ي�ش�ي الليايل

يا مكّلل بالغار...

كل ما الطامع قّرب ليك

ت�شهر عني املجد عليك

واجلي�س بينده لّبيك

يا وطن الأحرار.

الأمرية ال�سغرية:

وقفات العّز

بدورها غّنت الأمرية ال�شغرية 

اجلي�س بعيده وامتدحت »وقفات العّز« يف اأغنية 

من اأحلانها وكلمات اأميل فهد:

»بتلبقلك وقفات العّز وجبني الكرامة

�شنني بيعرف والأرز مدر�شة ال�شهامة

وحدك حامي ال�شتقالل

�شيف احلق املا بينطال

ل� عمل�ا فح�س الأبطال

بتاخد اأعلى عالمة...

ملا بينده �ش�ت ال�اجب

ع�شالحك ت�قف وحتا�شب

اأنت العني ونحنا احلاجب

عاجلاجب ما بتعلى عني

جي�س بالدي قّ�ي قلبك

ما عا�س اللي ما بيحّبك

ما تفزع اإل من رّبك

هّني وين وانت وين«

التدريب�ات  م��شى  ربي�ع  امل��خ��رج  اأظ��ه�����ر 

يبذله  ال��ذي  واجله�د  »الكليب«  يف  الع�شك�رية 

الع�شكري�ن يف الدف�اع عن اأر�س ال�ط�ن وكرامته 

وت�شحية  وحمبة  عزم  من  نف��شهم  يف  ما  بكل 
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ولل�سهادة ذكرها



ووف�اء لريفع��ا راية لبنان عالياً.

اأن  »ال��ك��ل��ي��ب«  ق�����ش��ة  ويف 

كان  ال�����ش��غ��رية  الأم����رية  زوج 

اأر�س  عن  دافع�ا  من  عداد  يف 

اهلل  عي�ن  لكن  فاأ�شي�ب،  لبنان 

ال�طن  �شرفاء  على  ال�ش�اهرة 

اىل  وع��اد  عافيته  اليه  اأع��ادت 

ح�شن عائلته التي تعتّز وتفخر 

ينتمي  التي  وبامل�ؤ�ش�شة  به 

اليها.

با�سكال م�سعالين:

حبيبي اتطّوع باجلي�ش

اأن�شدت الفنانة با�شكال م�شعالين بدورها اأغنية 

كلماتها  كتب  والتي  باجلي�س«  اتطّ�ع  »حبيبي 

اأب� �شديد  اأنط�ن وحّلنها ووّزعها ملحم  اأبي  ب�شام 

واأخرجها عبدو جنار.

با�شكال  الفنانة  فخر  الكليب  اأح���داث  وروت 

م�شعالين بحبيبها واعتزازها به عندما تطّ�ع يف 

�شف�ف اجلي�س اللبناين، وارتدى البذة الع�شكرية 

التي زادت حبها له واإعجابها ب�شخ�شيته:

»لبنان راجع ق�ي بالعّز يا لبنان

واأر�س احل�شارة العريقة ما اإلك تاين

وراجع بهمة رجالك حّر يا لبنان

وت�شّل بيت الكرامة لكل لبناين

حبيبي اتطّ�ع باجلي�س تيحمي لبنان

وتيقدم للنا�س العي�س بحرية واأمان...

ملا �شفت� لب�س البدلة

ح�شيت� عقلي اآخديل

جبين� عايل وعالربنيطة مكت�ب العن�ان

جندي من لبنان

�ش� هالقلعة املا بتنطال

ال�شما اجلي�س اللبناين

هيدي مدر�شة الأبطال 

والرايات العليانة

حبيبي تعّلم فيها

اأر�ش� كيف بيحميها

من �شّر العدوان

مع رفقات� ملا يطّل

�ش� بتعجبني طالّت�

من عينّي ما بتفّل

وج�هن هّ�ي ورفقات�

ه�دي رجال احلرية

وال�حدة ال�طنية 

تيبقى لبنان...

رفيق خويري:

يبقى لبنان

»يبقى لبنان« كانت الأغنية التي قّدمها الفنان 

رفيق خ�يري للجي�س مبنا�شبة عيده، والتي كتب 

فربيع  »الكليب«  خم��رج  اأم��ا  بنف�شه،  كلماتها 

م��شى.

زالت  لبنان  حمنة  اأن  كيف  »الكليب«  ي��روي 

يتّم  لن  ال�طن  بناء  اأن  وكيف  اأبنائه،  احتاد  ي�م 

لبنان،  ل�طنهم  امل�اطنني  حمبة  خ��الل  من  اإل 

لبنان اجلميل بطبيعة بحره وجبله والغني ب�شرف 

اللبناين  اجلي�س  �شهداء  �شهدائه،  وت�شحيات 

اأن يحيا  الأوفياء الذين �شّح�ا باأرواحهم يف �شبيل 

ال�طن والذين »كتب�ا بدمهم احلّر عنف�ان ال�طن«.

كلمات �شادقة معرّبة تق�ل:

لزم نت�شامن ونحب هالأر�س حلّبتنا

اإيد باإيد وقلب بقلب ون�ّحد كلمتنا 

بالفكر بتعمر اأوطان وباملحبة والإميان

لبنان بيبقى لبنان وبالعايل رايتنا

نحنا بالبط�لة لعبنا ولّعبنا الزمان

وبدم الأحرار كتبنا ق�شة عنف�ان

بدم�ع الأطفال غ�شلنا غربة �شفحة م�شتقبلنا

واجلرح املا بيغفا حملنا

بكرامة حريتنا

لبنان بيبقى لبنان بالعايل رايتنا.
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احتفل املجند املمددة خدماته 

فايز فرحات بعقد خط�بته 

على الآن�شة زهية �شيا.

احتفل العريف

كفاح تليجي

بزفافه اىل الآن�شة

خديجة ن�شر الدين.
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احتفل اجلندي

احمد عمر

بزفافه اىل الآن�شة

�شكينة اجلمل.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�سطة  تــوزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ص

مل
ا

ط 
رو

��
�ص

• اأفقياً:
1- ق�ل�ا، معي، يعي�س.

البطل،  البا�شل  جي�شنا،   -2

ال�شجاع.

اإرت����دى،  اإن��ت��ه��ى م���ن،   -3

ممثل اأمريكي راحل من اأ�شل 

لبناين، َبْرد. 

وت�اظب�ن،  تتابع�ن   -4

يطعن�نها.

�شيء،  ك��ل  م��ن  خال�س   -5

من  ي�نانية،  جزيرة  ورك، 

اأع�شاء اجل�شم.

الأم��ر،  ويعظم  يتفاقم   -6

عرف الديك، غفَل عن، ن�تة 

م��شيقية.

مطربة  ال��ق���م،  زاروا   -7

م�شرية راحلة.

�شاعر  م�شرية،  فنانة   -8

كتاب  �شاحب  راحل  فرن�شي 

بريطانية  اأمرية  »الأمثال«، 

قتلت بحادث �شيارة.

لروائي  ال��ث��اين  الإ���ش��م   -9

 ،1956 �شنة  ت���يف  رو�شي 

اأرخى  الأرجنتني،  يف  مرفاأ 

ال�شرت.

ذئب،  ط��الّب،  مر�َس،   -10

ط�يل.

م�شري  اأدي���ب  ُح���ّب،   -11

مطربة   ،1908 �شنة  ت�يف 

خليجية .

املاء،  ف�شد  للتف�شري،   -12

بلدة لبنانية.

الذباب،  وط��نَّ  �ش�َّت   -13

لأم  اأغنية  لبنانية،  مدينة 

ريا�س  اأحل����ان  م��ن  ك��ل��ث���م 

ال�شنباطي.

14- اأهم اأنهر �ش�ي�شرا.

ب��ال��ف��ل��ك  ع��������امِل   -15

�س  اأ�شّ ق��دمي  والريا�شيات 

مر�شداً م�شه�راً وله م�ؤلفات 

كثرية، خ�شب.

الث�م��ر،  ج�����ن�����ى   -16

�شج�َن،  الث��ب،  ي�د  عت�َب، 

لال�شتفه�ام.

قدمي  ع��راق��ي  �شاعر   -17

اإ�شتهر بدي�انه »ُدَرر النح�ر«، 

نقي�س ال�شفلي.

تاأّهَب،  الرُجل،  اأ�شرَع   -18

نهر يف الهند.

بلدة  م�شرية،  مدينة   -19

امل�شي  �شّيئ  ال�ش�ف،  يف 

ق�شري، بذَر الأر�س. 

20- عا�شمة ولية ني�ي�رك 

بلدة  يقب�ش�نه،  الأمريكية، 

يف ق�شاء جبيل.

جزيرة  ع�شكرية،  رتبة   -21

ُعمانية، مطرب م�شري ظهر 

يف اأفالم �شينمائية.

• املوؤهل ميالد الرحباوي 
ف�ج مغاوير البحر.

• املعاون عدنان ال�سب�سبي
املدر�شة احلربية.

• املعاون جورج كريوز
الل�اء الل�ج�شتي - ف�ج النقل.

• نوره حممد قي�ش
بتل�ن - ال�ش�ف.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
�

• عمودياً:
1- اأديب وقا�ّس لبناين راحل 

نقي�س  »الرغيف«،  �شاحب 

�شهرية  فرن�شية  مدينة  زاد، 

مبهرجانها.

�شينمائي  خم��رج  د،  ردَّ  -2

 2000 ال��ع��ام  ت���يف  م�شري 

فيلم،   100 من  اأك��رث  ق  حقَّ

اأر�س مرتفعة.

َعت، تبعد وتنفي، يرّب  3- ل�شَ

ب�عده، والدي.

كرة  ف��ري��ق  ج���ر،  ح���رف   -4

بريطانية  مقاطعة  فرن�شي، 

مقاطعات،  ثالث  اىل  تق�شم 

م�شى م�شرعاً.

اإنكليزي  ون��اق��د  اأدي���ب   -5

ة. ت�يف العام 1922، الف�شّ

وم��ق��اط��ع��ة يف  م��دي��ن��ة   -6

الإ�شم  اىل،  اإحتياج  اإي���ران، 

راحل،  اأمريكي  ملمثل  الثاين 

فقر.

مدينة  للنفي،  اأف����رَح،   -7

م�شرية.

ُع�شب،  الأر�س،  ذهَب يف   -8

ذئب، يب�َس اخلبز، للمنادى.

9- جمعنا ال�شيء، مت�شابهان، 

نرا�شلكم.

عدا  ف��ي��ه،  خ��ري  ل  م��ا   -10

اجلن�ب،  يف  بلدة  الظبي، 

اإبنة  �ش�رية  وفنانة  ممثلة 

ملّحن.

ق��ام  اإ���ش��ب��اين  ف��ن��ان   -11

الإن�شان  حق�ق  جدار  بتزيني 

املتحدة،  الأمم  مبنى  يف 

ي��ع��ج��ب��ه ال�������ش���يء، ح��ّدق��ت 

بب�شرها.

�شمري  ال�شيء،  ترجع�ن   -12

مت�شل، يطرد، عّط�َس. 

امل����ّدة،  ال��ي��ه  تف�شي   -13

ترّدد  بنف�شه،  منفرد  ظهَر، 

�ش�ته يف �شدره.

الهند،  �شرق  يف  ولية   -14

�شتَم،  ���ش��ّن���ر،  مت�شابهان، 

اأ�شَ�د.

ي���ج���م���ع����ن���ه���م   -15

ويلتقط�نهم، اأتفّقد بالب�شر، 

يحّدث ليالً.

قّررت،  معروف،  حي�ان   -16

متتابعاً،  �شرباً  بالع�شا  �شرب 

ثمار بعد الثمر الأول.

ويزجرها،  الناقة  ي�ش�ق   -17

�شنة  ول��دت  اإيطالية  ممثلة 

1934، فقدان.

ي�شيل  ما  الفيء،  رجع   -18

اأمل�س،  ل���نّي  ال�����ش��ج��ر،  م��ن 

خ�ش�مة  خ��ا���ش��م  ل��ل��ن��ه��ي، 

�شديدة.

19- اإبي�ّس، عا�شمة افريقية، 

�شاع�ر م�شرحي فرن�شي راحل.

20- عا�شمة اأوروبية، مطربة 

لبنانية، لَ�ى وثَنى.

داخل  وا�سح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
املربعات وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�سل 
جملة »اجلي�ش« - »م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�سابقة  ت�سليم  امل�سرتك  با�ستطاعة   •
املناطق.

.2008 ايلول   20 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�سابق
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ويعود اجلي�ش لتجديد انطالقته - وهي مل تتوقف - على درب التاريخ الوطني 

الذي مل يتوقف هو الآخر. حمطات زاخرة باملاآثر، طافحة بالآمال والأمنيات يف وطن 

هو كله جنود، انتماًء وحمبًة وثقًة وتعاوناً. وتنطلق املوؤ�س�سة الع�سكرية، بعد اأن 

مّت اختيار قائدها ال�سابق رئي�ساً للبالد، لتوا�سل زخمها وتوؤكد ارتباطها برتاب الوطن 

اأعباء  ُتلقى على كاهله  الكبار قائداً  اأبنائها  اأحد  واأ�سوله وقوانينه ومبادئه، وها هو 

موا�سلة حمل ال�سعار ورفع العلم، وتر�سيخ مبادئ ال�سهادة والبطولة والت�سحية، 

يف �سبيل القيام بالواجب على كل �سعيد.

لقد مّت النطالق من اأن كل �سابط من هذه املوؤ�س�سة هو خمل�ش لها، قادر على حمل 

م�سعلها؛ كيف ل وقد تربى يف معاهدها، وتدّرب ودّرب عند �سفوحها وفوق جبالها، 

وخا�ش غمار مهماتها، وبذل العرق والدم عند كل منعطف من منعطفاتها، وكان له 

رفاق �سهداء وجرحى ومعوقون، وبقي هو معر�ساً لكل �سعوبة وكل خماطرة، ب�سكل 

الوطن  عن  الدفاع  �سبيل  ت�سحية جديدة يف  اأمامه  وكانت  اإل  يوم  فما من  دائم، 

املمّيز  النتماء  يوؤكد  وما  كرامته.  و�سون  اأر�سه  وحماية  اأبنائه  اأمن  على  واحلفاظ 

للوطن لدى القائد اجلديد، هو الوظائف الع�سكرية العديدة التي توّلها على مدى 

انتقل  التي  واملناطق  التي خدم فيها،  والثكنات  نّفذها،  التي  خدمته، واملهمات 

اأو فكاأن  باأ�سره مدينته وبلدته وقريته،  الوطن  التي تبواأها، فكاأّن  اليها، واملراكز 

اأبناء املوؤ�س�سة جميعاً هم اأ�سرته وعائلته، خ�سو�ساً واأنه العليم باأحوالهم، املطلع 

�سارك  مرة  من  فكم  وحداتهم.  وحاجات  حاجاتهم  املدرك  العارف  قدراتهم،  على 

مقاومة  اأو  فتنة  اإ�سكات  اأو  الإ�سرائيلية،  العتداءات  مواجهة  يف  ومروؤو�سيه  رفاقه 

اإرهاب، وكم من مرة عانى نق�ساً يف عتاد اأو اأعطالً يف اآلت، ومل يرتدد مع ذلك يف 

اأمر، ومل تهن عزميته. 

امل�ساعب،  َخــرِبَ  بقيادتي«،  »اجلي�ش  يعلن  اأن  وقبل  للجي�ش،  اجلديد  القائد 

و�سيواجهها، وعرف النواق�ش و�سيعاجلها، وعانى اجلراح و�سيبل�سمها. كما اأنه عاي�ش 

حدود بالده �سرباً �سرباً و�سيحميها، واأدرك طموحات اأبناء وطنه، و�سيعمل مع اأركان 

نحو  لالنطالق  املنا�سبة  ال�سافية  املناخات  تاأمني  على  رجالها،  وجميع  قيادته، 

التقدم والزدهار.

العميد الركن �سالح حاج �سليمان

مدير الت�جيه

اأمل جديد
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