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يف  احلواجز،  وعلى  ال�ساحات  يف 

يف  وال��دوري��ات،  املراقبة  نقاط 

ال�ساعات،  مدار  وعلى  ناحية  كل 

لطماأنينة  حرا�ساً  الواجب  زرعهم 

النا�س واأمن الوطن، وها هم يوؤدون 

ما  بكل  مرة،  كل  يف  كما  الواجب 

وكل  نب�س  من  قلوبهم  يف 

عزم.  من  نفو�سهم  يف  ما 

جمدداً... العوايف يا وطن.

العوايف يا وطن

وداع الأبطال

اأمر اليوم

حافظوا  الوطن،  نداء  اإىل  »اأ�سغوا 

مكم وعلم بالدكم، وذودوا  على َق�سَ

عن وطنكم لبنان«. بهذه الكلمات 

خاطب قائد اجلي�س العماد مي�سال 

»اأم��ر  يف  الع�سكريني  �سليمان 

الرابعة  الذكرى  مبنا�سبة  اليوم« 

اال�ستقالل،  لعيد  وال�ستني 

الذي حّل بينما البالد ت�سهد 

اأزمة �سيا�سية حادة.

اإبن ال�سرف والت�سحية و�سليل الوفاء، وّدعه لبنان بكل ما اأوتي من وفاء لهذا الفار�س 

االأ�سيل النبيل... اللواء الركن فرن�سوا احلاج مدير العمليات يف اجلي�س اللبناين، اأ�سلم 

للوطن عمره وهلل روحه، �سهيداً بطالً، متمماً موجبات ق�سمه باال�ست�سهاد.
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طبع من هذا العدد 62.000 ن�سخة

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2000 ال�������س���ع���ر:   •
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دة للوطن، واأما كتب  د ولغته موحِّ على الرغم من كل االأزمات، ظّل اجلي�ص قوياً ومتما�سكاً، فكتابه واحد موحَّ

االإجرام والغدر فل وطن لها وال هوية لها وال انتماء لها �سوى اىل احلديد والبارود تغتال به ف�سلً من ف�سول 

كتاب اجلي�ص والوطن... فقدر اجلي�ص ال�سهادة... وبكل اأ�سف، �ساء القدر اأن يغّيب العميد الركن فرن�سوا 

احلاج... فرحل. رحل كبرياً، وارتفع �سهيداً، وغادر تاركاً وراءه واأمام اجلميع، وعرب �سفحات جملة »اجلي�ص«، 

ب�سمة مدوّية وّدع من خللها اجلي�ص والوطن: »اأمر عملياتنا الوحيد �سمرينا، ولبنان اأمانة يف اأعناقنا... 

و�سننجح«. العميد الركن فرن�سوا احلاج، قال كلمته... ورحل. َمن له اأذنان �ساغيتان... فلي�سمع.
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ت�رشين2/ كانون1

ر�سالة اال�ستقالل

قبيل �إنتهاء واليته وّجه فخامة 

رئي�س �جلمهورية �لعماد �إميل حلود 

�إىل �للبنانيني ر�سالة �الإ�ستقالل 

�لتي �أكد فيها �أن لبنان ال يز�ل هدفاً 

ملوؤ�مرة كبرية منذ �إغتيال �لرئي�س 

�ل�سهيد رفيق �حلريري.

هنا ن�س ر�سالة �لرئي�س حلود.

توطني 

�لفل�سطينيني

�أخطر �ملوؤ�مر�ت 

�لتي يتعر�س

لها لبنان

قبل ت�سع �سنني ��ست�سعرت 

�آمالكم وطموحاتكم

لكن حلم �لتغيري مل يكتمل

الرئي�س حلود مودعاً

اللبنانيني يف ر�سالة اال�ستقالل

�جلي�س - �لعدد رقم 270/269
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�أيها �للبنانيون

اأخاطبكم  واأنا  كثرية،  م�ساعر  �سدري  تختلج يف 

اإح�سا�سي  فيمتزج  اال�للسللتللقللالل.  علليللد  ع�سية 

بامل�سوؤولية بالقلق نتيجة الظروف ال�سعبة التي 

التي  الكثرية  االإ�ستفهام  وعالمات  البالد،  تعي�سها 

ترت�سم حول امل�ستقبل.

اآمالكم  اإ�ست�سعرت  اليوم،  من  �سنني  ت�سع  قبل 

اإدارة  اإىل  م، وتوقكم  الَق�سَ وطموحاتكم يف خطاب 

كفّية ونظيفة، وق�ساء منّزه، وحياة كرمية، فاأعربت 

اأمامكم عن اإقتناعي باأن ال م�ستقبل الأحد يف هذا 

النظام  ظل  يف  املوؤ�س�سات  دولة  بقيام  اإال  البلد، 

البداية،  يف  و�سعيت  الربملاين.  الدميوقراطي 

وبكل ما اأوتيت من قوة، اإىل حتقيق هذه الروؤية، 

وحماولة ترجمة بع�س من اآمالكم اإىل واقع يرتقي 

من  جميعاً  اإليه  ن�سبو  ما  اإىل  واملجتمع  بالبالد 

اإ�ستقرار وعدالة اإجتماعية ورقي.

يف  للمثالية  مكان  ال  اأن  بالطبع،  اأدرك  وكنت 

ال�سيا�سة  تتداخل  حيث  جمتمعنا  مثل  جمتمع 

بالطائفية، وتزدحم احل�سابات اخلارجية على اأر�سنا، 

وال تكون الغلبة بال�سرورة للغة املنطق والعقل.

خالل  حتقق  مبا  جلللردة  هنا،  املجال  يت�سع  لن 

بد  ال  كان  واإن  يتحقق،  مل  ومبا  الت�سع،  ال�سنني 

بع�س  واملعطيات.  احلقائق  ببع�س  التذكري  من 

املحطات كان م�سدر اإعتزاز وفخر للبنان، وبع�سها 

االآخر لّونه احلزن واالأمل والدماء.

املحطات  بع�س  تلّم�س  اإىل  بالذاكرة  اأدعوكم 

موقعه  ا�ستعاد  العهد،  هذا  يف  فلبنان  امل�سيئة: 

اأّهله  اأمني  با�ستقرار  َنِعم  والعامل،  حميطه  يف 

واالأحللداث  واللقاءات  املللوؤمتللرات  اأهللم  الإ�ست�سافة 

العربية  القمتني  اأبرزها  ولعل  والعاملية،  العربية 

والفرنكوفونية العام 2002، حتى �ساقت روزنامة 

االأحداث املميزة باملواعيد.

تاريخياً،  اإجنلللازاً  حقق  العهد،  هللذا  يف  ولبنان 

االإحتالل  من  اأر�سه  من  االأكللرب  الق�سم  حترير  هو 

االإ�سرائيلي، فيما مل تتمكن، ويا لالأ�سف، القرارات 

الدولية من اإزاحة هذا النري عن حدودنا. 



لبنان

يف هذ� �لعهد 

حقق �إجناز�ً 

تاريخياً

هو حترير 

�لق�سم �الأكرب 

من �أر�سه 

من �الحتالل 

�الإ�سر�ئيلي

�إن وطناً �سغري�ً 

ال يعني وطناً 

جمرد�ً من 

�لقوة بل �إن كل 

قوته تكمن 

يف �لتم�سك 

بحقوقه

ودفاعه عنها
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ومل يكن هذا االإجناز ليتحقق 

الوطنية  املللقللاومللة  للللوال 

وقيادتها احلكيمة وال�سجاعة، 

و�لللسلللواعلللد امللللقلللاوملللني 

اجلي�س  و�سندها  اللبنانيني 

الوطني الذي كان يل �سرف 

توحيده،  واإعللللادة  قيادته 

اأقدام  حتت  االر�للس  تزلزل 

اإىل  مرغماً  وتدفعه  العدو، 

االندحار.

ثللمللن  اأن  �لللسلللك  وال 

واإن  غالياً،  كان  االإنت�سارات 

حتقق،  مبا  يقا�س  ال  كللان 

ذكراهم،  اليوم  اأحيي  الذين  ال�سهداء  اآالف  ف�سقط 

واأ�سر مئات االأبطال ال�سرفاء، الذين ا�ستعدنا كوكبة 

منهم، ونتطلع اإىل اليوم القريب الذي �سن�ستعيد 

من تبقى منهم.

اأجل حقنا يف  فنا�سلنا من  باالأر�س،  نكتف  ومل 

العدو،  اأعني  حتت  الوزاين  مياه  واإ�ستعدنا  املياه، 

وطناً  يعني  ال  �سغرياً  وطناً  اأن  وللعامل،  له  لنوؤكد 

كه  جمرداً من القوة، بل اإن كل قوته تكمن يف مت�سّ

يف حقوقه، ودفاعه امل�ستميت عنها.

وهذا الت�سميم بالذات، كان وراء ا�ستعادتنا ثمانية 

ع�سر مليوناً من االأمتار املربعة من اأر�س اجلنوب 

بعد �سهرين على �سدور قرار جمل�س االأمن الدويل 

الذي اأقر االإن�سحاب االإ�سرائيلي، والذي حتّفظنا عنه 

اآنذاك على الرغم من ال�سغط الذي مار�سته علينا 

االإدارة االأمريكية ع�سية �سدوره ومت�سكنا باملطالبة 

فكان  الوطن،  اأر�س  من  تراب  حبة  كل  يف  بحقنا 

اأن تبقى  االإرادة يجب  اأردناه. وهذه  لنا ما 

املطالبة  يف  لن�ستمر  فينا  حّية 

املحتلة  اأر�سنا  باإ�ستعادة 

يف مزارع �سبعا 

وتالل كفر�سوبا ومياهنا، والتي لن يكتمل التحرير 

من دونها.

تعزيزاً  �سهد  الللعللهللد،  هلللذا  يف  ولللبللنللان 

اإنتخابات  ملرتني  فاأجريت  للدميقراطية، 

فيها  قللال  واإخللتلليللاريللة،  وبلدية  نيابية 

�ساب  مما  بالرغم  كلمتهم  اللبنانيون 

ثغر  من  النيابية  االإنتخابات  قانون 

�سعينا اإىل تفاديها العام 2005، 

النواب  جمل�س  اإىل  فكتبنا 

لعلنا نتمكن من ت�سحيح 

مو�سع  بللللات  خلللللل 

للجميع.  �سكوى 

�سعينا  لكن 

مل يلَق 



التجاوب املطلوب. ولعل اأحد وجوه اأزمتنا ال�سيا�سية 

الراهنة غياب التمثيل ال�سعبي احلقيقي. وت�ساف 

اجنازات  التي ذكرت،  اإىل هذه املحطات امل�سيئة 

وغريها،  والرتبية  وال�سحة  اخلللدمللات  يف  كبرية 

�ستكون هناك بالتاأكيد منا�سبة ملراجعتها حتى ال 

متحوها قتامة املرحلة التي نعي�سها وبع�س النيات 

ال�سيئة.

واإذا كنا حققنا بع�س االإجنازات الوطنية والقومية 

من  وغريهما  العام  وال�ساأن  ال�سيا�سة  يف  الكربى 

واالإ�سالح مل يكتمل.  التغيري  اأن حلم  اإال  املجاالت، 

�ست حجم العوائق من البداية، لذا اأكدت  وكنت حت�سّ

واالإرادة يف  النية  لدي  اأنه  الق�سم  لكم يف خطاب 

فم�سرية  �سحرية.  ع�سا  لدي  لي�س  ولكن  التغيري، 

الإ�ضالح ووجهت ب�ضغوط من هنا وهناك، وعقليات 

على  احلللفللاظ  حتلللاول  وم�سالح  التغيري  تللخللاف 

املكت�سبات القدمية. وخري دليل على ذلك، عرقلة 

تنفيذ قانون »و�سيط اجلمهورية« الذي اأردنا منه، 

�ساأننا �ساأن دول كثرية تعتمده، اأن يكون ج�سر عبور 

الر�سوة  من  بعيداً  دولته  واإدارات  املواطن  بني 

والف�ساد واالإبتزاز.

وتعرثت م�سريتنا كذلك يف االإمناء املتوازن ويف 

اأن  ومع  االإجتماعية.  الرعاية  م�ساريع  اإ�ستكمال 

اأقرا  ال�سحية  والبطاقة  ال�سيخوخة  �سمان  قانوين 

اإال اأنهما مل يريا النور اإىل اليوم. وعلى الرغم من 

اإقرار اخلطة الع�سرية للمياه، مل نتمكن اإال من اإجناز 

�سد مائي واحد وهو �سد �سربوح. 

�أيها �للبنانيون

وطنكم كان هدفاً ملوؤامرة كبرية، وال 

يزال منذ اإغتيال ال�سهيد رفيق 

االأحزان  دقت  احلريري. 

بيوت  اأبلللللواب 

وطنية  �سخ�سيات  املوؤامرة  وخطفت  الكثريين، 

بعدما  البالد،  واالأمن يف  االإ�ستقرار  واإهتز  واأبرياء، 

كانت منظمة االأنرتبول الدولية قد �سنفت لبنان 

االأكرث  الدول  بني  االأوىل  املرتبة  يف  ال�سنة،  تلك 

اأمناً وا�ستقراراً يف العامل.

العدالة  تكون  اأن  اإىل  معكم  نتطلع  اأنللنللا  اإال 

الدولية، كما اأردناها منذ اللحظة االأوىل، بعيدة من 

اأوقع  الذي  اخللل  فت�سحح  واالإنتقائية،  الت�سيي�س 

ما  واملدنيني  ال�ضباط  من  مبجموعة  حلق  ظلماً 

زالوا يف ال�سجن منذ اأكرث من �سنتني، من دون اأن 

توجه اليهم اأي تهمة، االأمر الذي يناق�س القوانني 

واحلقوق االإن�سانية التي تنادي باإحقاق احلق، بحيث 

الهدف  يكون  بل  جمرمون،  ويرباأ  اأبرياء،  يجرم  ال 

االأ�سمى للعدالة ك�سف احلقيقة املجردة و�سوالً اإىل 

معاقبة املرتكبني ومن يقف وراءهم.

�سرب  هو  اجلرائم  هذه  هدف  اأن  وا�سحاً  بدا  لقد 

لتمرير  اإرادتنا، متهيداً  واإ�سعاف  الوطنية  وحدتنا 

املوؤامرات، واأخطرها موؤامرة توطني الفل�سطينيني 

االأوىل  اإطاللتنا  منذ  واجهناها  والتي  لبنان،  يف 

يف  الفرنكوفونية  القمة  موؤمتر  يف  العامل  على 

ومل  امل�ساومة،  رف�سنا  والأننا  كندا.  يف  مونكتون 

نخ�سع لالإبتزاز، قوطعنا لل�سغط علينا، يف حماولة 

الرتاجع عن ثوابتنا.  اإىل  لعزلنا وترهيبنا ودفعنا 

�سمريي  ومن  دائماً،  منكم  اأ�ستمد  كنت  اأنني  اإال 

واإقتناعي، القوة واالإرادة واالإميان والت�سميم على 

املواجهة. فحافظنا على وحدتنا الوطنية وعي�سنا 

الوطني امل�سرتك، و�سورة لبنان الر�سالة يف تاآخي 

العائالت الروحية.

وملا كان طيف املوؤامرات ما زال خميماً على اأجواء 

الوطن، و�سبح الفتنة يق�س امل�ساجع، فخويف اأن 

وبدميومته،  الوطن  بهذا  بع�سنا  اإميللان  يتزعزع 

فريت�سي اأن يكون اأداة الإ�سقاطنا من الداخل، بعدما 

واحلروب،  والعزل  بال�ضغوط  ذلك  عن  اخلارج  عجز 

واآخرها حرب اإ�سرائيل الهمجية علينا يف �سيف 

منذ  اأكدنا  والتي   ،2006 العام 

الللليلللوم 

االأول لبدئها، اأن الغلبة �ستكون يف النهاية للبنان 

و�سعبه ومقاومته وجي�سه، وهكذا كان.

�أيها �للبنانيون

فيما تقبل املنطقة على حت�سريات ملوؤمتر اأعطي 

عنوان ال�سالم، يجب اأن يبقى ماثالً يف اأذهاننا اأن 

ال �سالم من دون حل �سامل وعادل ودائم يرتكز على 

اإحرتام قرارات ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة، ومعادلة 

االأر�س يف مقابل ال�سالم، واملبادرة العربية التي 

اأقررناها يف قمة بريوت العربية بعد اإ�سرارنا على 

اإ�سافة بند حق ال�سعب الفل�سطيني يف العودة اإىل 

متنها على الرغم من ممانعة بع�س الدول العربية. 

على  العدالة  اإنت�سرت  اإذا  اإال  اإ�ستقرار  وال  �سالم  وال 

االإرهاب الذي كنا ال�سباقني اإىل مواجهته مع بداية 

العام 2000. وتكررت املواجهة القا�سية والدموية 

اجلي�س  له  ت�سدى  حيث  املا�سي  الربيع  معه يف 

الوطني، باذالً ال�سهداء واجلرحى واملعوقني قرابني 

يف �سبيل احلفاظ على اأر�س لبنان ور�سائله.

�أيها �للبنانيون

اأن  علّي  حقكم  ومن  بعد؟  ماذا  ت�ساألونني:  قد 

اأ�سارحكم، كما كنت دائماً، واحداً منكم: ماذا ينتظر 

لبنان؟

من  املا�سية  ال�سنوات  مدى  على  جهدت  لقد 

اللبنانيني، وناديت باحلوار بني  اإعادة تالقي  اأجل 

الواحدة  واملبادرات  االإقرتاحات  وقدمت  القيادات، 

تلو االأخرى. اإال اأنني، ويا لالأ�سف، كنت اأواجه دوماً 

باإفرتاءات حيناً، واإ�ساءات اأحياناً. لكنني جتاوزت كل 

ذلك، ليقيني باأن م�سلحة لبنان ال تعلوها م�سالح 

االأ�سخا�س وح�ساباتهم املرحلية.

اأجدد  النجاة،  �سبل  تتلم�س  البالد  وفيما  اليوم، 

ال�سعي حتى  اأوا�سل  باأن  واأمامكم  اهلل  اأمام  عهدي 

على  املحافظة  اأجللل  من  واليتي  من  دقيقة  اآخللر 

ر�سالته  وعلى  واإ�ستقراره،  واأمنه  لبنان  وحللدة 

اأن  اإجراء ميكن  واأي  العامل.  املميزة يف  االإن�سانية 

اأتخذه اإذا ما تعذر علّي ت�سليم م�سوؤوليتي 

ر�سالة اال�ستقالل
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»و�سيط 

�جلمهورية« 

�أردنا منه 

ج�سر عبور 

بني �ملو�طن 

و�إد�ر�ت دولته 

بعيد�ً من 

�لر�سوة و�لف�ساد 

و�البتز�ز

�مل�سوؤولية 

خدمة ولي�ست 

فر�سة لالرتز�ق 

و�لت�سلط ولبنان 

�ملوحد يعي�س 

فيه �أبناوؤه 

بكر�مة �ساخمني 

كاأرز لبنان 
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الد�ستورية اإىل رئي�س وفاقي تلتف حوله الغالبية 

العظمى من اللبنانيني، �سيعك�س اإرادتكم يف اأن 

يبقى وطنكم مرفوع الراأ�س وعايل اجلبني، وقوياً 

العربي  اإنتمائه  يف  ل�سعف  مكان  وال  ومتما�سكاً، 

التي  االإ�سرتاتيجية  خياراته  يف  تردد  اأو  والقومي 

اإرتكزت على االإميان بلبنان الواحد املوّحد ب�سعبه 

ومبقاومته  الوطني  بجي�سه  القوي  وموؤ�س�ساته، 

ال�سقيقة  الدول  مع  بعالقاته  واملح�سن  البا�سلة، 

ال�سقيقة  املميزة مع  االأخوة  وبروابط  وال�سديقة، 

من  كل  قرار  وحرية  وكرامة  �سيادة  �سمن  �سوريا 

البلدين ال�سقيقني.

�أيها �للبنانيون

م�سرية طويلة قادتني اإىل االإن�سمام اإىل �سفوف 

اجلي�س �سابطاً يف خدمة اأر�سي و�سعبي. ثم قائداً 

للجي�س نا�سل من اأجل توحيده على عقيدة وطنية، 

اأال  واأمامكم  اهلل  اأمام  التزمت  ذلك  وعندما حتقق 

تتكرر احلروب االأهلية التي عاناها لبنان يف تاريخه 

القدمي واحلديث. واإذا كان البع�س �سكك اآنذاك يف 

ال�سنوات  فللاإن  وعللدي،  التزام  على  قدرتي  مدى 

التاريخ  ذلللك  منذ  اإنق�ست  التي  ع�سرة  ال�سبع 

اأثبتت اأين كنت على حق، فلم تقع اأي حرب اأهلية 

بني اللبنانيني على الرغم من الهزات االأمنية التي 

توالت يف االأعوام الثالثة املا�سية.

وعندما رفعتني ثقتكم اإىل ال�سدة الرئا�سية كان 

�سراع  �سد  القا�سية  املواجهات  اأخو�س  اأن  قدري 

مت�سلحاً  ف�سمدت  والفنت،  واملوؤامرات  امل�سالح 

بهذه الثقة، يف وجه ال�ضغوط الدولية والإقليمية 

وبع�س الداخل حتى الدقيقة االأخرية من عهدي.

�أيها �للبنانيون

كما  احلكم  اأنتم  كنتم  اإذا 

منذ  خاطبتكم 

اليوم  فلكم  م�سوؤولياتي،  لت�سّلمي  االأول  اليوم 

الت�سع  ال�سنني  يت�سفح  عللادالً  حكماً  تكونوا  اأن 

بع�س  تعمية  عينيه  عن  ويك�سح  مبو�سوعية، 

الظروف  وهول  الرتا�سق،  و�سجيج  املاأجور،  االإعالم 

التي نعي�سها، ليتلم�س �سدق النيات و�سالبة اإرادة 

حقول  وخطورة  التغيري،  وعللزم  باحلق،  التم�سك 

االألغام التي جنتازها.

وما �ستكت�سفونه هو اأنني مل اأنكث بعهدي معكم، 

وحبي لكم، وت�سحياتي من اأجلكم. وبقيت، اأنا اأنا، 

اإن�ساناً لبنانياً �سادقاً و�سريفاً، ي�سهل عليه املوت 

من اأجل اأر�سه و�سعبه، ويرف�س الركوع واالإ�ست�سالم 

لالإبتزاز والرتهيب والرتغيب من اأي جهة اأتت.

�أيها �للبنانيون

فر�سة  ولي�س  خدمة  امل�سوؤولية  فهمت  لقد 

اأال  الوحيد  هللديف  وكللان  والت�سلط،  لللالإرتللزاق 

يكون وطنكم م�ستفرداً اأو �سعيفاً، بل عملت 

ليكون لبنانكم �سيداً حراً وم�ستقالً وموحداً 

يعي�س فيه اأبناوؤه بكرامة، اأ�سياداً على 

و�ساخمني  فيها  متجذرين  اأر�سهم، 

كاأرز لبنان.

ع�ستم

وعا�س لبنان







اأّما  وموقف،  كلمة  الع�سكريون  اأيها  معكم  ويل  اإال  الذكرى،  هذه  لتمّر  تكن  مل 

تراب هذا  مّنة على  دون  اأُهرقت من  التي  الطاهرة  لدمائكم  الكلمة فهي حتية 

الوطن ت�سقي �سهوله وثغوره حريًة وثقًة واأماناً، وتروي اأرزه عّزة و�سموداً! 

ونحن يف زمن االإ�ستقالل، نوؤكد معكم، اأن هذا االإ�ستقالل هو جهد يومي متوا�سل، 

للبناء يف وجه فل�سفة الهدم، للحقيقة يف مواجهة لوثة الكذب واخليانة، وللمقاتل 

ر وال�سرب، والدقة يف التمييز  ال�سريف الذي يذود ويقود �سعبه على �سبل التب�سّ

القاتل  مواجهة  يف  املقاتل  لهذا  والتائه،  اخلائن  وبني  وال�سديق،  العدو  بني 

اخلوف  بث  على  عمل  اأو  واأر�سنا  �سبابنا  اغتيال  اىل  �سعى  واإن  الذي  ال�سافل 

واالأجدى،  االأقللوى  واأنتم  وتعاقبون  تقت�سون  فاإنكم  جمتمعنا،  يف  واالإرهللاب 

متا�سكت �سفوفكم اأكرث بوا�سطة الدم املهراق على مذبح الوطن.

اأنتم اأيها الع�سكريون قيادة و�سباطاً واأفراداً، اأثبتم يف كل الظروف، 

ومبناقبيتكم  وعللزملله  �سليمان  مي�سال  العماد  قائدكم  بحكمة 

وان�سباطكم، اأنكم احلاجة وال�سرورة، اأنتم احلاجة الوطنية االأوىل اىل 

حماية االأر�س وال�سعب، واأنتم ال�سرورة الق�سوى واالأ�سا�سية التي ال 

ت�ساهيها قوة لتثبيت ال�سلم والثقة بلبنان قوي.

قواكم  لتعزيز  دوماً،  كما  معاً  ن�سعى  اأن  وعهد،  وعد  واإليكم مني 

و�سّد اأزركم، ومّدكم بعدة وعتاٍد اإ�سافيني، فتجمعوا بني ُبنيتكم 

التي قاتلتم بها االإرهاب وبنائكم الذي يجعل منكم جي�ساً يف 

م�ساف اجليو�س املتطورة واحلديثة.

وبحراً  الت�سحيات،  من  ين�سب  ال  معيناً  اجلي�س...  وليبَق 

هادراً بالعطاءات!

عا�س �جلي�س

عا�س لبنان

وزير الدفاع الوطني

�أنتم �حلاجة �لوطنية �الأوىل

�ىل حماية �الأر�س و�ل�سعب

ت�رشين2/ كانون1

مقال الوزير
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ت�رشين2/ كانون1

اأمر اليوم

�لعماد �سليمان للع�سكريني يف »�أمر �ليوم«
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�أ�سغو� �ىل ند�ء �لو�جب   وذودو� عن وطنكم



�أ�سغو� �ىل ند�ء �لو�جب   وذودو� عن وطنكم

�أيها �لع�سكريون

وعيون  العام  هذا  اال�ستقالل  عيد  علينا  يطل 

والرجاء  االأمل  ميالأها  اإليكم،  �ساخ�سة  اللبنانيني 

اجل�سام،  الت�سحيات  بذلت  التي  مبوؤ�س�ستكم 

خالل  االأبللرار،  �سهدائها  بدماء  اال�ستقالل  وعّمدت 

الت�سدي للعدوان االإ�سرائيلي يف حرب متوز، ويف 

لقد  القريب.  باالأم�س  الللدويل  االإرهللاب  مواجهة 

البالد،  يف  االأهلي  ال�سلم  م�سرية  على  حافظتم 

والبقاع  ال�سمال  يف  الوطنيلة  ال�سليادة  وحققتم 

كما   عقود،  ثالثة  من  الأكللرث  غياب  بعد  واجلنوب 

ال�سمانة  اأنكم  م�سريي  ا�ستحقاق  غري  يف  اأثبّتم 

و�سالمتهم،  واأمنهم  املواطنني  حلرية  احلقيقية 

الوطن  اإنقاذ  يف  جهودكم  لتثمر  الوقت  حان  وقد 

وحتقيق اال�ستقرار النهائي املن�سود.

اأيها ال�سباط والع�سكريون

دوركم الوطني متليه عليكم دماء ال�سهداء، وثقة 

املعني  جانبكم  اإىل  �سيبقون  الذين  املواطنني 

اإىل  يدعونكم  وهم  اأبداً،  يخذلوكم  ولن  والن�سري، 

على  التعديات  ومنع  وا�ستقرارهم  اأمنهم  �سون 

املوؤ�س�سات  على  واحلفاظ  واأرزاقللهللم،  اأرواحللهللم 

اأيديكم ل�سرب  العامة واخلا�سة، كما ي�سّدون على 

كل من ت�سّول له نف�سه تعكري �سفو االأمن، وامل�ّس 

االأمن  على  اعتداء  اأي  اأن  واعلموا  االآخرين،  بحرية 

هو خيانة وطنية، وكل �سالح يوجه اإىل الداخل هو 

�سالح خائن، فالوطن على املحّك، واأنتم ُحماته، فال 

تتهاونوا وال ت�ستكينوا، اإذ �سيخرج لبنان اأقوى من 

ذي قبل فخوراً بت�سحياتكم وتفانيكم.

كنتم مثاالً يف الوحدة الوطنية، فال تعريوا اآذاناً 

من  وتف�سريه  الد�ستور  تطبيق  حول  يح�سل  ملا 

اأجزاٍء  اإىل  البالد  م  تق�سّ تكاد  واجتهادات  جتاذبات 

الوطن،  ونداء  الواجب  نداء  اإىل  اأ�سغوا  متناثرة. 

عن  وذودوا  بالدكم،  وعلم  مكم  َق�سَ على  حافظوا 

وطنكم لبنان.

»لقد �أثبتم يف غري 

��ستحقاق م�سريي �أنكم 

ال�سمانة احلقيقية حلرية 

�ملو�طنني و�أمنهم 

و�سالمتهم، وقد حان �لوقت 

لتثمر جهودكم يف �إنقاذ 

�لوطن وحتقيق �ال�ستقر�ر 

�لنهائي �ملن�سود«. بهذه 

�لكلمات خاطب قائد �جلي�س 

�لعماد مي�سال �سليمان 

�لع�سكريني يف »�أمر �ليوم« 

مبنا�سبة �لذكرى �لر�بعة 

و�ل�ستني لعيد �ال�ستقالل، �لذي 

حّل بينما �لبالد ت�سهد �أزمة 

�سيا�سية حادة.

�لعماد �سليمان �سدد على 

�الآمال �لتي يعّلقها �للبنانيون 

على جي�سهم خ�سو�ساً يف هذه 

�ملرحلة �ل�سعبة.

هنا ن�س »�أمر �ليوم«.
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ت�رشين2/ كانون1

ا�ستقباالت الوزير

وزير �لدفاع �لوطني ي�ستقبل نظريه �الأملاين

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني 

اليا�س املّر، نظريه االأملاين فرانز - 

جوزف جنغ على راأ�س وفد ع�سكري 

واإعالمي.

... و�ملمثل �ل�سخ�سي لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة... و�ل�سفري �المريكي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، �سفري الواليات املتحدة االمريكية يف لبنان 

ال�سيد جيفري فيلتمان وعر�س معه التطورات. 

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، املمثل ال�سخ�سي لالأمني العام لالأمم املتحدة 

خ�سو�ساً  العامة،  االأو�ساع  يف  التداول  ومّت  بيدر�سون،  غري  ال�سيد  لبنان  يف 

التقرير الثاين ال�سادر حول تنفيذ القرار 1701.

... وقائد قو�ت 

�الأمم �ملتحدة

ا�ستقبل الوزير املر، قائد القوة 

الدولية املعززة يف اجلنوب اجلرنال 

كالوديو غراتزيانو. وتناول البحث 

عمل »اليونيفيل« يف اجلنوب 

وتطبيق القرار 1701.
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ت�رشين2/ كانون1

زيارات القائد

مبنا�سبة عيد اال�ستقالل، زار قائد اجلي�س 

العماد مي�سال �سليمان على راأ�س وفد �سم اأع�ساء 

املجل�س الع�سكري، الق�سر اجلمهوري يف بعبدا، 

حيث قّدم التهاين بالعيد اىل فخامة رئي�س 

اجلمهورية العماد اإميل حلود، ويف االإطار نف�سه 

قّدم التهاين اىل دولة رئي�س جمل�س النواب 

االأ�ستاذ نبيه بري، واىل دولة رئي�س جمل�س 

الوزراء االأ�ستاذ فوؤاد ال�سنيورة، ثم انتقل اىل 

الرابية وقّدم التهاين اىل دولة نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني االأ�ستاذ 

اليا�س املر.

�لعماد �سليمان و�ملجل�س �لع�سكري هناأو� �لروؤ�ساء ووزير �لدفاع مبنا�سبة �ال�ستقالل

ا�ستقبل الرئي�س امل�سري ح�سني مبارك قائد 

اجلي�س اللبناين العماد مي�سال �سليمان خالل 

زيارة ر�سمية قام بها اىل م�سر تلبية لدعوة من 

الفريق �سامي عنان رئي�س اأركان حرب القوات 

امل�سلحة امل�سرية، مّت خاللها بحث �سبل تفعيل 

العالقات والتعاون بني اجلي�سني ال�سديقني.

�لرئي�س مبارك ��ستقبل

�لعماد مي�سال �سليمان
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ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفري �سوي�سرا 

ال�سيد فرن�سوا بارا�س، وتناول 

البحث االأو�ساع العامة يف البالد.

... و�ل�سفري

�ل�سوي�سري

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري الواليات املتحدة 

االأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان، 

ومّت التداول يف الو�سع العام.

... و�ل�سفري

�الأمريكي

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان يف مكتبه يف الريزة، 

�سفري كندا يف لبنان ال�سيد لوي�س 

دي لورمييه، يرافقه امللحق 

الع�سكري املقدم جان بيار برجورون، 

وتناول البحث الو�سع العام يف 

البالد.

قائد �جلي�س

ي�ستقبل

�ل�سفري �لكندي

ت�رشين2/ كانون1

ا�ستقباالت القائد
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ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، يف 

مكتبه يف الريزة، �سفري اأندوني�سيا 

ال�سيد باغا�س اأب�سورو يرافقه 

القائم باأعمال ال�سفارة اأنينديتا 

هارموريتي اأك�سيوما وقائد الوحدة 

االأندوني�سية العاملة يف اإطار 

اليونيفيل العقيد �سورواهادي وجنل 

الرئي�س االأندوني�سي املالزم االأول 

اأغو�س هارموريتي يودهو يونو، يف 

زيارة بروتوكولية ملنا�سبة تبديل 

الوحدة االأندوني�سية.

... و�ل�سفري

�الأندوني�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري ت�سيلي ال�سيد 

فيلبي دي مون�سو، وبحثا يف 

االأو�ساع العامة.

... و�ل�سفري

�لت�سيلي

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري الكويت ال�سيد 

عبد العال �سليمان القناعي، يرافقه 

امللحق الع�سكري العميد الركن 

اأحمد �سليمان اخلبيزي، يف زيارة 

بروتوكولية.

... و�ل�سفري

�لكويتي

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفرية ا�سرتاليا ال�سيدة 

ليندل �ساك�س، يرافقها امللحق 

الع�سكري العقيد رودجر �ساناهان. 

وجرى التداول يف االأو�ساع العامة.

... و�ل�سفرية

�الأ�سرت�لية
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ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً من الربملان 

االأملاين من جمموعة الربملانيني 

الدميقراطيني امل�سيحيني، �سم 

نائب رئي�س جلنة اخلارجية والدفاع، 

ال�سيد اندريا�س �سكوكنهوف وع�سو 

جلنة اخلارجية ال�سيد برند �سميد 

بوير، يرافقهما ال�سفري االأملاين 

ال�سيد هانز جورغ هابر، ومت التداول 

يف الو�سع العام يف البالد.

ً ... ووفد�

برملانياً

�أملانياً

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س يف 

مكتبه يف الريزة، م�ساعد وزير 

الدفاع االأمريكي ال�سفري ايدملان، 

يرافقه ال�سفري االأمريكي ال�سيد 

جيفري فيلتمان. وجرى البحث يف 

�سبل تعزيز التعاون بني اجلي�سني 

اللبناين واالأمريكي.

... وم�ساعد

وزير �لدفاع

�الأمريكي

اإ�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، وفداً رئا�سياً �سوي�سرياً 

برئا�سة ال�سيد ديديه بفرتر، وجرى 

البحث يف ال�سوؤون العامة.

... ووفد�ً رئا�سياً 

�سوي�سرياً

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، يف 

مكتبه يف الريزة، نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء القطري وزير 

ال�سناعة والطاقة عبداهلل العطية، 

وتناول البحث االأو�ساع العامة يف 

البالد .

... ونائب رئي�س

جمل�س �لوزر�ء

�لقطري
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ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، رئي�س اخللية 

ال�سرتاتيجية يف االأمم املتحدة 

اجلرنال برونو نوفو على راأ�س وفد، 

رافقه قائد قوات اليونيفيل اجلرنال 

كالوديو غراتزيانو وم�ست�ساره 

ال�سيا�سي ميلو�س �سرتوغر. وتناول 

البحث االأو�ساع العامة والتعاون بني 

اليونيفيل واجلي�س اللبناين.

... ورئي�س �خللية 

�ل�سرت�تيجية

يف �الأمم �ملتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة،  مدير مكتب االأمني 

العام جلامعة الدول العربية ال�سفري 

ه�سام يو�سف، وجرى التداول يف 

الو�سع العام.

... ومدير

مكتب �الأمني �لعام 

جلامعة �لدول �لعربية

ا�ستقبل العماد �سليمان، يف مكتبه 

يف الريزة، مدير ال�سرق االأو�سط 

والبحر املتو�سط يف وزارة اخلارجية 

االإيطالية واملبعوث اخلا�س لوزير 

خارجية ايطاليا ال�سيد �سيزار 

رغاليني، يرافقه كل من ال�سفري 

غربيال كيكيا وامللحق الع�سكري 

العقيد روزاريو مو�سكيال.

ً ... ووفد�

�إيطالياً

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، القائم باالأعمال لدى 

�سفارة بلجيكا يف لبنان ال�سيد 

جوهان فركامان، يف زيارة 

بروتوكولية.

... و�لقائم

باالأعمال �لبلجيكي
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ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة،  

وفداً من الرابطة اللبنانية برئا�سة 

ال�سفري ال�سابق فوؤاد الرتك.

... ووفد�ً من

�لر�بطة �للبنانية

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة،  وفد الرابطة املارونية 

برئا�سة الدكتور جوزيف طربيه، 

وتناول البحث االأو�ساع العامة.

... ووفد

�لر�بطة �ملارونية

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، يف مكتبه يف الريزة،  

قائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة 

اجلرنال كالوديو غراتزيانو، وتناول 

البحث الو�سع العام و�سبل تفعيل 

التعاون بني اجلي�سني واليونيفيل.

... وقائد قو�ت �الأمم 

�ملتحدة �ملوؤقتة

يف لبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه 

يف الريزة، املمثل ال�سخ�سي لالأمني 

العام لالأمم املتحدة ال�سيد غري 

بيدر�سون، وتناول البحث االأو�ساع 

العامة يف البالد.

... و�ملمثل �ل�سخ�سي 

لالأمني �لعام

لالأمم �ملتحدة
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راجح،  اأنطوان  االأب  اجلامعة  رئي�س 

عن  فيها  اأعللرب  كلمة  األقى  الللذي 

التي  للت�سحيات  العميق  تقديره 

االإرهاب  مواجهة  اجلي�س يف  قدمها 

االأهلي  ال�سلم  واحلفاظ على م�سرية 

يف البالد. واأثنى على حكمة قيادته 

ب�سالح  للللللوطللن  انللتلل�للسللرت  الللتللي 

كل  يف  النبيلة  ال�سجاعة  املواقف 

االأزمات التي مّر بها.

ا�ستقبل العماد مي�سال �سليمان، 

يف مكتبه يف الريزة، وفد موؤ�س�سة 

العرفان الدرزية برئا�سة ال�سيخ 

علي زين الدين حيث اأ�ساد باالجناز 

الذي حققه اجلي�س يف مواجهة 

االرهاب، واأعرب عن دعمه وتقديره 

العميق ملواقفه الوطنية ال�سجاعة 

�سوناً لوحدة الوطن وحفاظاً على 

م�سرية ال�سلم االأهلي.

.. ووفد موؤ�س�سة

�لعرفان �لدرزية

... ووفد�ً من

�جلامعة �الأنطونية

يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

مكتبه يف الريزة، وفداً من اجلامعة 

يتقدمه  كافة،  بفروعها  االأنطونية 

حيث األقت كلمة هناأت فيها اجلي�س 

االإرهاب.  باالإنت�سار الذي حققه على 

اللبنانية  االأم  اإميللان  عن  واأعللربللت 

بقيادته  واعتزازها  بالدها،  بجي�س 

مهما  بللاأنلله  وقناعتها  احلكيمة، 

عظمت املخاطر فاإن اأبواب اجلحيم لن 

تقوى على اجلندي اللبناين، واأكدت 

واالإخال�س  الوفاء  كلمتها  ختام  يف 

لدماء �سهداء اجلي�س االأبرار.

... ووفد�ً من

حركة �الأم

يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

مكتبه يف الريزة، ال�سيدة اأمال عبد 

ال�ساتر على راأ�س وفد من حركة االأم، 

على راأ�س وفد من �سيدات الرابطة. 

وقد اأ�سادت ال�سيدة طياح بحكمة قائد 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وترّفع  اجلي�س 

عن ال�سغائر. كما عرّبت عن اعتزازها 

على  اجلي�س  حققه  الذي  باالنت�سار 

ثم  البارد،  نهر  معركة  يف  االإرهللاب 

قّدمت للقائد العلم اللبناين مطرزاً 

تقديراً  الللرابللطللة،  �سيدات  بللاأيللدي 

لت�سحيات الع�سكريني.

... ووفد�ً من

ر�بطة �الأ�سدقاء

يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

رابطة  رئي�سة  اللللريزة،  يف  مكتبه 

االأ�سدقاء ال�سيدة مارلني اإفرام طياح 
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ت�رشين2/ كانون1

جولة القائد

تفقد قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، الع�سكريني اجلرحى يف 

امل�ست�سفيات، الذين اأ�سيبوا خالل 

االأحداث يف خميم نهر البارد، 

حيث اطلع على اأو�ساعهم ال�سحية 

وحاجاتهم، ومتنى لهم ال�سفاء 

العاجل، ودعا اجلهات املعنية اىل 

بذل املزيد من اجلهود لتوفري 

العناية ال�سحية الالئقة بهم، موؤكداً 

اأن جناح اجلي�س يف حتقيق الن�سر 

على االإرهابيني يف نهر البارد، هو 

ثمرة الت�سحيات اجل�سام التي قّدمها 

الع�سكريون.

ونا�سد العماد قائد اجلي�س اأهايل 

الع�سكريني وعموم اأهايل منطقة 

ال�سمال التعايل على اجلراح ونبذ 

االأحقاد، مطالباً االأخوة الفل�سطينيني 

بالعمل الدوؤوب ملنع ح�سول ظواهر 

مماثلة لتنظيم »فتح اال�سالم«، وما 

نتج عنها من ا�ست�سهاد وجرح عدد 

كبري من الع�سكريني، بع�سهم ما 

يزال يف امل�ست�سفيات.

قائد �جلي�س يتفقد �جلرحى �لع�سكريني
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ت�رشين2/ كانون1

ن�ساطات رئي�س االأركان

رئي�س �الأركان ي�ستقبل وفد�ً من �ل�سليب �الأحمر �لدويل 

ا�ستقبل رئي�س االأركان اللواء الركن 

�سوقي امل�سري، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من ال�سليب االأحمر 

الدويل �سم كالً من ال�سيد جوردي 

رايك وال�سيدة �سريين بوليني. 

ومّت التباحث يف �سبل تفعيل 

امل�ساعدات االن�سانية.

... ووفد�ً �أمريكياً... ومدير مكتب منظمة �لتحرير �لفل�سطينية

ا�ستقبل رئي�س االأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

مدير مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان ال�سيد عبا�س زكي على 

راأ�س وفد فل�سطيني.

ا�ستقبل رئي�س االأركان، يف مكتبه يف الريزة، وفداً مدنياً اأمريكياً من �سركة 

وتناول  املروحّية.  الطائرات  بتاأهيل  املتخ�س�سة  اإكويبمانت«  »يونيفر�سال 

البحث �سبل التعاون بني اجلي�سني اللبناين وال�سركة املذكورة.

... ومفو�س 

�الأونرو�

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي 

امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

نائب مدير االأونروا ال�سيد �سفن 

برتل�سن ترافقه املحامية ماري 

�سيلي، وجرى التداول يف االأعمال 

اجلارية يف خميم نهر البارد.
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�سوقي  الللركللن  اللللللواء  االأركللللان  رئي�س  تفّقد 

يف  املنت�سرة  الع�سكرية  الللوحللدات  امل�سري،  

جال  حيث  الليطاين،  جنوب  احلدودية  املنطقة 

امليدانية  التدابري  على  واطلع  مراكزها  على 

والع�ضكريني  ال�ضباط  اىل  اجتمع  ثم  املتخذة، 

ونقل اليهم توجيهات قائد اجلي�س العماد مي�سال 

الدائم  التقّيد  بوجوب  �سليمان 

الللقللرار  تطبيق  مبللنللدرجللات 

التعاون  �سبل  وتعزيز   ،1701

املللتللحللدة  االأمم  قللللوات  ملللع 

وتفعيل  لبنان،  يف  املوؤقتة 

اأي  الدفاعية ملواجهة  االإجراءات 

ال�سيادة  على  اعتداء  اأو  خللرق 

باأمن  اإخللالل  اأي  ومنع  اللبنانية، 

واأي  وا�للسللتللقللرارهللم،  اجلللنللوبلليللني 

ونّوه  �ضرعي.  غري  ع�ضكري  ن�ضاط 

الع�سكريني  بجهود  االأركللان  رئي�س 

وت�سحياهم، داعياً اإياهم اىل املزيد 

لال�ستجابة  واجلهوزية  اليقظة  من 

على  اأكانت  كافة،  الوطنية  للمهام 

احلدود اأم يف الداخل.

اللواء  االأركان  رئي�س  تفّقد  كذلك، 

احلر�س  لواء  امل�سري،  �سوقي  الركن 

اجلمهوري يف بعبدا، حيث نقل اىل 

قائد  توجيهات  وع�سكرييه  �سباطه 

اجلي�س العماد مي�سال �سليمان التي 

ت�سمنت ما يلي:

- الدعوة لال�ستمرار بتنفيذ املهام 

لتنفيذ  واال�ستعداد  اليهم  املوكلة 

رفاقهم  جانب  اىل  ا�سافية  مهام 

االأمنية  االأجهزة  وباقي  اجلي�س  يف 

النتخاب  املجال  اإتاحة  بغية  االأخرى، 

للجمهورية  جللديللد  رئلليلل�للس 

وباأ�سرع وقت ممكن.

حاجة  هو  االأمن  اأن  التاأكيد   -

املواطنني  جلميع  اأ�سا�سية 

اأحياناً،  الرغيف  ياأتي قبل  وقد 

تعزيز  اىل  القيادة  و�ستعمد 

التدابري واالإجراءات االأمنية وفقاً للحاجة، كما داأبت 

على فعله طوال ال�سنوات املا�سية.

والتزام  اجلمهوري،  احلر�س  لواء  باأداء  التنويه   -

عنا�سره الثوابت املتعلقة باالبتعاد عن التجاذبات 

االأهلي  ال�سلم  م�سرية  على  واحلفاظ  ال�سيا�سية، 

ووحدة املوؤ�س�سة الع�سكرية والوحدة الوطنية.

رئي�س �الأركان يتفقد �لوحد�ت �لع�سكرية

�ملنت�سرة جنوب �لليطاين ولو�ء �حلر�س �جلمهوري يف بعبد�
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ت�رشين2/ كانون1

ذكرى اال�ستقالل

احتفلت قيادة اجلي�س بالذكرى الرابعة وال�ستني لال�ستقالل بتكرمي ال�سهداء 

وتالوة »اأمر اليوم« يف وزارة الدفاع وقيادات املناطق الع�سكرية والثكنات.

االحتفال املركزي كان يف وزارة الدفاع يف الريزة حيث و�سع قائد اجلي�س 

العماد مي�سال �سليمان اإكليالً من الزهر على اللوحة التي حتمل اأ�سماء �سهداء 

يف  الكبرية  لت�سحياتهم  وتقديراً  الطاهرة  الأرواحهم  تكرمياً  ال�سرف  �ساحة 

�سبيل الوطن.

احتفال  ال�سهداء،  لوحة  على  الزهر  اإكليل  اجلي�س  قائد  و�سع  �سبق  وكان 

املديريات  وقادة  ونوابه  امل�سري  �سوقي  الركن  اللواء  االأركان  رئي�س  ح�سره 

قيادة �جلي�س 

كّرمت �ل�سهد�ء 

و�لعماد �سليمان 

و�سع �إكليالً على 

لوحة �ل�سهد�ء 

يف �لريزة

�حتفاالت �ال�ستقالل
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واالأجهزة والوحدات و�سباطها واملوظفون املدنيون التابعون لها، حيث جرت 

مرا�سم رفع العلم وتالوة »اأمر اليوم« ال�سادر باملنا�سبة، والذي اأكد فيه العماد 

�سليمان اأن الوطن »�سيخرج اأقوى من ذي قبل فخوراً بت�سحياتهم وتفانيهم« 

)ن�س »اأمر اليوم« يف مكان اآخر من العدد(.

االحتفال اختتم بعر�س ع�سكري �ساركت فيه الوحدات املتمركزة يف مبنى 

القيادة.

كذلك و�سع العميد الركن عبد الرحمن يو�سف اإكليالً من الزهر با�سم العماد 

قائد اجلي�س على مقربة ال�سهداء يف وزارة الدفاع يف الريزة.
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ويف االإطار نف�سه اأقيمت احتفاالت يف قيادات املناطق الع�سكرية وقيادتي 

الزهر على  اأكاليل  اليوم« وو�سعت  »اأمر  البحرية والربية، حيث تلي  القوات 

الن�سب التذكارية لل�سهداء.
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�أكاليل زهر 

على �أ�سرحة 

رجاالت 

�ال�ستقالل

يف �لذكرى 64 

لال�ستقالل

لال�ستقالل،  وال�ستني  الرابعة  الذكرى  يف 

العماد  اجلمهورية  لرئي�س  ممثلون  و�سع 

النواب  جمل�س  ولرئي�س  حللللود،  اإملليللل 

احلكومة  ولرئي�س  بللري،  نبيه  االأ�للسللتللاذ 

�سرائح  على  زهر  اأكاليل  ال�سنيورة،  فوؤاد 

رجاالت اال�ستقالل يف املناطق. وقد توىل 

يف  الثالثة  الروؤ�ساء  متثيل  ونللواب  وزراء 

من:  كل  �سرائح  �سملت  التي  االحتفاالت 

ال�سيخ ب�سارة اخلوري يف راأ�س النبع، عبد 

�سالم  �سائب  طرابل�س،  كرامي يف  احلميد 

حملة  يف  ال�سلح  ريللا�للس  ق�سق�س،  يف 

االأوزاعي، عادل ع�سريان يف �سيدا، �سربي 

يف  �سمعون  كميل  الهرمل،  يف  حمادة 

 - بريوت  �سهال يف  اأبو  حبيب  القمر،  دير 

بكفيا،  يف  اجلميل  بيار  ال�سيخ  البا�سورة، 

ال�سيخ  خلدة،  يف  اأر�للسللالن  جميد  االأمللري 

فرجنية  حميد  بريوت،  احلريري يف  رفيق 

ب�سامون،  يف  اال�ستقالل  وبيت  اإهدن،  يف 

وقلعة اال�ستقالل يف را�سيا.

احتفال  الظريف  حملة  يف  اأقيم  كذلك، 

مكان  يف  القائمة  التذكارية  اللوحة  اأمام 

معّو�س.  رينيه  ال�سهيد  الرئي�س  اغتيال 

فخر  االأمللري  متثال  اأمللام  احتفال  اأقيم  كما 

الوطني  الدفاع  وزارة  مدخل  على  الدين 

يف الريزة.
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ت�رشين2/ كانون1

وداع االأبطال
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ووّدعه لبنان...

الوفاء  �سليل  والت�سحية،  ال�سرف  اإب��ن 

لهذ�  وفاء  من  �أوتي  ما  بكل  لبنان  وّدعه 

�للو�ء �لركن �لفار�س �الأ�سيل �لنبيل... 

�للو�ء �لركن فرن�سو� �حلاج مدير �لعمليات 

يف �جلي�س �للبناين، وقبلها �ساغل �لكثري 

من �لوظائف �لكبرية، �أ�سلم للوطن عمره 

�سهيداً  روح���ه،  وهلل 

بطالً، متمماً موجبات 

ق�سمه باال�ست�سهاد.

هو �لذي وهب �جلي�س 

�أوتي  ما  كل  و�لوطن 

من عزم و�سجاعة ونبل 

وتو��سع.

�سهدت  ال���ذي  ه��و 

الت�سحية  �ساحات  له 

ور�يات �لفخر و�ملو�قف 

و�ملنعطفات  �حلرجة 

�خلطرة.

ال��ل��واء ال��رك��ن ال��ذي 

يف  �أ�سا�سياً  ركناً  كان 

املوؤ�س�سة  ب��ن��ي��ان 

وال�سابط  الع�سكرية، 

كل  يف  �لالمع  �لقائد 

�لناجح  مر�حل حياته، 

�مل�سوؤوليات  كل  يف 

عاتقه،  على  �مللقاة 

ال��غ��در  ي��د  قتلته 

ع�سر  �لثاين  �سباح 

الثاين  ال�سهر  م��ن 

عرب   ،2007 ع�����س��ر 

تفجري �سيارة مفخخة 

�ساحة  عند  ��ستهدفه 

ك��ان  فيما  ب��ع��ب��دا، 

منزله  م��ن  ينتقل 

يف  عمله  مركز  �ىل 

يرافقه  وكان  ال��رزة، 

علي  خراهلل  املعاون 

فا�ست�سهدا  ه��دوان، 

ا�ست�سهاد مدير العمليات

لبنان
جي�ساً و�سعباً و�أر�ساً و�سماء

يبكي �للو�ء �لركن �لبطل فرن�سو� �حلاج ومر�فقه

يوم �لود�ع عر�س وطني جّو�ل وماأمت عّز نظريه

قيادة �جلي�س �عتربت ��ستهد�فه ��ستهد�فاً للموؤ�س�سة:

م�سممون �أكرث

من اأي وقت م�سى

على بذل �لغايل

حفاظاً على �لوطن
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معاً.

هّزت  �سدمة،  من  �أكرب  كان  ��ست�سهاده 

�ىل  �سنو�ت  منذ  �ملتكئ  �لوطن  كيان 

�جلي�س، �ملتطلع �ىل �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 

�سمانة.

ا�ست�سهاده كان زلزاالً من احلزن والغ�سب 

يف كل ناحية من �أنحاء �لوطن.

اإعالن  اأي  �سبقت  واحل��داد  احلزن  معامل 

كل  قلب  يف  الكبر  الوجع  اإن��ه  ر�سمي، 

لبناين، �لوجع كان من تلقاء نف�سه كفيالً 

املعزين  من  طوف  االج��راءات:  كل  باتخاذ 

تدفق �ىل وز�رة �لدفاع و�ىل ذوي �ل�سهيد.

و�رتفعت  �ن�سحب  �الآتية  �الأعياد  فرح 

العلم  ال�سهيد،  �سور  احل���داد،  راي���ات 

�للبناين، �أعالم �جلي�س و�ليافطات، �إنه حزن 

عام يخ�س كل لبناين، و�للبنانيون جميعاً 

�سهرو� حزنهم وعرّبو� عنه.

�أّما �لت�سييع فكان عر�ساً وطنياً مل ي�سهد 

مطلع  �لن�سر  عر�س  �إال  مثيالً  لبنان  له 

�أيلول �لفائت.

�ملركزي  �لع�سكري  �مل�ست�سفى  من 

مرور�ً  �لبطل،  ر�أ�س  م�سقط  رمي�س  �ىل 

�مل�سرية  وحري�سا،  بعبد�  مبحطات 

�للبنانيون  �سّيعه  �ساعة.   13 ��ستمرت 

فَمن  و�ل�سماء،  �الأر�س  و�ساركتهم  جميعاً، 

اىل  ارتقى  االأر����ض  ه��ذه  يف  بطالً  ك��ان 

�ل�سماء...

َمن  يا  وداع��اً  الركن،  اللواء  اأيها  وداع��اً 

�سكن  َمن  يا  �لر�سالة،  قد�سية  دت  ج�سّ

�آخر  يف  و�أحالمه.  ودمه  �سلوعه  �لوطن 

»لبنان  قلت:  »�جلي�س«  مع  لك  مقابلة 

�أمانة يف �أعناقنا... و�سننجح«.

لرفاقك  ون��ع��ي��ده،  ك��الم��ك  ن�ستعيد 

ب�سالم  نف�سك  فلرتحت  عموماً،  وللبنانيني 

�أيها �لقائد �لنبيل... فاالأمانة يف �أيٍد �أمينة.

�لتحرير

تفّقد مكان اجلرمية وعّزى اأهل ال�سهيد

�لعماد �سليمان:

اجلي�ض اأقوى من اأي وقت م�سى ولن يخ�سع

دعا قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان اىل »عدم توظيف دماء اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا 

احلاج يف ال�سيا�سة، اأو يف حماولة الت�سكيك يف قدرة املوؤ�س�سة الع�سكرية«، موؤكداً اأن »االإرهاب 

مهما متادى يف غدره فلن ي�ستطيع اإخ�ساع اجلي�س وال�سعب«.

كالم العماد قائد اجلي�س جاء بعد تفقده مكان االنفجار الذي ا�ستهدف اللواء الركن ال�سهيد 

فرن�سوا احلاج ومرافقه املعاون ال�سهيد خرياهلل هدوان يف منطقة بعبدا، ثم تقدميه التعازي 

لعائلة ال�سهيد قائالً:

اأي وقت م�سى، الأن دماء ال�سهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج  اأقوى من  »اجلي�س اليوم هو 

هي اأمانة يف عنق كل �سابط وع�سكري، فال�سهيد الذي ان�سم اىل قافلة �سهداء اجلي�س منذ 

لبنان يف متوز  على  االإ�سرائيلي  للعدوان  الت�سدي  خالل  �سقطوا  الذين  تاأ�سي�سه، وحتديداً 

الع�سكرية  القريب، كان بطالً على امتداد م�سريته  االإرهاب باالأم�س  2006، ويف مواجهة 

ولي�س اليوم فقط، وكان على ا�ستعداد دائم للت�سحية حتى ال�سهادة.

من هنا اأدعو اىل عدم توظيف دماء ال�سهيد يف ال�سيا�سة اأو يف حماولة الت�سكيك بقدرة 

املوؤ�س�سة ال�سكرية، فهذه املوؤ�س�سة هي اأقوى من البارحة مبئات املرات، واإذا فقد اجلي�س 

اأحد اأبطاله الكبار وهو ال�سهيد فرن�سوا احلاج، فهنالك األف فرن�سوا يف اجلي�س، و�سرتون 

غداً اأن هوؤالء هم اأمناء على وحدة لبنان ودماء ال�سهداء التي اأك�سبت الوطن واجلي�س املزيد 

من القوة واملناعة، وجعلتنا اأكرث تالحماً ومتا�سكاً ملواجهة كل املخاطر وال�سعاب.

اأختم بالقول اإنه مهما متادى االإرهاب يف غدره واإجرامه، لن ي�ستطيع اإخ�ساع اجلي�س 

وال ال�سعب اللبناين، وعلى الرغم من حزننا الكبري على فقدان اللواء الركن فرن�سوا احلاج، 

والثقة والطماأنينة  االإنت�سار  اإرادة  فاإن �سهادته قد عززت قوتنا، ور�سخت يف نفو�سنا 

مب�ستقبل لبنان«.
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ا�ست�سهاد مدير العمليات

ومرافقه

يوم �لت�سييع... �مل�سهد و�حد

�ساحات يلّفها �حلزن 

والفتات حتيي

�ل�سهيد �لبطل

�نتماء�تهم  �للبنانيون مبختلف  �ل�سماء بكته بغز�رة وكذلك 

وميولهم وطو�ئفهم. جميعهم �ساركو� يف ود�ع �لبطل، وقد 

ا�ستهدفت  التي  االغتيال  جرمية  اإدان��ة  على  جميعاً  اتفقوا 

�ملعاون  ورفيقه  �حلاج  فرن�سو�  �لركن  �للو�ء  �لبطل  �ل�سهيد 

ال�سهيد خراهلل هدوان.

هائلة  ح�سود�ً  �ل�سهيد  �لركن  �للو�ء  جمع  دفنه  مر��سم  يف 

متثل خمتلف �سر�ئح �ملجتمع �للبناين، وقد و�كبت نع�سه 

طو�ل م�سرية �حلزن �لتي �متدت من بريوت �ىل حري�سا، فاإىل 

م�سقط ر�أ�س �ل�سهيد يف رمي�س عرب �ملنت وك�سرو�ن و�سيد� 

وطنياً  عر�ساً  �حلدث  فكان  م�سبوق،  غري  ماأمت  يف  و�جلنوب، 

جامعاً ال مياثله �سوى �لعر�س �لذي �سهده لبنان لدى عودة 

�أبطال �جلي�س من نهر �لبارد.

�ل�سهيد  �ملعاون  ورفيقه  �حلاج  فرن�سو�  �ل�سهيد  �لركن  �للو�ء  ت�سييع  بد�أ 

خراهلل هدوان يف ماأمتني، االأول يف حري�سا ومن ثم يف رمي�ض جنوباً وحّزين 

بقاعاً، و�سط �إعالن يوم حد�د وطني.

نقل  مر��سم  �أقيمت   )2007/12/14( �جلمعة  �سباح  و�لن�سف  �ل�سابعة  عند 

جثماين اللواء الركن ال�سهيد فرن�سوا احلاج ومرافقه املعاون ال�سهيد خراهلل 

هدو�ن من �مل�ست�سفى �لع�سكري ملفوَفني بالعلم �للبناين، فاأدت �سريتان 

من �للو�ء �لثاين مر��سم �لتكرمي، وعلى وقع مو�سيقى �جلي�س �للبناين ون�سيد 

�ملو�طنني.  من  ح�سد  و�سط  �ل�سهيدين  ذوو  يرت�أ�سه  �ملوكب  تقّدم  �ملوتى 

رفاق �ل�سالح حملو� �لنع�سني على �الأكف يف رحلة �لود�ع �الأخرية ووجوههم 

وذرف  الزغاريد  و�سط  بدارو  املوكب من طريق  وانطلق  احلزن.  غارقة يف 

�لدموع ونرث �الأرز و�لورد، ي�سق طريقه باجتاه �حلدث - �حلازمية - فبعبد� 

حيث منزل �للو�ء �لركن �ل�سهيد.

طو�ل �لطريق من بد�رو �ىل بعبد� كان �مل�سهد و�حد�ً: �ساحات يلّفها �حلزن، 

لل�سهيد  الوفاء  عبارات  حتمل  والفتات  البي�ساء،  ال�سرائط  تزّينها  و�سوارع 

�لبطل. �حل�سود �ل�سعبية كانت متالأ جو�نب �لطرقات تنتظر حتت �ملطر مرور 

موكب �لبطل لكي توؤدي له حتية �لود�ع �الأخري.

حري�سا: ماأمت عّز نظريه

وع�سكري  ر�سمي  مللاأمت  يف  لبنان  وّدع 

و�سيا�سي وديبلوما�سي و�سعبي عّز نظريه، 

الركن  اللواء  اجلي�س  يف  العمليات  مدير 

كبري  ح�سد  بح�سور  احلاج،  فرن�سوا  ال�سهيد 

ت به بازيليك �سيدة لبنان يف حري�سا  غ�سّ

من  الرغم  على  بها  املحيطة  وال�ساحات 

الطق�س العا�سف واملطر الذي مل يتوقف 

اجلميع  مللغللادرة  حتى  اجلللنللاز  بللدء  منذ 

البازيليك.

يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحاً و�سل 

فرن�سوا  ال�سهيد  الركن  اللللللواء  جثمان 

احلاج اىل بازيليك �سيدة لبنان و�سط حزن واأ�سى 

عارَمني. ولدى دخول اجلثمان على اأكتاف ال�ضباط 

رفاق ال�سهيد، عال ت�سفيق حاد ا�ستمر نحو خم�س 

و�سط  املذبح  اأمام  اجلثمان  و�سع  ريثما  دقائق 

الكني�سة. وتكّرر امل�سهد لدى دخول قائد اجلي�س 

العماد مي�سال �سليمان الذي لوحظ و�سوله بعد بدء 

ال�سالة بدقائق.

متثلت  الفاتيكان  من  لفتة  القدا�س  تخللت 

الكاردينال  الفاتيكان  دولة  �سّر  اأمني  ر�سالة  يف 

بنيديكتو�س  البابا  با�سم  برتوين  ترت�سيت�سيو 

والتي  �سفري  البطريرك  اىل  ع�سر  ال�ساد�س 

باللواء  وتعزية  خا�سة«  ر�سولية  »بركة  ت�سمنت 

يف  عميقة  و»م�ساركة  ال�سهيد 

املاأ�ساة التي حّلت مرة جديدة بلبنان«.

الكلمة  يف  اجلي�س  قيادة  تعّهدت  جهتها  من 

�سوقي  الركن  اللواء  االأركللان  رئي�س  األقاها  التي 

الوطن  عللن  الللدفللاع  م�سرية  موا�سلة  امل�سري 

ال�سهيد، ودعت »باإ�سم دم«  اللواء  وتوقيف قتلة 

تاريخي  »موقف  اىل  اللبنانيني  االأطراف  احلاج، 

�سجاع« واىل تنازالت تف�سي اىل م�ساحلة ووفاق 

من دون �ضروط م�ضبقة.

مر��سم �جلنازة

مار  الكاردينال  امللللاروين  البطريرك  تللراأ�للس 

ن�سراهلل بطر�س �سفري ال�سالة عن راحة نف�س اللواء 

املطرانان  وعاونه  احلاج  فرن�سوا  ال�سهيد  الركن 
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يف �ل�ساعة �لثامنة، و�سل �ملوكب �ىل م�ستديرة بعبد�، تتقدمه �لدر�جات 

�سر  خط  فوق  االأج��واء  يف  حتّلق  الع�سكرية  الطوافات  كانت  فيما  النارية، 

على  �لبطل  لريق�س  �لبلدة  مدخل  عند  �ل�سيارة  من  �لنع�س  �أُنزل  �ملوكب. 

اأكتاف رفاقه يف الطريق اىل منزله حيث كان ينتظره حمبوه الكرث من اأهل 

وجري�ن ورفاق ومو�طنني �أتو� من كل لبنان لود�عه.

�لطبول  قرع  ير�فقه  �ملدخل  حتى  �لنع�س  تقّدم  بطيئة،  بخطو�ت 

ومو�سيقى حلن �ملوت، فيما كان عنا�سر من �حلر�س �جلمهوري يوؤدون مر��سم 

�لتكرمي، يف مقابل تكرمي �سعبي من �ملحت�سدين �لذين كانو� ينرثون �لورد 

و�الأرز على نع�س �ل�سهيد و�سط نحيب وبكاء مرير. و�إذ �سق �لنع�س طريقه 

�ىل �سدر �لد�ر، بد�أت تتعاىل �الأ�سو�ت �ملوجوعة ت�سيد مباآثر �لبطل وتنعي 

رحيله، فيما كانت �لدموع �حلارة �أبلغ من �أي كالم قيل يف ود�عه.

غليل  ترو  مل  اأ�سرته،  ح�سن  يف  ال�سهيد  جثمان  ق�ساها  ق�سرة  حلظات 

يا  »�سيعانك  �الأ�سو�ت:  بد�أت تتعاىل  للمغادرة،  �ملوكب  ��ستعد  و�إذ  حمبيه، 

�لبطل  مع  �جلمع  ورق�س  حار�ً،  �لت�سفيق  وعال  بطل«...  يا  بطل...  يا  �آدمي 

رق�سة �لود�ع.

�أدى عنا�سر من �حلر�س �جلمهوري  �ال�ستقبال كذلك عند �ملغادرة  كما يف 

مر��سم �لتكرمي، قرعت �لطبول وعزفت �ملو�سيقى حلن �ملوت و�سط بكاء ثم 

يف  �لنع�س  و�سع 

لينطلق  �ل�سيارة 

توقف  هناك  بعبد�.  �ساحة  عند  �جلرمية  م�سرح  باجتاه  �ملوكب 

ورجال  باالأهايل  ت  غ�سّ �ساحة  يف  و�الأ�سدقاء  �الأهل  يحيطه  �لنع�س 

�لدين و�ملو�طنني �الآتني من �جلو�ر للقاء �لعري�س بنرث �الأرز و�لورود 

ارتفع  اأخ��رى،  مرة  الكني�سة.  جلر�ض  حزين  وقع  على  والدموع، 

�ل�سهيد على �الأكف، ر�ق�ساً، فيما عال �لت�سفيق و�نطلقت �لزغاريد 

حتيي �لبطل يف عر�سه.

كانت  لبنان يف حري�سا.  بازيليك - �سيدة  �الإنطالق باجتاه  عند 

يدفعها  باملوكب  �لتحقت  قد  �ملو�طنني  من  حت�سى  ال  ح�سود 

من  ��ست�سهد  �لتي  �لعليا  وباملثل  وبجي�سه  بالوطن  �إميانها 

�أجلها فرن�سو� �حلاج، و�نطلقت بعفويتها من خمتلف �ملناطق 

لبنان، مل متنعها  �سهيد  �لنع�س ترتحم على  و�لطو�ئف خلف 

من متابعة �مل�سرية غز�رة �الأمطار وال حدة �لطق�س وال زحمة 

�لطرقات.

بريوت  باجتاه  جونية  من  �ل�ساحلي  �الأوتو�سرت�د  طول  وعلى 

�ل�سيار�ت وترّجل منها �ملو�طنون حلظة مرور �ملوكب  وقفت 

على �مل�سلك �ملقابل يف طريقه �ىل حري�سا.

هذه �مل�سرية تخللتها عدة حمطات حيث كان �ملو�طنون يف 

�لنارية  �الأ�سهم  و�لورد ويطلقو�  �الرز  لينرثو�  �ملوكب  �نتظار 

يف حتية موؤثرة لبطل كان يف حياته ويف ��ست�سهاده فد�ًء 

للبنان.

�سكراهلل نبيل احلاج )مطران �سور( وبول�س مطر 

لالآباء  العام  والرئي�س  بللريوت(  اأبر�سية  )راعللي 

وكاهن  ما�سي  اإيلي  االأب  اللبنانيني  املر�سلني 

معبد �سيدة لبنان االأب العام خليل علوان، و�سارك 

لويجي  املون�سينيور  البابوي  ال�سفري  ال�سالة  يف 

ع�سر،  ال�ساد�س  بنيديكتو�س  البابا  ممثالً  غاتي 

الروم  بطريرك  ممثالً  اأبر�س  مي�سال  واملطران 

واملطران  حلام،  الثالث  غريغوريو�س  الكاثوليك 

الكاثوليكو�س اآرام االأول،  كيغام خات�ساريان ممثالً 

بطريرك  ممثالً  بيلوين  اأنطوان  رابللوال  املطران 

ال�سريان الكاثوليك اغناطيو�س بطر�س عبد االأحد، 

اليك�سي مفرج ممثالً مرتوبوليت  االأر�سمندريت 

عودة،  اليا�س  املطران  االأرثوذك�س  للروم  بريوت 

وغي  ب�سارة  ويو�سف  جودة  اأبو  روالن  واملطارنة 

�سادر  ومارون  البي�سري  وفرن�سي�س  جنيم  بول�س 

العنداري و�سمري  واأنطوان نبيل  اأبو �سابر  وجورج 

واأندريه  ن�سار  واليا�س  حبيقة  ومن�سور  مظلوم 

وجللورج  كال�س  ويو�سف  ريا�سي  وجلللورج  حللداد 

ورئي�س  بنديل،  وبول�س  رحال  واليا�س  بقعوين 

باتري  فيلو  االأب  لبنان  يف  القبطية  الكني�سة 

عبدو  اخلللوري  لالإعالم  الكاثوليكي  املركز  ومدير 

بول�س  واالأباتي  خليفة  اليا�س  واالأباتي  ك�سم  اأبو 

تنوري واالأباتي بول�س نعمان وكهنة من خمتلف 

الطوائف امل�سيحية.

عائلة  جانب  اىل  واجلناز  القدا�س  يف  و�سارك 

ال�سهيد وقائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، النائب اأنطوان خوري ممثالً رئي�س 

الدفاع  وزيللر  بللري،  نبيه  الللنللواب   جمل�س 

جمل�س  رئي�س  ممثالً  املر  اليا�س  الوطني 

اأمني  الرئي�س  ال�سنيورة،  فلللوؤاد  اللللوزراء 

اجلميل، رئي�س حمكمة اال�ستئناف املذهبية 

الدرزية العليا نهاد حريز ممثالً �سيخ عقل 

خالد  الوزيران  الللدروز،  املوحدين  طائفة 

قباين ونعمة طعمة، الوزيران امل�ستقيالن 

ال�سيد  فني�س،  وحممد  ال�سراف  يعقوب 

نايلة  الللوزيللرة  ممثالً  معو�س  مي�سال 

معو�س، ال�سفري االإيطايل غربيال كيكيا، 

ماري  فران�سي�س  الربيطانية  ال�سفرية 
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ا�ست�سهاد مدير العمليات

ومرافقه

غاي، ال�سفري امل�سري فوؤاد اأحمد البديوي، �سفري 

باالأعمال  القائم  لوران،  باتريك  االأوروبللي  االحتاد 

يف  باالأعمال  القائم  بلللاران،  انللدريلله  الفرن�سي 

وديبلوما�سيون  غرانت،  بيل  االأمريكية  ال�سفارة 

واالإ�سالح«  التغيري  »تكتل  ورئي�س  واأجانب  عرب 

»اللقاء  ورئي�س  عللون  مي�سال  العماد  النائب 

الدميقراطي« النائب وليد جنبالط ورئي�س الهيئة 

التنفيذية حلزب »القوات اللبنانية« �سمري جعجع، 

والنواب: عبد اللطيف الزين واليا�س �سكاف وبيار 

واأكرم �سهيب  ال�سعد  دكا�س وبطر�س حرب وفوؤاد 

ووائل اأبو فاعور وابراهيم كنعان وهرني حلو ونعمة 

اهلل اأبي ن�سر ونادر �سكر واآغوب بقرادونيان و�سليم 

عون وهادي حبي�س ويغيا جرجيان وجورج عدوان 

وعلي  خوري  ووليد  موزايا  و�سامل  حنا  وعبداهلل 

واأنطوان  اخلللازن  وفريد  خميرب  وغ�سان  عمار 

�سعد واإدغار معلوف، والوزراء ال�سابقون: ب�سارة 

حبي�س  وفلللوزي  الدويهي  وا�سطفان  مرهج 

ويو�سف  الب�ستاين  وناجي  الللهللراوي  وخليل 

�سالمة، والنواب ال�سابقون من�سور غامن البون 

ال�سمد  وجهاد  الرا�سي  وكرمي  �سعيد  وفار�س 

حزب  رئي�س  ح�سر  كذلك  خلللوري.  وغطا�س 

العام  والقن�سل  بللقللرادوين  كللرمي  الكتائب 

جلمهورية مالوي اأنطوان عقيقي وامل�ست�سار 

ال�سيا�سي لرئي�س »تيار امل�ستقبل« الدكتور 

الت�سامن«  »حللزب  رئي�س  ال�سايغ،  داود 

�سمعون  دوري  كميل  وال�سادة  رحمة،  اإميل 

وم�سعود  واأنطوان حبيب  اخلازن  وكلوفي�س 

بعلبكي  حممد  ال�سحافة  ونقيب  االأ�سقر 

ونقيب املحامني يف بريوت رمزي جريج 

ونقيب املهند�سني �سمري �سومط ورئي�س 

االإحتاد العمايل العام نبيل غ�سن، ورئي�س 

حممد  ال�سيخ  احلللر«  ال�سيعي  »التيار 

كبري  وح�سد  و�سخ�سيات  ح�سن،  احلللاج 

والع�سكرية  ال�سيا�سية  الفاعليات  من 

والنقابية  والدينية 

واالجلللتلللملللاعللليلللة 

�سية  ما يبلو لد ا و

من  �سعبية  ووفللود 

اجلنوبية  املناطق  �سيما  وال  املناطق  خمتلف 

واأهايل رمي�س.

يف  الدولية  القوة  قائد  اأي�ساً  احل�سور  ومللن 

اجلنوب اجلرنال كالوديو غراتزيانو واملدعي العام 

لدى  احلكومة  ومفو�س  مللريزا  �سعيد  التمييزي 

ك�سروان  وقائمقام  فهد  جان  الع�سكرية  املحكمة 

- الفتوح رميون حتي واملدير العام لالأمن العام 

من  وفد  راأ�للس  على  جزيني  وفيق  الركن  اللواء 

الع�ضكري،  املجل�س  واأع�ضاء  املديرية،  �ضباط 

ومدير املخابرات العميد الركن جورج خوري ومدير 

الدفاع املدين العميد دروي�س حبيقة على راأ�س 

وفد من املديرية، املدير االإقليمي يف جبل لبنان 

وفد  راأ�س  على  قرعة  جورج  العقيد  الدولة  الأمن 

العميد  العام  املدير  املديرية ممثالً  �ضباط  من 

العاملة  املديريلة  من  ووفلد  كعيكاتي،  اليا�س 

العميد  الللدرك  قائد  �سم  الداخلي  االأملن  لقلوى 

اأنطوان �ضكور والعميد �ضمري قهوجي وكبار �ضباط 

املديرية.

�لربكة �لر�سولية �خلا�سة

بعد االإجنيل، تال املطران احلاج الر�سالة البابوية 

وا�ستمع اليها اجلميع وقوفاً، وهنا ن�سها: »اإن االأب 

االأقد�س بعدما علم بذهول االغتيال املفجع الذي 

و�سائق  احلاج  فرن�سوا  الركن  اللواء  بوفاة  ت�سّبب 

�سيارته، وبع�سرات اجلرحى، كلفني اأن اأعرب لكم 

عن تعازيه احلارة وعن م�ساعره االأبوية وم�ساركته 

العميقة يف املاأ�ساة التي حّلت مرة جديدة بلبنان 

اىل  بالن�سبة  والدقيقة  احلرجة  االأوقللات  يف هذه 

م�ستقبل البلد.

اإن االأب االأقد�س يكل اىل الرحمة االإلهية الذين 

توفاهم اهلل، وي�ساأل اهلل القدير اأن يوؤا�سي عائالتهم 

اأ�سابهم  الذين  جميع  وي�ساعد  اجلرحى  وي�سفي 

العنف الذي ال مربر له، وي�ساأل اهلل 

العامة وعن  اأن يجود على امل�سوؤولني عن احلياة 

ال�سعب اللبناين بالقوة املعنوية وال�سجاعة لكي 

يجدوا مبعزل عن امل�سالح اخلا�سة طريق الوحدة 

على  التقدم  من  البلد  يتمكن  لكي  وامل�ساحلة، 

بالن�سبة  واحداً  فيكون  واال�ستقرار  ال�سالم  طريق 

اىل اجلميع ور�سالة اأخوة وعي�س م�سرتك.

اإن االأب االأقد�س اإعراباً منه عن املوؤا�ساة الروحية 

يبعث اإليكم بطيبة خاطر، بركة ر�سولية خا�سة«.

كلمة �لبطريرك

ثم األقى البطريرك �سفري كلمة عنوانها »ا�سهروا 

الأنكم ال تعلمون يف اأي يوم يجيء ربكم« )متى 

24:24( وهنا ن�سها: 

اأكرث  اليوم  ي�سح  هللذا  امل�سيح  ال�سيد  »كللالم 

مع�سر  نحن  وفينا  لبنان،  بلدنا  يف  ي�سح  ما 

اللبنانيني. وال يدري اأحد منا من اأين ياأتيه القدر 

متفجرة  من  اأو  ملغومة  �سيارة  اأمللن  املحتوم، 

خمفية حتت مقعد �سيارة، على الرغم من جميع 

واملجيء،  الرواح  واالإقالل من  واحلذر،  االحتياطات 

الهاتفية، اىل ما �سوى  واالقت�ساد يف املكاملات 

ذلك من احتياطات فاإن حوادث االغتياالت ال تزال 

تتواىل، دومنا رحمة اأو �سفقة منذ ثالث �سنوات.

ونحن اليوم اأمام فجيعة كبرية، لي�ست ب�سابط 

من خرية ال�ضباط وح�ضب، بل بوطن تتالعب به 

واحلني،  احلني  بني  اأبنائه  من  وي�سقط  االأهللواء 

دفاعاً  اأ�سدهم  متباعدة،  لي�ست  فللرتات  وعلى 

وجماالته،  املناداة مبحا�سنه  على  واأقدرهم  عنه، 

واأكرثهم اندفاعاً يف �سبيل الذود عن علمه وكيانه 

الكابو�س  ارتفاع  والوترية م�ستمرة منذ  وقيمه، 

وكانت  به،  يرتب�س  يللزال  ال  والللذي  عنه،  ظاهراً 
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من  واجلياد  االأمللة  نواب  بني  من  تختار  ال�سحايا 

اأبنائه وحمايته �سواء اأكانوا اأ�سحاب كلمة حرة، اأم 

راأي جريء اأم قلم حر اأم فكر ياأبى االن�سياع.

اليوم اىل اجلي�س وقادته  الغدر متتد  بيد  فاإذا 

البوا�سل، واجلي�س كان و�سيبقى �سياج الوطن وقد 

يف  �سابقاً  مثله  البارد،  نهر  يف  باالأم�س  برهن 

جماالت �ستى، اأنه درعه الواقية وقد برهن خ�سو�ساً 

له  �سمن  وترا�س  مت�سك  عن  املرحلة  هذه  يف 

الن�سر، على قلة العتاد، و�سح الو�سائل القتالية. 

ولكن ال�سجاعة واالنتظام غالباً ما يقومان مقام ما 

ذكرنا، وقدمياً قيل: »الراأي قبل �سجاعة ال�سجعان«.

وكان الفقيد الذي نودع اليوم بالدموع ال�سخية 

املدبر  الراأ�س  ومعه  القائد  بعد  العميق  واالأ�سى 

حكمة  من  اأظهر  مما  وبالرغم  املنظم،  والعقل 

و�سجاعة ودراية �سقط من جنوده باالأم�س يف ما 

يف  �سارية  معارك  من  راأ�سهم  على  وهو  خا�سوا 

نهر البارد، عدد اأوفى على املئة و�سبعني �سحية، 

وكاأن ذلك مل يكن كافياً لي�سفي غليل من يتاآكلهم 

احلقد على بلد اآمن ال يريد اإال اخلري جلميع النا�س 

على ال�سواء ولي�س يف مقدوره اإال اأن يريد له اخلري 

وخ�سو�ساً الأقربهم اليه.

املجلني  من  كان  اهلل،  رحمه  اأنلله،  عرفنا  وقد 

اللبناين �سنة 1972 وكان  التحاقه باجلي�س  منذ 

ابن ت�سع ع�سرة �سنة، وقد جاءه من رمي�س، يف 

اأر�س اجلنوب املنكوبة التي ال تزال منذ اأكرث من 

ن�سف قرن تعاين ما تعاين من اجتياحات وحرمان 

من  اليه  اأ�سند  مبا  ا�سطلع  وقد  وقهر،  وتهجري 

اأثبت يف قيامه بها عن كفاية وجدارة،  وظائف 

الثالث وفوج  التدخل  كتيبتني وفوج  فقاد تباعاً 

اأركللان  يف  لالإ�ستعالم  مديراً  واأ�سبح  املغاوير، 

للعمليات  اجلي�س 

لها.  ملللديلللراً  ثلللم 

يف  دورات  وتللابللع 

يف  واخلارج  الداخل 

فرن�سا واأمريكا واإيطاليا واأحرز �ستة ع�سر و�ساماً ما 

عدا ما خ�سه به قائد اجلي�س من تنويهات بلغت 

االأربع والع�سرين تهنئة  الع�سرة، وتهانئ بلغت 

وكان يتقن من اللغات اأربعاً: العربية، والفرن�سية 

واالإنكليزية واالإيطالية.

واإن ما يزيد يف اأ�سفنا عليه 

اأننا منذ اأ�سبوعني ا�ستقبلناه 

اأن  نللعللرف  ومل  بكركي  يف 

وداعاً،  �سيكون  علينا  �سالمه 

بربه  اإميانه  منه  �ساقنا  وقد 

وتعلقه  مبمار�سته  ومت�سكه 

الهادئ  وحديثه  بكني�سته 

تعال  عن  وبعده  الفارعة  وقامته  البهية  وطلته 

و�سموخ.

راأينا  ا�ستد حزن ذويه عليه وقد  اإذا ما  فال غرو 

بع�سهم على �سا�سة التلفزة ينتحبون ويلطمون 

الوجه اأ�سفاً وحرقة وقد خ�سرته منطقته ويفتقده 

عن  فدية  ا�ست�سهدوا  ممن  واأمثاله  هو  وطنه 

ال  الوطن  �سجرة  اإن  قال  ادري من  ول�ست  الوطن. 

تب�سق وتورق اإالّ اإذا �سقتها دماء اأبنائها امليامني، 

وهذا هو قدر الذين ينذرون نفو�سهم للدفاع عن 

وطنهم وقيمه يف كل مكان وزمان.

عائلللة  من  القلبيلة  بالتعازي  نتقلدم  اإذ  واإّنللا، 

ووالديه  وابنتيه  وابنه  اأرملته  من  بللدءاً  الفقيد 

واأ�سقائه و�سقيقلاته وملن ذوي مرافقله املعلاون 

خيلراهلل هلدوان الذي ا�ست�سهللد معه و�سائر ذويه، 

نعرب ل�سعلادة قائلد اجلي�س ورفلاق الفقيد ال�سهيد 

لفقلده،  العميق  �سعورهم  ن�سلاطرهم  الذين 

اهلل  �سائلني  الوطن،  امل�سوؤولني عن قيم  وجميع 

الطيبة  روحلله  يتغمد  اأن  لبنان  �سيدة  ب�سفاعة 

بوافر عفوه ور�سوانه، ويحفظ لبنان و�سعبه من 

املكاره«.

كلمة قيادة �جلي�س

بعد القدا�س و�سالة البخور، األقى رئي�س االأركان 

اللواء الركن �سوقي امل�سري كلمة قيادة اجلي�س، 

وهنا ن�سها:

كرثت  وكلما  الللوطللن،  يحيا  ال�سهداء  »بللدمللاء 

ازداد قوة ومنعة و�سموخاً،  القرابني على مذبحه 

فاال�ستقالل املجاين ال يدوم، واحلرية الرخي�سة ال 

ر، والبنيان القوي الع�سي  ُتعمِّ

اإالّ  حتميه  ال  الللريللاح  على 

االأ�سداء،  االأوفياء  الرجال  اإرادة 

واالإميان،  باحلق  املت�سلحني 

الر�سالة  بقد�سية  واملوؤمنني 

حتى ال�سهادة.

من  �سابطاً  نللوّدع  اللليللوم، 

كبار �ضباط اجلي�س وخريتهم، 

راأى يف االن�سواء حتت راية املوؤ�س�سة الع�سكرية 

يف  وطموحه  اآماله  لتحقيق  املنا�سب  املوقع 

خدمة الوطن، فانربى يكّر�ُس �سني عمره، حلظة 

اإعالء  �سبيل  وت�سحية، يف  وبذالً  جهداً  بلحظة، 

�ساأن موؤ�س�سته اإىل امل�ستوى الذي يليق بدورها 

وع�سكرييها،  �سباطها  وبت�سحيات  الوطني، 

اأفق  كل  ويف  �سذى،  درب  كل  يف  له  فكان 

امل�سوؤولية،  حتمل  يف  تعملق  حتى  �سعاع، 

و�ساقت ب�سجاعته وجراأته وفرو�سيته �ساحات 

الت�سحية ومياديُن العطاء.

واالإرهللاب، من خالل  الغدر  يُد  لقد حاولْت 

ا�ستهداف  البطل،  �سهيدنا  يا  ا�ستهدافك، 

املوؤ�س�سة الع�سكرية، ظناً اأنها من خالل هذه 

اأداء  عن  اجلي�س  ثني  ت�ستطيع  اجلرمية 

مهماته الوطنية، والنيل من اإجنازاته التي 

واجلرحى،  ال�سهداء  مئات  بدماء  تعمدت 

االإرهابيني  هلللوؤالء  بللال  عللن  غللاب  لكن، 

احلاقدين، اأنه كلما �سقط ع�سكرٌي �سهيد، 

حتدي  على  وعزماً  اإ�سراراً  اجلي�س  ازداد 

م�سرية  وموا�سلة  وال�سعاب،  املخاطر 
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ا�ست�سهاد مدير العمليات

ومرافقه

اأهللللله، وغللاب عن  الللوطللن وحماية  الللدفللاع عللن 

بالهم اأي�ساً، اأنهم مهما متادوا يف القتل و�سفك 

احلياة  اإرادة  من  للنيل  منفذاً  يجدوا  لن  الدماء، 

اأبناء املوؤ�س�سة  وروح االإميان املتجذر يف نفو�س 

اأي وقت  اليوم، واأكرث من  الع�سكرية، امل�سممني 

على  والنفي�س، حفاظاً  الغايل  بذل  م�سى، على 

ملن  والت�سدي  املللواطللن،  واأمللن  الوطن  �سالمة 

ت�سول له نف�سه التطاول على كرامة اجلي�س ودوره 

املقد�س.

ثق اأيها البطل ال�سهيد، واأنت يف عليائك، باأن 

لها  يغُم�َس  لن  حياَتك  وهبَتها  التي  موؤ�س�ستك 

جفن قبل توقيف القتلة املجرمني واالقت�سا�س 

الذكية،  دمللاءك  باأن  واأعلم  العدالة،  اأمللام  منهم 

الوطن،  مذبح  على  طاهراً  قرباناً  بذلتها  التي 

لن تذهب هدراً، بل �ستكون طريقاً لوحدة لبنان 

خت بامتزاج الدماء ووحدة ال�سهادة. التي تر�سّ

اإىل  اجلميع،  ندعو  الغايل،  دمك  اإننا، با�سم 

اإىل  ُيف�سي  �سجاع،  تاريخي  موقف  اتخاذ 

االأطللراف،  بني  والتوا�سل  الثقة  ج�سور  بناء 

وامل�سارعة اإىل حتقيق امل�ساحلة والوفاق، من 

دون �ضروط اأو م�ضاومات اأو قيود، لأن امل�ضاحلة 

القوى  مللوازيللن  على  يتوقفان  ال  والللوفللاق 

ال�سهداء  دماء  ف�سيل  ال�سيا�سية،  والتجاذبات 

ي�ستحق منا الت�سحية والتنازل عن كل ذلك، 

على اأن تكون الثقة املتبادلة هي ال�سمانة 

كما  االأفللرقللاء،  جلميع  والوحيدة  االأ�سا�سية 

اجلي�س  ت�ستهدف  ال  هذه،  الدم  ر�سائل  اأن 

فح�سب، بل ت�ستهدف الكيان برمته، والرد 

عليها يكون باالبتعاد عن الكيدية واالأحقاد 

واحل�سابات ال�سيقة، وبالتايل التالقي على 

نك�سب  احتادنا  ففي  امل�سرتكة،  القوا�سم 

القوة ون�ستطيع حتقيق امل�ستحيل.

نودعك اليوم، نحن رفاَق ال�سالح واأخوة 

الدم والدرب وامل�سري، ويف قلوبنا جميعاً 

جللللللللللللرح 

اإىل  لتعود  العيون،  يدمي  واأ�سى  االأكباد  يعت�سر 

فيها  ترعرعت  التي  االأبية  بلدتك  اإىل  اجلنوب، 

التبغ،  �ستلة  واخ�سرار  الللرتاب  �سذى  على  باكراً 

واحلرية،  العنفوان  ن�سائم  وتن�سقت من ف�سائها 

ثم انطلقت منها اإىل رحاب الوطن الكبري، زارعاً 

تكن  مل  اإنك  وانتماء.  اإميللان  اأغرا�س  اأرجائه  يف 

�سمالياً،  منك  اأكللرث  جنوبياً  االأيللام،  من  يوم  يف 

يف  متجرداً  اجلميع،  خدمة  يف  دائماً  عملت  بل 

باحلق،  التم�سك  يف  �سلباً  مواطنيك،  معاملة 

م�ستقيماً كحد ال�سيف، جريئاً يف مواجهة االأعداء، 

والتحقت  اأردت،  ما  لك  فكان  لل�سهادة،  م�ستعداً 

الوطن  عن  ذوداً  �سقطوا  الذين  ال�سهداء  بقافلة 

حرب متوز،  االإ�سرائيلي يف  للعدو  الت�سدي  خالل 

ومواجهة االإرهاب يف نهر البارد باالأم�س القريب.

نعاهدك اأيها ال�سهيد الغايل، باأننا لن نن�ساك، 

و�ستبقى ماآثرك البطولية خالدة يف ذاكرة اجلي�س 

املوؤ�س�سة  اأجيال  بها  ت�ستنري  �سعلًة  والللوطللن، 

ال�سبورة،  الوفية  عائلتك  نن�سى  ولن  الع�سكرية، 

اأعباء احلياة، ورافقتك يف  واإياها  التي تقا�سمت 

ال�سراء وال�سراء، ونهلت من معينك حمبة الوطن 

مالذها  اجلي�س  ف�سيظل  واالأخللالق،  القيم  واأ�سالة 

الدائم وعائلتها الكربى.

ال�سهيد  ذوي  اإىل  اأتوجه  اجلي�س  قيادة  با�سم 

باأحّر  جميعاً،  اللبنانيني  واإىل  واأ�سدقائه  ورفاقه 

يتغمد  اأن  اهلل  �سائالً  املوا�ساة،  وعميق  التعازي 

االأهل  ُيلِهَم  واأن  رحمته،  بوا�سع  الغايل  �سهيدنا 

والرفاق واالأحبة نعمة ال�سرب وال�سلوان«.

ثم تقّبل العماد مي�سال �سليمان وعائلة ال�سهيد 

و�ضباط املجل�س الع�ضكري التعازي يف الكني�ضة، 

قبل اأن ُينقل اجلثمان اىل م�سقط راأ�س ال�سهيد 

يف رمي�س.

عودة �لبطل �ىل �أر�سه... و�لرحلة طويلة

اجلنوب،  باجتاه  املوكب  اإنطلق  حري�سا  من 

اآالف  كللان  االإيلللاب  كذلك يف  الللذهللاب،  وكما يف 

االأوتو�سرتاد  طول  على  املطر  حتت  املواطنني 

االأعالم  ال�ساحلي ينتظرون حاملني 

الو�سول  ومع  والللدمللوع...  واالأرز  الللورد  وال�سور. 

بات  لكنه  امل�سهد،  يتغري  مل  اجلنوب  بوابة  اىل 

اأر�سه...  اىل  عائد  فالفار�س  وتاأثرياً.  نب�ساً  اأكرث 

وال�سلوات  والزهور  والدموع  والزغاريد  باملطر 

واالأرز املنثور واحلناجر املخنوقة، ا�ستقبل اجلنوب 

الركن  اللواء  موكب  رمي�س  واأهللايل  واجلنوبيون 

ال�سهيد فرن�سوا احلاج العائد اىل تراب بلدته مكلالً 

لبنان  ال�سهادة يف عر�س مهيب مل ي�سهد  بدم 

مثيالً له.

الكنائ�س  اأجللرا�للس  و�سوت  التكبري  وقللع  على 

�سيدا  انتظرت  الع�سكر«،  مع  راح  »بيي  واأغنية 

ومنطقتها، بع�سكرييها واأحزابها لت�ستقبل موكب 

جثمان اللواء الركن ال�سهيد فران�سوا احلاج يف اأثناء 

رحلته االأخرية اىل م�سقط راأ�سه رمي�س.

قبل اأكرث من �ساعة على و�سول املوكب اجلنائزي، 

خرج اأبناء �سيدا والقرى املجاورة اىل مدخل �سيدا 

ال�سمايل عند ج�سر االأويل ال�ستقباله واإلقاء التحية 

والنظرة االأخرية على نع�سه، وهم يرفعون االأعالم 

اللبنانية واحلزبية واأقفلت املدينة حداداً وزنرت 

والرايات  اللبنانية  باالأعالم  و�ساحاتها  �سوارعها 

ال�سوداء والفتات كتب على اإحداها »عا�سمة اجلنوب 

ال�سهيد  اجلنوب  ابللن  الحت�سان  ذراعيها  تفتح 

الوطنية«.  الوحدة  �سهداء  عميد  احلاج...  فرن�سوا 

ثالث  �سيدا  يف  احلللاج  ال�سهيد  ملوكب  وكانت 

حمطات اإ�ستقبال رئي�سة، اأوالها ا�ستقبال ر�سمي 

عند ج�سر االأويل دعت اليه بلدية �سيدا و�ساركت 

فيه �سخ�سيات �سيا�سية ور�سمية وروحية وع�سكرية 

وحزبية وروؤ�ساء بلديات وفاعليات، وتقدم احل�سور 

وممثل  �سعد  واأ�سامة  مو�سى  مي�سال  النائبان 

لل»منظمة  العام  املن�سق  احلريري  بهية  النائبة 

احلريري  م�سطفى  اأحللمللد  امل�ستقبل«  �سباب 

وحمافظ اجلنوب مالك عبد اخلالق واملدعي العام 

ورئي�س  رم�سان  عوين  اجلنوب  يف  االإ�ستئنايف 

بلدية �سيدا عبد الرحمن البزري وجمع كبري من 

روؤ�ساء البلديات واأع�ساء املجال�س البلدية يف اإحتاد 

وقائد  جزين  ومنطقة  والزهراين  �سيدا  بلديات 

العميد  اجلي�س  يف  الع�سكرية  اجلنوب  منطقة 
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الوطنية  لالأحزاب  وممثلون  زعرب  اليا�س  الركن 

االإ�سالمية«  و»اجلماعة  اهلل«  و»حللزب  واالإ�سالمية 

و»حركة اأمل« واحلزب ال�سوري القومي االجتماعي 

ال�سيوعي،  واحلللزب  االإ�سالمية«  العمل  و»جبهة 

القوى  وحتالف  الفل�سطينية  للف�سائل  وممثلون 

الفل�سطينية.

ب�سع  توقف  االأويل،  اىل  املوكب  و�سول  واإثللر 

جنل  و�سافح  والللللورود،  االأرز  نرث  و�سط  دقائق 

اللواء اإيلي احلاج احل�سور، واألقى كلمة �سكر فيها 

»لفاعليات �سيدا ومنطقتها عاطفتهم التي جتلت 

يف اال�ستقبال احلا�سد الذي يعك�س حمبة وتقديراً 

لوالدي ال�سهيد وللخط الوطني الذي ميثله �سمن 

املوؤ�س�سة الع�سكرية، حامية الوطن«.

اأما اال�ستقبال ال�سعبي الثاين فكان حلظة مرور 

احلريري،  الدين  بهاء  احلاج  م�سجد  اأمام  املوكب 

جانبي  على  املواطنني  مئات  ا�سطف  حيث 

وهم  اجلثمان  على  واالأرز  الللورود  ونرثوا  الطريق 

ن�ساء  و�سغاراً،  كباراً  اللبنانية،  باالأعالم  يلوحون 

من  االأكاليل  ع�سرات  املوكب  وغمرت  ورجلللاالً. 

موؤ�س�سات تربوية وجمعيات اأهلية. ورافق املوكب 

قائد منطقة اجلنوب الع�سكرية يف اجلي�س العميد 

الركن اليا�س زعرب ومدير فرع خمابرات اجلي�س 

تدابري  و�سط  ابراهيم  عبا�س  العقيد  اجلنوب  يف 

اأمنية وانت�سار لعنا�سر اجلي�س وقوى االأمن الداخلي 

على طول خط �سري املوكب يف �سيدا.

من �سمال �سيدا اىل جنوبها حيث كانت حمطة 

ال�سهيد  اللواء  ملوكب  الثالثة  والوداع  اال�ستقبال 

اخلالق  عبد  احل�سد  وتقدم  املدينة،  �سرايا  اأمام 

واأحمد احلريري وامل�سوؤول ال�سيا�سي عن »اجلماعة 

من  وعللدد  حمود  ب�سام  اجلنوب  يف  االإ�سالمية« 

روؤ�ساء البلديات وامل�سالح والدوائر احلكومية.

اللبناين  العلم  باألوان  رمزي  ن�سر  واأقيم قو�س 

ك�سافة  مو�سيقى  وعزفت  احلللاج،  لل�سهيد  حتية 

املوتى  الك�سفية حلن  وال�سبكة  امل�ستقبل  لبنان 

�سريه  املوكب  يتابع  اأن  قبل  الوطني  والن�سيد 

جنوباً.

�سق  ب�سعوبة  املوكب  تابع  و�سور  �سيدا  بني 

اإال  اأبوا  الذين  اجلنوبيني  مبحبة  املزروع  طريقه 

الوطن يف  �سهيد  على  االأخرية  النظرة  يلقوا  اأن 

اإجللراءات  اأحللب.  عودته االأخللرية اىل االأر�للس التي 

اأمنية م�سددة وانت�سار كثيف للجي�س حيث وقف 

املوؤدية  الرئي�سة  الطريق  كل  على  الع�سكريون 

والوداع،  الفخر  حتية  ليوؤدوا  راأ�سه،  م�سقط  اىل 

للجي�س  قائداً  ال�ستقباله  اجلنوب  ا�ستعد  ل�سابط 

فاإذ به ي�ستقبله ع�سية االأعياد بطالً م�سرجاً بدماء 

ال�سهادة.

منها  احلللدوديللة  خ�سو�ساً  اجلنوب  قللرى  �سكان 

ا�ستقبلوا موكب ال�سهيد بعد الظهر و�سط االأمطار 

الغزيرة ا�ستقبال القائد البطل العائد منت�سراً من 

اأر�س املعركة، وكانت له حمطات توقف بارزة عند 

انطار - تبنني ومثلث  ال�سلطانية - دير  بلدات 

�سف الهوا - بنت جبيل - عيناتا، ويف �ساحة عني 

التي  الكبري يف رمي�س  العر�س  كان  واأخللرياً  اإبل. 

منزل  �ساحة  قرب  التحتا  بركتها  عند  ا�ستقبلته 

الوطني  والن�سيد  املوت  حلن  وقع  على  والديه 

اأعقبتهما  اجلي�س  مو�سيقى  من  فرقة  عزفتهما 

وتللواىل على  والللورود.  االأرز  الن�سوة ونرث  زغللردة 

رمي�س  و�سباب  ال�سالح  رفللاق  بنع�سه  الرق�س 

االأخرية اىل منزل  للمرة  ودخل دقيقتني  واالأحبة 

ال�سالح  رفاق  به  توجه  ثم  ومن  للوداع  والديه، 

حيث  التجلي،  كني�سة  اىل  االأكللف  على  حمموالً 

اأبر�سية  راعي  نف�سه  لراحة  البخور  �سالة  تراأ�س 

�سور للموارنة املطران �سكراهلل نبيل احلاج وراعي 

جورج  املطران  الكاثوليك  للروم  �سور  اأبر�سية 

بقعوين وعاونهما كاهن رعية رمي�س االأب جنيب 

ق�ساء  ورعايا  االأديللار  كهنة  من  ولفيف  العميل، 

بنت جبيل.

وح�سر ممثالً قائد اجلي�س العميد الركن اليا�س 

النواب علي بزي،  رئي�س جمل�س  زعرب، وممثالً 

ح�سن  النائب  اهلل«  لل»حزب  العام  االأمني  وممثالً 

حميد  واأيوب  مو�سى  مي�سال  والنواب  اهلل،  ف�سل 

وقا�سم ها�سم و�سمري عازار، وممثالً لوزير ال�سياحة 

الوطني  »التيار  لرئي�س  وممثالً  براك�س،  نبيل 

اأبو جمرة وممثالً  احلر« اللواء ع�سام 

لرئي�س احلزب التقدمي االإ�سرتاكي �سرحان �سرحان، 

احلريري،  اأحمد  احلريري  بهية  للنائبة  وممثالً 

للمدير  املوىل، وممثالً  اجلنوب حممود  وحمافظ 

�سامل  روجيه  العميد  الداخلي  االأمللن  لقوى  العام 

العقيد مو�سى  العام  لالأمن  العام  للمدير  وممثالً 

العقيد  الدولة  الأمن  العام  للمدير  وممثالً  جفال، 

للجمارك  العام  املدير  اأبو �سرغم، وممثالً  جمدي 

للقوة  العام  القائد  وممثالً  نون  بطر�س  الرائد 

نهريا،  ب.  اجلللرنال  نائبه  »اليونيفيل«  الدولية 

القوة املعززة اجلرنال  الغربي يف  القطاع  وقائد 

باولو دي روجريو وعدد من �ضباط الكتائب الدولية، 

�سور  مفتي  الهدنة وممثالً  مراقبي  من  وفريق 

لرئي�س  االأمني وممثالً  ال�سيخ علي  وجبل عامل 

املجل�س االإ�سالمي ال�سيعي االأعلى ال�سيخ مهدي 

االأمني، وعدد كبري من روؤ�ساء البلديات واملخاتري 

وراهبات  جبيل،  بنت  ق�ساء  وقرى  رمي�س  يف 

وفاعليات واأهايل البلدة واجلوار وهيئات ك�سفية 

واجتماعية وحزبية.

م�سامع  على  جمدداً  بقعوين  املطران  وتال 

االأب  وتاله  البابوية،  الر�سولية  الربكة  احل�سور 

انطوان ع�ساف قارئاً عظة البطريرك املاروين 

ثم  �سفري،  بطر�س  ن�سراهلل  مار  الكاردينال 

اأقيمت  بعدها  ومللن  البخور  �سالة  اأقيمت 

الركن  اللواء  دفن  ثم  الكني�سة  يف  التعازي 

ال�سهيد فرن�سوا احلاج يف مدافن العائلة.

هكذا ُودع اللواء الركن احلاج من قبل كل 

من عرفوه واأحبوه وهو غادر عائلته ال�سغرية 

كما موؤ�س�سته الع�سكرية بيته الثاين باكراً، 

عينه  ويف  الوطن  على  غ�سة  قلبه  ويف 

دمعة على اجلنوب الذي كان دوماً يف اأول 

اهتماماته.

جان د�رك �أبي ياغي
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ا�ست�سهاد مدير العمليات

ومرافقه

- من مواليد 1953/7/28 

- رمي�س - ق�ساء بنت جبيل.

- تطّوع يف اجلي�س ب�سفة 

من  اعللتللبللاراً  �سابط  تلميذ 

.1972/1/13

- رقلّي لرتبلة مالزم اعتباراً 

يف  وتدّرج   1975/8/1 من 

الرتقية حتى رتبة عميد ركن 

اعتباراً من 2002/1/1.

- رقي لرتبة لواء ركن بعد 

اال�ست�سهاد.

للعمليات  مديراً  عنّي   -

يف اأركان اجلي�س للعمليات 

اعتباراً من 2002/2/25.

- حائز:

اأربع  احلرب  و�سام   •
مرات.

اجلرحى. • و�سام 
الوطني  االأرز  • و�سام 

من رتبة فار�س.

اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة  مللن  اللبناين 

الثالثة.

الوحدة  و�للسللام   •
الوطنية.

فجر  و�لللسلللام   •
اجلنوب.

و�لللللللسلللللللام   •
اللبناين  اال�ستحقاق 

من الدرجة الثانية.

و�للللللسللللللام   •
الع�سكري  التقدير 

من الدرجة الف�سية.

الوطني  االأرز  و�سام   •
من رتبة �سابط.

اال�ستحقاق  و�للسللام   •
اللبناين من الدرجة االأوىل.

التذكارية  امليدالية   •
للموؤمترات العام 2002.

من  االخللال�للس  • و�للسللام 
الدرجة املمتازة.

الع�سكري  الفخر  • و�سام 
من الدرجة الف�سية.

بعد  احللللرب  و�للسللام   •
اال�ست�سهاد.

بعد  اجلللرحللى  و�للسللام   •
اال�ست�سهاد.

الوطني  االأرز  و�سام   •
من رتبة كومندور.

قائد  العماد  تنويه   •

اجلي�س ع�سر مرات.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�س 24 مّرة.

رئي�س  نائب  تهنئة   •
االأركان للعمليات مرتني.

املنطقة. قائد  • تهنئة 
اللواء  قللائللد  تهنئة   •

خم�س مرات.

فوؤاد  كلية  قائد  • تهنئة 
�للسللهللاب للللللقلليللادة واالأركللللان 

مرتني.

- تابع عدة دورات درا�سية 

اللللداخلللل  يف  وتلللدريلللبللليلللة 

واخلارج.

بللتللاريللخ  ا�للسللتلل�للسللهللد   -

.2007/12/12

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

�أبى �إالّ �أن ير�فقه

�لبقاع وحّزين 

�سّيعا �ملعاون 

�ل�سهيد هدو�ن

مل ير�َض املعاون ال�سهيد خراهلل هدوان اإال 

�أن ير�فق �للو�ء �لركن �ل�سهيد فرن�سو� �حلاج 

يف م�سو�ره �الأخري،

وهو من �عتاد مر�فقته يف رحالته 

�ليومية من �لعمل و�ليه.

وكما كانا د�ئماً معاً يف �ساحة �لو�جب كانا 

معاً يف �ساحة �ل�سهادة. 

يف جو �ساده �حلزن و�الأ�سى، وبحر�رة 

دموع �الأهل و�ملحبني �ملودعني، وحتت 

�ل�سماء �لباكية �سهيدي لبنان، �سّيعت بلدة 

حّزين، ومعظم قرى �لبقاع �ملعاون �ل�سهيد 

خراهلل هدوان، الذي �سقط يف تفجر 

بعبد�.

و�أكد ممثل قائد �جلي�س يف كلمته خالل 

التاأبني اأن »االأوطان ال ُتبنى اإال بالت�سحيات 

و�لدماء، وعظمتها م�ستمدة من عظمة 

رجالها �الأ�سد�ء �ملوؤمنني ب�سمو �لقيم 

و�ملبادئ وقد�سية �لر�سالة«.

مر��سم �لود�ع وكلمة قياد �جلي�س

ملنزله  ال�سهيد  جلثمان  الوداعية  الزيارة  بعد 

يف حزين، حيث اأقيمت له مرا�سم الوداع وعزفت 

مو�سيقى اجلي�س ن�سيد املوت، واأدت له ثلة من 

اجلي�س اللبناين التحية الع�سكرية، انطلق موكب 

الغزيرة،  واالأمطار  االأرز  وابل من  الت�سييع حتت 

احتفال تاأبيني،  اأقيم  البلدة حيث  اىل ح�سينية 

ح�سره النواب ح�سني احلاج ح�سن، ح�سن يعقوب، 

نوار ال�ساحلي، ممثل قائد اجلي�س العقيد جنيب 

اللواء الركن ال�سهيد ف�رن�سوا اليا�ض احلاج 
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واجتماعية ودينية  اخلطيب، وفاعليات �سيا�سية 

واأمنية.

تخلل حفل التاأبني، كلمة ممثل قائد اجلي�س، 

التي قال فيها: 

ال  االأوطلللان  اأن  تعلمنا  اجلي�س  مدر�سة  »يف 

والدماء، وعظمتها  اإال بالت�سحيات  ُتبنى وت�سان 

املوؤمنني  االأ�سداء،  رجالها  عظمة  من  م�ستمدة 

ب�سمو القيم واملبادئ وقد�سية الر�سالة، وتعلمنا 

اإال  ي�ستحق  ال  للوطن،  االإنتماء  �سرف  اأن  اأي�ساً 

للت�سحية  الدائم  واال�ستعداد  والعطاء،  بالبذل 

دفاعاً عن االأر�س وال�سعب واملقد�سات.

االأعماق  حتى  اجلندية  مدر�سة  متلكت  هكذا 

اىل  فللانللربى  خلللرياهلل،  الللغللايل  �سهيدنا  �سمري 

العزم  را�سخ  االإميلللان،  واثللق  ال�سهادة،  طريق 

ت�سمخ  كرمياً،  عزيزاً  �سهيداً  لريتفع  واالإرادة، 

به الهامات والرايات، ويعتز به اجلي�س والوطن، 

واأق�سم عليه ميني  الذي نذر حياته يف �سبيله، 

الوالء، ليقدم اأعز ما ميلكه، وهو الروح، دفاعاً عن 

الفتي بعر�س  ربيع عمره  وطنه و�سعبه، متوجاً 

ال�سهادة االأبدي اخلالد.

ثرى  اىل  البطل  ال�سهيد  اأيها  يا  اليوم  تعود 

تعود  وح�سنتك،  اأنبتتك  التي  االأبلليللة  بلدتك 

وقد  والرفاق،  االأهللل  بني  مكرماً  عزيزاً  �سهيداً 

كنت لهم مثاالً يف املناقبية واالإخال�س، واالإيثار 

عائلتك  عن  م�سرقة  و�سورة  واالإقدام،  وال�سجاعة 

الوطن واجلي�س  اأن�ساأتك على حب  التي  االأ�سيلة 

واإرادة اخلري للبعيد والقريب.

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم 

باأحّر  واأ�سدقائه  ورفاقه  ال�سهيد  ذوي  من  اأتقدم 

روحه  يتغمد  اأن  وجللّل،  عّز  اهلل  �سائالً  التعازي، 

الطاهرة بوا�سع رحمته، وميّن على االأهل واالأحبة 

بنعمة ال�سرب وال�سلوان«.

متام  يف  انطلق  هدوان  ال�سهيد  موكب  وكان 

اأمام  من  �سباحاً،  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة 

امل�ست�سفى الع�سكري املركزي يف بدارو، باجتاه 

عرب  �سباحاً،  العا�سرة  عند  حّزين.  يف  منزله 

اليافطات  رفعت  حيث  �ستورا،  مدينة  املوكب 

لللوداع  االأهلللايل  واحت�سد  بللاجلللرميللة،  املللنللددة 

واأطلقت  واالأرز،  الورود  الن�سوة  ونرثت  ال�سهيد، 

الزغاريد.

الكربى  امل�ستديرة  نحو  �سريه  املوكب  وتابع 

العام  واحلللداد  احلللزن  اأجللواء  و�سط  زحلة،  ملدخل 

الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإن  اإذ  الطبيعة،  وكللاآبللة 

قد  زحلة،  يف  واخلا�سة  والر�سمية  واجلامعية 

اأقفلت ا�ستنكاراً للجرمية.

يف  التجاري  الو�سط  يف  البولفار  طول  وعلى 

على  اأجمعت  التي  االإدانللة  الفتات  رفعت  زحلة، 

لبنان  من  تنال  لن  واالإجلللرام  االإرهلللاب  يد  »اأن 

قبل  للجثمان  االأخرية  املحطة  وكانت  وجي�سه«. 

نّظم  حيث  اأبلح،  بلدة  يف  حّزين  اىل  و�سوله 

االأهايل ا�ستقباالً حا�سداً ملوكب ال�سهيد.

ماري �حل�سري

- من مواليد 1971/5/14 - يف بلدة �سبنيه 

- ق�ساء بعبدا - حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1991/1/1.

- من عداد اأركان اجلي�س للعمليات - مديرية 

العمليات.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

الربونزي  الع�سكري  التقدير  و�سام   •
مرتني.

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 

الرابعة.

ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مرات.

مّرة.  18 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
مرات. ثالث  اللواء  قائد  • تهنئة 

- ا�ست�سهد بتاريخ 2007/12/12.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

�ملعاون �ل�سهيد

خراهلل علي هدوان 

اإدانة خمتلف املرجعيات والقوى يف لبنان، كما  القت جرمية اغتيال اللواء الركن فرن�سوا احلاج ومرافقه ا�ستنكاراً �سامالً وكانت حمل 

القت ا�ستنكاراً بالغاً على اأعلى امل�ستويات عربياً ودولياً. واىل الوزراء والنواب وال�سخ�سيات والفاعليات ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س، جموع 

املواطنني وممثلي املجتمع املدين واالأحزاب الذين تقاطروا باالآالف اىل وزارة الدفاع مقّدمني التعازي، معربني عن وقوفهم اىل جانب 

املوؤ�س�سة الع�سكرية وت�سامنهم معها. واإذ �ساق مكتب القائد باملعزين، انتقل اال�ستقبال اىل مق�سف وزارة الدفاع. يف موازاة ذلك تقاطر املعزون 

من خمتلف امل�ستويات واالنتماءات اىل كني�سة مار عبدا وقوفاً يف بعبدا حيث عائلة اللواء ال�سهيد، ومن ثم اىل منزل ذويه يف رمي�س. وبقرار �سعبي 

تلقائي عا�س لبنان حالة حداد وطني يوم الت�سييع حيث مل يكتف اللبنانيون بامل�ساركة يف املاأمت يف حري�سا اأو يف رمي�س، اأو بالوقوف على الطرقات 

لت�سييع �سهيد لبنان، بل تقاطروا من اجلنوب ومن خمتلف املناطق اىل حري�سا، ليعودوا ويواكبوه اىل اجلنوب. ويف حني كان موكب ال�سهيد قد و�سل 

اىل خلدة كانت قوافل امللتحقني به من حري�سا، ما تزال على اأوتو�سرتاد جونية.

ح�سود �ملعّزين و�مل�سّيعني









يف ال�ساحات وعلى احلواجز، عند كل ج�سر وم�سلك ومفرتق، يف نقاط املراقبة والدوريات، يف كل 

ناحية وعلى مد�ر �ل�ساعات، ليلهم مثل �لنهار، زرعهم �لو�جب حر��ساً لطماأنينة �لنا�س و�أمن �لوطن، 

وها هم يوؤدون الواجب كما يف كل مرة، بكل ما يف قلوبهم من نب�ض وكل ما يف نفو�سهم من عزم.

�ألوية، �أفو�ج مقاتلة، مل يجف دم �سهد�ئها يف نهر �لبارد ومل تلتئم جر�ح �لكثريين من ع�سكرييها 

بعد، نزلت �ىل �ساحة �لوطن �لغارقة يف �أزمات �سيا�سية جعلت لبنان يف مهب �لعا�سفة.

�لع�سكريون �نتقلو� من مو�قعهم وثكناتهم �ىل �لطرقات و�ل�ساحات، هم مل يغادروها تقريباً منذ 

نحو ثالث �سنو�ت، و�إن مل يكن �نت�سارهم بهذه �لكثافة.

وتد�بريها مع تعذر  �إجر�ء�تها  تكثفت  موؤخر�ً  تنفيذها  �جلي�س  قيادة  با�سرت  �لتي  �الأمنية  �خلطة 

�نتخاب رئي�س للجمهورية خلفاً للرئي�س �إميل حلود يف 24 ت�سرين �لثاين �ملا�سي.

ووفقاً لهذه �الجر�ء�ت و�لتد�بري حتولت بريوت �لكربى ومعها جبل لبنان، بل ولبنان كله �ىل ما ي�سبه 

ثكنة ع�سكرية.

من  �لرغم  على  �ملناطق  خمتلف  يف  و�الإطمئنان  �الأمان  من  جو�ً  �أرخى  �الأر�س  على  �جلي�س  وجود 

يخذلهم،  لن  بعهوده  وفى  �لذي طاملا  �جلي�س  �أن  و�ثقون  �للبنانيون  �ملتوترة.  �ل�سيا�سية  �الأجو�ء 

و�سيكون وفياً لواجبه اأياً كانت الظروف. واالأمن الذي حّدد بخط اأحمر �سوف يظل حممياً ومم�سوكاً 

بت�سحيات الع�سكريني ومتا�سكهم ووعيهم واإخال�سهم لق�سمهم.

والوفاء،  والت�سحية  لل�سرف  عنواناً  االأمل  واأخ�سر  االأر�ض  باألوان  املرقطة  البزة  هذه  تظل  و�سوف 

الإر�دتهم  و�سورة بهية  �للبنانيني  لفخر  وم�سدر�ً 

ندرك  �لعو��سف،  عتت  فمهما  �جلامعة.  �لوطنية 

�لو�حد  بكيانه  �لوطن  هذ�  نريد  �أننا  �أعماقنا  يف 

و�أبنائه،  فئاته  بجميع  �لغني  �ملتنوع  �لفريد 

وجي�سنا �سمانة وحدتنا.

و�سوارعنا  �ساحاتنا  يف  املنت�سرون  اأولئك  اأم��ا 

�الإطمئنان،  ون�سمة  �الأمل  �سعاع  �لينا  ليحملو� 

عبارة  ول�سان  وعني  قلب  كل  من  �ليهم  فنحمل 

و�حدة: »�لعو�يف يا وطن«.

كل  املناطق  و�سائر  لبنان  جبل  اىل  ب��روت  من 

على  معلقة  �الآمال  وكل  �ليهم  �ساخ�سة  �الأنظار 

ثباتهم يف حماية �لوطن من �أي خطر يهدد �أمنه 

وم�سريه.

الع�سكريون لّبوا النداء، ووفق خطة و�سعتها القيادة مّت توزيع املهام على االألوية واالفواج. بع�ض 

�الإجر�ء�ت  �الأمن منذ فرتة طويلة فتابعت مهامها مكثفة  �أن تولت مهام حفظ  لها  �لقطع �سبق 

�ىل  �أخرى بهذه �ملهمة نظر�ً  �لتعديالت بينما ��سطلعت قطع  و�لتد�بري، جمرية ما يلزم من 

الظروف امل�ستجدة مع فراغ �سدة رئا�سة اجلمهورية وما �سبقه ورافقه من توتر.

يف �لنتيجة �جلميع يقومون باأدو�رهم ويوؤدون مهامهم باندفاع ور�سى. و�إذ ي�ساأل �سائل، 

�أمل يتعبو� بعد؟ ياأتي �جلو�ب وقفة تاأهب د�ئم و�بت�سامة.

يف هذ� �مللف �إ�ساء�ت وتفا�سيل هي ح�سيلة عدة جوالت ملندوبات »�جلي�س«.

  

�إ. ن. ت.
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ت�رشين2/ كانون1

العوايف يا وطن

جمدد�ً من كل قلب وعني...

لبنان اأ�سبه بثكنة ع�سكرية 

واالأمن يف قب�سة اجلي�س

»�لعو�يف يا وطن«
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�تخذها  �لتي  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  هي  • ما 
�جلي�س بعد حدوث �لفر�غ �لرئا�سي؟

- منذ فرتة يكثف اجلي�س تدابريه االأمنية على 

م�ساحات الوطن كافة. ومع حدوث الفراغ الرئا�سي 

ا�ستثنائية  اإ�سافية  تدابري  اجلي�س  قيادة  اتخذت 

خ�سو�ساً على �سعيد منطقة بريوت الكربى وجبل 

قطاعات  اىل  بريوت  تق�سيم  اأعيد  حيث  لبنان، 

ا�ستوجب  مللا  كللربى(  وحلللدات  )اأو  جللديللدة  عمل 

خارج  من  ا�ستدعاوؤها  مّت  اإ�سافية  بقوى  تعزيزها 

بريوت، كقوة احتياط للتدخل ال�ضريع عندما تدعو 

احلاجة.

االحتكاك  منع  اىل  التعزيزات  هللذه  وتهدف 

طائفية  اأو  �سيا�سية  جهة  اأي  اىل  املواطنني  بني 

انتموا. كما من �ساأنها حماية املوؤ�س�سات الر�سمية 

اىل  املواطنني  و�سول  وتاأمني  احليوية  واملرافق 

مراكز عملهم.

لكل ع�سكري مهمة

القوى  بع�ض  ا�ستدعاء   •
هل  اأخ���رى،  مناطق  م��ن 

على  يوؤثر  �أن  ميكن 

اأم������ن ه���ذه 

�ملناطق؟

الوحدات  اىل  باالإ�سافة  اأ�سركنا  الأننا  ال،  قطعاً   -

يقت�سر  التي  كافة  الثابتة  الوحدت  العمالنية، 

اأريد  واللوج�ستية...  االإدارية  االأعمال  على  عملها 

اأي  قابع يف  جندي  من  لي�س  اأن  واأقول  اأ�سّدد  اأن 

مركز من دون توكيله مبهمة ما. حتى اأن املن�ساآت 

ومدر�سة  احلربية  املدر�سة  فيها  مبا  التعليمية 

دون  من  االأمن  حفظ  مهمات  ت�سارك يف  الرتباء 

الربامج  تنفيذ  متابعتهم  على  ذلللك  يوؤثر  اأن 

التدريبية املقررة لهم.

باخت�سار، لبنان كله حالياً يعترب ثكنة ع�سكرية.

بالتن�سيق  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  تتّم  • هل 
مع باقي �لقوى �الأخرى؟

منطقة  نطاق  على  االأمنية  املهمات  كل   -

واالأجللهللزة  الللقللوى  جميع  فيها  ت�سارك  بللريوت 

عمليات  غرفة  الغاية  لهذه  اأن�سئ  وقد  االأمنية. 

جميع  مللن  مندوبني  ت�سّم  بللريوت  يف  تكتية 

االأجهزة والوحدات املنّفذة.

املا�سي  ال��ع��ام  مت��وز  ح��رب  بعد   •
�لع�سكريون  ز�ل  ما  هل  �لبارد،  نهر  ومعركة 

قوي  ومتا�سك  عالية  مبعنويات  يتمّتعون 

ملتابعة �مل�سرية؟

- اإن الع�سكري الذي حقق االنت�سارات وواجه 

اأن  ال�سعاب، ال ميكن  الكبرية وحتّدى  االأزمات 

اأن  ذلك،  على  زد  اإ�سافية.  مهمة  اأي  تنهكه 

الرتبية واملناقبية الع�سكرية تدفعان 

ثقة  بكل  الوطنية  بواجباته  القيام  اىل  الع�سكري 

واإخال�س وعّزة نف�س واىل بذل الغايل من اأجل بناء 

الوطن وبقائه.

كتابنا و�حد هو حفظ �الأمن

حفظ  مهمة  �ملقاتلة  �لقطع  • تتوىّل 
من  لهذ�  هل  �لقطع،  باقي  جانب  �ىل  �الأمن 

تاأثري على �ل�سارع و�لنا�س؟

االأمن  حفظ  هو  واحد  كتاب  يف  يقراأ  اجلندي   -

االآخرين.  وعلى  نف�سه  على  القانون  وتطبيق 

وهذا الكتاب ال يعرف التمييز بني الع�سكري الذي 

واملجوقل  كاملغاوير  خا�سة  وحللدات  اىل  ينتمي 

وغريها... اأو اىل وحدات اأخرى. ومهما كان الو�سع، 

وال  اخت�سا�سه،  وفللق  مهمته  ينّفذ  فالع�سكري 

على  املقاتلة  الوحدات  وجود  من  للخوف  �سرورة 

البارد  نهر  معارك  انتهاء  بعد  خ�سو�ساً  االأر�للس 

واالإعجاب  املحبة  ونظرة  حولها  النا�س  والتفاف 

التي يكنونها لها، هم الذين قّدموا دماءهم �سهادة 

على مذبح الوطن.

يقوم  �جلي�س  تاريخ  يف  �الأوىل  • للمرة 
ويخرج  �أمن  حفظ  مبهمة  �جلمهوري  �حلر�س 

هو  هل  �جلمهوري،  �لق�سر  حر��سة  �إطار  من 

تدبري ��ستثنائي؟

اجلمهوري  احلللر�للس  لللواء  اإن  �سيء  كللل  قبل   -

يرتبط بالقيادة ب�سورة دائمة، ومهمته االأ�سا�سية 

وتاأمني  اجلمهورية  رئي�س  اإقامة  مقر  حفظ  هي 

تفا�سيل خطة �النت�سار �الأمني �جلديد للجي�س، 

حّدثنا عنها مدير �لعمليات �لعميد �لركن فرن�سو� 

�حلاج �لذي �عترب �أن لبنان كله �ليوم �أ�سبه بثكنة 

ع�سكرية، مطمئناً �للبنانيني �ىل �أن �جلي�س �سيقوم 

بو�جبه يف حماية �لوطن، »فلبنان �أمانة يف 

�أعناقنا«... و�سننجح.

�أمر عملياتنا �لوحيد هو �سمرينا... ولبنان

�لعميد �لركن فرن�سو� �حلاج 
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الفراغ  حدوث  وبعد  ولزواره.  ولعائلته  له  احلماية 

احلر�س مهمة  لواء  اىل  القيادة  اأ�سندت  الرئا�سي، 

التدبري  وهذا  الوحدات،  بباقي  اأ�سوة  االأمن  حفظ 

اإ�ستثنائي حلني اإنتخاب رئي�س جديد للجمهورية.

ال جمال للعبث باالأمن

بات  �لذي  �ل�سعب  تطمئنون  كيف   •
ما  �إز�ء  وم�سريه  وحياته  �أمنه  على  خائفاً 

ت�سهده �لبالد من �أزمات حادة؟

د  - اإن ال�سعب الذي ت�سامن مع جي�سه وج�سّ

باأبهى حّلة يوم معركة نهر  الت�سامن  هذا 

بعد  املقاتلة  الوحدات  عودة  ويوم  البارد 

اال�ستقباالت  خللالل  من  الن�سر  حتقيق 

عفوي،  ب�سكل  ُنّظمت  التي  ال�سعبية 

له على اجلي�س َدْين. واجلي�س �سيكون 

ثقته،  اأواله  الذي  ال�سعب  لهذا  وفياً 

واجب  عليه  ميليه  مبا  و�سيقوم 

للجميع.  واالأمللن  احلماية  توفري 

على  املللواطللنللون  �سعر  واإذا 

اأداء  يف  خلل  بللاأي  الطرقات 

االأمنية  لواجباته  الع�سكري 

والوطنية، فما عليهم �سوى 

االت�سال على اخلط ال�ساخن 

)1701 اأو 117( املتوافر 

�ساعة   24 علللللى   24

للتبليغ.

�أخرية؟ • كلمة 
- ال جمال للعبث 

اللبنانيني  باأمن 

على  واجللليلل�للس 

وعللللللي كللامللل 

بلللللاالأخلللللطلللللار 

لن  لللذا،  بلبنان.  املحدقة 

يغرّي اجلي�س البو�سلة الوطنية لتحقيق »االأمن 

العماد  قال  كما  والوطن«  املواطن  حق  هو  الذي 

مي�سال �سليمان. ونعاهد اللبنانيني باأننا �سنبقى 

يف  العقل  و�سنحّكم  ال�سيا�سية  التجاذبات  خارج 

�سمرينا،  هو  الوحيد  عملياتنا  واأمللر  واجبنا،  اأداء 

و�سننجح.

وللمواطن اأقول: ال تعِط اأذناً �ساغية لل�سائعات، 

فاجلي�س �سيبقى على عهده ووعده، ولبنان اأمانة 

يف عنقه، وهو يقوم بدوره كامالً يف هذا املجال.

حتقيق: جان د�رك �أبي ياغي

ت�سوير: نايف 

دروي�س

��سارة �ىل �أّن �ملقابلة مع �لعميد �لركن فرن�سو� �حلاج

كانت �جريت قبل ��سبوع من ��ست�سهاده.

بكل جد�رة، توىّل �إد�رة معارك خميم نهر �لبارد... وجنح.

اأنف�سهم على مذبح  الذين قّدموا  ني 
الع�سكري اأمام ت�سحيات  انحنى  بكل خ�سوع، 

�لوطن من �أجل بنائه وبقائه... و�سمد.

مناقبيته  ملتزماً  موحد�ً،  متما�سكاً  �جلي�س  حّققه  �لذي  للن�سر  فرح  �عتز�ز،  بكل 

�لع�سكرية... و�فتخر.

خالل  من  يذلّلها  و�إخال�س،  ثقة  وبكل  به،  فاإذ�  �سعوبة،  و�زد�دت  �ملهام  وتو�لت   ...

ني �لوحد�ت �ملنت�سرة على كامل �أر�س 
تولّيه عمليات حفظ �الأمن وتوزيع �ملهام ب

�لوطن«...  بو�جبه يف حماية  �سيقوم  »�جلي�س  �أن  �ىل  �للبنانيني  ناً 
�لوطن، مطمئ

وهكذ� ح�سل.

قوياً  وظّل  �الأمن،  �سفو  يعّكر  حادث  �أي  وقوع  دون  �جلي�س  وحال  ح�سل،  هكذ�  نعم، 

ومتما�سكاً، »فالع�سكري يقر�أ يف كتاب و�حد هو حفظ �الأمن وتطبيق �لقانون على 

نف�سه وعلى �الآخرين«.

دة للوطن، و�أما كتب �الإجر�م و�لغدر فال  د ولغته موحِّ نعم، كتاب �جلي�س و�حد موحَّ

ماء لها �سوى �ىل �حلديد و�لبارود تغتال به ف�سالً من 
وطن لها وال هوية لها وال �نت

�ساء �لقدر، الأن قدر �جلي�س �ل�سهادة.
ف�سول كتاب �جلي�س و�لوطن... فهكذ� 

�ساء �لقدر �أن يغّيب �لعميد �لركن فرن�سو� �حلاج... فرحل.
نعم، وبكل �أ�سف، 

جملة  �سفحات  وعرب  �جلميع،  و�أمام  ور�ءه  تاركاً  وغادر  �سهيد�ً،  و�رتفع  كبري�ً،  رحل 

»�جلي�س«، ب�سمة مدوّية وّدع من خاللها �جلي�س و�لوطن:

»�أمر عملياتنا �لوحيد �سمرينا، ولبنان �أمانة يف �أعناقنا... و�سننجح«.

�لعميد �لركن فرن�سو� �حلاج، �سهيد »�الإر�دة �لوطنية �جلامعة«، قال كلمته... ورحل.

َمن له �أذنان �ساغيتان... فلي�سمع.

»�جلي�س«

�سهيد »االإرادة الوطنية اجلامعة«

قال كلمته... ورحل
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م�سرّي �أعمال �للو�ء:  ملهامنا خ�سو�سيتها

العميد  اجلمهوري،  احلر�س  لللواء  اأعمال  م�سرّي 

الذي  اللواء  بداية مهام  يحّدد  امل�سّن  خليل  الركن 

الرئي�س وعائلته وزواره يف  يتوىّل حماية فخامة 

عن  الفّعال  والدفاع  االإنتقال،  اأثناء  ويف  االإقامة 

اإ�سافة اىل ذلك، فهو  الق�سر اجلمهوري وحميطه. 

لواء اإحتياط لقيادة اجلي�س يف حال وجود و�ضع عام 

اإ�ستثنائي يقت�سي تكليفه مبهمة معينة.

اهتمامنا  مركز  العادية  االأو�ساع  يف  ويو�سح: 

واأ�سا�س مهمتنا هو رمز الدولة رئي�س اجلمهورية. 

اأي  الرئي�س  بالقرب من  وهذا ما ي�ستتبع وجودنا 

يف الق�سر وحميطه.

ويتاألف لواء احلر�س اجلمهوري من اأربع كتائب: 

- كتيبة مهمتها حماية فخامة الرئي�س وانتقاالته 

ومراكز اإقامته والق�سر اجلمهوري.

- كتيبة تتوىل حماية حميط الق�سر، وتنفيذ 

مهمات خارجية كحماية بعيدة للرئي�س.

- كتيبة حر�س �سرف خالل الت�سريفات.

بخدمة  تقوم  لوج�ستية  كتيبة   -

مطبخ  )عتاد،  القطع  هذه 

هذا  ومللل�لللسلللاغلللل...(. 

اىل  بللاال�للسللافللة 

�سرايا �سرطة واإ�سارة... ونظراً اىل خ�سو�سية املهام 

التي يتوالّها احلر�س اجلمهوري ودّقتها، فاإن اختيار 

عنا�سره يتم وفقاً ملعايري معينة.

يكون  عنا�سرنا  تعاطي  امل�سّن:  العميد  ويو�سح 

عادة مع �سخ�سيات وزّوار اأجانب من م�ستوى ملوك 

من  معيناً  حداً  يتطّلب  ما  وهذا  ووزراء...  وروؤ�ساء 

اللياقة واملعرفة واالأخالقيات. لذلك عنا�سر احلر�س 

املهمة  هذه  لتويل  النخبة  من  يكونوا  اأن  يجب 

تدريبات  يتابعون  وهللم  يجب.  كما  وتنفيذها 

ولقد  اليهم.  املوكلة  واملهمة  تتنا�سب  خا�سة 

ا�ستطاع احلر�س اجلمهوري يف خمتلف العهود اأن 

على  �سهادات  خطاأ مع  اأي  دون  املهام من  ينّفذ 

االإن�سباطية وال�سلوكية العالية التي حتّلى بها.

ال�سرورة اقت�ست ذلك

للو�ء؟ �حلالية  �ملهمة  عن  • ماذ� 
- مع فراغ �سّدة الرئا�سة بانتهاء والية الرئي�س 

اإميل حلود، من دون وجود خلف له، بقيت مهمة 

حماية الق�سر م�سوؤوليتنا اىل حني انتخاب رئي�س 

جديد ميالأ هذا الفراغ لنعود فنتوىل حمايته. لكن 

اىل ذلك، ووفقاً للبند الثاين من مهامنا، كاحتياط 

لدى قيادة اجلي�س مّت تو�سيع نطاق انت�سارنا. 

اجلي�س  على  احلا�سل  ال�سغط  اقت�سى  فقد 

وتوليه االأمن على جميع االأرا�سي اللبنانية يف 

انت�سارنا  البالد، جعل  ال�سائد يف  الت�سنج  ظّل 

موؤقتة،  لفرتة  الوا�سع  نطاقه  يف 

عو�ساً عن حماية املحيط ال�سيق للق�سر.

تفا�سيل عمالنية

املهمة  حللول  العمالنية  التفا�سيل  من  ملزيد 

رئي�س  التقينا  اجلمهوري،  احلر�س  للواء  الطارئة 

ورئي�س  طّنو�س  ميالد  الركن  العقيد  اللواء  اأركللان 

الق�سم الثالث العقيد حممد جانبيه.

قال العقيد الركن طنو�س: ب�سبب الفراغ الناجم 

يف  حم�سوراً  عملنا  بات  رئي�س  اإنتخاب  عدم  عن 

حفظ اأمن الق�سر، بينما القوى املخ�س�سة حلماية 

اأمن الرئي�س جاهزة لتنفيذ اأي مهمة توكل اليها. 

اإمكاناتنا  ع  تو�سَ اأن  املنطقي  من  كان  هنا  من 

يف  الوحدات  باقي  لدعم  اجلي�س  قيادة  بت�سّرف 

مهمة حفظ االأمن على االأر�س.

اإنت�ساراً  اأّمللّنللا  طّنو�س:  الركن  العقيد  ويتابع 

عمالنياً يف قطاع امل�سوؤولية يف مهمة م�سابهة 

ملهام باقي األوية اجلي�س. ونظراً اىل ما يتمّيز به 

واأداء نوعي  اللواء من ديناميكية ومتّر�س عمالين 

واالأمنية، مل يوؤثر هذا  الع�سكرية  ملختلف املهام 

ونحن  �سلباً.  اللواء  عنا�سر  على  النوعي  التحول 

جاهزون لتنفيذ كل ما يوكل الينا.

وي�سيف قائالً: لرئي�س اجلمهورية حتّركات كثرية 

خارج الق�سر اجلمهوري، وبالطبع فاإن لواء احلر�س 

�سمن  ويتحّرك  اخلطط  حت�سري  يتوىّل  اجلمهوري 

جميع  على  عمالنية  مهام  لتنفيذ  متركزه  بقع 

االأرا�سي اللبنانية لتاأمني حماية الرئي�س، وهذا ما 

�إ�سمه يدل �ىل مهامه: لو�ء �حلر�س �جلمهوري، خرج 

من �لق�سر وحميطه مو�سعاً �نت�ساره، ملبياً ند�ء 

الواجب يف ظروف ا�ستثنائية. املهمة ومدى تكيف 

�لع�سكريني مع موجباتها يف ما ياأتي.

من �لق�سر وحميطه �ىل �ساحات �أو�سع للو�جب

�حلر�س �جلمهوري
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العمالنية. يعمل  االأمنية  باملهام  يجعله متمر�ساً 

اللواء بتن�سيق وتعاون تام مع باقي الوحدات �سمن 

اإطار التعليمات ال�سادرة عن القيادة. وت�سّكل هذه 

املهمة عمالً حيوياً بالن�سبة اىل العنا�سر، اأخرجهم 

من روتني العمل اليومي، وتاأقلموا معه ب�سهولة. 

فال  الطرقات،  على  املدنيني  مع  التعاطي  اأمللا 

يربكهم، على العك�س هم مرتاحون اىل ردة فعل 

وبحزمه  اجلي�س  بدور  ي�سيدون  الذين  املواطنني 

واأ�سلوبه املهّذب يف التعاطي مع املارة.

ونفهم  ودقيق،  وا�سح  ب�سكل  مهمتنا  نعرف 

الع�سكرية، ندرك ما هو امل�سموح وما  التعليمات 

هو املمنوع ونعمل على هذا االأ�سا�س. بهذه اجلملة 

يختم رئي�س اأركان اللواء حديثه، ونوّدعه لننطلق 

يف جولة ميدانية على بع�س املراكز.

مركز ثقل

العقيد اأحمد عودة رئي�س ق�سم التوجيه واالإعالم 

يف اللواء، واملقّدم حممد فّوال من الق�سم الثاين 

رافقونا  الثالث  الق�سم  من  مينا  اإيلي  والنقيب 

يف جولتنا. يف الطريق، ي�سرح لنا العقيد عودة: 

اأمنها  بحفظ  واأوكلنا  ت�سّلمناها  التي  املنطقة 

هي منطقة ممّيزة. فهي تتميز بكثافة �سكانية 

والطائفية،  ال�سيا�سية  االإنتماءات  وبتنوع  هائلة 

اأماكن ر�سمية ومراكز عبادة. باال�سافة اىل  وت�سم 

اأنها منطقة �سفارات واالأهم االأهم اأنها نقطة وجود 

مركز قيادة اجلي�س والق�سر اجلمهوري. هذا ما ميّيز 

مهمتنا، اإنها ترتّكز يف مركز ثقل لبناين.

ال �سعوبات

الدعم  لكتيبة  حاجز  على  كانت  االأوىل  وقفتنا 

يف اللواء، الرائد جورج نادر )اآمر �سرية الهاون يف 

مراكز  اأن�ساأت  ال�سرية  لنا:  ي�سرح  الدعم(  كتيبة 

م�ساد للطائرات للدفاع عن مراكز حيوية. مبدئياً 

ال نواجه �سعوبات يف تنفيذ مهامنا، ع�سكرنا واٍع 

مهام  على  مدّرب  فهو  الت�سرف،  كيفية  ويعرف 

اأن  يجب  حيث  املنطقة  على  يتعّرف  مماثلة، 

يكون، فيتاأقلم �سريعاً مع االأجواء.

وي�سري الرقيب االأول املغوار حممود حمود اىل اأن 

يف  ع�سكري  اأي  عمل  حالياً  ينّفذون  اللواء  عنا�سر 

االأمن. ي�سيف: نحن  االأر�س: حفظ  اأي وحدة على 

جزء من اجلي�س وم�ستعدون لتنفيذ كل االأوامر التي 

توجهها قيادة اجلي�س من دون اأي تهاون اأو اإخفاق. 

وي�ساركه الراأي الرقيب االأول �سادق اأبو ابراهيم: مل 

يتغرّي الو�سع بالن�سبة الينا، لكننا انت�سرنا واأ�سبحنا 

اأقرب من النا�س نتعامل معهم ب�سكل مبا�سر.

دوريات ور�سد �أي حتّرك

يف مركز اآخر ت�سّلمته كتيبة الدعم يف لواء احلر�س 

اجلمهوري، من اللواء الثامن، جتري اأعمال حت�سني 

للمركز جلهة �ضروط احلياة والتمركز. الرائد املغوار 

مارون القّزي )اآمر �سرية امل�ساد يف كتيبة الدعم( 

وم�ساعده املالزم االأول املغوار ح�سن يزبك، حا�سران 

يف  وراجلة  مدولبة  دوريللات  »لدينا  املركز:  يف 

املنطقة، مل نكن معاي�سني لتفا�سيلها يف االأ�سل. 

ولكننا مل نواجه اأي م�ساكل، تغرّي منط العمل ولكنه 

ظّل يف اجتاٍه مواٍز ملهامنا االأ�سا�سية. نحن موجلون 

النا�س.  لطماأنة  بدوريات  والقيام  االأمن  تثبيت 

ولقد مل�س اأبناء املنطقة تاأثري انت�سارنا ومتركزنا 

على االأر�س«.

ويعّقب على كالم الرائد القزي الرقيب بدر الدين 

القنطار: »اإن ردة فعل النا�س تظهر مدى ارتياحهم 

التي  الدوريات  لوجودنا يف ما بينهم. فمن خالل 

املنت�ضرة،  التفتي�س  ونقاط  واحلواجز  بها  نقوم 

باطمئنان«.  ليتنّقلوا  واأمنهم  �سالمتهم  ن�سمن 

وي�سيف »كل �سيء متام، ونحن قّد امل�سوؤولية«.

النقيب  اليها:  ننتقل  اأخللرى  ح�سا�سة  نقطة 

يف  الت�سريفات  �سرية  )اآملللر  جريج  طللوين 

الكتيبة االأوىل( يو�سح: نحن يف عقدة طرق 

اقت�سى  ال�سام ما  هامة ت�سل بريوت بطريق 

اأن نرّكز نقاط مراقبة لر�ضد اأي حتّرك 

م�سبوه ومنع اإقفال الطرق باأي �سكل من االأ�سكال، 

باال�سافة اىل التدّخل باأعداد اأكرب يف حال حدوث اأي 

�سغب.

وا�سح:  الع�سكر مع املهمة يظهر ب�سكل  تاأقلم 

الرقيب روجيه نخلة يقول عندما ن�ساأله عّما تعنيه 

الرئي�س،  حماية  مهمتنا  »كانت  املهمة:  هذه  له 

خارج  رفاقنا  اىل  االإن�سمام  واجبنا  اأ�سبح  واالآن 

الق�سر لكي نكون معهم يف مهمة حفظ االأمن مع 

غياب رئي�س اجلمهورية«. 

عن  ن�ساأله  حني  فيقول  ح�سن  فادي  اجلندي  اأّما 

ال  »نحن  الطرقات:  على  املتوا�سل  الوقوف  تعب 

ونلقى  للمواطنني  االأمللن  ن�سمن  فنحن  نتعب، 

على  مبهامنا  نقوم  اإذ  ِقبلهم،  من  وا�سحاً  جتاوباً 

اأكمل وجه«.

كانت  »مهما  م�ساعد:  عبدو  العريف  ويختم 

تلبيته  وعلينا  واجبنا  هذا  كانت،  واأينما  املهمة 

من  نحن  اجلي�س؛  يحّبون  النا�س  ينادي.  عندما 

واملنطقة  ال�سعب  حماية  ومهمتنا  اجلي�س  هذا 

والوطن وهذا اأكرب �سرف بالن�سبة الينا«.

حتقيق: ندين �لبلعة

ت�سوير: �لرقيب في�سل 

عامر

جاهزون لتلبية �ملهام
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قائد �للو�ء �لثاين: نحاول �إطفاء �ل�سر�رة 

قبل �ندالع �لنار

العميد  التقينا  الثاين،  اللواء  قيادة  مقر  يف 

بني  مّيز  الللذي  اللواء  قائد  قهوجي  جللان  الركن 

حفظ  يف  احلالية  ومهامه  اجلنوب  يف  مهامه 

بني  هام  فرق  هناك  فقال:  بللريوت.  يف  االأمللن 

هدوءاً  اأكرث  الو�سع  كان  اجلنوب،  يف  املهمتني. 

واالأمور اأكرث جتان�ساً، على الرغم من اأننا كنا نقوم 

االإ�سرائيلي، ومهمات  العدو  مبهمات دفاعية �سد 

اأمنية يف الداخل، كما كل االألوية واالأفواج. ولكن، 

حني و�سلنا اىل بريوت، ت�سّلمنا م�سوؤولية مناطق 

ا�سة تتداخل فيها التوجهات واالنتماءات وهنا  ح�سّ

ال�سرارة  اإطفاء  نحاول  اإننا  »اإذ  ال�سعوبة.  تكمن 

املهام  لتبديل  كان  واأ�ساف:  النار«.  اندالع  قبل 

االأول  االأ�سبوع  يف  اجلنود.  على  وا�سح  تاأثري 

لت�سّلمنا املهمة، كانوا يعتقدون اأن الو�سع 

يف بريوت م�سابه للو�سع يف اجلنوب، 

ولكنهم �سرعان ما تنّبهوا لالختالف 

اأكرث  واأ�سبحوا  احلالتني،  بني 

املوقف  خلطورة  وعياً 

حلللتلللى بلللاتلللوا 

يبعث  م�سبوه  مظهر  اأي  مالحظة  عند  يتدّخلون 

على ال�سك؛ اأ�سلوب العمل تبدل واأ�سبح اأكرث دقة 

ب�سبب ح�سا�سية املهمة.

عن جهوزية اجلنود، قال العميد الركن قهوجي: 

هناك  دائللمللة.  جهوزية  يف  اجلنود  بللريوت،  يف 

عدد  زدنللا  فقد  االأر�للس.  على  للواء  كامل  انت�سار 

الفوري  للتدخل  اجلهوزية  ورفعنا  املراقبة  مراكز 

ومعاجلة اأي اإ�سكال. 

قائد  يوؤكد  اجلنود،  مبعنويات  يتعّلق  ما  يف 

اللواء الثاين اأنها مرتفعة على الرغم من تعبهم 

الوطن،  مل�سلحة  جهودهم  اأن  فاإدراكهم  ال�سديد، 

وقوع  منع  ب�سرورة  وقناعتهم  اندفاعهم  يزيد 

احلوادث التي تهدد االأمن.

يف اإطار جتاوب املواطنني مع االإجراءات االأمنية 

التي يفر�سها اجلي�س، قال العميد الركن قهوجي: 

االآن،  حتى  املواطنني  مع  م�سكلة  اأي  نواجه  »مل 

فعندما  معنا.  متجاوبة  االأطللللراف  وخمتلف 

مبعث  اأننا  يعرفون  هم  يرّحبون.  اجلي�س،  يرون 

لالإطمئنان، واأننا نحميهم من كل من ي�سمر ال�سر 

للوطن«.

�نتقلنا ومتركزنا وبا�سرنا

مقر  اىل  انتقلنا  اللللللواء  قلليللادة  مقر  مللن 

قيادة الكتيبة 23، حيث التقينا قائد الكتيبة 

خالل  قال:  الذي  بدر،  مللارون  العقيد 

التجهيزات،  بكامل  اىل بريوت  انتقلنا  �ساعة   48

اجلنود  وفعالية  ب�سرعة،  املهمة  وبا�سرنا  متركزنا 

على االأر�س كبرية، اإذ متّكنا من �سبط العديد من 

واألقينا  اأيام قليلة،  املخالفات املخّلة باالأمن يف 

ه قائد الكتيبة  القب�س على امل�ساغبني جميعاً. ونّوّ

بتجاوب املواطنني الكبري مع االإجراءات االأمنية، اإذ 

اأنهم ي�سّهلون عمل اجلنود، »فهم يحّبون اجلي�س 

وي�سعرون باالإطمئنان لوجوده بينهم«.

يف منطقة اأخرى تتمركز نقطة مراقبة لل�سرية 

ال�سرية،  اآمللر  قابلنا   ،23 للكتيبة  التابعة   232

النقيب �سائب غالييني، ودار بيننا احلوار التايل:

مهمة  ت�سفون  كيف  �لعافية،  • يعطيكم 
خمتلفة  �أنها  علماً  بريوت،  يف  �الأمن  حفظ 

عن مهمتكم �ل�سابقة يف �جلنوب؟

- اإنها مهمة دقيقة وح�سا�سة، وال ميكن التهاون 

يف حفظ االأمن فم�سري الوطن على املحك، لذلك 

اأي  وقللوع  لتفادي  اأكللرث  وعمل  اأكللرب  تعب  هناك 

اإ�سكال بني النا�س.

�ملهمة؟ هذه  تنّفذون  • كيف 
الأم��اك��ن  بع�س  يف  م��راق��ب��ة  ن��ق��اط  رك��زن��ا   -

ولدينا  الطارئة،  الدوريات  ن�سرّي  ونحن  احل�سا�سة، 

ال�ضرورة،  للتدخل عند  دائماً  احتياط جاهزة  فرقة 

وفق االأو�ساع وامل�ساكل.

تاأدية  يف  �سعوبات  �أية  تو�جهون  • هل 
و�جبكم؟

منذ بدء تظاهر�ت �لعام 2005، مرور�ً بحرب متوز 2006، 

ثم معركة خميم نهر �لبارد، و�سوالً �ىل مهام حفظ �الأمن 

مبال  �لو�جب، غري  ند�ء  يلبي  ينفك  ال  و�جلي�س  يف بريوت 

بالثمن �لباهظ �لذي دفعه و�سيدفعه �سهد�ء ومعاناة. فال �سيء �أغلى من �لوطن. وال �سيء 

يعلو فوق �سالمة �الأر�س و�أمن �ملو�طن. �للو�ء �لثاين خري مثاٍل على جهوزية �جلي�س لتاأدية �أي مهمة توكل �ليه، مهما كان نوعها. فهذ� �للو�ء �لذي 

كان ينت�سر يف منطقة �جلنوب، على �متد�د �أربع �سنو�ت و�أربعة �أ�سهر، و�لذي نال ن�سيباً و�فر�ً من حمم �لعدو �الإ�سر�ئيلي يف حرب متوز �لعدو�نية 

�لعام 2006، ت�سّلم، يف 11 ت�سرين �لثاين 2007، مهمة حفظ �الأمن يف منطقة بعبد�.

جهوزية د�ئمة

ومعنوي�ات مرتفع��ة

�للو�ء �لثاين
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تاأدية  �سعيد  على  تذكر  �سعوبات  من  ما   -

حني  يف  معنا،  يتجاوبون  فاملواطنون  الواجب، 

املركز،  يف  احلياتية  ال�سعوبات  بع�س  من  ن�سكو 

ال�سرورية،  واحلاجات  والراحة  املنامة  حيث  من 

االأو�للسللاع  هللذه  على  اعتدنا  الللوقللت  مللع  لكننا 

اال�ستثنائية.

على مد�ر �ل�ساعة

مركزاً  �سادفنا  اللواء،  مراكز  على  جولتنا  خالل 

االأول  املالزم   .25 الكتيبة  من  املدفعية  ل�سرية 

االأمن،  حفظ  هي  »مهمتنا  قللال:  الغاوي  �سهيد 

لذلك ننظم الدوريات واحلواجز على مدار ال�ساعة، 

خ�سو�ساً يف الليل«.

اجلنود  مبعنويات  ينّوه  الغاوي  االأول  املللالزم 

»لقد  اجلي�س،  مع  املواطنني  وبتجاوب  املرتفعة 

اأعطونا ثقتهم، ويجب اأن نكون عند ح�سن ظنهم«.

اأنها  فللريى  بال�سعوبات،  يتعلق  ما  يف  اأّمللا 

طويالً  وقتاً  مي�سون  اجلنود  اأن  مبعنى  ب�سيطة، 

يف  يهون  �سيء  كل  ولكن  عائالتهم،  عن  بعيداً 

�سعاره  واجلي�س  واملواطن.  الوطن  م�سلحة  �سبيل 

اجلنود  به  يقوم  ومللا  وفلللاء«،  ت�سحية،  »�للسللرف، 

يندرج يف اإطار الت�سحية.

ريا�س  الرقيب  نلتقي  املراقبة  مراكز  اأحد  يف 

يف  الو�سع  لنا  ي�سف   ،25 الكتيبة  من  مغام�س 

اىل حمل  ورفاقه  يدفعه  ما  ا�س«  بل»احل�سّ نقطته 

م�سوؤولياتهم كاملة والبقاء على م�سافة واحدة من 

جميع املواطنني، مع اإبداء اال�ستعداد الكامل الأي 

مهمة.

حيال  امل��واط��ن��ون  يت�سرف  كيف   •
�الجر�ء�ت �ملفرو�سة؟

باجلي�س  عالية  وثقة  كبرياً  جتللاوبللاً  يبدون   -

يختلف  ال   ،23 الكتيبة  يف  ملمو�ساً.  وتعاوناً 

الو�سع وال تختلف التعليقات.

واحللدة  املهمة  اأن  يللرى  فلللواز  علي  الللرقلليللب 

اعتدنا  فقد  احلجز  اأمللا  مرتفعة.  واملعنويات 

عليه... املهمات كثرية لكن »ال �سكوى«.

اأما اجلندي حيدر عبداهلل فيخت�سر ما يريد قوله 

بجملة مفيدة: اإنها فرتة توتر ونحن نتعامل مع 

على  �سيء  كل  يكون  لكي  وترٍو  بهدوء  جمرياتها 

اأف�سل وجه.

اأن  اىل  �سعادة  �سربل  اجلللنللدي  ي�سري  بلللدوره 

الع�سكريني اعتادوا على احلجز، والظروف ال�سعبة 

تاأدية  على  توؤثر  وال  معها  يتاأقلمون  معي�سياً 

الواجب.

تفا�سيل غري مهمة

كبري،  قطاع  الثاين  اللواء  يتواله  الذي  القطاع 

وعليه فاإن جولتنا اي�ساً كانت طويلة، ويف اأثنائها 

يقال  ال  كي  مراراً  ده�ستنا  نخفي  اأن  ينبغي  كان 

اإننا غرباء عن الديار... فاأينما حللنا وجوه م�سرقة 

بالر�سى وع�سكريون ال تفارق االبت�سامة حمياهم. 

متطلبات  اخلللدمللة،  �سعوبات  التمركز،  ظللروف 

احلياة اليومية، كلها اأمور ن�ساأل عنها لكنها تبدو 

تفا�سيل غري ذات اأهمية لهم.

يف مقر قيادة الكتيبة 22، قائد الكتيبة املقدم 

يو�سف بركات يوؤكد لنا »ا�ستعداد اجلنود للت�سحية 

اأمن الوطن، فهم  بوقتهم وم�سلحتهم يف �سبيل 

ي�سعرون اأنهم معنيون باملو�سوع، اإذ تتوقف على 

عاتقهم م�سوؤولية بلد بكامله«.

ويرى املقدم بركات اأن املهمة دقيقة جداً، واإذا 

كانت  واإال  ب�سرعة،  ت�سحيحه  يجب  خطاأ  اأي  ح�سل 

عواقبه وخيمة، لذلك يجب تدارك الو�سع ب�سرعة 

يف  اجلنود  يبقى  ال�سبب  ولهذا  يتاأزم  اأن  قبل 

جهوزية عالية دائماً.

االأمنية،  االإجللراءات  مع  املواطنني  جتاوب  وعن 

اجلنود  مللع  املللواطللنللون  »يللتللعللاطللف  يللقللول: 

معهم  ويتجاوبون  االأر�للس،  على  املنت�سرين 

فيلتزمون كل اإر�ساداتهم.

ال�سرية  اآملللر  نلتقي  ذاتللله،  املللوقللع  يف 

�سّدد  الللذي  اأنللطللون  مي�سال  النقيب   ،222

املرتفعة  اجلللنللود  معنويات  على 

اليهم،  توكل  مهمة  اأي  لتنفيذ  وا�ستعدادهم 

مهما كانت الظروف. فاجلنود ي�سعرون بدقة هذه 

للحفاظ  جهدهم  ق�سارى  يبذلون  لذلك  املهمة، 

على اأمن الوطن واأهله.

اأية  يواجهون  ال  اإنهم  يقول:  ال�سعوبات  وحول 

�سعوبات خالل تاأدية مهامهم.

املحطة االأخرية لنا كانت مع جمموعة ع�سكريني 

من الكتيبة نف�سها:

املهمات  اأن  اعترب  �سومان  ح�سني  الرقيب 

كانوا  التي  تلك  من  تعقيداً«  »اأكللرث  بللريوت  يف 

ي�سطلعون بها يف اجلنوب، لكن الواجب واجب يف 

اأي مكان وزمان.

اجلنديان علي يا�سني وح�سني امل�سيك يتفقان 

على  احلفاظ  �سبيل  تهون يف  امل�سقات  اأن  على 

التعليمات  ينّفذ  اأن  الع�سكري  وعلى  الوطن،  اأمن 

ويكون وفياً لق�سمه.

عطوي،  حممد  خدماته  املللمللددة  املجّند  اأّمللا 

بف�سل  تهون  ال�سعبة  املهمات  اأن  اىل  في�سري 

تعاون الع�سكريني واإخال�سهم.

حتقيق: ماري �حل�سري

كارال حد�د

ت�سوير: توجيه 

�للو�ء �لثاين  

�نتقلنا.. ومتركزنا.. وبا�سرنا
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قائد �ل�سرطة �لع�سكرية: 

عنا�سرنا �أثبتو� جد�رتهم

قائد ال�سرطة الع�سكرية، العميد الركن نبيل غفري 

التي  لل�سرطة  االأ�سا�سية  املهام  اأجللواء  يف  و�سعنا 

تخت�سرها العناوين االآتية: تقدمي خدمات م�ساندة 

عمل  تاأمني  املخالفات،  �سبط  للجي�س،  قتال 

ال�سابطة العدلية الع�سكرية بكل تفّرعاتها، تاأهيل 

الع�ضكريني اخلارجني على الإن�ضباط العام.

وهناك مهام اأخرى تتعّلق بتاأمني دوريات مواكبة 

اأجنبية ولقوات الطوارئ. فوفقاً للربوتوكول  لوفود 

املوّقع مع هذه االأخرية تتوىل ال�سرطة الع�سكرية 

بريوت  بني  تنقالتها  يف  »اليونيفيل«  مواكبة 

التي تزور  االأجنبية  ال�سخ�سيات  واجلنوب، ومواكبة 

القوات التابعة لبالدها يف لبنان.

ويف االإطار نف�سه، يقوم عنا�سرنا مبواكبة وحدات 

من  الللنللوع  هللذا  تنقلها...  اأثللنللاء  يف  اجلي�س 

نهر  معارك  اأثناء  يف  كثيفاً  كان  املواكبات 

البارد، خالل انتقال الوحدات اىل ال�سمال. 

كما تتوىل ال�سرطة ت�سيري الدوريات 

يف منا�سبات خمتلفة وتنّفذ 

عمليات اأمنية �سغرية، 

ومهام اأخرى.

�الإنت�سار �لعمالين

ي�سري العميد الركن غفري اىل اأن انت�سار عنا�سر 

ال�سرطة الع�سكرية العمالين على االأر�س بداأ فعلياً 

اأيام على بداية  البارد. فبعد  كنتيجة حلوادث نهر 

وحدات  باقي  مب�ساندة  ال�سرطة  كّلفت  املعارك 

اجلي�س وذلك يف قطاع بعبدا - عاليه، الذي يعترب 

منطقة دقيقة وح�سا�سة. وبعد تكليف لواء احلر�س 

مهام االأمن يف ق�سم من هذا القطاع ظل الق�سم 

االأكرب على عاتق ال�سرطة الع�سكرية فيما التن�سيق 

على  املهمة  هللذه  اىل  ننظر  ونحن  تللام،  بيننا 

اأنها بالغة االأهمية والدقة. فاالأمن كما قال العماد 

�سليمان هو واجب علينا، وهو حق لكل مواطن وحاجة 

له، وبحكم �سمرينا وم�سوؤولياتنا نقوم بتاأمني حرية 

كل املواطنني بطريقة متوازنة.

ملف  اإطار  يف  بارز  دور  اي�ساً  لكم  • كان 
نهر �لبارد؟

البقع  حماية  الع�سكرية  ال�سرطة  اأّمنت  لقد   -

ملفات  من  هائالً  كماً  وتولت  للمعارك،  اخللفية 

لناحية  اجلي�س،  ب�سهداء  يتعلق  ما  يف  التحقيق 

االإ�سابات  وحتديد  اجلنائية  واالأدللللة  التحقيقات 

مبرا�سم  والقيام  الأهلهم  ت�سليمهم  اىل  باال�سافة 

الدفن، كذلك اهتمت ال�سرطة مبلفات اجلرحى 

من  وبتكليف  م�ستقبالً.  حلقوقهم  �سماناً 

العامة  والنيابة  التمييزية  العامة  النيابة 

من  القتلى  هوية  حتديد  تولينا  الع�سكرية 

جمموعة »فتح االإ�سالم« االإرهابية من 

خالل فحو�سات DNA. وقد قام بهذا العمل ق�سم 

االأدلة اجلنائية يف ال�سرطة الع�سكرية، بالتعاون مع 

مديرية املخابرات وقوى االأمن الداخلي. 

من  �ل�سرطة  عديد  يتمكن  كيف   •
�لتوفيق بني �ملهام �الأ�سا�سية وتلك �لطارئة؟

- لقد مّت تعزيز ال�سرطة ب�سرية من اللواء العا�سر، 

اىل  باال�سافة  الثامن  اللواء  من  ب�سرية  ومللوؤخللراً 

�سريتني من لواء الدعم و�سرية من اللواء اللوج�ستي. 

هذه ال�سرايا ُو�سعت حتت القيادة العمالنية لل�سرطة 

الع�سكرية. وعلى الرغم من ذلك فاإن عن�سر ال�سرطة 

دون  من  يومياً  �ساعة   14 عن  يقل  ال  ما  يعمل 

منزعج،  الع�سكري  اأن  يعني  ال  هذا  لكن  انقطاع. 

جي�سه  يواكب  العك�س، هو يحب مهامه،  على  بل 

وانت�ساراته ويواكب ثقة النا�س باجلي�س.

يف  الع�سكريني  معنويات  اىل  اإ�للسللارة  ويف 

مهمتهم اجلديدة يو�سح العميد الركن غفري: يف 

اأال  من  القلق  من  �سيء  لدينا  كان  االإنت�سار  بداية 

املوجود  احل�ّس  الع�سكرية،  ال�سرطة  لعنا�سر  يكون 

لدى باقي قطع اجلي�س. ولكن يف احلقيقة تاأكدنا 

من العك�س، فاإن العنا�سر من خالل عملهم ك�سرطة 

العمل  االأر�س  اأن ينّفذوا على  ا�ستطاعوا  ع�سكرية، 

نف�سه الذي تقوم به االألوية االأخرى. اأكرث من ذلك 

اإنهم يقومون بعملهم بح�ّس ق�سائي. ال ع�سوائية، 

والتدقيقات  القوانني  ح�سب  تتم  املهام  كل  بل 

عن  الع�سكرية  ال�سرطة  ميّيز  ما  وهذا  املفرو�سة، 

باقي وحدات اجلي�س. وياأمل قائد ال�سرطة الع�سكرية 

�أ�سوة بباقي �لقطع �لع�سكرية، نّفذت �ل�سرطة 

�لع�سكرية �إنت�سار�ً عمالنياً، وبذلك �أ�سيفت �ىل مهامها 

�لكثرية مهمة جديدة. كيف يوّفق �لع�سكريون يف 

�ل�سرطة بني مهامهم �الأ�سا�سية وتلك �لناجتة عن 

�لو�سع �الإ�ستثنائي؟ 

�جلو�ب باخت�سار: بالعزم و�لوعي و�لتفاين.

اأداء اإ�ستثنائي يف ظروف اإ�ستثنائية

�ل�سرطة �لع�سكرية
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واأن  االإ�ستثنائية  اأال تطول فرتة هذه املهمة  اأخرياً 

يعود اجلي�س اىل انت�ساره الطبيعي. 

حما�سة وتيقظ

ال�سرطة  عنا�سر  بها  ي�سعر  الللتللي  احلما�سة 

ويف  وجوههم  على  بو�سوح  تظهر  الع�سكرية، 

هندامهم ووقفتهم.

اأبو  ريا�س  العقيد  رافقنا  امليدانية  جولتنا  يف 

�ساهني رئي�س الق�سم الثاين و�سابط االأمن والتوجيه 

يف ال�سرطة الع�سكرية الذي اأو�سح اأن مهام ال�سرطة 

املهمة  اليها  واأُ�سيفت  نف�سها  بقيت  تتغرّي،  مل 

االأمنية العمالنية بعد حوادث نهر البارد.

وقفتنا االأوىل كانت عند حاجز ل�سرية التاأديب يف 

ك�سرية  يقول:  دكرمنجيان  بول  النقيب  ال�سرطة. 

تاأديب، نحن نت�سّلم للمرة االأوىل حواجز حفظ اأمن 

مهمتهم  مع  وتاأقلمهم  الع�سكريني  ولكن جتاوب 

اجلديدة كان �سريعاً على الرغم من اختالف املهام 

وتعّودهم باالأ�سل على حماية ال�سجون ومواكبة نقل 

البارد  نهر  معارك  خالل  مهمتنا  بداأنا  املوقوفني. 

وهذا ما زاد النا�س ارتياحاً. اإننا نحمي مركز قيادة 

ال�سرطة باال�سافة اىل وزارة الدفاع اي�ساً.

عن   يعرّب  الذي  احل�سن  خالد  الرقيب  اىل  ننتقل 

اإدراكه العميق الأهمية دور اجلي�س يف هذه املرحلة 

فيقول: و�سع البلد يتطّلب منا وقفة ثابتة وتنفيذ 

النا�س  ت�سجيع  مع  خ�سو�ساً  منا،  ُيطلب  ما  كل 

ودعمهم لنا. وعن طبيعة العمل ي�سيف، لقد اعتدنا 

على التحقيقات واملحاكم وهذا ما يزيدنا حذراً مع 

كل املدنيني. لذلك نقوم بالتفتي�سات ب�سكل الئق 

ونوقف كل م�ساغب ونحيله اىل التحقيق. تعابري 

وجه الرقيب تزداد اإ�سراقاً عند الكالم عن مهمة نهر 

البارد: »لقد �سّجعتنا مهمة نهر البارد على التعاون 

واالإحتاد لكي ال نقع يف امل�سكلة نف�سها ثانية«.

جتاوب و�متثال

�سمن االأجواء نف�سها، يحّدد النقيب ربيع طربيه 

م�ساعد اآمر �سرية التدخل اخلام�سة حدود م�سوؤولية 

تنّوع  فيه  جللداً،  مهم  م�سوؤوليتنا  قطاع  �سريته: 

طائفي كبري ومهمتنا حفظ االأمن ومنع التظاهرات 

املهمة م�ساعدة  �سّهلت هذه  وقد  الطرق.  وقطع 

الع�سكريون  الدعم.  لللواء  مثل  املجاورة  الوحدات 

يتحّركون على احلاجز، يوقفون ال�سيارات املخالفة، 

على  تظهر  الذين  النا�س  من  التحية  يتلّقون 

تام  جتللاوب  واالأملللان.  االإطمئنان  ب�سائر  وجوههم 

املواطنني.  من  كما  الع�سكر  من  لالأوامر  وامتثال 

االأ�سا�سية  مهامهم  الع�سكرية يف  ال�سرطة  عنا�سر 

مع  تاأقلموا  واالآن  املدنيني  مع  التعاطي  اعتادوا 

املهمة ب�سرعة.

ُتوكل  مهمة  اأي  لتنفيذ  م�ستعدون  الع�سكريون 

اإليهم مها كانت ومهما طالت. عرّب عن ذلك املعاون 

ح�سني كركال: لقد تعّودنا على املهام العمالنية، ال 

ن�ستكي اأو نتذّمر، نحن ن�ساعد النا�س ونحافظ على 

اأمنهم وهذا من �سميم اأخالقياتنا الع�سكرية. مهما 

طالت املهمة �سوف نتابعها حتى اآخر حلظة فهمنا 

االأول هو اأن ي�ستتّب االأمن يف لبنان.  

�ل�سرية 803

يف �ل�ساحة من جديد

بعد م�ساركتها يف معركة نهر البارد حيث قاتلت 

ال�سرية  عادت  بال�سهادة،  بواجبها ممهوراً  وقامت 

803 اىل �ساحة اأخرى للواجب، حيث كلفت مبهمة 

حتت القيادة العمالنية لل�سرطة الع�سكرية.

معلوف،  جربايل  الركن  املقدم  ال�سرية  قائد 

يتحدث بفخر عن �سريته ومهمتها اجلديدة: ُنقلنا 

موؤخراً اىل هذه املنطقة حيث نتوىل مهام حفظ 

االأمن ومنع اأعمال ال�سغب من خالل اإقامة احلواجز 

مهمة  كل  وبالتاأكيد  املراقبة...  ونقاط  والدوريات 

اللواء  عنا�سر  اإن  ننّفذها.  منا،  ُتطلب  اإ�سافية 

على  معتادون   803 ال�سرية  وخ�سو�ساً  الثامن 

وهذا  القتالية  واملللهللام  االأملللن  حفظ  مهام 

ال�سرطة  لع�سكريي  دعم  عنا�سر  يجعلهم  ما 

اأكرث  خربة  لدينا  وي�سيف:  الع�سكرية. 

حركة  ب�سرعة  ونتمتع  قتال،  ك�سرايا  االأر�للس  على 

و�سرعة يف الدهم واالأعمال االأمنية. يف هذه املهمة 

لل�سرطة  العمالنية  القيادة  من  اأوامرنا  ناأخذ  نحن 

الع�سكرية ولكننا تنفيذياً، �سرية م�ستقلة تتوىل 

مهمة يف قطاع وا�سع.

�سعورهم  يخفون  ال  قائدها  كما  ال�سرية  عنا�سر 

بالفخر، »لقد �ساركنا يف حرب هائلة �سد االإرهاب، 

هل ت�سعب علينا مهمة حفظ االأمن، يف منطقة 

الرقيب  ي�ساأل  جّمة؟!«  اأمنية  م�ساكل  تعاين  ال 

احلللاجللز(، مللعللرّباً عن  )اآملللر  اأبللو ديّل  ربللاح  االأول 

ا�ستعداده الأي مهمة ُتوكل اليهم »لقد واجهنا املوت 

نحن  واالآن  البارد،  نهر  يف  واملتاعب  وال�سعوبات 

نتابع مهامنا يف قطاع م�سوؤولية حمدد. كلٌّ يقوم 

بواجبه تبعاً ل�سمريه وهذا ما يلقى �سدى اإيجابياً 

املمددة  املجّند  القول  ويوؤّيده  املواطنني«.  لدى 

خدماته رامي خّباز الذي يعترب اأن حتية املواطنني 

مدى  بو�سوح  تعك�س  احلواجز،  على  للع�سكريني 

�سعورهم باالإطمئنان واالرتياح.

حتقيق: ندين �لبلعة

ت�سوير: �لرقيب

ناجي حد�د

جتاوب و�متثال



قائد فوج �لتدخل �لثاين:

االأمن يف قب�سة اجلي�ض

ينّفذ فوج التدخل الثاين �ساأنه �ساأن قطع اأخرى 

مهام حفظ االأمن، الفوج اأ�سالً موجود على االأر�س 

منذ فرتة طويلة، لكن دّقة املرحلة اقت�ست مزيداً 

من االإجراءات والتدابري.

يوؤكد  بطر�س  جورج  الركن  العقيد  الفوج  قائد 

يف  الع�سكريني  واأن  اجلي�س  قب�سة  يف  االأمن  اأن 

الثابتة  واحلواجز  املراقبة  نقاط  تامة:  جهوزية 

التي  واملللوؤّللللللة  الراجلة  والللدوريللات  واملتحركة 

اإ�ساعة  هدفها  بريوت،  منطقة  يف  بها  يقومون 

جّو من االإطمئنان يف املنطقة نظراً اىل االأو�ساع 

القائمة.

ما  اأن  الركن بطر�س  العقيد  املقابل يعترب  يف 

بّد  ال  حمنة  عابرة،  مرحلة  حالياً،  لبنان  به  ميّر 

للوطن اأن يتخّطاها كما �سبق له وتخّطى �سواها 

وانت�سر على �سدائدها مهما َعُظمت.

املواطنني  اىل  يحمل  اجلي�س  انت�سار 

االأمن  على  ي�سهر  اجلي�س  ر�سالة: 

عملية  الأي  يت�سدى  و�سوف 

تهدد  اأو  بللله  تلللخلللّل 

ا�ستقراره.

و�ل�ساحات  �ل�سو�رع  يف  �لع�سكريون   •
منذ فرتة طويلة، وهذ� �أمر لي�س �سهالً؟

- يقول العقيد الركن بطر�س: ال م�سكلة فعلى 

حجز  من  يتطلبه  ملا  قا�سٍ  االأمللر  اأن  من  الرغم 

وجهوزية دائمة فالع�سكريون يدركون اأهمية الدور 

الذي ي�سطلعون به.

ال خوف على الوطن

النقيب ريان معيكي من الفوج نف�سه يتحدث 

تامة،  اجلهوزية  امليدانية، فيقول:  االإجراءات  عن 

التدقيق  يتم  اللليللوم،  يف  �ساعة   24 ومبللعللدل 

ويتم  جتّولهم  بقانونية  اأي  العابرين  بهويات 

حتويل املخالفني اأو الذين ي�ستبه بقيامهم باأمور 

وي�سيف  املخت�سة.  املراجع  اىل  باالأمن  خمّلة 

تنفيذ  الع�سكريني  من  يتق�سي  الواجب  قائالً: 

كان  اأّياً  الظروف تنفيذها،  املهام �ساعة تقت�سي 

هذا الوقت...

جتاوباً  يللبللدون  والنا�س  مرتفعة  املعنويات 

واإيجابية وا�سحني يف التعاطي مع هذه االإجراءات 

اأمنهم  و�سمان  مل�سلحتهم  اأنها  يدركون  اأنهم  اإذ 

وا�ستقرار حالهم.

الع�سكريون  يعانيه  الللذي  ال�سغط  عن  اأّمللا 

فيقول: هو اأقّل واجب وت�سحية ميكن للجي�س 

اأن يقّدمها.

طاملا  الوطن  على  خللوف  ال  مللوؤكللداً:  وختم 

والرخي�س  الغايل  يبذلون  هنالك من 

الأجل حفظ اأمنه ورفع رايات جمده وَعليائه.

مطلوب مّنا...

يتمركز ع�ضكريو التدخل الثاين يف نقاط ثابتة 

ا�ضة،  واأخرى متحركة اىل جانب بع�س النقاط احل�ضّ

يف واحدة من هذه النقاط التقينا الرقيب مهدي 

يتخذونها يف  التي  االإجللراءات  عن  و�ساألناه  كانون 

املنطقة، فقال:

مطلوب مّنا حفظ االأمن ومكافحة اأي �سغب واأي 

والتفتي�س  املراقبة  عن  ف�سالً  باالأمن  خمّل  عمل 

الدقيق... مطلوب مّنا اأي�ساً بذل جهد كبري لنكون 

علينا،  اآماله  يعّلق  الذي  ال�سعب  ظّن  ح�سن  عند 

جانبهم  اىل  اأننا  اللبنانيني  لنطمئن  هنا  نحن 

واأ�ساف:  قلوبهم.  يف  والطماأنينة  االأمل  لنزرع 

واعتمادهم  لنا  النا�س  باحرتام  ن�سعر  اأن  يكفينا 

علينا، وهذا ما نلم�سه. وختم قائالً: »ما نقوم به 

اأقّل واجب« ولكننا ناأمل اأن حتقق جهودنا النتيجة 

املرجوة.

ثقة �ملو�طنني باجلي�س: ٪100

التقينا  ا�س  ح�سّ تقاطع  وعند  اجلولة،  تابعنا 

املهام  اأن  بللدوره  اأّكللد  الللذي  مللراد  اليا�س  الرائد 

املوكلة اليهم ذات طابع دقيق. فاملنطقة قريبة 

احل�سا�سية،  يف  غاية  وهي  االعت�سام  بقعة  من 

الإبقاء  �سريعاً  وتدخالً  تامة  جهوزية  ي�ستدعي  ما 

احلركة حتت �سيطرة اجلي�س. 

مهام ج�سيمة ُتلقى على عاتق �ملوؤ�س�سة 

�لع�سكرية يوماً بعد يوم، وبينما ميّر لبنان يف 

و�حدة من �أكرث مر�حل تاريخه دّقة وح�سا�سية، تتجه 

االأنظار اىل ذوي البّذات اخل�سراء املرّقطة يحفظون 

اأمنه وي�سمنون ا�ستقراره. يتطلب الو�سع من حامي 

�حلمى، جهوزية تامة فيلّبي �لع�سكريون ند�ء �لو�جب 

وكما يف كل مرة ال يبخلون باأية ت�سحية.

�إجر�ء�ت الإ�ساعة �الإطمئنان لدى �ملو�طنني

فوج �لتدخل �لثاين
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وتابع: هدفنا حفظ االأمن وتاأمني حرية احلركة 

للنا�س مبعنى اأن يكون املواطن مرتاح البال يف 

تنقالته.

�ل�سعب  يعتمد  حّد  �أي  �ىل  �ساألناه   •
اأم��ن  حلفظ  اجلي�ض  على  ال��ي��وم  اللبناين 

�لبلد ح�سب ر�أيك؟

اليوم  يعّلقون  اللبنانيون  اندفاع:  بكل  فاأجاب 

وثقتهم   ،٪100 بن�سبة  اجلي�س  على  اأملهم 

باملوؤ�س�سة الع�سكرية مطلقة.

اأن  ال�سروري  من  قال:  ذلك  حيال  �سعوره  وعن 

نكون اأقرب ما يكون من النا�س واأن نقوم بواجبنا 

جتاههم.

على  ووجودنا  قليلة،  راحتنا  اأوقات  قال:  واأخرياً 

حلّل  اإجلللراءات  وكلها  كثيف  النا�س  وبني  االأر�للس 

الو�سع  اأن  �سحيح  حدوثها.  قبل  حتى  امل�ساكل 

يتطلب منا جهداً كبرياً لكن رفاقنا �سحوا باأرواحهم 

يف نهر البارد يف �سبيل خال�س الوطن وحفظ اأمنه 

و�سالمه فكيف ع�سانا نبخل بتعب وجهد.

�الأزمة ال بّد �ستنتهي

خري  ربيع  املالزم  التقينا  عينها  املنطقة  يف 

االإجللراءات  هذه  ظل  يف  املعنويات  عن  و�ساألناه 

املكثفة واملرهقة اىل حد ما، فاأجاب: هذه االأزمة 

ال  بلبنان،  ع�سفت  التي  االأزمات  كل  �ساأن  �ساأنها 

بّد لها واأن تنتهي. وكما ح�سدنا الن�سر بعد حمنة 

نهر البارد �سوف نح�سد يف الغد القريب ا�ستقراراً 

و�سالماً.

مهام  م�ساركته يف  يعترب  �سكر  ح�سني  اجلندي 

فيها،  �سارك  اأخللرى  ملهام  ا�ستكماالً  االأمللن  حفظ 

ويعترب اأن مواجهة االإرهاب وحفظ االأمن مهمتان 

على  انت�سرنا  وكما  االأخلللرى.  واحدتهما  تكمل 

االإرهاب �سوف ننت�سر على االأزمة.

�لفرح يف عيونهم 

اثنا  عائلته  عن  اجلندي  هذا  ابتعاد  على  م�سى 

ت�سمحّل  ال�سعوبات  اأن  يعترب  ولكنه  يوماً،  ع�سر 

والفرح  النا�س،  عيون  يف  االرتياح  يرى  عندما 

يف عيون االأوالد وهم يحّيوننا يخّفف وطاأة التعب 

وجهد ال�ساعات.

مع  داغللر  غيث  النقيب  اأخلللرى...  نقطة  واىل 

مهامهم،  عن  ون�ساأل  نحييهم  عنا�سر  جمموعة 

حفظ  خانة  يف  ت�سبُّ  اإجلللراءات  كلها  يقول: 

الو�سع وتاأمني راحة املواطنني  االأمن ل�سبط 

الع�سكر،  جلّية مع  باإيجابية  يتعاملون  الذين 

ويعّلقون اآماالً كبرية على هذه املوؤ�س�سة التي 

يعتربونها ال�سمانة الوحيدة املتبقية 

للوطن.

االإجللراءات  هذه  اأن  الع�سكريون  يدرك  واأ�ساف: 

موؤقت  املرحلة  تتطلبه  الللذي  واجلهد  مرحلية، 

كي  الو�سع  ق�سوة  حتّمل  عليهم  فللاإن  وبالتايل 

واأّكد على  التي ميّر بها.  االأزمة  لبنان من  يخرج 

حتى  �سباحاً  ال�سابعة  من  متوا�سلة  الدوريات  اأن 

اأي  �سباحاً  ال�سابعة  اىل  ثّم  ومن  فجراً  الواحدة 

مبعدل 24/24 �ساعة يومياً.

االأول حممود  الرقيب  اأما ختام جولتنا فكان مع 

لبنان هي  بها  التي ميّر  الفرتة  قال:  الذي  خلف 

املعنويات  لكن  تاريخه،  الفرتات يف  اأ�سعب  من 

التي  االإجللللراءات  مللع  النا�س  وجتلللاوب  مرتفعة 

يخّفف  يبدونه  الذي  والتعاطف  اجلي�س،  يتخذها 

عنهم تعب ال�ساعات وجهد املهمات.  

حتقيق: ليال �سقر

ت�سوير: �ملعاون

ن�سيب قر�ساب
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يف قلب بروت الناب�ض يتمركز فوج التدخل الرابع، 

�ملهمة على جانب كبري من �لدقة: حفظ �الأمن يف 

حميط تكرث فيه �حلو�دث و�الإ�سكاالت �الأمنية.

�النت�سار �لكثيف للجي�س �أ�ساع �أجو�ء �الإطمئنان بني 

�ملو�طنني �لذين جتاوبو� ب�سكل ملحوظ مع �لتد�بري 

�ملتخذة، ومّد �لع�سكريني مبزيد من �الندفاع ح�سب 

ما عايّناه يف هذه �جلولة.

�إنت�سار متو��سل وتد�بري مكّثفة

فوج �لتدخل �لر�بع
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قائد �لفوج: 

�سيطرة كاملة على �لقطاع

�سمحات  ال�سالم  عبد  الركن  العقيد  الفوج  قائد 

اتخذها  التي  االإ�ستثنائية  االإجلللراءات  عن  حتدث 

كبري  ب�سكل  االإجللراءات  زيللادة  متت  قائالً:  الفوج 

لت�سبح  الدوريات  وترية  ت�ساعدت  حيث  ن�سبياً 

مراكز  اأعللداد  ت�ساعفت  كما  ال�ساعة،  مللدار  على 

املراقبة لت�سمل االأحياء كافة، كذلك اأ�سبح العديد 

حيث  ال�سابق  مللن  اأكللرب  االأر�لللس  على  املللوجللود 

املجوقل  الفوج  من  �سريتني  القيادة  ا�ستح�سرت 

ملوؤازرتنا واأخريني من اللواء احلادي ع�سر.

واجلدير بالذكر اأنه ومع و�سول اللواء الثاين من 

كانت يف  التي  املناطق  بع�س  وت�سّلمه  اجلنوب 

عليه  وال�سيطرة  اأ�سغر  قطاعنا  اأ�سبح  عهدتنا، 

اأ�سبحت كاملة وتامة.

ع�سر  احلللادي  يف  اتخذت  كلها  التدابري  هذه 

ومعها  املا�سي،  الثاين  ت�سرين  �سهر  من 

الت�سعني  اىل  الع�سكر  جهوزية  و�سلت 

اأو  حللادث  الأي  للت�سدي  املئة  يف 

طارئ قد يح�سل يف ظل هذا 

اجلو املتوتر يف البالد.

�أمن �لوطن

فوق كل �عتبار

حيث تتمركز ال�سرية االأوىل للفوج باإمرة الرائد 

الع�سكريني  من  جمموعة  حبيب  غابي  املغوار 

يتلقون تعليمات جديدة تتعلق بعملهم احليوي 

وبابت�سامة  اأمنها،  يتولون  التي  املنطقة  يف 

عري�سة قال الرائد حبيب: منذ ثالث �سنوات ازدهر 

عملنا جداً! لقد ت�ساعدت وترية »احلجز« واأ�سبحت 

اأ�سهمه عالية جداً يف هذه املوؤ�س�سة الأنها دعامة 

االأمن االأ�سا�سية يف هذا الوطن. م�سوؤولياتنا اليوم 

كبرية جداً اأما ثقة ال�سعب بنا فاأهم واأكرب.

منه   �سنقرتب  بل  ال�سر  عن  نبتعد  لن  واأ�ساف: 

ونقطع دابره متاماً. هدف القيادة ا�ستقرار البلد 

يف  طرفاً  لي�ست  موؤ�س�ستنا  املواطن،  و�سالمة 

النزاع احلا�سل وهذا ما يجعل قراراتها وتدابريها 

مقبولة من اجلميع.

ومهمة  القتالية  املهمات  بني  الفرق  عن  اأّما 

اإذا  اأ�سهل  القتالية  املهمات  فقال:  االأمن  حفظ 

تكون  ومواجهته  معروف  العدو  الأن  القول  �سح 

احلذر  توخي  ينبغي  بينما  املتاحة،  ال�سبل  بكل 

والدقة خالل عمليات حفظ االأمن ما يجعل املهمة 

ال�سغط  قللائللالً:  حبيب  الللرائللد  اأ�سعب.وختم 

دوماً  كما  حا�سرون  لكننا  اجلي�س  على  كبري 

للمواجهة، يبقى ال�سغط االأكرب من عائالتنا، 

يف  معدودة  �ساعات  لروؤيتهم  الوقت  ن�سرق 

كل  فوق  الوطن  اأمن  لكن  االأ�سبوع، 

اعتبار.

حمبة �ملو�طنني

»بتكرّبلنا قلبنا«

اأحللد  اأحلللد حللواجللز الللفللوج كللانللت حتلليللات  على 

الرقيب  ثغر  على  ابت�سامة  تللزرع  املواطنني 

ب�سري جنم من ال�سرية الثانية امل�سوؤول عن احلاجز 

الكبري  املواطنني  »جتللاوب  بالقول:  بادرنا  الذي 

كثرياً  اجلي�س  يحبون  فهم  جللداً.  مهمتنا  ي�سّهل 

العافية«،  يعطيكن  »اهلل  هي  الدائمة  وكلماتهم 

املحبة  هذه  وطن«؛  يا  »عوايف  يقويكن«،  »اهلل 

من املواطن »بتكربلنا قلبنا« وتدفعنا اىل العمل 

باندفاع وحما�سة اأكرب.

هذه  يف  اجلي�س  اأن  اىل  جنم  الرقيب  واأ�للسللار 

فاإن  لذلك  االأزمة،  الوحيد من  املنقذ  املرحلة هو 

ومناقبيته  والتزامه  كبرية،  الع�سكري  م�سوؤولية 

اليه،  توكل  اأية مهمة  لتنفيذ  م�ستعد  وهو  اأكرب، 

خ�سو�ساً اأن ال تهاون يف االأمن اأبداً!

اأما الرقيب االأول نبيه عقيل من ال�سرية االأوىل 

دور  على  اليوم  معّلقة  ال�سعب  اآمللال  اأن  فريى 

يف  اال�ستقرار  على  احلفاظ  يف  احلا�سم  اجلي�س 

الأن  جداً،  كبرية  االإطار  هذا  م�سوؤوليتنا يف  البالد. 

اإن  املرحلة،  هذه  يف  خ�سو�ساً  جداً  حيوي  االأمللن 

املنطقة  هذه  يف  عاتقنا  على  امللقاة  املهمة 

نعمل  ما  وهذا  البالد  اأمن  من  هاماً  جزءاً  ت�سّكل 

فهذا  الثمن،  هي  حياتنا  كانت  ولو  اليه  ون�سعى 

عملنا وهذا �سعبنا ووطننا، وواجبنا كان و�سيبقى 
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تاأمني �سالمة الوطن واأمنه وا�ستقراره. اإننا نبقى 

يف  طويلة  واأياماً  احلاجز  على  متوا�سلة  �ساعات 

التنفيذ  الأن  ملل،  اأو  تعب  باأي  ن�سعر  وال  العمل، 

ال�سحيح ملهماتنا يناأى باأمن وطننا عن اأي خطر 

يتهدده، اأما عائالتنا فقد اعتادت هذا الو�سع.

�أبعد من �لو�جب

بريوت  اأحياء  اأحللد  يف  املتمركزة  املاللة  اأمللام 

وقف عدد من اجلنود مع ال�سابط امل�سوؤول عنهم 

اهتمامهم  وجللّل  ويدققون،  يفت�سون  يراقبون، 

االأمن  �سفو  يعّكر  حادث  اأو  �سخ�س  اأي  ترك  عدم 

امل�ستتب يف احلي.

جنود نقطة املراقبة هذه هم من اللواء احلادي 

ع�سر املف�سولني عمالنياً مع فوج التدخل الرابع 

اإنها ال�سرية 1106 التي  منذ �ستة اأ�سهر. حتديداً 

بادرنا  والذي  املقّدم نعيم طّراف  التقينا قائدها 

بالقول: اإن التدابري التي تنّفذ يف قطاع بريوت 

االأول  وهدفها  متوا�سل  ب�سكل  تتم  وال�سواحي 

االأمالك  على  التعديات  ومنع  االأمن  على  احلفاظ 

اخلا�سة والعامة.

التفاعل  عن  �سوؤاله  عند  طللّراف  املقّدم  واأكللد 

بني الع�سكر واملدنيني عموماً: كل هّمنا هو راحة 

على  اإيجاباً  انعك�س  اأمر  وهو  و�سالمته  املواطن 

تعاطيه اليومي معنا، ما جعل معنويات العنا�سر 

املواطنني  جميع  اأن  بالذكر  واجلدير  ذروتها.  يف 

فرق  من  فلي�س  مت�ساوية  معاملة  يعاملون 

اأي لواء  اأو حتت  بني مواطن واآخر الأي جهة انتموا 

ان�سووا.

كل �الأمور حتت �ل�سيطرة

قال  القطاع  يف  ح�سلت  التي  احللللوادث  عللن 

املقّدم طّراف: كل االأمور حتت ال�سيطرة واحلوادث 

لها  تطويقنا  اأن  اإالّ  فردية،  ما  نوعاً  كانت  كلها 

وح�سرها يف نطاقها ال�سيق حال دون تو�سعها.

وختم املقّدم طّراف بالقول: هذه املهمات هي 

جزء من عملنا اليومي الذي نحر�س على تنفيذه 

بح�سب توجيهات قيادتنا احلكيمة.  

زياد  اجلندي  اأّكد  املتمركزة،  املاللة  على  ومن 

 ،1106 ال�سرية  ع�سر  احلللادي  اللواء  من  العويك 

على املعنويات العالية وال�سعور بالفخر واالعتزاز 

لالعتماد على اجلي�س وعنا�سره يف مهمة دقيقة 

كهذه.

وا�ستطرد اجلندي العويك قائالً: لقد اأم�سيت 

اأعالج  البارد  حواىل 40 يوماً يف معركة نهر 

دوري  اأن  اإالّ  اجلنود،  بطوالت  واأرى  امل�سابني 

اليوم يف مهمة حفظ االأمن ونظرات 

حدود  اأتخطى  جتعلني  اإيّل،  املحّبة  املدنيني 

الواجب الأ�سل اىل الت�سحية يف �سبيل الوطن.

ذاتها  ال�سرية  من  مر�سل  اأحمد  الرقيب  اأّمللا 

ومنع  املواطنني  حلماية  هي  املهمة  اأن  ف�سرح 

يف  اليوم  نحن  واأ�ساف:  االأمالك.  على  التعديات 

بحاجة  فالبلد  �سوبنا،  �ساخ�سة  واالأنظار  الواجهة 

الوطن  الأننا دعامة  اأي وقت م�سى  اأكرث من  الينا 

و�سمانته.

يقول:  ورفللاقلله  معنوياته  عللن  �سوؤاله  وعند 

املوؤ�س�سة،  هذه  اىل  ننتمي  لكوننا  بالفخر  ن�سعر 

املواطنون  مير  فحني  ال�سماء،  تطال  ومعنوياتنا 

من اأمامنا نرى يف عيونهم نظرات الثقة واالأمل 

والتقدير، ن�سعر بامل�سوؤولية، مهمتنا �سعبة لكن 

وباإذن اهلل »نحن لها« حتى النهاية. 

حتقيق: با�سكال معّو�س بو مارون

ت�سوير: �لرقيب وجيه ن�سر

فوج التدخل الرابع

�من �لوطن فوق كل �عتبار



قائد فوج �لتدخل �خلام�س: 

ع�سكرنا ممتاز

ن�ساأل قائد الفوج عن التدابري االإ�ستثنائية التي 

ينّفذها يف ظّل االأزمة الراهنة، يجيبنا:

اإن املهام التي ينّفذها تتوزع بني: �سبط حركتي 

مع  بالتن�سيق  واليه  املنت  من  واخلللروج  الدخول 

الوحدات املجاورة، والت�سدد يف مراقبة وحماية اأمن 

ال�سفارات وحماية امل�سالح االأجنبية.

هذا يف االأيام العادية، اأما مع التدابري االإ�ستثنائية 

التي يفر�سها الو�سع على قيادة اجلي�س فتزداد هذه 

بحجم  دوريات  وت�سمل  االإجللراءات  وتتكّثف  املهام 

�ضرية، ونقاط مراقبة وحواجز ظرفية واأخرى ثابتة.

وي�سيف قائالً: ان�سمت اىل فلوج التدخل اخلام�س 

اإحتياط من مدر�ضة القوات  بهدف امل�ضاندة، قوة 

االإجراءات  اأن  اىل  م�سرياً  التحقيق،  وجلنة  اخلا�سة 

ترد  التي  املعلومات  ح�سلب  تخّفف  اأو  تتكّثف 

التي  االأمنية  االأو�للسللاع  وح�سب  الفوج  اىل 

ت�ستجّد.

يقوم  التي  الدوريات  اىل  اإ�سافة 

نطاقه،  �سمن  الللفللوج  بها 

والتي ينّفذها عنا�سره 

قيادة  من  باأمر 

اجلي�س - مديرية العمليات مبا�سرة، تقوم وحدات 

من املدر�سة احلربية واأخرى من فوج التدخل االأول 

اأي�ساً بدوريات وباأمر من مديرية العمليات.

ويلفت العقيد الركن فوؤاد هيدمو�س اىل ح�سا�سية 

اأنها  خ�سو�ساً  فوجه  اأمنها  يتوىل  التي  املنطقة 

ا�ستهدفت اأكرث من مرة.

�ملو�طنون مرتاحون

لوجود �جلي�س

اأهمية  اأن  هيدمو�س  فللوؤاد  الركن  العقيد  يعترب 

املهام التي يوؤديها الفوج هي بالدرجة االأوىل يف 

وا�سحاً  تعاطفاً  يبدي  الذي  املواطن  اأمن  �سمانها 

مع املوؤ�س�سة الع�سكرية. فاملواطنون وعلى الرغم 

من حالة عدم اال�ستقرار التي تهّدد البلد، مرتاحون 

لوجود اجلي�س.

هذه الوقلائع ميكن مالحظتهلا وملن دون تكّللف 

يف عيون املاّرين على احلواجز ويف مدى االإيجابية 

التي يتعاطون من خاللها مع الع�سكريني.

وجوده  اأن  مقتنع  فهو  ع�سكرنا ممتاز،  واأ�ساف: 

هنا ل�سالح النا�س واأن ما يقدمه من ت�سحيات مهما 

بلغت ق�ساوة ظروف و�سعوبة اخلدمة يحقق هدفاً 

الر�سالة  جوهر  وحمايته  الوطن  فاأمن  �سامياً، 

التي يوؤديها الع�سكري.

اال���س��رتاح��ة  اأوق�����ات  ع��ن  • م����اذا 
و�ملاأذونيات؟

هذه  اأن  ففهمنا  هنيهة  ابت�سم   -

االأمور تكاد تكون غري واردة وغري موجودة يف ظروف 

اإ�ستثنائية.

عن  �البتعاد  من  ينزعجون  تر�هم  • هل 
عائالتهم وعن حياتهم �ل�سخ�سية؟

البارد  نهر  يف  الع�سكريون  عاناه  ما  اأملللام   -

ع�ساها  ماذا  قّدموها  التي  اجل�سيمة  والت�سحيات 

والوقوف على  كاحلجز  الب�سيطة  الت�سحيات  ت�سّكل 

احلواجز...

وخطللورة  الو�سلع  ح�سا�سية  مدركون  اجلميلع 

لن  منازلنلا  يف  كنللّلا  ولللو  حتى  لذلك  املرحلة، 

نكون مرتلاحيلن، وجودنا يف مراكز اأعمالنا وحتملنا 

احلقيقيلة.  بالراحة  ي�سعرنا  ما  هو  م�سلوؤولياتنلا 

ويذّكر العقيد الركن هيدمو�س باأن ال جمال لل�سكون 

والتدريب  العمالنية،  املهام  الع�سكري:  حياة  يف 

.»Full Time« عنوان دائم، الع�سكري عّنا

»ما فينا...«

يف مقلر قيلادة الفلوج التقينلا املقلدم زياد ن�سلر 

الذي اعترب اأن املهملات التي تنفلّذ والتدابلري التي 

يفر�سها الو�سع االإ�ستثنلائي واجب على الع�سكريني 

من اأجل حمايلة املواطنني ويوؤكد:

ونحنا  مظبوط  م�س  الو�ضع  يكون  فينا  »م��ا 

ن الو�سع ما اأتيح لنا، واجبنا اإمتام  قاعدين!«، نح�سّ

املهام على اأف�سل وجه.

يقارب  ما  منذ  �لطرقات  يف  �لع�سكر   •
�لثالث �سنو�ت، ماذ� عن �ملعنويات؟

�ىل قيادة فوج �لتدخل �خلام�س... وتابعنا �جلولة... 

تد�بري �أمنية مكّثفة حلالة �إ�ستثنائية غاية يف 

�خلطورة و�لتوتر. �نت�سار و��سع للعنا�سر على �متد�د 

�لطرقات، و�الآليات �لع�سكرية متالأ �لزو�يا و�ملنعطفات.

قائد فوج �لتدخل �خلام�س �لعقيد �لركن فوؤ�د 

هيدمو�س، ي�سرح لنا �أن مهام �لفوج تبد�أ على 

�ل�ساحل وتنتهي يف �جلرد.

بني �ل�ساحل و�جلرد... و�لعني على �لوطن

فوج �لتدخل �خلام�س
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العمل  منللط  قلل�للسللاوة  على  مللعللتللادون  نحن   -

معنوياتنا  الواجب،  علينا  ميليه  ملا  ومتقّبلون 

مرتفعة، نوؤدي عمالً نحبه وهذا ما يخّفف عنا اجلهد 

يعّلقون  املواطنني  واأن  خ�سو�ساً  ال�ساعات،  وتعب 

اليوم اآمالهم علينا ويعتربوننا خ�سبة خال�س للوطن، 

فكيف ترانا نخذلهم؟!

املوؤهل مروان ن�سيب نعمة يرى اأن الوطن واأهله 

يفخرون مبا حققه اجلي�س من انت�سار على االإرهاب 

ومن ا�ستقرار واأمن، وهذا ما يدعونا نحن الع�سكريني 

اىل ال�سعور اي�ساً بالفخر واالإعتزاز وين�سينا اأي تعب.

عني �لوطن

�ل�ساهرة �بد�ً

تتوىل �سرية تدّخل املدرعات االأوىل قطاعاً وا�سعاً 

ي�سمل عدة مناطق بني ال�ساحل واجلبل، ويف اأحد 

مراكزها، التقينا املالزم وديع رّفول الذي حتدث عن 

التي  املراقبة  ونقاط  ال�ضتطالع  ودوريات  احلواجز 

امل�ساكل،  وا�ستباق حدوث  االأمن  اإحالل  تهدف اىل 

اأف�سل  واجبهم على  يوؤدون  الع�سكريني  اأن  معترباً 

وجه.

ا�س، فعلينا  وي�سيف املالزم رّفول: و�سع البلد ح�سّ

اإذاً »اأن نكون عيون الوطن ال�ساهرة، منعاً حلدوث اأي 

اإخالل باالأمن«.

اىل  اأحياناً  ن�سطر  يحبوننا،  النا�س  ويكمل: 

ازدحاماً  بالتايل  ي�سّبب  ما  بالتفتي�س،  التدقيق 

حلركة ال�سري لكنهم ال يت�سايقون البّتة من االأمر، بل 

يبادرون اىل القول »يعطيكم العافية«. من جهتنا 

نعامل املواطنني بكل احرتام وحزم وهم يبادلوننا 

املعاملة احل�سنة.

زميله:  كالم  اىل  جمذوب  عالء  املللالزم  وي�سيف 

خ�سو�سية املنطقة تفر�س اجلهوزية الدائمة، وجود 

ال�سفارات ومنازل ال�سيا�سيني والنواب يف املنطقة 

يزيد خطورتها...

وي�سري اىل اأن التن�سيق دائم مع قطع ع�سكرية 

اأخرى.

هذ� خيارنا

ونحن على ��ستعد�د لتحّمل �ل�سعاب

الرقيلب االأول علي مكي يوؤكد بدوره اأن معنوياته 

ومعنويات الع�سكريني جميعاً مرتفعة، لقد اخرتنا 

ل ال�سعاب التي ي�ستوجبها  هذا ال�سلك وعلينا حتمُّ

انخراطنا فيه، ال �سيما اأن اأمل اللبنانيني جميعاً 

معّلق اليوم على املوؤ�س�سة الع�سكرية.  

يف �سرية تدّخل املدرعات الثانية حيث قابلنا 

النقيب اأحمد العاكوم امل�سهد نف�سه يتكرر:

حواجز ثابتة على امل�سالك والطرقات 

املهام  اىل  دوري���ات،  مراقبة،  نقاط  ا�ضة،  احل�ضّ

االأمنية اخلا�سة والطارئة على املنطقة وحميطها.

نفو�س  يف  الطماأنينة  تللزرع  االإجللللراءات  هللذه 

املواطنني كما يالحظ النقيب.

ويوؤكد الرقيب مهدي �سفر:

باإيجابية وا�سحة، ونحن  »النا�س يتعاملون معنا 

معتادون على ق�ساوة اخلدمة وهذا اأقل واجب نقّدمه 

للوطن«.

حتقيق: ليال �سقر

ت�سوير: �ملالزم

وديع رفول

�ملو�طنون مرتاحون للتد�بري �الأمنية



قائد فوج �ملغاوير: جاهزون الأي مهمة

املغاوير  فوج  قائد  قي�س  �سالح  الركن  العقيد 

�سرح لنا املهام التي ينّفذها الفوج حالياً، فقال: 

غري  فمن  وا�سحة،  تلقيناها  التي  التعليمات 

امل�سموح الأي جهة كانت اأن تتعدى على اأمن وطننا 

اأو على موؤ�س�سات الدولة. 

ب�سرعة  �سفوفه  تنظيم  املغاوير  فوج  اأعاد  لقد 

فائقة بعد معركة نهر البارد وهو جاهز الأي مهمة 

ال�ساحة  اإىل  الفوج  عاد  لقد  ال�ساعة،  مللدار  على 

بكامل ن�ساطه وعزمه، الأننا نعرف جميعنا اأن و�سع 

البلد ال يحتمل تقاع�س اأّي من الع�سكريني عن اأداء 

ت�ضري  دورياتنا  اإحتياط،  و�ضع  الفوج يف  مهامه. 

ب�سورة دائمة مبعدل �سبع دوريات كل �ساعتني يف 

جميع اأنحاء العا�سمة ويف جميع االإجتاهات... يف 

الفوج يف و�سعية  الوقت تكون باقي وحدات  هذا 

جهوز واإنتظار تدّخل حيث تدعو احلاجة.

الق�سر  حماية  تللوىل  اأن  للفوج  �سبق 

االأمللن  على  وحللافللظ  �سابقاً  احلكومي 

وطّبق النظام على اجلميع وتدّخل 

مللللللراراً للل�للسللالللح املللواطللن 

اأثناء  ككل، يف  والوطن 

اللللتلللظلللاهلللرات 

واالإعت�سامات العديدة التي جرت، وهو اليوم جاهز 

الأي طارئ يف كل اأرجاء العا�سمة.

لكل مهمة طابعها

وي�سيف: »�سحيح اأن املهام املوكلة اإلينا اليوم 

لكل  لكن  عليها،  اعتدنا  التي  املهام  من  لي�ست 

مهمة طابعها اخلا�س وكذلك كل ظرف له تدابريه 

على  كلنا  نكون  اأن  تقت�سي  فاحلاجة  لذا  اخلا�سة، 

كفوج  نتعامل  املنطلق  هذا  ومن  اليوم،  االأر�للس 

املغاوير مع مقت�سيات الظروف، فحواجزنا الظرفية 

على  الع�سكرية  واآلياتنا  العا�سمة،  اأرجلللاء  متللالأ 

ال�سوارع، عنا�سرنا يف املنطقة  املنعطفات ويف 

اآماُل  دائمة...  وب�سورة  نهاراً  ليالً  ت�سري  ودورّياتنا 

اللبنانيون  اليوم واملواطنون  النا�س معّلقة علينا 

ون لنا حمبة وثقة ال ن�ستطيع اإالّ اأن نكون على  يكنُّ

م�ستواها، ومهما كّلفت هذه املهام من جهد لن 

املوؤ�س�سة  على  ال�سعب  غرية  اللبنانيني...  نخُذَل 

الع�سكرية مل تاأت من العدم...

واأن  خ�سو�ساً  للع�سكريني  املعنوية  احلالة  وعن 

الفوج مل يلبث اأن خرج منذ فرتة وجيزة من معارك 

اأجاب:  والقوى  للجهود  واإنهاكاً  تعباأ  منه  تطلبت 

حتى قبل اأن ن�سل اإىل معارك نهر البارد، مّر 

ا�سة بعد اإ�ست�سهاد الرئي�س  اجلي�س مبراحل ح�سّ

تبعت  التي  واالإعت�سامات  احلريري  رفيق 

ال�سارع  اإىل  اللبنانيني  ونللزول  اال�ست�سهاد 

لبنان،  على  توالت  التي  واالإغتياالت 

كلها اأحداث تطلبت جهوداً ل�سبط الو�سع الذي ُقّدر 

له اأن يخرج عن ال�سيطرة لوال تفاين الع�سكريني. 

خطورة  ٌر  ومقدِّ الوطن  حماية  على  �ساهٌر  والفوج 

واأي عون  اأي جهد  ولن يتوانى عن تقدمي  الو�سع 

طاملا اأن امل�سلحة م�سلحتنا جميعاً وم�سلحة وخري 

لبنان فوق كل اإعتبار، لبنان الذي لن نبَخَل عليه 

يوماً بعرق عافيتنا وال حتى بالدماء التي جتري يف 

عروقنا«.

وختم قائالً: »مغاوير اجلي�س يف حالة جهوٍز دائٍم 

لتلبية نداء الوطن«.

نحن هنا

من املقر املوؤقت لقيادة فوج املغاوير توجهنا 

اإىل �ساحة ريا�س ال�سلح حيث يقام احتفال بذكرى 

مرور عام، على اعت�سام املعار�سة يف املنطقة.

القلق  اإىل  يدعو  �سيء  ال  املكان،  متللالً  ح�سود 

الفوج  عنا�سر  االأو�ساع.  ح�سا�سية  من  الرغم  على 

اإذا كل �سيء على ما يرام... كان  واآلياتهم هناك، 

�سعباً التحدث اإليهم وهم يف اأق�سى درجات التيّقظ 

واجلهوزية. نكتفي بكلمة من الرقيب علي �ساطي، 

يقول: نقوم بواجبنا بكل ما اأوتينا من عزم، وكما 

االأمن  اإحالل  اليوم يف  �سننجح  ال�سابق  جنحنا يف 

واحلفاظ على االإ�ستقرار.

حتقيق: ليال �سقر

ت�سوير: �لعريف بالل �لعرب

�لفوج �لذي مل يلبث �أن تنّف�س �ل�سعد�ء وعاد مكّلالً 

باً �أمنياً  بالغار، حتى فر�س عليه �لو�سع جمّدد�ً تاأهُّ

طارئاً وجهوزية تامة يف ظروف ا�ستثنائية غاية يف 

�لتوتر و�الإ�سطر�ب.

فوج �ملغاوير من �الأفو�ج �ملمّيزة بطريقة قتالها، 

و�لتي ُتلقى على عاتقها �أكرث �مُلهّمات �سعوبة. هذ� 

�لفوج ي�سارك �ليوم يف عمليات حفظ �الأمن.

جمدد�ً... تاأهب! فالو�جب و�لوطن يناديان

فوج �ملغاوير
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لكل مهمة طابعها









ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

من  واأخلللرى  اللبنانية  البحرية  الللقللوات  من  وحللدات  نّفذت 

قاعدة  قبالة حو�س  االأملانية، مناورة م�سرتكة  البحرية  القوات 

بريوت البحرية على منت كل من القنا�س »عم�سيت« واخلافرة 

واأوبرهون«، كما نّفذت  االأملانيني »اأورباخ  »ناقورة« واملركبني 

القنا�س  منت  على  االأ�سرار  على  ال�سيطرة  جمال  يف  متريناً 

العماد  اجلي�س  قائد  بح�سور  املذكور،  احلو�س  داخل  »عم�سيت« 

جوزف   - فرانز  ال�سيد  االأملاين  الدفاع  ووزير  �سليمان  مي�سال 

جنغ، وعدد من كبار �ضباط اجلي�س وقوات »اليونيفيل«.

وقد لفت وزير الدفاع االأملاين اىل كفاءة البحرية اللبنانية، 

معرباً عن رغبة بالده يف موا�سلة م�سرية التعاون مع اجلي�س 

اللبناين على خمتلف االأ�سعدة.

وزير  �سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  �سكر  جهته،  من 

التي قّدمتها حكومة  والتقنيات واخلربات  الهبات  الدفاع على 

املعابر  و�سبط  اللبنانية  البحرية  القوات  قدرات  لتعزيز  بالده 

االأملانية  البحرية  الللقللوات  بجهود  واأ�للسللاد  الللربيللة،  احلللدوديللة 

التهريب  اأعمال  ومنع  اللبناين  ال�ساحل  مراقبة  يف  وتعاونها 

على اأنواعها، موؤكداً يف الوقت عينه ت�سميم اجلي�س على رفع 

اجلوية  القوات  كما  وعتاداً،  عديداً  اللبنانية  البحرية  م�ستوى 

بوا�سطة  اليه  املوكلة  املهام  تنفيذ  الحقاً  يكفل  مبا  والربية، 

قدراته الذاتية فقط.

التزامه  مع  يتوازى  اجلي�س  اإمكانات  تعزيز  اأن  اىل  واأ�سار 

اللبناين،  الد�ستور  الوطنية والع�سكرية امل�ستمدة من  الثوابت 

واأداء  ومتا�سكه  وحدته  على  احلفاظ  من  متّكن  بف�سلها  والتي 

دوره الوطني اجلامع، و�سون وحدة الوطن و�سيادته وا�ستقراره.

مناورة بحرية 

م�سرتكة 

بني �لقو�ت 

�لبحرية 

�للبنانية 

و�الأملانية
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اأقللللامللللت اللل�للسللفللارتللان 

والفرن�سية  الللربيللطللانلليللة 

لذكرى  تللخللللليللداً  احللتللفللاالت 

اجلنود الذين ق�سوا يف لبنان 

العامليتني  احلللربللني  خللالل 

االأوىل والثانية.

الع�سكرية  املللدافللن  ففي 

ال�سفارة  اأحيت  بللريوت،  يف 

دول  جنود  ذكرى  الربيطانية 

ح�سره  احتفال  يف  الكومنولث، 

عدد من ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني االأجانب باال�سافة اىل ممثلني عن قوات االأمم املتحدة يف لبنان ومنظمات اأخرى. مّثل قائد اجلي�س يف االحتفال، 

اأعمال  الكومنولث يف طرابل�س، ح�سره م�سري  احتفاالً مماثالً يف مقابر الربيطانيني ودول  ال�سفارة  واأقامت  الركن علي جابر.  العميد  قائد منطقة بريوت 

الر�سميني  من  مدعوين  اىل  باال�سافة  الربيطانية  ال�سفارة  من  وموظفون  اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالً  دروي�س  احلميد  عبد  الركن  العميد  ال�سمال  منطقة 

املحليني وممثلني عن الدول التي �ساركت يف احلرب.

وللمنا�سبة نف�سها، قامت وفود من ال�سفارة الفرن�سية بزيارة املقابر الفرن�سية حيث مت و�سع اأكاليل على اأ�سرحة اجلنود الفرن�سيني.

جرى االحتفال الرئي�س يف ق�سر ال�سنوبر، وتراأ�سه القائم باالأعمال الفرن�سي ال�سيد اأندريه باران وح�سره ممثل قائد اجلي�س العميد الركن علي جابر قائد 

منطقة بريوت وعدد من امللحقني الع�سكريني االأجانب. ويف منطقة طرابل�س، قام القن�سل الفرن�سي العام بح�سور عدد من موظفي ال�سفارة بو�سع اإكليل 

الفرن�سيني  اجلنود  مقابر  على  الزهر  من 

منطقة  قائد  بح�سور  وذلللك 

اللل�للسللمللال الللعللملليللد الللركللن 

ممثالً  جملللذوب  م�سطفى 

العماد قائد اجلي�س. 

كما جرت احتفاالت مماثلة 

يف بلدة رياق و�سعت خاللها 

بح�سور  الللزهللر  مللن  اأكللاللليللل 

الفرن�سي  الع�سكري  امللحق 

ال�سفارة  موظفي  من  وعدد 

اجلي�س  قائد  العماد  وممثل 

كنعان  ابراهيم  الركن  العميد 

قائد منطقة البقاع.

بريوت  منطقة  يف  كذلك 

و�سعت اأكاليل من الزهر على 

الفرن�سيني  اجلللنللود  مقابر 

قائد  العماد  ممثل  بح�سور 

اجلي�س.

�ل�سفارتان

�لربيطانية 

و�لفرن�سية حتتفالن

بذكرى جنود

�سقطو� يف لبنان
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قيادة �جلي�س تكّرم رئي�س

�لفريق �الإ�ست�ساري �الأملاين

�سركة  عمل  انتهاء  ملنا�سبة 

»رونكو« يف لبنان، اأقيم يف املركز 

اللبناين لالأعمال املتعلقة باالألغام، 

ال�سيد  ال�سركة  ملدير  تكرميي  حفل 

تراأ�سه  باج،  ڤان  ديڤيد  باتريك 

نائب  م�سعد  جورج  الركن  العميد 

قائد  ممثالً  للتجهيز  االأركان  رئي�س 

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س 

العقيد  املركز  رئي�س  وح�سره 

الهند�سة  فوج  قائد  فهمي  حممد 

من  و�ضباط  جودة  اأبو  رولن  العقيد 

ووفد  الهند�سة  فوج  ومن  املركز 

مكتب  ومن  االأمريكية  ال�سفارة  من 

التعاون الدفاعي االأمريكي.

جورج  الركن  العميد  األقى  وقد 

قائد  العماد  با�سم  كلمة  م�سعد 

�سعار  باج  ڤان  ال�سيد  وقّلد  اجلي�س 

تذكارية  وهدية  التذكاري  اجلي�س 

ولل�سركة  له  �سكر  كتابي  و�سّلمه 

�سّلم  وبدوره،  وتقدير.  �سكر  عربون 

ال�سيد ڤان باج درعاً  العقيد فهمي 

اللبناين  املركز  باإ�سم  تذكارية 

الذي  باالألغام،  املتعلقة  لالأعمال 

قّدم بدوره دروعاً وكتاب �سكر باإ�سم 

ويف  والع�ضكريني.  لل�ضباط  ال�ضركة 

قائد  ممثل  انتقل  احلفل،  ختام 

اىل  احلا�ضرون  وال�ضباط  اجلي�س 

اأقيم  نادي ال�ضباط يف الريزة حيث 

حفل غداء على �سرف مدير ال�سركة 

والوفد املرافق.

... ومدير �سركة »رونكو«
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كّرم اجلي�س رئي�س الفريق االإ�ست�ساري االأملاين 

املكّلف تنفيذ امل�سروع التجريبي ل�سبط احلدود 

كاريوت  دتليف  اجلللرنال  اللبنانية  ال�سمالية 

كارل  اجلللرنال  وت�سّلم  لبنان  مغادرته  ملنا�سبة 

يف  اأقيم  تكرميي  غللداء  يف  مهمته،  �ستولتز 

املجّمع الع�سكري يف جونية، ح�سره العميد الركن 

فرن�سوا احلاج مدير العمليات ممثالً قائد اجلي�س 

ال�سفري  عللن  وممثل  �سليمان  مي�سال  العماد 

الأملاين وعدد من ال�ضباط واخلرباء الأجانب العاملني يف امل�ضروع.

وجهوده  تعاونه  به على  املحتفى  احلاج  الركن  العميد  �سكر  احلفل،  وخالل 

املبذولة يف �سبيل اإجناز امل�سروع وقّلده و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة 

الف�سية.



الع�سكرية يف فندق  اأقامت الطبابة 

لل�ضباط،  ال�ضنوي  الع�ضاء  حفل  مونرو، 

حققه  الللذي  الكبري  بالن�سر  احللتللفللاًء 

البارد،  نهر  اجلي�س خالل معارك خميم 

تراأ�سه رئي�س االأركان اللواء الركن �سوقي امل�سري، 

وح�سره اىل رئي�س الطبابة العميد الطبيب ندمي 

العاكوم و�سباطها، نائب رئي�س االأركان للتخطيط 

العميد الركن بانو�س منجيان، نائب رئي�س االأركان 

قعفراين،  علي  حممد  الركن  العميد  للعمليات 

�سليمان،  الركن �سالح حاج  العميد  التوجيه  مدير 

مدير العمليات العميد الركن فرن�سوا احلاج، اأمني 

االأركان العميد الركن مر�سال فرحات، مدير االأفراد 

العميد الركن اأرمان طب�سي، مدير الق�سايا االإدارية 

م�ساعد  ال�سيداين،  حممد  الركن  العميد  واملالية 

مدير املخابرات العقيد غ�سان بلعة، رئي�س فرع 

االأمن الع�سكري العقيد الركن ع�سام عبداهلل، مدير 

دروي�س  املتقاعد  الطيار  العميد  املدين  الدفاع 

�سامي  ال�سيد  االأحمر  ال�سليب  رئي�س  حبيقة، 

دحداح، مدير العمليات يف ال�سليب االأحمر ال�سيد 

جورج كتانة.

تخلل احلفل كلمة للعميد الطبيب العاكوم رّحب 

العماد  اجلي�س  قائد  بحكمة  واأ�ساد  باحل�سور  فيها 

ال�سهداء  الع�سكريني  وبت�سحيات  �سليمان  مي�سال 

االأبرار خالل معارك خميم نهر البارد والق�ساء على 

ظاهرة االإرهاب.

وجاء يف كلمة العميد الطبيب ندمي العاكوم:

»كعادتها يف كل عام، جتمع الطبابة الع�سكرية 

اأفراد عائلتها ليودعوا عاماً م�سى، يقّيمون فيه ما 

اأعمالهم، ويتهياأون  اأجنزت �سواعدهم وما حققت 

ال�ستقبال عام جديد يتو�سمون فيه اخلري والفالح 

وياأملون اأن يكون اأكرث بهجة وبحبوحة و�سالماً من 

�سابقه واأن تتبدد بقدومه الغيوم ال�سوداء لتنق�سع 

زرقة �سمائنا ال�سافية ال�سامية.

هذه  ال�سيف  بحد  تغريت  قد  الزمن  دورة  لكن 

ومنارة  �سرية  �سيبقى  هللذا  عامنا  كللون  ال�سنة، 

لالأجيال املتعاقبة، الأنه دخل تاريخ الوطن احلديث 

وخّط �سفحاته بحروف من ذهب، وما لقاوؤنا الليلة 

ال�سيوف  اأيها  اأوالً  بكم  نحتفل  به.  لالحتفال  اإال 

لنحتفل  دعوتنا  تلبيتكم  على  ون�سكركم  الكرام 

بدماء  ت�سّرج  الذي  العظيم  الن�سر  بذلك  واإياكم 

زكية اأ�س�ست ووطدت كيان الدولة وقيامة الوطن.

هذا الن�سر خفقت له القلوب وانحنت له الروؤو�س 

الذين  هللوؤالء  اأبطاله،  اأقللدام  حتت  االأر�للس  لتقّبل 

واآمنوا  الطويل  الياأ�س  معركة  بعد  بلبنان  اآمنوا 

و�سعبه  الوطن  هذا  حماة  حقاً  هم  �سانعيه  بللاأن 

وال�ساهرين على �سيادته وحريته وا�ستقراره.

ن�سٌر تّوج تلك اجلباه العالية، والهامات الفارعة. 

يف  جي�س  و�سنعه  جي�س  يف  رجللل  �سنعه  ن�سٌر 

اإن  الرجال؟  ت�سنع  ال�سعوب  اإن  قال  فمن  وطن، 

الرجال ت�سنع االأوطان واإن القادة ت�سنع التاريخ، 

وما كان لهذا الن�سر اأن يتحقق لوال التحلي بحكمة 

وعزمية  �سلبة  واإرادة  حا�سم  حازم  وقرار  �سليمان 

يزرع  كيف  عرف  قائد  بها  حتلى  �سفات  خارقة، 

يف نفو�س رفاقه العزة والكرامة والعنفوان، وكيف 

الوطني  واالنتماء  املوقف  بوحدة  اإميانهم  يعزز 

وهادن  ب�سرا�سة  قاتل  الذي  الرجل  هذا  ال�سادق، 

بدهاء ونال اإعجاب الداخل واخلارج لن يكون �سوى 

العماد �سليمان قائد اجلي�س.

اإننا واإذ نحتفل بالن�سر املبني، ال بد من توجيه 

الن�سر.  هذا  �سناعة  يف  �ساهموا  رفاق  اىل  حتية 

ولكن  �سعباً،  يكون  قد  معركة  يف  عدو  قتل  اإن 

لكم  فهنيئاً  اإن�سان.  حياة  اإنقاذ  هو  منه  االأ�سعب 

رائعاً،  حمرتفاً  عمالً  قّدمتم  لقد  الللزمللالء،  اأيها 

�سيادلة  اأطباء،  �سباطاً،  الرفاق  اأيها  لكم  وهنيئاً 

واإداريني، رتباء، جنوداً وجمندين لقد اأعطيتم كل 

ما تختزنون من معرفة واندفاع واإبداع واإن�سانية، 

هدفكم رفع معنويات رفاقكم املقاتلني وهمكم 

على  واملحافظة  وموا�ساتهم  جراحهم  ت�سميد 

حياتهم برمو�س العيون وحنان املهج. اإن عطاءكم 

هذا كان يد من االأيادي التي رفعت رايات الن�سر 

خفاقة يف العلى. فبوركتم اأيها الزمالء وبورك لكم 

ن�سركم يف عملكم الذي هو عزاء اجلميع.

يف اخلتام، ال بد من توجيه حتية اإكبار واإجالل اىل 

اأرواح ال�سهداء االأبرار الذين ر�سموا بدمائهم �سعلة 

ليثّبتوا  الوطن  اأر�للس  بها  ورووا  والفداء،  احلرية 

م�سرق  لغد  وليوؤ�س�سوا  و�سيادته  ا�ستقالله  دعائم 

واعد.

املوت  حتدوا  الذين  االأحياء  ال�سهداء  اىل  حتية 

وا علىم�سامع اأبنائهم اأروع مالحم البطولة  ليق�سّ

والعزة والكرامة.

حتية اىل جميع الع�سكريني الذين اأ�سبحوا رمزاً 

من رموز ال�سجاعة والت�سحية والوفاء. 

ال�سليب  يف  رفاقنا  اىل  وتقدير  �سكر  حتية 

االأحمر اللبناين والدفاع املدين اأفراداً وم�سوؤولني 

مع  الدائم  والتوا�سل  والتن�سيق  التعاون  على 

الكبري  االإن�ساين  العمل  وعلى  الع�سكرية،  الطبابة 

الذي قاموا به، اإنهم حقاً رفاق اجلهاد.

البا�سل  جي�سنا  اىل  وتعظيم  تبجيل  حتية 

وقيادته، حماه اهلل وحما لبنان«.

واألقى العقيد و�سيم �سمعان كلمة قال فيها:

»ي�سمت الرعد بهتافكم للوطن، وتندحر الزالزل 

التاريخ  �سفحات  وت�سفق  اأقدامكم،  وطاأة  حتت 

لّلحاق  االأ�ساطري  خلفكم  وتلهث  لت�سحياتكم، 

التاريخ،  مالحم  بطوالتكم  بعبء  وتنوء  بركبكم، 

كيف ال؟ واأنتم اأبناء االأرز جي�س لبنان االأبي.

وبزنودكم  الن�سر،  اأهازيج  ترتفع  حناجركم  من 

بان�سباطكم  فاإذا  الغار،  اأكاليل  تر�سمون  ال�سمراء 

واإميانكم ووفائكم ت�سطرون عنواناً جديداً للت�سحية 

ولبناء املوؤ�س�سات وكيفية متا�سكها يف وطننا.

البارد  نهر  يف  �ست�ستمرون  وهكذا  كنتم  هكذا 

ويف اأي مكان يطل منه العدو. 

اإن بناء املوؤ�س�سات يتطلب الوعي واالإميان وهذا 

ما داأبت عليه قيادتنا وعلى راأ�سها العماد القائد 

مي�سال �سليمان، و�سارت على الدرب نف�سه وحدات 

اأفراد. واإن كنا يف  اجلي�س كافة من �ضباط ورتباء 

واحرتام  اإجالل  وقفة  من  لنا  بد  ال  املنا�سبة  هذه 

وبالتقدير  نخ�س،  اأن  من  بد  فال  االأبرار  ل�سهدائنا 

جراح  عا�ست  التي  الع�سكرية  الطبابة  الكبري، 

االأخوة، فراحت ت�سمدها بحبها ودمعها قبل اإبرتها 
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ودوائها. فكان لها الدور الكبري يف رفع املعنويات، 

واإمداد اجلبهة بالعنفوان والكربياء وال�سمود.

ال  دعللم،  خط  اأنها  برهنت  التي  الطبابة  هذه 

االأوجللاع  قدرتها  من  تنال  وال  عزمية  لها  تلني 

مهما تفاقمت، هذه الطبابة لها منا حتية اإكبار، 

ب�سواعد قّدت من �سخور �سنني.

القدوة  نكون  اأن  الع�سكريني  نحن  قدرنا  هللذا 

اأن نكون  للوطن،  الوالء  يف كل مرة ينحرف فيها 

املنقذ،  نكون  اأن  اأركانه،  تهتز  عندما  االأ�سا�س 

واأن  املتحركة.  الرمال  يف  وحدتنا  تغو�س  عندما 

ال  اإذ  اأرزة.  م�سروع  �سواعدنا  من  �ساعد  كل  يكون 

�سرف  �سعاره:  جي�س  يحميه  وطللن  على  خللوف 

وت�سحية ووفاء«.

املقدم الطبيب خالد �سعب كانت له باملنا�سبة 

ق�سيدة ا�ستهلها بالقول:

علللللنلللللدك يللللللا وطللللللللن للللللللجللليللل�لللس قلللائلللد

قللللائللللد �لللسلللهلللم لللللللالآمللللللال واعلللللد  

الللللكللللرامللللي بلللا�لللسلللملللهلللا ملللبلللّيللل�لللس �للسللجللّلللو

علللوايلللد غلللللرّي  مللللا  اجلللليللل�لللس  ودم   

و�لللسلللجلللل الللل�لللسللليلللف للللللوال الللل�لللسللليلللف �للسللّلللو

و�لللسلللجلللل احلللللللللرب جللللبللللار ملللللارد  

و�للللسللللجللللل اللللل�للللسلللللللللم لللللللل�لللسلللللللم مبللحلللللو

�سايد احلللللق  �لللسلللوت  اللللكلللل  وبللللني   

يللللللا ربللللللللي مبللللوطللللنللللي لللللبللللنللللان حلللّللللو

ال�سدايد َع�سف  مللن  اجلللو  ي�سفى   

واللللللللللللللللللللي تلللللللهلللللللدم نلللللعلللللملللللر حملللللللو

ت�ساعد بللالللور�للسللي  الللنللا�للس  وكلللل   

للللن لللللبللللنللللان كلللللو وجلللليلللل�للللس اللللللللللي َحلللل�للللسَ

يلل�للسللل بلللاإللللفلللتلللو مللللوّحللللد مللعللزز  

�لللسلللاملللد...! بلللاملللليلللدان  االأرز  مللتللل 

ويف عودة اىل معارك نهر البارد قال:

وبللللنللللهللللر بللللللللارد نللل�لللسلللرنلللا غلللللللرّي مللل�لللسلللار

اجلنود دم  مللن  لللوحللات  اكتبو  روحلللو   

بلللللللكلللي وطللللنللللا اخللللللاللللللد بلليلل�للسللبللح ملللللزار

ورود يفّرخ  الع�سكري  �سريح  حتى   

وتلل�للسللقللي عللليلللون االأملللللهلللللات دمللللللوع نلللار

اخللود اأنللا�للسلليللد  مللع  تللكللرب  بت�سري   

ولللللبللللنللللانللللا بللليللل�لللسلللري عللللللللّز وافللللتللللخللللار

من�سود للللبلللالدنلللا  فلللجلللْر  بلليلل�للسللرق   

نلللخلللب اللللتلللحلللدي، نلللخلللب جلليلل�للس االنللتلل�للسللار

البا�سلي الطبابي  نخب  الوطن،  نخب   

لل�سمود!. خلقت  باأر�س  ال�سمود  نخب 

�ضاركت جلنة من �ضباط اجلي�س برئا�ضة العميد الطبيب ندمي العاكوم رئي�س 

الطبابة الع�سكرية يف اللقاء الت�ساوري الذي اأقامته جمعية تنظيم االأ�سرة يف فندق املوفنبيك يف 

ودورات  لقاءات  من  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  مع  تنفيذها  مّت  التي  الن�ساطات  تقييم  بهدف  بريوت، 

وحما�سرات تتعلق بتنظيم االأ�سرة وال�سحة االإجنابية، وذلك من اأجل بلورتها ومتابعة اإجنازها للو�سول 

اىل النتائج املرجوة.

ا�ستهل اللقاء بالن�سيد الوطني اللبناين ثم الوقوف دقيقة �سمت عن اأرواح ال�سهداء االأبرار. بعدها 

توّجه العميد الطبيب العاكوم بكلمة �سكر وتقدير اىل اجلمعية على تعاونها امل�ستمر طوال �سنوات 

والذي انعك�س ايجاباً على اأو�ساع الع�سكريني وعائالتهم. وهنا ن�س الكلمة:

ح�سرة رئي�ض واأع�ساء جمعية تنظيم االأ�سرة يف لبنان

�أيها �حلفل �لكرمي

لل�سنة الثانية على التوايل �سارك اجلي�س يف هذا اللقاء الت�ساوري الطيب، حيث اأتوجه با�سم قائد 

اجلي�س العماد مي�سال �سليمان، بخال�س ال�سكر واالمتنان اىل جمعيتكم املوقرة، رئا�سة واأع�ساء على 

اجلهود احلثيثة التي قامت بها وال تزال، وعلى التعاون الفاعل والالفت مع املوؤ�س�سة الع�سكرية الذي 

انعك�س ايجاباً على الع�سكريني وعائالتهم وعلى املجتمع اللبناين.

بغية تر�سيخ االإجنازات التي حتققت، اإ�سافة اىل تو�سيع دائرة التوعية لت�سمل خمتلف الق�سايا 

التي تهم االأ�سرة اللبنانية واأبناء الوطن كافة، بذلنا كل جهد ممكن من اأجل ت�سهيل عمل اجلمعية، 

يف حني جتلى دوركم الرائد بالتجاوب الكامل مع طلبات املوؤ�س�سة الع�سكرية، مما يوؤكد على روح 

امل�سوؤولية التي تتحلون بها، وعلى اندفاعكم الدائم للعطاء، الذي يتكامل مع اإ�سرارنا على مزيد 

من التعاون والتن�سيق يف امل�ستقبل.

ال�سغرية كافة، من هنا  وا�ستقرار جمتمعه وعائالته  وا�ستقراره هي من �سالمة  الوطن  اإن �سالمة 

انبثقت االأهداف النبيلة التي تعمل جمعيتكم يف لبنان على حتقيقها يف ُبعدين اأ�سا�سيني:

االأول اإن�ساين من خالل اإر�ساد االأ�سرة وتوعيتها وتثقيفها والثاين ُبعد وطني للم�ساهمة يف حتقيق 

اال�ستقرار االجتماعي الذي يوؤدي بدوره اىل تر�سيخ اال�ستقرار الوطني.

فاإىل كل من اأ�سهم يف اإقامة هذا اللقاء املفعم مب�ستقبل واعد م�سرق اأكرر �سكري راجياً من اهلل اأن 

ميدكم بالعون والتوفيق يف م�ساعيكم االآيلة اىل بناء جمتمع لبناين معافى، من خالل بناء العائلة 

ال�سليمة ومن اأجل لبنان اآمن، م�ستقر، ومزدهر.

لقاء ت�ساوري بني �جلي�س وجمعية تنظيم �الأ�سرة

يف اإطار حملة 

التلقيح الوطنية �سد 

داء �سلل االأطفال التي 

تنظمها وزارة 

ال�سحة العامة، 

با�سرت فرق طبية 

خمت�سة من اجلي�س 

بامل�ساهمة يف تنفيذ 

هذه احلملة يف بلدات 

عكار وقراها.

�جلي�س ي�ساهم يف حملة �لتلقيح �لوطنية ملكافحة �سلل �الأطفال
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قا�سم  اأحمد  الركن  العميد  �سارك 

اأركان اجلي�س للعمليات مندوباً  من 

الثاين  امللللوؤمتلللر  يف  لللبللنللان  عللن 

للمحافظة  الللتللعللاون  �سبل  حلللول 

حو�س  يف  واال�ستقرار  االأمللن  على 

الللبللحللر املللتللو�للسللط اللللذي عللقللد يف 

و2007/11/22   20 بللني  روملللا 

تناولت  وقللد  دولللة.   21 مب�ساركة 

على  املوؤثرة  العوامل  املناق�سات 

البحر  حو�س  يف  واال�ستقرار  االأمللن 

والبحر  االأ�للسللود  والبحر  املتو�سط 

البلقان،  ومنطقة  االأدريللاتلليللكللي 

والنظرة  احلالية  التعاون  واإجللراءات 

معاهدات  �سوء  على  امل�ستقبلية 

واالقت�سادية  الع�سكرية  التعاون 

التي  والعوائق  �سابقاً  املعقودة 

و�سبل  جتللاوزهللا  و�سبل  اإعرت�ستها 

�سوء  على  املعاهدات  هذه  تطوير 

التجارب ال�سابقة. ومّت الرتكيز على 

واالقت�سادية  الع�سكرية  اجلللوانللب 

واالجللتللمللاعلليللة ملللعللاجلللة اأ�للسللبللاب 

والهجرة  الديني  والتطرف  االإرهاب 

وتطرق  ال�سرعيتني،  غري  والتجارة 

املجتمعون اىل خطاأ نظرية ت�سادم 

ثقافات  اإحللرتام  واأهمية  احل�سارات 

ومعاجلة  باالآخر  واالعرتاف  ال�سعوب 

نظر  وجهة  من  وامل�ساكل  الوقائع 

االآخر ولي�س من وجهة نظر اأحادية.

موؤمتر يف روما حول �سبل �لتعاون للحفاظ

على �الأمن و�ال�ستقر�ر يف حو�س �ملتو�سط

و�لعميد �لركن قا�سم مّثل لبنان

يف اإطار تفعيل التعاون الع�سكري والتن�سيق امليداين بني اجلي�س اللبناين 

وقوات الطوارئ الدولية املعززة، نّفذت قوة م�سرتكة من »اليونيفيل« واللواء 

العا�سر يف القطاع ال�سرقي من اجلنوب، متريناً قتالياً حول االجراءات املتخذة 

لدى قيام جمموعة اإرهابية باإطالق قذائف هاون باجتاه اأحد املراكز الع�سكرية، 

اإخالء  مع  بالتزامن  عليها  والق�ساء  وتطويقها  املجموعة  مطاردة  وعمليات 

امل�سابني من اأر�س املعركة. �ساركت يف التمرين وحدات من اأ�سلحة امل�ساة 

واملدرعات واملدفعية واملجوقل، باال�سافة اىل جمموعات متخ�س�سة يف جمال 

الطب والهند�سة واالت�ساالت، وجرى تنفيذ املراحل كافة بدقة ومهنية عالية.

مترين قتايل م�سرتك بني قوة من �لكتيبة �الإ�سبانية و�للو�ء �لعا�سر

من  اجلي�س  يف  املللخللابللرات  مديرية  متكنت 

اإرهابية، كانت تعمل على مراقبة  توقيف �سبكة 

اجلنوب  يف  العاملة  »اليونيفيل«  قوات  حتركات 

اللبناين، وتخطط للقيام بعمليات �سدها، وت�سم 

هذه ال�سبكة جمموعة من اأ�سخا�س غري لبنانيني.

قد  ال�سبكة  هذه  اأن  تبنّي  التحقيقات  وبنتيجة 

عام  طريق  على  نا�سفة  عبوة  زرع  على  اأقدمت 

العبا�سية - جل البحر قرب �سور، م�ستهدفة اإحدى 

دوريات »اليونيفيل« لكنها مل تنفجر نتيجة خطاأ 

اأفرادها  اعرتف  كما  التفجري،  جهاز  اأ�ساب  تقني 

وتفجريهما  نا�سفتني  عبوتني  لزرع  بالتخطيط 

اإيقاع  بغية  نف�سه،  املكان  يف  زمني  بفارق 

القوات  �سفوف  ال�سحايا يف  اأكرب عدد ممكن من 

مع  العبوتني  هاتني  �سبط  مّت  وقللد  املللذكللورة. 

زنة  بلغت  حيث  لهما،  التابعة  التفجري  اأجهزة 

خم�سة  والثانية  كيلوغرامات  ع�سرة  االأوىل 

فيما  االنفجار،  ال�سديدة  املواد  من  كيلوغرامات 

اأحيل املوقوفون اىل الق�ساء املخت�س.

�جلي�س يوقف �سبكة �إرهابية تخطط لعمليات �سد »�ليونيفيل«

�جلي�س - �لعدد رقم 270/269

74



تدريب  فللريللق  لللبللنللان  زار 

دورة  واأقام  متخ�س�س،  فرن�سي 

ال�سوؤون  مديرية  يف  تدريبية 

 )SIG( اجلغرافية حول نظم املعلومات اجلغرافية

 2007/9/17 من  اعتباراً  وذلك  والكارتوغرافيا 

ع�سكريون  الدورة  تابع   .2007/10/26 ولغاية 

من املديرية، واختتمت بحفل تكرميي مّت خالله 

توزيع ال�سهادات على املتخرجني.

الركن مارون خري�س مدير  العميد  ح�سر احلفل، 

اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالً  اجلغرافية  ال�سوؤون 

لوك  الكولونيل  الفرن�سي  الع�سكري  امللحق 

املديرية.  من  و�ضباط  الفريق  واأع�ضاء  باتينيه 

وللمنا�سبة، وّجه ممثل قائد اجلي�س الكلمة االآتي 

ن�سها:

ال�سفارة  ل��دى  الع�سكري  امللحق  ح�سرة 

�لفرن�سية �لكولونيل لوك باتينيه

ح�سرة ال�سباط

�أيها �ملتخرجون

يف  دورة  وحما�سة  اندفاع  بكل  تابعتم  اأن  بعد 

نظم املعلومات اجلغرافية ور�سم اخلرائط باإ�سراف 

متخ�س�س،  فرن�سي  تدريب  وفريق  �سباطكم 

ومثابرتكم،  بجهدكم  املن�سود  النجاح  وحققتم 

من   جديدة  مرحلة  م�سارف  على  اليوم  تقفون 

حياتكم الع�سكرية، لالإنطالق جمدداً مبا لديكم من 

�سالح  مزودين  العطاء،  ميدان  اىل  والتزام  اإرادة 

املعرفة، ال�سالح االأم�سى بني اأيديكم، الذي يعزز 

تنفيذ  خالله  من  وت�ستطيعون  باأنف�سكم،  ثقتكم 

عالية،  بللجللدارة  اليكم  املوكلة  املهام  خمتلف 

وتخطي ما قد يواجهكم من م�ساعب وعقبات.

�أيها �ملتخرجون

يقف  اللبناين  ال�سعب  فيما  اليوم،  تتخرجون 

بكل فخر واعتزاز اأمام اإجناز االنت�سار على االإرهاب 

ودماء  الع�سكريني،  ت�سحيات  بف�سل  حتقق  الذي 

افتدوا  الذين  االأبلللرار  ال�سهداء 

حياة  الللطللاهللرة  بلللاأرواحلللهلللم 

الوطن  يف  واإخللوتللهللم  اأهلهم 

واملواطنية، وكذلك بف�سل التفاف اللبنانيني كل 

رائع  وطني  م�سهد  يف  اجلي�س  حول  اللبنانيني 

مظاهر  من  م�سرقاً  مظهراً  و�سّكل  العامل،  اأذهل 

يقظة ال�سعوب يف اإبان املحطات امل�سريية التي 

متر بها. وكونوا على ثقة باأن هذه الوقفة االأبية 

حجم  من  �ست�ساعف  اجلي�س،  جانب  اىل  ال�سجاعة 

اأكرث  وجتعلنا  عاتقنا،  على  امللقاة  امل�سوؤوليات 

اأي وقت م�سى موؤمتنني على �سالمة الوطن  من 

واأمن املواطن، لذا اأدعوكم اىل التم�سك بالثوابت 

واملثابرة  الع�ضكري  الن�ضباط  والتزام  الوطنية 

دائماً  لتكونوا  املعارف،  واكت�ساب  التدريب  على 

مو�سع ثقة ال�سعب وحمط اآماله وتطلعاته.

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  با�سم 

اليوم امل�سرق  اأهنئكم مبنا�سبة تخرجكم يف هذا 

الواعد، متمنياً لكم كل التوفيق والتقدم والنجاح.

تخريج ع�سكريني من مديرية �ل�سوؤون �جلغر�فية

�أنهو� دورة يف نظم �ملعلومات �جلغر�فية و�لكارتوغر�فيا

لرتباء  تكرميياً  حفالً  العامة  املفت�سية  اأقامت 

واأفراد متت ترقيتهم اىل رتب اأعلى.

الطيار  الركن  اللواء  العام  املفت�س  احلفل  تراأ�س 

ورفاق  ال�ضباط  من  عدد  وح�ضره  من�ضى  مي�ضال 

خالل  من�سى  الركن  اللواء  واألقى  بهم.  املحتفى 

احلفل كلمة حتدث فيها عن الت�سحيات التي قّدمها 

الن�ضباط  على  و�ضدد  الوطن،  مذبح  على  اجلي�س 

والتقيد بالقوانني. كما قّلد املحتفى بهم �سارات 

الرتب اجلديدة منّوهاً بعطاءاتهم وجهودهم.

�ملفت�سية �لعامة 

تكّرم ع�سكريني 

رقو� �ىل

رتب �أعلى
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يف اإطار تقييم ومتابعة ن�ساطات التوعية من خماطر االألغام وم�ساعدة �سحاياه، اأقيمت بتاريخي 

1 و2007/11/2 يف فندق روتانا - احلازمية، ور�سة عمل ح�سرها رئي�س املركز اللبناين لالأعمال 

عن  وممثلون  الهند�ضة  وفوج  املركز  �ضباط  من  وعدد  فهمي  حممد  العقيد  بالألغام  املتعلقة 

املنظمات غري احلكومية االأجنبية واجلمعيات االأهلية اللبنانية.

وقد عر�ست اجلهات املعنية خالل الور�سة، بيانات تف�سيلية لالإجنازات املحققة خالل العامني 2006 

و2007 والتقدم الذي طراأ على هذا ال�سعيد، و�سبل معاجلة ال�سعوبات التي ما تزال قائمة.

كما ناق�ست هذه اجلهات، االقرتاحات املقّدمة واأقّرت خطة عمل التوعية وم�ساعدة ال�سحايا للفرتة 

املتبقية من العام 2007 وللعام 2008. 

القنابل العنقودية واالألغام

ور�سة عمل اأقّرت خطة التوعية وم�ساعدة ال�سحايا للعام 2008

احلريري،  نللازك  ال�سيدة  برعاية 

احلريري  رفيق  موؤ�س�سة  نّظمت 

مركز  يف  املهني  التوجيه  معر�س 

هدف  الللذي  للمعار�س،  »البيال« 

الثانويني  الللطللالب  م�ساعدة  اىل 

املنا�سب  االإخت�سا�س  اختيار  يف 

لهم واملتوافرة له فر�سه يف �سوق 

العمل، وللتعرف على االإخت�سا�سات 

اللبنانية  اجلامعات  يف  املتوافرة 

ال�سفارات  خلللالل  مللن  واالأجللنللبلليللة 

اىل  اإ�للسللافللة  املهنية،  واملللعللاهللد 

اىل  الإنت�ضاب  �ضروط  على  التعرف 

املدر�سة احلربية.

مدير  املللعللر�للس  اإفللتللتللاح  ح�سر 

م�سطفى  ال�سيد  احلريري  موؤ�س�سة 

التوجيه  مدير  م�ساعد  الللزعللرتي، 

ممثالً  �سالح  اأنطوان  الركن  العميد 

كبري  وعلللدد  اجلي�س  قللائللد  الللعللمللاد 

عن  وممثلون  اجلامعات  مدراء  من 

واملوؤ�س�سات  االإقت�سادية  الهيئات 

ال�سياحية وال�سفارات االأجنبية.

اجلامعات  املللعللر�للس  يف  �للسللارك 

اإ�سافة  اجلامعية،  الفنية  واملعاهد 

واملركز  احلللربلليللة،  املللدر�للسللة  اىل 

واملعهد  واالإمنللاء،  للبحوث  الرتبوي 

وعدد  للمو�سيقى  العايل  الوطني 

�سملت  االإقت�سادية  املوؤ�س�سات  من 

االإت�ساالت،  ومنها  كافة  القطاعات 

االإعللللللالم، اللل�للسلليللاحللة والللفللنللادق، 

امل�سارف وال�سناعة...

العدد  املعر�س  رّواد  عللدد  فللاق 

زائر،  الل6000  بلغ  حيث  املتوقع، 

اأمللام  الللطللالب  الفللتللاً جتمهر  وكلللان 

التوجيه،  مديرية   - اجلي�س  جناح 

النت�ضاب  �ضروط  عن  م�ضتف�ضرين 

وم�سّمرين  احلربية،  املدر�سة  اىل 

عر�ست  التي  الكبرية  ال�سا�سة  اأمام 

خا�سها  التي  املعارك  من  م�ساهد 

اأبلللطلللال اجللليلل�للس يف نللهللر الللبللارد 

املناطق  يف  الن�سر  واإحللتللفللاالت 

اللبنانية كافة.

مديرية  عللن  اللل�للسللادرة  االأرقللللام 

توزيع  مّت  اأنلله  اىل  ت�سري  التوجيه 

األف مطبوعة  يزيد عن ع�سرين  ما 

الدفاع  اجلي�س،  موّزعة بني جمالت 

وبو�سرتات  ومللفللكللرات  الللوطللنللي، 

ومل�سقات و�سور ال�سهداء ومطويات 

لبنانية  واأعللالم  احلربية  املدر�سة 

واأعالم جي�س...

اأ�سللرف على �ستاند اجليلل�س جلنة 

من ال�ضب�اط تراأ�ضه�ا العميد اأنطوان 

�سالح واالأع�ساء: العقيد الركن �سمري 

العقيد  احلربية(،  )املدر�سة  وهبة 

بريوت(،  )منطقة  غ�سن  اإبراهيم 

)خمللابللرات  �للسللّنللو  اأميلللن  النقيب 

بريوت(، النقيب اأنطوان دكرجميان 

ملجلة  اأّكد  الذي  التعليم(  )مدر�سة 

اجلي�س  جناح  »زّوار  اأن  »اجلي�س« 

اجلامعات  جناحات  زّوار  عللدد  فللاق 

اأثبت  ولقد  املعر�س،  امل�ساركة يف 

املنا�سبات  كللمللا  املللعللر�للس،  هلللذا 

اللللللبللنللاين حول  االأخللللرى االإجلللملللاع 

اجلي�س واملحبة العارمة له«

 العديد من ال�سباب، زّوار املعر�س 

اىل  االإن�سمام  يف  رغبتهم  اأّكلللدوا 

الع�سكرية  املللوؤ�للسلل�للسللة  �للسللفللوف 

عن  الدفاع  يف  رفاقهم  وم�ساركة 

االأر�س وال�سيادة واالإ�ستقالل. 

معر�س التوجيه املهني يف »البيال«

جناح �جلي�س يحتل �ل�سد�رة من حيث �القبال
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ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

با�سكال معّو�س بو مارون

حما�رشة

ا�ستهل  الذي  باملحا�سر  احلربية  املدر�سة  املدنية يف  الدرو�س  رئي�س ق�سم  املقدم جوزيف عيد  بداية عّرف 

املتحدة  االأمم  وقوات  اللبنانية  الدولة  معاهدة بني  توقيع  اىل  اأّدت  التي  الدولية  القرارات  با�ستعرا�س  كالمه 

املحافظة  ومنها  القوات  هذه  اىل  املوكلة  املهمات  عن  حتدث  ثم  لبنان.  يف  مهاماً  االأخرية  مبوجبها  تتوىل 

على اأمن املنطقة احلدودية على طول اخلط االأزرق ومنع االعتداءات من االأطراف كافة، وذلك من خالل تاأكيد 

وجودها بوا�سطة حواجز ثابتة ومتنقلة، ودوريات راجلة و�سيارة وطائرة. كما تدعم هذه القوات اجلي�س اللبناين 

احلر�س على  احلدود مع  التي حت�سل على  احل�سا�سة  احلوادث  ال�سرورة، وحتقق وتدقق يف  لطلبه عند  تنفيذاً 

االأمم املتحدة اي�ساً على تاأمني احلماية وامل�ساعدة  االأطراف كافة وتقويتها. وحتر�س قوات  العالقات مع  بناء 

العنقودية  والقنابل  االألغام  نزع  عمليات  خالل  من  وخ�سو�ساً  اأ�سكالها،  مبختلف  املحليني  لل�سكان  االن�سانية 

املنت�سرة يف منطقة تواجدها.

بوا�سطة  االأربع والع�سرين يومياً  االأزرق على مدى ال�ساعات  وتقوم قوات »اليونيفيل« بتاأمني مراقبة اخلط 

بوا�سطة  اليومية  الدوريات  اىل  ونهاراً،  ليالً  يومية  دورية   250 وحواىل  ثابت  مراقبة  مركز  و137  موقعاً   64

الطوافات على طول اخلط االأزرق، ويف املياه االإقليمية التي �سرح خ�سائ�سها وطريقة تنفيذها.

كذلك تقوم قوات »اليونيفيل« مب�ساعدة اجلي�س اللبناين يف �سبط االأ�سلحة والذخائر غري ال�سرعية.

التي تعمل �سمنها قوات »اليونيفيل« �سارحاً �سالحيات عملها  القواعد  اأريبا�س اىل  الكولونيل  بعدها تطرق 

وال�سلطات املزودة بها، من مقاومة اأي اعتداء وردعه مروراً بحماية عديدها ومعداتها وتاأمني �سالمة تنقالتهم 

و�سوالً اىل تاأمني �سالمة املدنيني يف املنطقة، مع �سرح لتدّرج هذه ال�سلطات من التنبيه و�سوالً اىل ا�ستعمال 

القوة امل�سلحة للدفاع عن النف�س.

»اليونيفيل«  قوات  هيكلية  اأريبا�س  الكولونيل  و�سرح 

وامل�ستويات  واأهدافها  عملها  ومبادئ  انت�سارها  ومناطق 

التي تعمل �سمنها مع اجلي�س اللبناين.

اجلي�س  مع  امل�سرتكة  التدريبات  عن  اي�ساً  وحتللدث 

البحرية  �سالح  على  التمرينات  تت�سمن  التي  اللبناين 

وفق  الكامل  العملي  التعاون  اىل  االإ�سارة  مع  اللبنانية، 

ق  وتن�سّ توؤمن  مراحل  عدة  على  توقيعها  مّت  اتفاقيات 

اأعمال الطرفني امل�سرتكة.

»اليونيفيل«،  قوات  واجهتها  التي  التحديات  عن  اأما 

فاأ�سار الكولونيل اأريبا�س اىل عدة اأمور منها القدرة على 

حفظ  ومهمة  التقليدي  التدريب  عمليات  بني  التوفيق 

واالجراءات  بها،  املوكلة  املهمة  قواعد  وطبيعة  ال�سالم، 

العمالنية املمكن تطبيقها على ال�سعيد الداخلي. كذلك التبديل املتكرر الأماكن متو�سع الفرق االأجنبية وعامل 

الكتائب من جهة، وبينها واملواطنني من جهة  الداخلي بني خمتلف  التوا�سل  الذي يخلق �سعوبات يف  اللغة 

اأخرى.

ويف النهاية عر�س فيلم وثائقي عن مهمات »اليونيفيل«، ثم قّدم العميد الركن حّماد درعاً تذكارية للمحا�سر 

با�سم قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان.

الكولونيل اأريبا�س

نوؤمن مر�قبة �خلط �الأزرق 24/24

مهام �ليونيفيل ودورها يف حما�سرة

يف قاعة �ملحا�سر�ت يف 

�ملدر�سة �حلربية �ألقى �لعقيد 

�الإ�سباين )من قو�ت �الأمم 

�ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان( 

فر�ن�سي�سكو �أريبا�س حما�سرة 

حول »�ملهام �ملكلفة بها قو�ت 

�ليونيفيل يف جنوب لبنان 

مبوجب قر�ر جمل�س �الأمن 

�لدويل، و�لتحديات �لتي تعرت�س 

عمل هذه القوات«، بح�سور عدد 

كبر من ال�سباط يرتاأ�سهم قائد 

�ملدر�سة �حلربية �لعميد �لركن 

�سهيل حّماد.
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 »NFD« جمعيلة  دعللللللللت 

ال�سيد  برئا�سة  للمخدرات«  »ال 

املوؤمتر  اىل  مارقو�سيان  غارو 

العربي االأول ملكافحة املخدرات 

اأقيم يف قاعة املوؤمترات يف  الذي 

فندق األك�سندر - االأ�سرفية. املوؤمتر 

الدكتور  ال�سيخ  �سعادة  برعاية  عقد 

حممد الها�سمي رئي�س جمل�س اإدارة 

ومب�ساركة  الف�سائية  احلقيقة  قناة 

املخدرات  مكافحة  اأق�سام  روؤ�للسللاء 

اململكة  لدول  الداخلية  وزارات  يف 

العربية ال�سعودية، اململكة االأردنية 

العربية  االإمللللللارات  الللهللا�للسللملليللة، 

املتحدة، جمهورية م�سر العربية، دولة الكويت، دولة قطر و�سلطنة عمان.

ح�سر املوؤمتر العقيد الركن خرياهلل ر�سيد ممثالً العماد قائد اجلي�س والعقيد 

�سوقي مرتي عن اأمن الدولة، واملقدم عادل م�سمو�سي من مكتب مكافحة 

املديرية  عن  فرن�سي�س  عادل  والرائد  ريفي  اأ�سرف  اللواء  ممثالً  املخدرات 

العامة للجمارك.

غاية املوؤمتر االأ�سا�سية كانت تبادل اخلربات لتعميم التوجيهات، مبوؤازرة 

و�سائل االإعالم بغية االأخذ بيد من وقع يف اآفة االإدمان اىل بّر االأمان، وحماولة 

يها مبا حتمل يف طّياتها من م�سار �سحية، اجتماعية،  احلّد من خماطر تف�سّ

اىل  واالجنرار  التبعية  حاالت  من  للفرد  ت�سّبب  ومبا  و�سيا�سية،  اقت�سادية، 

غياهب ال�سياع.

ومنها مركز  ال�ساأن  بهذا  ُتعنى  مراكز  اإن�ساء  فكرة  على  اأي�ساً  املوؤمتر  رّكز 

اإن�ساوؤه  �سيتم  الذي  م  للمج�سّ كرباج  روجيه  املهند�س  عر�س  وقد  لبنان  يف 

�سارحاً خ�سائ�سه.

الإدمللان  املهيئللة  االأ�سبللاب  عن  م�سللّور  روبورتللاج  املوؤمتر  تخلللل 

للحياة(  نلعم  للمخلدرات،  )ال   »NFD« جمعيلة  ن�سللاطات  عللن  املخللدرات 

احللللول  وم�سلاريع  معاجلتهلا  و�سبل  االآفلة  هلذه  الأ�سرار  و�سرح  اإر�سلاد  من 

اللتي توِجدهلا.

تبادل  خانلة  يف  كلها  �سّبلت  املوؤمتر  �سيوف  قبل  من  كلمات  واأُلقيلت 

اخلربات والوقوف وقفة واحدة يف وجلله هذه االآفللة، كي ال نرى �سبابنا الذين 

اأي  دومنلا  اخلطرية  ال�سموم  هذه  على  يتهافتللون  امل�ستقبلل  اأمل  ميثلون 

لها  عبيداً  وجيزة  فرتة  بعد  وي�سبحون  تعاطيهللا  بخطورة  وعي  اأو  اإدراك 

يف  واأخالقهم  ومبادئهم  قيمهم  ويفقدون  بل  فح�سب  هذا  لي�س  واأ�سلرى. 

اجلن�سي...  وال�سذوذ  واجلرمية  والقتل  وال�سرقات  والدعارة  ال�سجون  طّيات 

اإنهم ال يدّمرون اأنف�سهم فح�سب بل يدّمرون جمتمعات كاملة.

ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

ليال �سقر

موؤمتر

�ملوؤمتر �لعربي �الأول ملكافحة �ملخدر�ت

ال�سموم البي�ساء وال�سوداء... 

ط��ر
خ
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االإ�سرائيليني  من  ال�ساحقة  االأغلبية  ُت�سّلم 

العربية  االأرا�سي  احتالل  ا�ستمرار  �سرورة  بواقع 

ذريعة  حتللت  لللبللنللان...(  �للسللوريللا،  )فل�سطني، 

يقول  اآخر  وبتعبري  التايل«،  اليوم  من  »اخل�سية 

ال�ستمرار  العميق  ال�سبب  اإن  االإ�سرائيليون 

بالتعّر�س  العميق  االإح�سا�س  ادعاء  هو  االحتالل 

للخطر. وهنا ندخل نحن واإياهم يف جدلية عقيمة 

اأم الدجاجة، اأي اأيهما  اأيهما قبل البي�سة  كجدلية 

يف االأول اخلطر اأم االحتالل؟

اإن اخلطر هو الذي وّلد االحتالل يف  هم يقولون 

هوؤالء  كللان  اأيللن  ولكن  و1967.   1948 العامني 

يف  يكونوا  اأمل   ،1948 العام  قبل  االإ�سرائيليون 

وبالتايل  والرو�سي؟  والعربي  االأوروبللي  ال�ستات 

االحتالل  اإن  القول  واملنطقي  املجدي  من  األي�س 

العداء  تزايد  اىل  ويوؤدي  اخلطر  ي�سنع  الذي  هو 

واملنطقي  املجدي  من  األي�س  كما  الإ�سرائيل؟ 

خطر  اىل  حتللول  قللد  نف�سه  االحللتللالل  اإن  الللقللول 

الدميوغرايف  التوازن  يزعزع  الأنه  جديد  وجودي 

الدولية  �سرعيتها  عنها  وينزع  باإ�سرائيل  اخلا�س 

على  وال�سواهد  واالإن�سانية؟  االأخالقية  و�سورتها 

ذلك ال حت�سى يف كل من فل�سطني ولبنان ب�سكل 

خا�س.

بعد  االحتالل وال يزال ي�سيف، يوماً  اأ�ساف  لقد 

يوم، اأبعاداً جديدة ومتجددة للخطر؛ وعلى حمور 

ينكر  اأن  الأحد  ميكن  ال  االأحللداث،  وتعاقب  الزمن 

باأن االحتالل هو الذي يوّلد اخلطر، وهو الذي ميّثل 

املكّون االأ�سا�سي لل�سراع امل�ستدام يف املنطقة.

القومي  االحتالل هذه، ظهر اخلطر  اأر�سية  على 

ثم  واالقت�سادي  احل�ساري  واخلطر  الديني  واخلطر 

نوازع  من  به  يرتبط  وما  اال�ستيطاين،  اخلطر 

االأرا�للسللي  يف  الللعللرب  للم�سردين  الللعللودة  حللق 

الفل�سطينية وال�سورية واللبنانية. واحلل االأخالقي 

هواج�س  الإزاللللة  االإ�سرائيليني  على  املللطللروح 

مقابل  االأر�لللس  مللبللداأ:  هللو  باخلطر،  االإح�سا�س 

ال�سالم. واإذا كان االفرتا�س الذي �ساد العام 2000 

غ�سون  يف  حجر  مرمى  على  بللات  ال�سالم  بللاأن 

لقاءات كامب ديفيد الثانية التي �سمت الرئي�س 

باراك  اإيهود  االإ�سرائيلي  الوزراء  ورئي�س  كلينتون 

الراحل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ورئي�س 

تويل  وبعد  العام،  ذلك  بعد  فاإنه  عرفات،  يا�سر 

اختفاء  مع  كلياً  ال�سالم  اختفى  ال�سلطة،  �سارون 

وكاملة  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  باإن�ساء  االأمل 

اأرا�سي  على  والقانونية،  ال�سرعية  االأو�للسللاف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

اىل  مرغمة  اإ�سرائيل  ا�سطرت  املقابل  يف 

لبنان  اأرا�سي  من  االأكللرب  الق�سم  من  االن�سحاب 

االن�سحاب  اىل  مرغمة  وا�سطرت  كما  اجلنوبية، 

الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  وبع�س  غزة  قطاع  من 

كون  جدلية  يف  غرقت  نف�سه  الوقت  يف  ولكنها 

متثل  اإمنللا  االنت�سار،  اإعللادة  حتى  اأو  االن�سحاب، 

الأنه  املخاطر،  من  املزيد  يوّلد  وال�سعف  �سعفاً 

الدينية  الدوافع  تعاظم  اىل  خا�س  ب�سكل  يوؤدي 

ملحو دولة اإ�سرائيل من الوجود، اىل جانب اإنعا�س 

وجودها  لت�ستعيد  املتهالكة  القومية  الدوافع 

القادة  يرى  اآخر  وبتعبري  و�سعاراتها.  واأنفا�سها 

اىل  يوؤدي  اإمنا  االحتالل  حتجيم  اأن  االإ�سرائيليون 

ا�ستقرار  وعللدم  فو�سى  واىل  املخاطر  مفاقمة 

و�سراع حمتدم بني ال�سرعيات املتناق�سة. 

وهنا تربز املفارقة ال�سعبة ما بني خطر املوت 

الكامن يف �سرطان االحتالل مقابل اخلطر الوجودي 

الكامن يف العملية اجلراحية الالزمة الإزالة التورم 

املتداولة  الف�سل«  »خطة  جاءت  لقد  ال�سرطاين. 

اأيام رابني ثم باراك ثم �سارون ثم اأوملرت،  منذ 

الدولية  الطريق  خريطة  على  بديالً  رداً  لت�سكل 

اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون االإ�سرائيلية

�إ�سر�ئيل
وجدلية �الحتالل و�ملخاطر
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اجلدلية  مع�سلة  على  كرد  وجاءت  كما  الرباعية، 

القائمة بني االحتالل واخلطر.

لت�سكل  جللاءت  اأي�ساً  اأخلللرى  زاويلللة  مللن  وهللي 

االحتالل  بع�س  الإنهاء  ومدرو�سة  حمدودة  خطوة 

املخاطر،  بع�س  اإنهاء  على  احل�سول  مقابل  يف 

نهائية  ت�سوية  عرب  االحتالل  اإنهاء  واإن  خ�سو�ساً 

اأمر م�ستحيل بل وغري مرغوب فيه  مفرت�سة هو 

اإ�سرائيلياً من االأ�سا�س.

الوحيد  املخرج  االإنتقايل هو  فالو�سع  وبالتايل 

من  معه  يحمله  ملللا  فيه  واملللرغللوب  املتوافر 

تقلي�س العبء الدميوغرايف وال�سيا�سي واالأمني 

الذي يوجده االحتالل الوا�سع النطاق.

 1983 العام  منذ  لبنان  يف  بداأ  الذي  والف�سل 

تكّر�س  قد  وفل�سطني،  لبنان  يف  بعد  ينته  ومل 

كحقيقة  وال�سهيونية  االإ�سرائيلية  القيادات  لدى 

تتغلب  األّ  ب�ضرط  ولكن  عنها،  غنى  ل  �ضيا�ضية 

العربية على  االأر�س  العربية على  ال�سيادة  قيمة 

قيمة الوجود االإ�سرائيلي االآمن والدائم بالذات.

اإ�سرائيل من طرف واحد من  ان�سحاب  اأ�سار  لقد 

اىل   2000 العام  لبنان  جنوب  من  االأكرب  الق�سم 

قوة  واىل  بها،  املعرتف  الدولية  احلللدود  اأهمية 

ال�سور غري املرئي لل�سرعية الدولية.

القادة  مللن  الللكللثللريون  يللرى  فل�سطني  ويف 

مماثل،  �سور  اإيجاد  من  بد  ال  اأنه  االإ�سرائيليني 

مينع  �سوف  الللذي  هللو  الفا�سل  اجللللدار  ولي�س 

وال  �سابا  كفار  م�ستعمرة  على  قذائف  اإطللالق 

�ستمنع  التي  هي  ال�سخمة  االإ�سمنتية  العراقيل 

ولكن  �سديروت،  م�ستعمرة  على  ام  الق�سّ هجمات 

اأن احلدود  الدولية، علماً  ال�سرعية  فقط �سور من 

الدولية،  ال�سرعية  من  بها  املعرتف  الوحيدة 

الرابع  حللدود  هللي  الفل�سطينية،  ال�ساحة  يف 

املفارقة  تعود  وهنا   .1967 العام  حزيران  من 

االإ�سرائيلية والدائرة املغلقة لتفر�س نف�سها من 

اأن احلدود  الفل�سطينية، حيث  ال�ساحة  جديد على 

التي تتيح الإ�سرائيل احلياة، بح�سب زعمها، هي 

لها  ال�سرعية ال تتيح  واحلدود  حدود غري �سرعية، 

�سلوك  ت�سلك  اأن  هو  اإ�سرائيل  لدى  واحلل  احلياة. 

ما  وتتنا�سى  الرمال  يف  راأ�سها  فتدفن  النعامة 

وجتاوز  واحتالل  وقهر  ظلم  من  اأياديها  �سنعته 

هناك،  يكون  لن  وبالتايل  والقوانني.  لالأعراف 

ال�سفة  يف  اأزرق  خط  م�سمى،  غري  اأجللل  واىل 

ر�سمي  اعللرتاف  هناك  يكون  ولن  كما  الغربية. 

فاإن  ولهذا  االحتالل.  بانتهاء  املتحدة  االأمم  من 

ولبنان  فل�سطني  جتربتي  وبعد  اليوم،  اإ�سرائيل 

م�ستوى  على  ت�سيُّب  حالة  تعي�س  الفا�سلتني، 

وانعدام  �سياع  حالة  وتعي�س  وامل�سروع،  القيادة 

قرار يف حتديد الهدف ووجهة ال�سري اخلا�سة بها 

للم�ستقبل.

حزب  زعيم  اإيتام،  اآيف  يعرتف  ال�سبب  ولهذا 

باأن  ال�سهيوين،  الديني  القومي  املللفللدال، 

دول  بني  من  مالءمة  االأقل  املكان  هي  ا�سرائيل 

يتطلع  الللذي  اللليللهللودي  اىل  بالن�سبة  الللعللامل 

للعي�س يف مكان اآمن، يف حني اأن هناك ماليني 

غري  اأخللرى  اأماكن  يف  يعي�سون  والذين  اليهود 

اإ�سرائيل يف هدوء وطماأنينة، ولهذا ال�سبب اأي�ساً 

الثمانينيات  اأواخللر  يف  الدولة  قيادة  ا�سطرت 

ومطلع الت�سعينيات من القرن املا�سي اىل غ�ّس 

اليهود  غري  من  هائلة  اأعللداد  جميء  عن  الطرف 

من  الوافدة  الهجرة،  موجات  مع  ت�سربوا  الذين 

تقدر  والذين  ال�سابق،  ال�سوفياتي  االحتللاد  دول 

اأعدادهم بثلث العدد الكامل من الوافدين.

»الدولة  �سعار  طللرح  فللاإن  ال�سياق  هللذا  ويف 

يعرّب  اإمنا  ونهاراً،  ليالً  به  وال�سراخ  اليهودية«، 

التي  العميقة  االأزمة  عن  مبا�سرة  غري  بطريقة 

البحث عن  اإعادة  اىل  وتدفعها  اإ�سرائيل  تعي�سها 

وهذا  بللالللذات،  وجودها  مللربر  وعللن  بل  هويتها، 

منذ  خا�س  ب�سكل  االأمريكيون  القادة  حللاول  ما 

والتخفيف  تغطيته  االإبن،  بو�س  وحتى  ترومان 

فاإ�سرائيل  جدوى.  دون  من  ولكن  تاأزمه  حدة  من 

على  عاماً  �ستني  وبعد  املفرت�س،  من  كان  التي 

اأرادها  وجودها، اأن تتحول اىل »دولة اليهود« كما 

االأول  ال�سهيوين  املوؤمتر  منذ  هرت�سل  تيودور 

مل   ،1897 العام  �سوي�سرا  يف  بازل  يف  املنعقد 

الرغم من كل االغراءات  االآن، على  ت�ستطع حتى 

اأكرث من 18٪ فقط  اأن جتتذب  والت�سهيالت، من 

من يهود العامل، واالأكرث خطورة يف هذه احلقيقة 

فح�سب،  وحمدوديتها  الن�سبة  هذه  توا�سع  لي�س 

اأو  تطويرها  على  الللقللدرة  وعللدم  ثباتها  واإمنللا 

تاآكل  اأعرا�س  وجود  �سوء  على  خ�سو�ساً  زيادتها، 

ما  العامل،  يف  املوجودين  اليهود  اأعداد  يف  حاد 

جورج  اليهودي   - الفرن�سي  االجتماع  بعامِل  دفع 

ال�سعب  »ملللوت  م�سطلح  نحت  اىل  فلليللدمللان 

اليهودي« تعبرياً عن هذا التطور ال�سلبي للو�سع 

االح�سائي ليهود العامل.

احتمال  الدميوغرافيني  من  عللدد  توقع  وقللد 

العامل نحو مليوين ن�سمة من  اليهود يف  فقدان 

املقبلني.  العقدين  غ�سون  يف  احلايل  عددهم 

نبهوا  الذين  اأبللرز  من  بريي�س  �سمعون  وكللان 

امل�سكلة  »اإن  قللال:  حني  الظاهرة  هذه  خلطورة 

لل�سعب  الللعللدديللة  امل�سكلة   - الدميوغرافية 

اليهودي يف ع�سرنا - هي م�سكلة م�سريية بكل 

كما  يهود،  دون  من  يهودية  فال  الكلمة،  معنى 

الروح  انخفا�س  من  مزدوجة  ظاهرة  ن�سهد  واأننا 

يف  اليهود  عدد  وتناق�س  اليهود  لدى  اليهودية 

فح�سب  عدداً  ال�سعوب  اأقل  نعد  فنحن مل  العامل. 

بل اأي�ساً اأكرثها تناق�ساً«.  

�الحتالل حتّول

�ىل خطر وجودي الأنه

يزعزع �لتو�زن �لدميوغر�يف

�خلا�س باإ�سر�ئيل

�الحتالل هو �لذي

ي�سنع �خلطر

ويوؤدي �ىل تز�يد �لعد�ء الإ�سر�ئيل

وينزع عنها �سرعيتها
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االإ�سرائيليني  من  ال�ساحقة  االأغلبية  ُت�سّلم 

العربية  االأرا�سي  احتالل  ا�ستمرار  �سرورة  بواقع 

ذريعة  حتللت  لللبللنللان...(  �للسللوريللا،  )فل�سطني، 

يقول  اآخر  وبتعبري  التايل«،  اليوم  من  »اخل�سية 

ال�ستمرار  العميق  ال�سبب  اإن  االإ�سرائيليون 

بالتعّر�س  العميق  االإح�سا�س  ادعاء  هو  االحتالل 

للخطر. وهنا ندخل نحن واإياهم يف جدلية عقيمة 

اأم الدجاجة، اأي اأيهما  اأيهما قبل البي�سة  كجدلية 

يف االأول اخلطر اأم االحتالل؟

اإن اخلطر هو الذي وّلد االحتالل يف  هم يقولون 

هوؤالء  كللان  اأيللن  ولكن  و1967.   1948 العامني 

يف  يكونوا  اأمل   ،1948 العام  قبل  االإ�سرائيليون 

وبالتايل  والرو�سي؟  والعربي  االأوروبللي  ال�ستات 

االحتالل  اإن  القول  واملنطقي  املجدي  من  األي�س 

العداء  تزايد  اىل  ويوؤدي  اخلطر  ي�سنع  الذي  هو 

واملنطقي  املجدي  من  األي�س  كما  الإ�سرائيل؟ 

خطر  اىل  حتللول  قللد  نف�سه  االحللتللالل  اإن  الللقللول 

الدميوغرايف  التوازن  يزعزع  الأنه  جديد  وجودي 

الدولية  �سرعيتها  عنها  وينزع  باإ�سرائيل  اخلا�س 

على  وال�سواهد  واالإن�سانية؟  االأخالقية  و�سورتها 

ذلك ال حت�سى يف كل من فل�سطني ولبنان ب�سكل 

خا�س.

بعد  االحتالل وال يزال ي�سيف، يوماً  اأ�ساف  لقد 

يوم، اأبعاداً جديدة ومتجددة للخطر؛ وعلى حمور 

ينكر  اأن  الأحد  ميكن  ال  االأحللداث،  وتعاقب  الزمن 

باأن االحتالل هو الذي يوّلد اخلطر، وهو الذي ميّثل 

املكّون االأ�سا�سي لل�سراع امل�ستدام يف املنطقة.

القومي  االحتالل هذه، ظهر اخلطر  اأر�سية  على 

ثم  واالقت�سادي  احل�ساري  واخلطر  الديني  واخلطر 

نوازع  من  به  يرتبط  وما  اال�ستيطاين،  اخلطر 

االأرا�للسللي  يف  الللعللرب  للم�سردين  الللعللودة  حللق 

الفل�سطينية وال�سورية واللبنانية. واحلل االأخالقي 

هواج�س  الإزاللللة  االإ�سرائيليني  على  املللطللروح 

مقابل  االأر�لللس  مللبللداأ:  هللو  باخلطر،  االإح�سا�س 

ال�سالم. واإذا كان االفرتا�س الذي �ساد العام 2000 

غ�سون  يف  حجر  مرمى  على  بللات  ال�سالم  بللاأن 

لقاءات كامب ديفيد الثانية التي �سمت الرئي�س 

باراك  اإيهود  االإ�سرائيلي  الوزراء  ورئي�س  كلينتون 

الراحل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ورئي�س 

تويل  وبعد  العام،  ذلك  بعد  فاإنه  عرفات،  يا�سر 

اختفاء  مع  كلياً  ال�سالم  اختفى  ال�سلطة،  �سارون 

وكاملة  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  باإن�ساء  االأمل 

اأرا�سي  على  والقانونية،  ال�سرعية  االأو�للسللاف 

ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

اىل  مرغمة  اإ�سرائيل  ا�سطرت  املقابل  يف 

لبنان  اأرا�سي  من  االأكللرب  الق�سم  من  االن�سحاب 

االن�سحاب  اىل  مرغمة  وا�سطرت  كما  اجلنوبية، 

الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  وبع�س  غزة  قطاع  من 

كون  جدلية  يف  غرقت  نف�سه  الوقت  يف  ولكنها 

متثل  اإمنللا  االنت�سار،  اإعللادة  حتى  اأو  االن�سحاب، 

الأنه  املخاطر،  من  املزيد  يوّلد  وال�سعف  �سعفاً 

الدينية  الدوافع  تعاظم  اىل  خا�س  ب�سكل  يوؤدي 

ملحو دولة اإ�سرائيل من الوجود، اىل جانب اإنعا�س 

وجودها  لت�ستعيد  املتهالكة  القومية  الدوافع 

القادة  يرى  اآخر  وبتعبري  و�سعاراتها.  واأنفا�سها 

اىل  يوؤدي  اإمنا  االحتالل  حتجيم  اأن  االإ�سرائيليون 

ا�ستقرار  وعللدم  فو�سى  واىل  املخاطر  مفاقمة 

و�سراع حمتدم بني ال�سرعيات املتناق�سة. 

وهنا تربز املفارقة ال�سعبة ما بني خطر املوت 

الكامن يف �سرطان االحتالل مقابل اخلطر الوجودي 

الكامن يف العملية اجلراحية الالزمة الإزالة التورم 

املتداولة  الف�سل«  »خطة  جاءت  لقد  ال�سرطاين. 

اأيام رابني ثم باراك ثم �سارون ثم اأوملرت،  منذ 

الدولية  الطريق  خريطة  على  بديالً  رداً  لت�سكل 

اإعداد:

اح�سان مرت�سى

باحث يف ال�سوؤون االإ�سرائيلية

�إ�سر�ئيل
وجدلية �الحتالل و�ملخاطر
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اجلدلية  مع�سلة  على  كرد  وجاءت  كما  الرباعية، 

القائمة بني االحتالل واخلطر.

لت�سكل  جللاءت  اأي�ساً  اأخلللرى  زاويلللة  مللن  وهللي 

االحتالل  بع�س  الإنهاء  ومدرو�سة  حمدودة  خطوة 

املخاطر،  بع�س  اإنهاء  على  احل�سول  مقابل  يف 

نهائية  ت�سوية  عرب  االحتالل  اإنهاء  واإن  خ�سو�ساً 

اأمر م�ستحيل بل وغري مرغوب فيه  مفرت�سة هو 

اإ�سرائيلياً من االأ�سا�س.

الوحيد  املخرج  االإنتقايل هو  فالو�سع  وبالتايل 

من  معه  يحمله  ملللا  فيه  واملللرغللوب  املتوافر 

تقلي�س العبء الدميوغرايف وال�سيا�سي واالأمني 

الذي يوجده االحتالل الوا�سع النطاق.

 1983 العام  منذ  لبنان  يف  بداأ  الذي  والف�سل 

تكّر�س  قد  وفل�سطني،  لبنان  يف  بعد  ينته  ومل 

كحقيقة  وال�سهيونية  االإ�سرائيلية  القيادات  لدى 

تتغلب  األّ  ب�ضرط  ولكن  عنها،  غنى  ل  �ضيا�ضية 

العربية على  االأر�س  العربية على  ال�سيادة  قيمة 

قيمة الوجود االإ�سرائيلي االآمن والدائم بالذات.

اإ�سرائيل من طرف واحد من  ان�سحاب  اأ�سار  لقد 

اىل   2000 العام  لبنان  جنوب  من  االأكرب  الق�سم 

قوة  واىل  بها،  املعرتف  الدولية  احلللدود  اأهمية 

ال�سور غري املرئي لل�سرعية الدولية.

القادة  مللن  الللكللثللريون  يللرى  فل�سطني  ويف 

مماثل،  �سور  اإيجاد  من  بد  ال  اأنه  االإ�سرائيليني 

مينع  �سوف  الللذي  هللو  الفا�سل  اجللللدار  ولي�س 

وال  �سابا  كفار  م�ستعمرة  على  قذائف  اإطللالق 

�ستمنع  التي  هي  ال�سخمة  االإ�سمنتية  العراقيل 

ولكن  �سديروت،  م�ستعمرة  على  ام  الق�سّ هجمات 

اأن احلدود  الدولية، علماً  ال�سرعية  فقط �سور من 

الدولية،  ال�سرعية  من  بها  املعرتف  الوحيدة 

الرابع  حللدود  هللي  الفل�سطينية،  ال�ساحة  يف 

املفارقة  تعود  وهنا   .1967 العام  حزيران  من 

االإ�سرائيلية والدائرة املغلقة لتفر�س نف�سها من 

اأن احلدود  الفل�سطينية، حيث  ال�ساحة  جديد على 

التي تتيح الإ�سرائيل احلياة، بح�سب زعمها، هي 

لها  ال�سرعية ال تتيح  واحلدود  حدود غري �سرعية، 

�سلوك  ت�سلك  اأن  هو  اإ�سرائيل  لدى  واحلل  احلياة. 

ما  وتتنا�سى  الرمال  يف  راأ�سها  فتدفن  النعامة 

وجتاوز  واحتالل  وقهر  ظلم  من  اأياديها  �سنعته 

هناك،  يكون  لن  وبالتايل  والقوانني.  لالأعراف 

ال�سفة  يف  اأزرق  خط  م�سمى،  غري  اأجللل  واىل 

ر�سمي  اعللرتاف  هناك  يكون  ولن  كما  الغربية. 

فاإن  ولهذا  االحتالل.  بانتهاء  املتحدة  االأمم  من 

ولبنان  فل�سطني  جتربتي  وبعد  اليوم،  اإ�سرائيل 

م�ستوى  على  ت�سيُّب  حالة  تعي�س  الفا�سلتني، 

وانعدام  �سياع  حالة  وتعي�س  وامل�سروع،  القيادة 

قرار يف حتديد الهدف ووجهة ال�سري اخلا�سة بها 

للم�ستقبل.

حزب  زعيم  اإيتام،  اآيف  يعرتف  ال�سبب  ولهذا 

باأن  ال�سهيوين،  الديني  القومي  املللفللدال، 

دول  بني  من  مالءمة  االأقل  املكان  هي  ا�سرائيل 

يتطلع  الللذي  اللليللهللودي  اىل  بالن�سبة  الللعللامل 

للعي�س يف مكان اآمن، يف حني اأن هناك ماليني 

غري  اأخللرى  اأماكن  يف  يعي�سون  والذين  اليهود 

اإ�سرائيل يف هدوء وطماأنينة، ولهذا ال�سبب اأي�ساً 

الثمانينيات  اأواخللر  يف  الدولة  قيادة  ا�سطرت 

ومطلع الت�سعينيات من القرن املا�سي اىل غ�ّس 

اليهود  غري  من  هائلة  اأعللداد  جميء  عن  الطرف 

من  الوافدة  الهجرة،  موجات  مع  ت�سربوا  الذين 

تقدر  والذين  ال�سابق،  ال�سوفياتي  االحتللاد  دول 

اأعدادهم بثلث العدد الكامل من الوافدين.

»الدولة  �سعار  طللرح  فللاإن  ال�سياق  هللذا  ويف 

يعرّب  اإمنا  ونهاراً،  ليالً  به  وال�سراخ  اليهودية«، 

التي  العميقة  االأزمة  عن  مبا�سرة  غري  بطريقة 

البحث عن  اإعادة  اىل  وتدفعها  اإ�سرائيل  تعي�سها 

وهذا  بللالللذات،  وجودها  مللربر  وعللن  بل  هويتها، 

منذ  خا�س  ب�سكل  االأمريكيون  القادة  حللاول  ما 

والتخفيف  تغطيته  االإبن،  بو�س  وحتى  ترومان 

فاإ�سرائيل  جدوى.  دون  من  ولكن  تاأزمه  حدة  من 

على  عاماً  �ستني  وبعد  املفرت�س،  من  كان  التي 

اأرادها  وجودها، اأن تتحول اىل »دولة اليهود« كما 

االأول  ال�سهيوين  املوؤمتر  منذ  هرت�سل  تيودور 

مل   ،1897 العام  �سوي�سرا  يف  بازل  يف  املنعقد 

الرغم من كل االغراءات  االآن، على  ت�ستطع حتى 

اأكرث من 18٪ فقط  اأن جتتذب  والت�سهيالت، من 

من يهود العامل، واالأكرث خطورة يف هذه احلقيقة 

فح�سب،  وحمدوديتها  الن�سبة  هذه  توا�سع  لي�س 

اأو  تطويرها  على  الللقللدرة  وعللدم  ثباتها  واإمنللا 

تاآكل  اأعرا�س  وجود  �سوء  على  خ�سو�ساً  زيادتها، 

ما  العامل،  يف  املوجودين  اليهود  اأعداد  يف  حاد 

جورج  اليهودي   - الفرن�سي  االجتماع  بعامِل  دفع 

ال�سعب  »ملللوت  م�سطلح  نحت  اىل  فلليللدمللان 

اليهودي« تعبرياً عن هذا التطور ال�سلبي للو�سع 

االح�سائي ليهود العامل.

احتمال  الدميوغرافيني  من  عللدد  توقع  وقللد 

العامل نحو مليوين ن�سمة من  اليهود يف  فقدان 

املقبلني.  العقدين  غ�سون  يف  احلايل  عددهم 

نبهوا  الذين  اأبللرز  من  بريي�س  �سمعون  وكللان 

امل�سكلة  »اإن  قللال:  حني  الظاهرة  هذه  خلطورة 

لل�سعب  الللعللدديللة  امل�سكلة   - الدميوغرافية 

اليهودي يف ع�سرنا - هي م�سكلة م�سريية بكل 

كما  يهود،  دون  من  يهودية  فال  الكلمة،  معنى 

الروح  انخفا�س  من  مزدوجة  ظاهرة  ن�سهد  واأننا 

يف  اليهود  عدد  وتناق�س  اليهود  لدى  اليهودية 

فح�سب  عدداً  ال�سعوب  اأقل  نعد  فنحن مل  العامل. 

بل اأي�ساً اأكرثها تناق�ساً«.  

�الحتالل حتّول

�ىل خطر وجودي الأنه

يزعزع �لتو�زن �لدميوغر�يف

�خلا�س باإ�سر�ئيل

�الحتالل هو �لذي

ي�سنع �خلطر

ويوؤدي �ىل تز�يد �لعد�ء الإ�سر�ئيل

وينزع عنها �سرعيتها
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ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

�لعميد �ملتقاعد د. �أحمد َعّلو

درا�سات واأبحاث

بني »حانا« �ل�سر�ع �لد�خلي على �ل�سلطة و�لرثوة و�ملاء، و»مانا« �ل�سر�ع �لدويل 

على �ملو�رد و�لطاقة و�لهيمنة، �ساع �سعب د�رفور بني م�سرد �أو قتيل، �أو الجئ 

جائع، ورمبا قد ي�سيع ال�سودان الدولة كما نعرفها اليوم، اإذا ا�ستمر هذا ال�سراع!

)�أ. ع.(

لعبة

�مل�سالح �لدولية

ر
و
ف
ر
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ة 
م
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بني �جلغر�فيا و�لدميوغر�فيا و�لتاريخ

الو�سطى  الغربية  اجلهة  دارفور يف  اإقليم  يقع 

وال�سمالية من دولة ال�سودان العربية.

كلم2،  اآالف   510 حواىل  االإقليم  م�ساحة  تبلغ 

اأكرث  البالغة  ال�سودان  م�ساحة   1/5 يوازي  ما  اأي 

عربية  دولة  اأكرب  )وهي  كلم2  مليون   2.5 من 

واأفريقية من حيث امل�ساحة(.

مليون   35 حواىل  ال�سودان  �سكان  عدد  يبلغ 

خم�سهم  نحو  دارفور  اإقليم  �سكان  ي�سكل  ن�سمة، 

)�سبعة ماليني ن�سمة تقريباً(.

اإدارياً من قبل ال�سلطة ال�سودانية  م االإقليم  ُق�سِّ

دارفور،  �سمال  هي:  واليات   3 اىل   1994 العام 

دارفور،  غرب  ووالية  »الفا�سر«،  وعا�سمتها 

وعا�سمتها »اجلنينة«، واأخرياً والية جنوب دارفور، 

وعا�سمتها »نياال«. وي�سبه االإقليم م�ستطيالً يزيد 

اىل  ال�سمال  من  كلم   1000 عن  طوله  اأق�سى 

كلم   500 عن  يزيد  له،  عر�س  واأق�سى  اجلنوب، 

كل  وهو يقع على حدود  الغرب،  اىل  ال�سرق  من 

جمهورية  الغربي،  ال�سمال  جهة  من  ليبيا  من: 

الو�سطى  اأفريقيا  جمهورية  الغرب،  من  ت�ساد 

الداخل  جهة  من  اأما  الغربي،  اجلنوب  جهة  من 

ووالية  �سماالً  ال�سمالية  الوالية  فتحده  ال�سوداين 

كردفان �سرقاً، وت�سكل واليتا بحر الغزال ال�سمالية 

والغربية حدوده اجلنوبية.

جعال  الطوالين،  و�سكله  الوا�سعة  االإقليم  م�ساحة 

منه منطقة متنوعة املناخات والرتبة، وبالتايل 

اأ�سباب املعا�س واالقت�ساد، فال�سمال �سبه  تتنوع 

ولي�س  للرعي  تكفي  قليلة  اأمطاره  �سحراوي، 

للزراعة. اأما املنطقة الو�سطى، وفيها جبل »مّرة« 

واال�ستقرار.  للزراعة  وتكفي  معتدلة  فاأمطارها 

طيني  �سهل  عن  عبارة  هي  اجلنوبية  واملنطقة 

خط  من  لقربه  واملياه  الكثيفة  باالأ�سجار  غني 

اال�ستواء.

متتاز  3000م(،  حواىل  )ارتفاعها  مّرة  وجبال 

حيث  الغربية  �سفوحها  وعلى  متو�سطي  مبناخ 

تتوافر م�سادر دائمة للمياه اأقامت قبائل »الفور« 

اإ�سمها لالإقليم باعتبارها اأكرب  وا�ستقرت، واأعطت 

قبائل املنطقة.

دميوغر�فيا �الإقليم: 

تركيب �ل�سكان وتنوعهم �الإتني

من الالفت تعدد االأعراق واالإتنيات واللغات يف 

دارفور )14 لغة(، ويجمع بع�س املوؤرخني العرب 

للعديد من  كان موطناً  االإقليم  اأن  واالأجانب على 

ا�ستقرت  الزمن  مرور  ومع  االأفريقية.  القبائل 

جاوؤوا  واحلاميني،  ال�ساميني  من  جمموعات  فيه 

املراعي  عن  بحثاً  والغرب  وال�سرق،  ال�سمال  من 

وقد  الن�سبي،  ال�سيا�سي  ولال�ستقرار  لقطعانهم، 

ع�سر  الثالث  القرن  حتى  الهجرات  هذه  ا�ستمرت 

امليالدي، وكان هوؤالء النازحني من العرب والرببر، 

وغرب  الكربى  ال�سحراء  جنوب  من  جاوؤوا  وقد 

االإقليم  ت�سل  التي  القوافل  طريق  عرب  افريقيا 

طريق  وعرب  النيجر،  ونهر  ت�ساد  بحرية  مبنطقة 

كما  وم�سر.  الغرب  طرابل�س  من  ال�سرق  من  اآخر 

انتقل الكثري من القبائل العربية بعيد فتح م�سر 

يف منت�سف القرن ال�سابع امليالدي وا�ستقرت يف 

هذا االقليم، خالل فرتات زمنية الحقة.

العرب  من  مزيجاً  اليوم  االإقليم  �سكان  ي�سكل 

واالأفارقة والرببر ويزيد عددهم على �ستة ماليني 

القبائل  وهذه  قبيلة،   86 على  يتوزعون  ن�سمة 

ت�ساهرت وتعاي�ست منذ اأكرث من األف وثالثماية 

�سنة.

اأهم قبائل االإقليم هي: الفور، بنو هلبة، التنجر، 

الربتي، الزغاوة، الهباينة، امل�ساليت، التعاي�سة، 

الِقمر، امليدوب، الرزيقات، بنو ح�سني، العريقات، 

الداجو،  املراريت،  الهوارة،  من�سور،  املحاميد، 

املاهرية... الزيادية،  الفالتة،  الربحق،  التاما، 

وميكن ت�سنيف هذه القبائل اىل جمموعات ثالث 

على الرغم من التداخل املوجود يف ما بينها:

م�ستقر  حياتي  منط  ذات  اإثنية  جمموعات  اأ- 

وهي  والتنجور،  واملعاليا  وامل�ساليت  الفور  مثل 

ذات اأ�سول »غري عربية«.

بدوي  حياتي  منط  ذات  اإثنية  جمموعات  ب- 
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الزغوة  مثل:  بدوي  و�سبه 

والقريات  وامليدوب 

وامل�سريية.

ذات  اإثنية  جمموعات  ج- 

واأغلبها  الرعي  على  يعتمد  حياة  منط 

من اأ�سول عربية، وهي تعتمد على رعي 

الزيادية  قبائل  ومنها  )االإبالة(،  االإبل 

والعريقات واملاهرية، وفئة اأخرى تعتمد 

البّقارة(  )وت�سمى  االأبقار  رعي  على 

واملعريية  الرزيقات  قبائل  ومنها 

والهبانية والتعاي�سة وبنو هلبة.

امل�سرتكة  القبائل  وجود  املالحظ  ومن 

الو�سطى  واأفريقيا  وت�ساد،  دارفور  بني 

حدود  وجود  عدم  اىل  نظراً  وليبيا، 

منب�سطة  اأرا�سٍ  هي  بل  بينها،  معقدة 

طبيعية  ملوانع  وجود  وال  ومفتوحة، 

االإقليم  النا�س من  ان�سياب حركة  تعيق 

واليه، كما ميكن مالحظة اأن جميع قبائل 

دارفور تدين باال�سالم، وهذا �سّكل حافزاً 

والتمازج  والتفاعل  للتعاي�س  مهماً 

من  الهائل  الكم  هذا  بني  االجتماعي 

القبائل املتباينة من النواحي العرقية، 

الفوارق،  م�ساألة  االأدنى  احلد  اىل  وقّلل 

جتاه  واحل�سا�سية  باالأعراق،  االعتداد  اأو 

االآخر، وذلك من خالل التزاوج وامل�ساهرة، 

بناء  يف  و�ساعد  اأ�سهم  كما  امل�سرتكة،  والثقافة 

وقد  ع�سر،  اخلام�س  القرن  منذ  دارفور  �سلطنة 

حكمت اأ�سرة »الكريا« القوية االإقليم اأكرث من 443 

�سنة، وكان اآخر حكامها ال�سلطان علي دينار الذي 

�ساند »املهدي« يف ثورته، �سد االنكليز، وملا هزم 

املهدي الذ علي دينار بعا�سمة اأ�سالفه يف دارفور 

 ،1916 العام  ُقتل  اأن  اىل  دولته  ا�ستقالل  واأعلن 

الثنائي  احلكم  ل�سلطة  دارفور  خ�سعت  وبذلك 

حاكم  با�سا  وجنت  عهد  االنكليزي، يف   - امل�سري 

عام ال�سودان.

)Géopolitique( أ�سول �الأزمة جيو�سيا�سية�

دارفور  اأزمة  مكونات  من  االأ�سا�س  اجلزء  يكمن 

يف جغرافيتها، مبا يعني ذلك من اأبعاد: ما يجري 

ثروات  االأر�س من  وما تختزنه هذه  اأر�سها،  فوق 

)برتول، اأورانيوم، حديد(، وما يحيط بها من اأجواء 

ومناخات طبيعية خمتلفة ومن دول وكيانات. كما 

اىل  اأدى  عقود،  منذ  املعطيات،  هذه  تفاعل  اأن 

حالة ميكن تو�سيفها باالأزمة، »وذلك القرتابها من 

حدود خروج االأمور عن نطاق التحكم وال�سيطرة«. 
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وعلى الرغم من وجود نزاعات خمتلفة وقدمية 

املختلفة  العوامل  اأن  اإالّ  االإقليم،  هذا  تاريخ  يف 

البيئة  خلق  يف  اأ�سهمت  حديثاً  واملتداخلة 

والنزاعات،  ال�سراعات  لن�سوء  وال�ساحلة  املتوترة 

واخلروج  االنفجار  اىل  بامل�سكلة  اأدت  التي  وهي 

هذه  فما هي  االآن،  احلال  كما هي  ال�سيطرة،  عن 

العوامل واالأ�سباب؟ 

�أ�سباب �الأزمة

اىل  تعود  دارفور  اأحداث  اأن  البع�س  يعترب 

ال�سيا�سية  باأبعادها  التنمية  هو  رئي�س  �سبب 

اإيجاز  ميكن  اأنه  اإال  واالجتماعية.  واالقت�سادية 

واأخرى  داخلية،  واأ�سباب  بعوامل  االأزمة  مكونات 

خارجية كما ياأتي:

�لد�خلية: • �الأ�سباب 
وتق�سم اىل قم�سني، االأول جغرايف ودميوغرايف 

والثاين �سيا�سي واأمني.

�أ - �لبيئة �جلغر�فية و�ل�سكان و�لطبيعة:

عر�سنا �سابقاً لطبيعة االإقليم اجلغرافية، وتوزع 

اكت�سابها  ولطبيعة  فوقه،  املختلفة  القبائل 

معا�سها وحياتها االقت�سادية وكيف تتاأثر بالبيئة 

واملناخ، وخ�سو�ساً هطول االأمطار.

جدلية،  عالقة  هناك  اأن  الباحثني  بع�س  ويرى 

والنزاعات  الأمطار  هبوط  معدلت  بني  تبادلية 

القبلية، ذلك اأن الزراعة والرعي هما امل�سطلحان 

الن�ساطات  حولهما  تدور  اللذان  االأ�سا�سيان 

وقد  دارفور.  اإقليم  �سكان  ملعظم  االقت�سادية 

والت�سّحر  اجلفاف  االإقليم عر�سة ملوجات  هذا  كان 

القارة  من  وا�سعة  اأنحاء  �سربت  التي  املتعاقبة 

عميقة  اختالالت  عنها  جنم  والتي  االأفريقية، 

اأثرت على البيئة املحلية. فقد ا�سطر الرعاة اىل 

االأخرى  واملناطق  مناطقهم،  عن  بعيداً  الرتحال 

مناطق  اىل  املا�سي،  يف  يرتادونها  كانوا  التي 

اىل  دفعهم  ما  وهذا  والكالأ  املاء  عن  بحثاً  جديدة 

دخول مناطق القبائل االأخرى التي تزاول الزراعة، 

اىل  احياناً  تطورت  احتكاكات،  وقوع  اىل  اأدى  ما 

من  الكثري  فيها  اأزهق  طاحنة  ومعارك  عداوات 

االأرواح، و�سالت فيها الدماء، وخ�سو�ساً يف الفرتة 

اأدى  كما  اليوم.  وحتى   1982 العام  من  املمتدة 

امل�سلح  ال�سطو  ظاهرة  تف�سي  اىل  الو�سع  هذا 

م�ستمراً  �سداماً  �سكل  ما  الطرق  وقطاع  والنهب 

بني احلكومات الوالئية )حكومة الوالية( واحلكومة 

املركزية يف اخلرطوم. ومن هذه الظاهرة االأخرية 

خرجت جماعة »اجلنجويد«.

الدارفورية  اللغة  اجلنجويد، ويطلق عليهم يف 

هذا  االأمر،  حقيقة  ويف  »اجلنجويت«،  الدارجة 

االإ�سم ا�سطالح حملي لتو�سيف اجلماعات امل�سلحة 

اجلّوالة يف اأنحاء دارفور على ظهور اخليل واجلمال، 

اأي�ساً،  واالأفريقية  العربية،  القبائل  اىل  وتنتمي 

تنظيم  لها  ولي�س  والقتل،  النهب  ومتار�س 

�سيا�سي معروف، اأو قائد يقودها جميعاً، اأو قبيلة 

جواد«  جاء على  »ِجنٌّ  الكلمة هو  واأ�سل  حتت�سنها، 

جمل  اأو  جواد  على  جاء  »ِجٌن  اإنه  يقول  وبع�سهم 

اأو  اأملانية(،  بندقية   =  G3( تري«  جيم  ويحمل 

القوة  كال�سينكوف �سيني... وي�ستخدمون  »موؤخراً 

وروح ال�سر )اجلن( لتحقيق اأهدافهم«. 

ب - �الأ�سباب و�لعو�مل �ل�سيا�سية و�الأمنية:

بعد  ما  ال�سودان  يف  ال�سلطة  تقا�سم  �سوء  اأدى 

يف  املنا�سب  وتوزيع   ،1956 العام  اال�ستقالل 

راأى  كما  دارفور  اإقليم  بحق  االجحاف  اىل  الدولة، 

اإجناز  يف  كبري  اإ�سهام  لهم  كان  وقد  ممثلوه، 

يقوده  الذي  االأمة  حزب  خالل  من  اال�ستقالل، 

قاعدة  دارفور  تعترب  والذي  املهدي،  ال�سادق 

املا�سي  القرن  �ستينيات  ومنذ  ال�سيا�سية،  قوته 

التنمية  دارفور حقها يف  باإعطاء  املطالبة  بداأت 

عدم  ولكن  الرثوة،  توزيع  يف  والعدالة 

لهذه  املركزية  احلكومة  من  الكافية  اال�ستجابة 

حتت  رازحاً  واإبقاءه  االإقليم،  وتهمي�س  املطالب 

النقمة  م�ساعر  تاأجيج  يف  اأ�سهما  التخلف  نري 

والرغبة يف التمرد، كذلك اأ�سهمت �سلطة الرئي�س 

جعفر النمريي بعد انقالب 1969، ونفي ال�سادق 

ال�سلطة  �سد  االإقليم  اأبناء  تاأليب  يف  املهدي، 

التمييز  بداية  العداء  م�ساعر  يف  وزاد  املركزية، 

بني  اأو  واأفارقة  عرب  من  االإقليم  �سكان  بني 

العبيد(،   = ال�سود   = )الزرقة  و»زرقة«  »عرب« 

ال�سيا�سة وال�سلطة  ال�سودانية، يف  الت�سمية  وفق 

والتنمية.

يف  املتحدة  للواليات  املعادية  ليبيا  اأن  كما 

دارفور  قبائل  بع�س  و�سلحت  دعمت  الوقت  ذلك 

دارفور  يف  املنت�سر  ال�سالح  ويعترب  )البّقارة(. 

املجاورة  ت�ساد  يف  االأهلية  احلرب  ثمرة  بكرثة 

الليبية  واحلرب  والكونغو  الو�سطى  اأفريقيا  ويف 

الت�سادية، حيث كان املحاربون يدخلون اىل دارفور 

لالحتماء، اأو االإنطالق منها، وقد ترافق كل هذا مع 

موجة اجلفاف والت�سّحر التي �سربت املنطقة.

يف  ال�سودانية  احلكومة  اأ�سهمت  جهتها  من 

�سخ ال�سالح يف املنطقة وت�سليح بع�س القبائل 

التي  ال�سودان  حترير  حركة  متمردي  منع  بهدف 

كان يتزعمها العقيد جون قرنق يف اجلنوب، من 

االأفريقية  القبائل  وحتري�س  االإقليم  التغلغل يف 

حلماية  ثم  اأوالً،  املركزية،  احلكومة  �سلطة  �سد 

ال�سكان �سد النهب وال�سرقات التي عمت االإقليم،  

كما مّر معنا، )خ�سو�ساً ظاهرة اجلنجويد(، ثانياً. 

اإذاً، وباخت�سار، اإن متركز ال�سلطة والرثوة واملنافع 

يف املركز وتهمي�س االأطراف، و�سوء توزيع الرثوة 
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يف  والتمييز  املتوازنة،  التنمية  على  واالإنفاق 

واالأحزاب  املختلفة  االإثنيات  مع  ال�سلطة  تعامل 

يف  اأ�سهمت  بال�سلطة  واال�ستئثار  ال�سيا�سية 

جتميع مكونات االزمة و�ساعدت يف انفجارها يف 

ما بعد )اآذار 2003(.  

�خلارجية: و�لعو�مل  • �الأ�سباب 
خطورة  االأكرث  البعد  اخلارجية،  العوامل  مثلت 

العوامل،  هذه  وترتبط  دارفور  اأزمة  تفاقم  يف 

وطموحاتها  العامل  يف  الكربى  القوى  باأطماع 

الرثوة  على  الدويل  وال�سراع  اجليو�سرتاتيجية، 

والنفوذ واملوارد، خ�سو�ساً اإذا عرفنا اأن اإقليم دارفور 

ثروة  اأهمها:  ومتنوعة  �سخمة  برثوات  يتمتع 

الكركديه...  ال�سم�سم،  العربي،  ال�سمغ  حيوانية، 

 ،٪80 النقي  احلديد  هائلة:  معدنية  ثروة  كذلك 

االأكرب  )احلافز  اليورانيوم  واأخرياً  البرتول  النحا�س، 

على  والتناف�س  املعا�سرة،  الدولية  لل�سراعات 

الطاقة النووية، واأي�ساً االأ�سلحة النووية(.

كذلك، ميتاز االإقليم مبوقع جيو�سرتاتيجي مهم 

كونه ي�سكل منطقة عازلة بني النفوذ الفرن�سي، 

والنفوذ االنكلو�سك�سوين، اللذين يتقا�سمان القارة 

ويت�سابقان  ع�سر  التا�سع  القرن  منذ  االأفريقية 

لل�سيطرة على هذا االإقليم، باال�سافة اىل العبني 

جدد كال�سني والهند.

واخل�سائ�س  املميزات  هذه  وب�سبب  لذلك 

لالإقليم، فقد اأ�سهمت اهتمامات الدول الكربى يف 

حتويل االإقليم اىل �ساحة �سراع دويل، ي�سهد على 

ذلك اال�ستنفار العاملي واالإقليمي والهجمة الكربى 

يف االعالم والدبلوما�سية، وتدفق املال وال�سالح، 

يف  م�سبوق  غري  ب�سكل  املتحدة،  االأمم  وقرارات 

مت�سابهة،  اأزمات  ويف  العامل  من  اأخرى  اأمكنة 

احلزبني  اأن  لدرجة 

املتحدة  الواليت  يف  والدميقراطي  اجلمهوري 

وتوظيفها  دارفور  اأزمة  ا�ستغالل  حاوال   )2004(

وِّرت  �سُ الذين  ال�سود  االأمريكيني  اأ�سوات  لك�سب 

لهم االأحداث على اأنها �سراع بني القبائل العربية 

االأفريقية  القبائل  مع  احلكومة  من  املدعومة 

اىل  االأمريكي  بالكونغر�س  دفع  ما  وهذا  ال�سوداء. 

بعمليات  دارفور  اأحداث  فيه  ي�سف  قرار  اإ�سدار 

مطالبة  وكذلك   ،)Genocide( جماعية  اإبادة 

كتلة ال�سود يف الكونغر�س الرئي�س بو�س بالعمل 

قوة  لتكوين  االأمن  جمل�س  من  قرار  ال�ست�سدار 

فظاعات  اعتربوه  ما  لوقف  اجلن�سيات  متعددة 

ترتكب �سد املدنيني االأفارقة، كما �ساركت و�سائل 

االإن�سانية يف  اجلمعيات  وبع�س  االأمريكية  االإعالم 

االأمن  جمل�س  اأ�سدر  فقد  وبالفعل  احلملة،  هذه 

وال�سودان  بدارفور  تتعلق  قرارات  اأربعة  من  اأكرث 

 .2006 ومنت�سف   2004 العام  منت�سف  منذ 

من  قوات  واإر�سال  االإن�ساين  الدعم  بني  وراوحت 

وبني  االإقليم.  يف  احلرب  لوقف  املتحدة  االأمم 

وَجزر احلكومة  ال�سودان  الدويل على  التناف�س  مد 

وينذر  ال�سراع  يتفاقم  اخلرطوم،  يف  الفيدرالية 

بعواقب وخيمة قد تهدد م�سري ال�سودان برمته.

  

ماذ� يف �ال�ستنتاج؟

�سراع  هو  دارفور،  يف  ال�سراع  اأن  البع�س  يرى 

الروؤية  هذه  ولكن  يظهر  كما  واأفارقة،  عرب  بني 

البعد  هذا  توظيف  مّت  اأنه  ذلك  الدقة،  تنق�سها 

دويل،  ا�سرتاتيجي  �سراع  يف  جيداً،  الثقايف 

وقد  وفرن�سا،  االأمريكية  املتحدة  الواليات  قطباه: 

اليه.  املتحدة(  )االأمم  الدويل  املجتمع  جّر  مّت 

التمرد  ال�سودانية مع حركة  اتفاق احلكومة  فبعد 

املناطق  رفعت  نيفا�سا(،  )اتفاق  اجلنوب  يف 

اأجل  من  و�سالحها  �سوتها  ال�سودان  يف  االأخرى 

)اخلرطوم(.  باملركز  للم�ساواة  مطالبها  حتقيق 

املهم�سة  الطرفية  االأقاليم  مطالب  التقت  وهنا 

يف  الدولية  املطامع  مع  و�سيا�سياً،  اقت�سادياً 

منطقة دات موارد غنية كامنة، وخ�سو�ساً البرتول 

اأن  كما  املتميز.  للموقع  اإ�سافة  واليورانيوم، 

املرتبكة  ب�سيا�ساتها  �ساعدت  املركزية  احلكومة 

عن  وعجزها  دارفور،  يف  االأو�ساع  تدهور  يف 

هذه  من  جعلت  التي  االإعالمية،  احلملة  مواجهة 

االأزمة �ساأناً داخلياً يف ال�سيا�سة االأمريكية وبع�س 

وال  فرن�سا  وخ�سو�ساً  )اأملانيا، هولندا(  اأوروبا  دول 

نن�سى ال�سني واإيران والهند.

�ملر�جع:

عن  ت�سدر  علمية  دورية  الدولية،  ال�سيا�سة   -1

االأعداد بني 157 حتى 167  - م�سر.  االأهرام  دار 

.)2007 - 2004(

االأمانة  عن  ت�سدر   - ف�سلية  عربية:  �سوؤون   -2

ربيع   -  129 عدد  العربية  الدول  جلامعة  العامة 

جمهورية  القاهرة.  يف  اجلامعة  مطابع   .2007

م�سر العربية.

دورية  ال�سيا�سية:  للعلوم  العربية  املجلة   -3

العربية  الوحدة  حمكمة. ت�سدر عن مركز درا�سات 

- بريوت - العدد 14 - ربيع 2007.

 4- Le Monde Diplomatique -
 Mensuelle Française. Paris - France
- Mars 2007.
5- WWW.Wikipedia.org/wiki/
History-of-Darfur.
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ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

تريز من�سور

�ملعاون روميو مو�سى

اإقت�ساد ومال

�ليوم �الأول من �لعام 2008، �سيكون موعد �الإ�ستحقاق 

�ل�سعب و�حلا�سم بالن�سبة �إىل �لقطاع �مل�سريف، �إذ 

يبد�أ تطبيق �تفاقية »بازل-2« �لدولية، حول كفاية 

ر�أ�س �ملال.

لروؤو�ض  م�ستورد  كبلد  معروف  لبنان  اأن  ومب��ا 

�الأمو�ل، ويحتاج �إىل �مل�ساعد�ت و�لقرو�س، فقد ر�أى 

�مل�سوؤولون يف �ل�سيا�سة �ملالية و�لنقدية، �سرورة �أن 

يظهر باأف�سل �سورة الئقة، من خالل اعتماد اأكرث 

�الأنظمة تطور�ً يف �لعامل.

�سّجل لبنان لغاية �الآن، ب�سلطاته �لنقدية 

�لقطاع  مع  وبالتعاون  و�لرقابية، 

�مل�سريف، خطو�ت متقدمة على طريق �ال�ستعد�د 

هي  ما  لكن  الدولية.  االإتفاقية  ه��ذه  لتطبيق 

امل�سارف  اإىل  بالن�سبة  اأهميتها  وما هي  »بازل-2«، 

امل�سارف  باتت  مدى  اأي  واإىل  لبنان  يف  واالإقت�ساد 

جملة  حملتها  عديدة  �أ�سئلة  لتطبيقها؟  جاهزة 

امل�سارف  على  الرقابة  جلنة  ع�سو  اإىل  »اجلي�ض« 

العليا  امل�سرفية  الهيئة  )ع�سو  عواد  اأمني  الدكتور 

العمل  فريق  اإدارة  املكلف  امل�سارف(،  )حمكمة 

وممثل  لبنان،  يف  »ب���ازل-2«  تطبيق  ملتابعة 

معه  فكان  لبنان،  م�سرف  لدى  امل�سارف  جمعية 

�حلو�ر �الآتي.

»بازل-2« تطّبق يف لبنان

اأوائل العام 2008

�لقطاع

�مل�سريف جاهز لال�ستحقاق

�أهمية تطبيق �التفاقية

تكمن  و�أين  »بازل-2«  �إتفاقية  هي  • ما 
�مل�سريف  �لقطاع  يف  تطبيقها  �أهمية 

�للبناين؟

- جاءت اإتفاقية »بازل-2« لتطور ما مّت تطبيقه 

يف اتفاقية »بازل-1«، اإذ تبنّي يف اأثناء التطبيق 

»بللازل- جللاءت  وهكذا  عديدة.  نواق�س  هناك  اأن 

»بازل-1« مبا  �سابقتها  لتدخل تعديالت على   »2

واملتطور  احلديث  امل�سريف  العمل  مع  يتنا�سب 

البلد  لكن  ملزمة  غري  االإتفاقية  هذه  واملتنوع. 

العالقات  ناحية  من  اإليه،  ينظر  يطبقها  ال  الذي 

املالية وامل�سرفية، كبلد متخّلف، وعر�سة ملخاطر 

�ضروط  عليه  تفر�س  اأن  ميكن  وبالتايل  كبرية، 

مالية عالية جداً.

وهكذا فاإذا مل يطبق لبنان »بازل-2« �سوف تكون 

كلفة امل�ساعدات )على �سكل قرو�س( التي �سوف 

تاأتي اإىل لبنان عالية جداً، و�ستكون اأ�سواقه املالية 

�سوف  اأنلله  كما  اأكللرب،  ملخاطر  عر�سة  وامل�سرفية 

يخ�سر فر�سة ا�ستقطاب االموال باأحجام كبرية، كما 

هو احلال القائم )نحو 2-4 مليارات دوالر �سنوياً(، 

وفق اإح�ساءات ال�سنوات االأخرية. هذه االأموال تغذي 

والدولة  الوطني  االإقت�ساد  مبا�سرة  غري  بطريقة 

متّول  اللبنانية  امل�سارف  اأن  باعتبار  اللبنانية، 

العجز يف الدولة. كما ت�ساهم يف تعزيز اال�ستثمار 

واإ�ستقطاب الر�ساميل، باأ�سعار فائدة معقولة.

واأ�ساف مو�سحاً: تكمل بنود »بازل-2« ما بداأته 

معينة  �سروطاً  اأنها فر�ست مثالً  »بازل-1«، حيث 

يف ما خ�س املالءة لتغطية خماطر الت�سليف، وهي 

املخاطر االأكرب التي يتعر�س لها اأي م�سرف.

وبناًء على الدرا�سات االإح�سائية التي اأجرتها جلنة 

االإطار، على  بازل، و�سعت �سروطاً جديدة يف هذا 

كل م�سرف مبوجبها تاأمني ما يوازي 8 يف املئة 

من جمموع ت�سليفاته املثقلة.

�ملثقلة؟ بالت�سليفات  �ملق�سود  • ما 
- هي ت�سليفات لها خماطر حمددة. مثالً، عندما 

ي�سّلف البنك �سخ�ساً ما مقابل وديعة، فاإن التثقيل 

يكون �سفراً، باعتبار اأن البنك ياأخذ الوديعة مقابل 

اإذا ا�ستدان اآخر، وو�سع رهناً عقارياً  الت�سليف. اأما 

مقابل الدين، فاإن امل�سرف يلجاأ يف حال التخّلف 

العلني،  املزاد  يف  العقار  بيع  اإىل  الت�سديد  عن 

املبلغ،  من  املئة  بن�سبة 50 يف  بذلك  ويعّو�س 

هنا تبلغ ن�سبة التثقيل 50 يف املئة.

وا�ساف قائالً: »بازل-2« تعترب اأن هذا ال�ضرط غري 

كاٍف، فامل�سارف لي�ست معر�سة ملخاطر الت�سليف 

ال�سوق  ملخاطر  اأي�ساً  معر�سة  ولكنها  فح�سب، 

الودائع  بني  التناغم  احياناً  يغيب  حيث  املالية، 

اإىل  يعمد  امل�سرف  اأن  يعني  وهذا  والت�سليفات. 

اأخذ الودائع الق�سرية وتوظيفها الآجال طويلة، االأمر 

ال�سيولة،  اإىل  امل�سرف  حاجة  عنه  ينجم  قد  الذي 

امل�سرف  ي�سطر  وقد  مللالءة.  م�سكلة  تربز  وهنا 

اأو  اآخر  م�سرف  من  االإ�ستدانة  اإىل  احلالة  هذه  يف 

مكلفة  عملية  وهي   ،»Interbank« بل  ي�سمى  ما 

للم�سرف. 

وازاء ذلك، �سددت »بازل-2« على �سرورة توفري 

اأموال احتياطية خا�سة، للمخاطر الناجمة عن وجود 

والت�سليفات  االأجللل  الق�سرية  الودائع  بني  تباين 

الطويلة االأجل.

اإىل ذلك ركّزت »بازل-2« على خماطر الت�سغيل. 
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نظام  يف  حوادث  ح�سول  ومنها 

الكومبيوتر )Crash( مثالً، توؤدي 

اإىل  اأو  كبرية،  خ�سائر  اإىل 

عمليات اإختال�س موظفني، 

اأو تزوير من قبل الزبائن... 

اأنظمة  اإيجاد  اإىل �سرورة  ودعت 

املخاطر،  هذه  لتفادي  متطورة 

اأجهزة  اأو  كامريات  و�سع  مثل 

على  فر�ست  اأنها  كما  اإنلللذار... 

اخلا�سة  االأموال  امل�سارف توفري 

لتغطية اخل�سائر.

اأنها مل  والذي مّيز »بللازل-2« 

نظاماً  امل�سارف  على  تفر�س 

معيناً، باعتبار اأن كل بلد اأو م�سرف يعرف زبائنه 

ونوعية ت�سليفاته وتوظيفاته، خ�سو�ساً امل�سارف 

املتخ�س�سة منها، كاالإ�سكانية والزراعية وال�سناعية 

وم�سارف التجزئة... لذلك تركت احلرية للم�سارف 

يف حتديد ن�سبة تثقيل ت�سليفاتها، وو�سع نظام 

لتقييم املخاطر واقرتاح املعادالت. وهنا ياأتي دور 

امل�سرف  يدر�س مع  الذي  البلد  الرقابة يف  جلان 

حتديد  مع  اخلا�س  النظام  على  ويوافق  امللف، 

به.  االإقتناع  بعد  الت�سليف  املالءة ملخاطر  ن�سبة 

وميكن القول اإن »بازل-2« اتفاقية مرنة، مل ت�سع 

�سروطاً قيا�سية للجميع، وتركت احلرية للم�سارف 

مالءتها.  ون�سبة  خماطرها  تخمني  يف  املتطورة 

والرقابة  املخاطر  اإدارة  كانت  فكلما  وبالتايل، 

بحرية  البنك  متطورة، متتع  البنك  الداخلية يف 

والتي  االإ�سرافية،  ال�سلطات  اإ�سراف  حتت  حركة 

على  الرقابة  وجلنة  لبنان  م�سرف  يف  تنح�سر 

امل�سارف.

ت�سنيف لبنان �الإئتماين

�الإئتماين  �لت�سنيف  »بازل-2«  تاأخذ  • هل 
�أن نظرتها تختلف  �أم  �الإعتبار،  للدولة بعني 

بني �لدولة و�لقطاع �مل�سريف فيها؟

البلد  االإعتبار ت�سنيف  - تاأخذ »بللازل-2« بعني 

االإئتماين، لناحية ت�سليفات القطاع العام، ولي�س 

القطاع اخلا�س.

وكما هو معلوم، فاإن ت�سنيف لبنان االإئتماين هو 

للدولة  امل�سريف  القطاع  ت�سليفات  ون�سبة   »B-
«

جمموع  من  املئة  يف   50 نحو  تبلغ  عام  ب�سكل 

الت�سليف  عملية  »بلللازل-2« يف  وتللرى  ودائللعلله. 

للقطاع العام من خالل �سراء �سندات خزينة الل يورو 

بوند، خماطر القطاع امل�سريف على وزارة املالية 

والبنك املركزي على حد �سواء، هي نف�سها. خماطر 

العملية تعتربها »بازل-2« خماطر �سيادية،  هذه 

�ضرط اأن ي�ضع امل�ضرف املقر�س ودائع اإلزامية اأو 

حرة لدى م�سرف لبنان، و »بازل-2« ت�ساوي بني 

الدولة والبنك املركزي كما �سبق وذكرنا.

ومبا اأن »بازل-2« تعتمد على ت�سنيف العميل، 

حد  على  لبنان  وم�سرف  الدولة  هو  هنا  والعميل 

 ،»B-« هو  به  اخلا�س  االئتماين  والت�سنيف  �سواء، 

يعني  ما  املئة،  يف   100 تثقيلها  ن�سبة  تعترب 

�سرورة و�سع 80 دوالراً كاأموال خا�سة مقابل كل األف 

دوالر. ولو كان الت�سنيف »AAA«، فالتثقيل يكون 

�سفراً يف املئة )مبعنى 100* �سفر = �سفر(، وال 

واإزاء  باملقابل.  خا�سة  اأمللوال  اإىل  العميل  يحتاج 

هذا الواقع، فاإن امل�سارف اللبنانية �سوف ت�سطر 

اإىل و�سع اأموال خا�سة، بن�سب كبرية، الأنها ت�سع 

ت�سليفات كبرية مع القطاع العام. 

للدولة  امل�سارف  ت�سليفات  اإىل  بالن�سبة  هذا 

الت�سليفات  خ�س  ما  يف  اأما  االأجنبية،  بالعمالت 

بالعملة اللبنانية، فاإن التثقيل �سوف يكون �سفراً 

يف املئة، باإعتبار اأننا قادرون على التحّكم بالعملة 

لبنان قادر على توفريها عند  الوطنية، فم�سرف 

احلاجة.

جاهز  �للبناين  �مل�سريف  �لقطاع  هل   •
لتطبيق »بازل-2«؟

جاهزاً  �سيكون  اللبناين  امل�سريف  القطاع   -

ما  وهللذا   ،2008/1/1 يف  »بلللازل-2«  لتطبيق 

اأثبتته الدرا�سات االختبارية. لكن هذا ال يعني اأنه 

ور�سة  القطاع  هذا  اأمللام  لي�س 

و�سريعة  وم�سنية  كبرية  عمل 

املوعد  قبل  النف�س  الإ�ستلحاق 

لبنان.  ملل�للسللرف  حلللدده  اللللذي 

اإطللار  العمل يف  هللذا  ويللنللدرج 

للركيزة  الللنللوعللي  التطبيق 

التي  »بللللازل-2«،  يف  الثانية 

الرقابة  اأمام جلنة  القدرة  تتيح 

لبنان،  وم�سرف  امل�سارف  على 

االأملللوال  ن�سبة  تخفي�س  على 

اخلا�سة من 8 اإىل 7 يف املئة، 

باإدارة  تتمتع  التي  للم�سارف 

للمخاطر،  جيدة  وبللادارة  حكيمة 

اإ�سافة اإىل الرقابة الداخلية العالية.

يف املقابل، تتمتع الهيئات االإ�سرافية ب�سالحية 

عند  املئة  يف   8 من  اأكرث  اإىل  الن�سبة  هذه  رفع 

بع�س امل�سارف التي تفتقر اإىل هذه املقومات.

امل�سارف  اأن تعمل  ال�سروري  بات من  وبالتايل 

خ�سو�ساً  والر�سيدة،  احلكيمة  االدارة  لتوفري  بجدية 

اإىل  يفتقر  عللام،  وب�سكل  امل�سريف  القطاع  واأن 

التفّرد  اأجواء  وت�سوده  الر�سيدة(،  )االإدارة  احلوكمة 

بالقرارات التي تغيب عنها ال�سفافية بني االإدارة 

العليا واملوظفني والزبائن.

ويف هذا االإطار ميكننا التاأكيد على اأن امل�سارف 

كافة بداأت ب�سراء االأنظمة ال�سرورية لتطبيق هذه 

الرقابة  لناحية  اإن  املتطورة،  الدولية  االإتفاقية 

واالحت�ساب، اأو لناحية تدريب موظفيها.

�لقر�ر�ت �مللزمة ودور جلنة �لرقابة

غري  �الإتفاقية  هذه  �أن  �سابقاً  ذكرت   •
القرار  اتخذ  لبنان  ولكن  ل��ل��دول،  ملزمة 

باتت  انها  يعني  ه��ذا  فهل  بتطبيقها، 

ملزمة للم�سارف اللبنانية كافة؟

- لقد اأُتخذ قرار تطبيق »بازل-2« يف م�سرف 

لبنان يف 2008/1/1، مبوجب التعميم االأ�سا�سي 

 ،2006 ني�سان   1 بتاريخ  ال�سادر   104 الللرقللم 

لكن  »بلللازل-2«،  بتطبيق  ملزمة  غري  امل�سارف 

وكذلك م�سرف  امل�سارف  على  الرقابة  على جلنة 

اأي  االإعالن عن  امل�سارف م�سوؤولية  وجمعية  لبنان 

م�سرف ال يطبق هذه االإتفاقية، وح�سب راأيي، فاإن 

اخلارج،  قبل   من  كلياً  يعزل  �سوف  امل�سرف  هذا 

يف  خارجية  اإعللتللمللادات  فتح  عليه  و�سي�سعب 

وعلى  �سوي�سرا  غرب  يف  تقع  �سغرية  مدينة  بازل 

احلدود مع اأملانيا وفرن�سا. وملطار بازل ثالثة خمارج يوؤدي 

االأرا�سي  اإىل  والثاين  االأملانية  االأرا�سي  اإىل  االأول 

وهي  ال�سوي�سري.  الداخل  اإىل  والثالث  الفرن�سية 

ال�سناعية  الدول  عن  تقريباً  نف�سها  امل�سافة  تبعد 

الع�سر الكربى يف العامل. واإذا نظرنا اإىل اخلارطة العاملية واالأوروبية، 

نالحظ وجود بازل يف قلب العامل االأوروبي يف �سوي�سرا التي عرفت 

فكروا  الذين  نظر  لفت  ما  وهذا  التاريخ،  عرب  احليادية  ب�سيا�ستها 

البقعة  هذه  يف  امل�سرفية  بالرقابة  تهتم  عاملية  جلنة  باإقامة 

ال�سغرية واملهمة جغرافياً وتاريخياً، فاأوجدوا بنك الت�سويات الدولية 

العام 1930.

ما هي بازل؟
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امل�ستقبل. يف املبداأ، فاإن اجلميع يعمل، ويعي 

هناك  ولكن  املقبل،  واال�ستحقاق  املرحلة  دقللة 

م�سارف متقدمة عن غريها يف �سري التح�سريات.

امل�سارف  على  الرقابة  جلنة  دور  هو  • ما 
يف هذه �ملرحلة؟

بدور  امل�سارف  على  الرقابة  جلنة  ت�سطلع   -

فرق  تر�سل  انها  التح�سريات، حيث  اإطار  هام يف 

عمل على جميع امل�سارف، ال �سيما املتاأخرة منها 

املحدد  الوقت  يف  اجلهوزية  اأجل  من  مل�ساعدتها 

للتطبيق، وملناق�ضة النقاط كافة.

تطبيق  ي�ساعد  مب��اذا   •
�القت�ساد  »ب���ازل-2«،  اإتفاقية 

�للبناين؟

هذا  ي�ساعد  ال  مبا�سر،  ب�سكل   -

ولكنه  الوطني،  االقت�ساد  االأمللر 

غري  بطريقة  كثرياً  ي�ساعده  قد 

مبا�ضرة يف نقاط عديدة:

1- يحمي هذا التطبيق القطاع 

الكبرية،  االأزملللات  من  امل�سريف 

منها يف  بللالللعللديللد  ملللّر  والللتللي 

ال�سابق.

2- يخفف الكلفة عن االأفراد.

موؤ�س�سة  عن  الكلفة  يخفف   -3

�سمان الودائع.

لبنان  م�سرف  على  يخفف   -4

)التي  العقارات  ت�سييل  مهمة 

وهو  اإخت�سا�سه(  من  لي�ست  هي 

يقوم بها من اأجل حماية القطاع 

امل�سريف.

�إنه  �لقول،  ميكننا  هل   •
�سوف  »ب���ازل-2«  تطبيق  مع 

تخفي�ض  اإىل  امل�سارف  ت�سطر 

ن�سبة ت�سليفاتها؟

»بللازل- فللاإن  العك�س،  على   -

بالن�سبة  كللثللرياً  مت�ساهلة   »2

والقرو�س  التجزئة  قرو�س  اإىل 

»بللللازل-1«،  مللن  اأكلللرث  ال�سغرية 

الأنها ال ترى فيها عائقاً اأمام عمل 

امل�سرف. ولكنها باملقابل �سّددت 

الكربى  ال�سركات  قللرو�للس  على 

يف  �سارمة  وكانت   ،)Corporate(

ما خ�سها اأكرث من »بازل-1«.

حتّد  قد  امل�سارف  اأن  التدبري  هللذا  من  ويبدو 

يف  ولكنه  الللكللربى،  لل�سركات  ت�سليفاتها  مللن 

الكربى  ال�سركات  اأمام  املجال  الوقت عينه، يفتح 

ال�سرق  وطلللريان  مللثللالً  )كللالللرتابللة  ومل�سلحتها 

واإجراء ت�سنيف لها من  اإدارتها  االأو�سط(، لتطوير 

قبل ال�سركات العاملية املتخ�س�سة. وهذا الت�سنيف 

وبالتايل  الدولة،  ت�سنيف  من  اأف�سل  يكون  قد 

تثقيل الت�سليفات �سوف يكون اأقل. وهكذا تتوافر 

للم�سارف اأموال خا�سة حمررة بن�سب اأكرب، ميكنها 

غري  الو�سطى  ال�سركات  لت�سليف  اإ�ستعمالها 

والتي فر�ست عليها »بازل-2« �سروطاً  امل�سّنفة، 

اأ�سعب.

وكلجنة رقابة نحن ن�سجع امل�سارف على تنويع 

ت�سليفاتها واالإجتاه اإىل القطاع اخلا�س، ما يحقق 

النمو، وي�ساعد الدولة على اال�ستغناء عن اال�ستدانة.  

ولالأ�سف، فاإن الت�سليفات للقطاع اخلا�س م�ستقرة 

منذ نحو 5 �سنوات على املعدالت نف�سها )2-3 يف 

املئة �سنوياً، اأي حواىل 15 مليار دوالر(.

وال بد من االإ�سارة اأنه يف اإطار ت�سنيف ال�سركات، 

اأ�سدر م�سرف لبنان - جلنة الرقابة على امل�سارف، 

تعميماً حتت عنوان »كيفية تعامل 

امل�سارف وال�سركات مع موؤ�س�سات 

املعايري  يللحللدد  الللتلل�للسللنلليللف«، 

املقبولة وهي 7، وعلى امل�سارف 

وال�سركات التاأكد من وجودها.

»بازل- لبنان  طّبق  • هل 
1« بكاملها؟

اأوائلللللل  يف  لللبللنللان  طلللّبلللق   -

من  االأول  اجللللزء  الت�سعينيات 

اإتفاقية »بازل-1«، م�سيفاً عليها 

عمله  طبيعة  مللع  يتنا�سب  مللا 

تعر�س  واأنلله  خ�سو�ساً  امل�سريف، 

لفرتة حرب طويلة، وما تالها من 

فرتات حذر وترّقب. 

رفع  التعديالت  هللذه  و�سملت 

ن�سبة االأموال اخلا�سة من ت�سليفات 

امل�سارف املثقلة، من 8 يف املئة 

تعزيز  بغية  املئة،  يف   12 اإىل 

الثقة واالإ�ستقرار.

الذي  لالإتفاقية  الثاين  اجلزء  اأما 

وين�س   ،1996 العام  تعديله  مّت 

يندرج  وما  ال�سوق  خماطر  على 

واآجال  الت�سليفات  اآجال  من  عنها 

حينها،  يف  يطبقه  فلم  الودائع، 

ولكنه �سوف يطبقه مع »بازل-2« 

يف 2008/1/1.

حديثه  علللواد  الللدكللتللور  وخللتللم 

القطاع  مب�ستقبل  بللالللتللفللاوؤل 

وبالن�ضاط  اللبناين،  امل�ضريف 

الهائل الذي يقوم به م�سرف لبنان 

وجلنة الرقابة على امل�سارف، وهذا 

باعرتاف املنظمات الدولية.

بللعللدمللا و�للسللعللت جلللنللة بللازل 

واملعايري  الللدوللليللة  املللعللايللري 

من  اأنه  راأت  الدولية  املحا�سبية 

واأن يكون دور  اأن تقوم بو�سع نظام للعمل امل�سريف  ال�سروري 

املتعرثة  امل�سارف  معاجلة  لي�س  امل�سارف  على  الرقابة  جلنة 

نظام  ح�سب  امل�سارف  تعمل  اأن  يجب  بل  امل�ساكل،  لتفادي 

يجنبها الوقوع يف امل�ساكل م�ستقبالً.

وجاء التفكري بو�سع نظام جديد نتيجة امل�ساكل املالية الكبرية 

التي حدثت يف الواليات املتحدة االأمريكية يومها، حيث �سربت 

االأزمة �سناديق تعا�سدية وم�سارف حملية ومتخ�س�سة وم�سارف 

اأخرى يف العامل وكادت اأن توؤدي اإىل اأزمة كربى.

وبداأ   ،1986 العام  االإتفاقية  هذه  لتح�سري  املفاو�سات  بداأت 

بتطبيقها عاملياً �سنة 1988. 

اإتفاقية »بازل 2« على  قامت 

ثالث ركائز هي:

االأموال  كفاية  االأوىل:  الركيزة 

وخماطر  الت�سغيلية  املخاطر  لتغطي   - راأ�سمال  اأو  اخلا�سة 

الت�سليف وخماطر ال�سيولة.

التي   - للرقابة  االإ�ستن�سابية  ال�سلطة  هي:  الثانية  الركيزة 

تفر�س على بنك ال ترتاح اإىل و�سعه ن�سبة اأموال خا�سة اأعلى اأو 

راأ�سمال اأكرث لكي يطّور عمله واإال �سيكلفه غالياً.

الركيزة الثالثة هي: ال�سفافية، اإذ يجب اأن يكون البنك �سفافاً 

ب�سكل ي�ستطيع املتعاملون معه اأن يعرفوا اأي م�سكلة اأو عقدة 

حت�سل له منذ البداية.

املخاطر  الإدارة  واأنظمة  امل�سارف  لعمل  اأنظمة  هناك  اإذاً 

جلنة  وتراقبها  تتابعها  التي  هي  االأنظمة  وهللذه  امل�سرفية، 

الرقابة على امل�سارف.

»بازل 2«
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ت�رشين2/ كانون1

احتفاالت اال�ستقالل

الك�سليك  يف  القد�س  الروح  جمعة  • اأقامت 
يف  الثاين  بول�س  يوحنا  البابا  قاعة  يف  احتفاالً 

حرم اجلامعة.

اللبناين  الوطني  بالن�سيد  االحتفال  ا�ستهل 

ثم  ال�سهداء،  اأرواح  عن  �سمت  دقيقة  والوقوف 

األقى رئي�س اجلامعة االأب هادي حمفوظ كلمة من 

ملو�سيقى  معزوفة  احلفل  وتخلل  املنا�سبة.  وحي 

اجلي�س التي �ساركت، وقدمت جمموعة من الطالب 

معزوفات الأغاٍن وطنية.

بعيدي  اجلمهور  �سيدة  مدر�سة  احتفلت   •
للمدر�سة.  الكبري  ال�ستاد  على  واال�ستقالل،  العلم 

يف  الللنللوادي  اإدارة  جهاز  رئي�س  االحتفال  ح�سر 

الركن جوزف حبيقة  العميد  للعديد  اجلي�س  اأركان 

االأب  املدر�سة  ومدير  اجلي�س  قائد  العماد  ممثالً 

و�ساركت فيه مفرزة من مو�سيقى  دكا�س،  �سليم 

اجلي�س.

لالآباء  يو�سف  القدي�س  مدر�سة  نظمت   •
العقيد  ح�سره  احتفاالً  البرتون،  يف  الكبو�سيني 

اجلي�س  قائد  العماد  ممثالً  خليل  بو  الرحمن  عبد 

االأب  للمدر�سة  الروحي  واملر�سد  الدير  ورئي�س 

عبداهلل النفيلي.

العام  الرئي�س  با�سم  النفيلي  االأب  رحب  بداية، 

املحقق  اللبناين  باجلي�س  رزق  طانيو�س  االأب 

للوحدة وال�سالم و�سياج الوطن. كما وجهت مديرة 

تلتها  باملنا�سبة،  كلمة  موزايا  هيفاء  املدر�سة 

الفرن�سية  االنكليزية،  باللغات  الطالب  كلمات 

ال�سهيد  للعقيد  موؤثرة  ر�سالة  منها  والعربية، 

جورج الرويهب تلتها ابنته ربى. ويف اخلتام، مّت 

تقدمي درع اجلي�س لكل من الفائزين يف م�سابقة 

املدر�سة حول اال�ستقالل.

املحبة  لراهبات  من�سور  مللار  مدر�سة   •
باحة  يف  احتفاالً  اأقامت  ب�سكنتا،  يف  )بزن�سون( 

حتية 

تقدير 

ووفاء 

للجي�س 

و�سهد�ئه

�لقطاع �لرتبوي �ال�ستقالل يف  ذكرى 

مرت ذكرى اال�ستقالل و�سط ظروف 

�سعبة يعي�سها لبنان، فغابت مظاهر 

�الحتفال �لتي كانت تعّم �ملناطق عادة 

يف هذه �لذكرى. مع ذلك �حتفل �لقطاع 

�لرتبوي باملنا�سبة، و�الحتفاالت يف 

غالبيتها حملت �ىل �جلي�س و�سهد�ئه 

حتية �لتقدير و�لوفاء.
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هيدمو�س  فللوؤاد  الركن  العقيد  ح�سره  املدر�سة 

قائد  العماد  ممثالً  الثالث  التدخل  فللوج  قائد 

اجلي�س.

واألقت مديرة املدر�سة االأخت منى قرباين كلمة 

اأ�سادت فيها بدور اجلي�س وت�سحياته وبطوالته، كما 

نّوهت بالدور احلكيم لقائد اجلي�س العماد مي�سال 

يحفظ  اأن  اهلل  �سائلة  املنا�سبات  كل  يف  �سليمان 

جي�سنا وقيادته احلكيمة ووطننا اجلريح لبنان.

مدر�سة  افتتحت  زغرتا،   - كفريا�سيت  • يف 

ا�سم  حملت  باحتها  يف  حديقة  دوال�سال  الفرير 

احتفال  االفتتاح  وتال  اللبناين«،  اجلي�س  »حديقة 

حتت  املدر�سة  م�سرح  على  اال�ستقالل  مبنا�سبة 

املجد  اال�ستقالل،  �سياج  اجلي�س  »�سهداء  �سعار 

العميد  ح�سره  اللبناين«،  اجلي�س  الأبطال  واخللود 

اليا�س ريحانا ممثالً العماد قائد اجلي�س.

قائد  قبل ممثل  من  كلمات  األقيت  وللمنا�سبة 

اجلي�س واإدارة املدر�سة، وتليت ق�سائد وخطب عن 

اال�ستقالل وعظمة ت�سحيات اجلي�س.

قائد  حمود  رفيق  الركن  العميد  تراأ�س   •
اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالً  ع�سر  احلللادي  اللواء 

الر�سمية  جبيل  بنت  مهنية  اأقللامللتلله  احللتللفللاالً 

للجي�س  وتللكللرميللاً  اال�للسللتللقللالل  علليللد  ملنا�سبة 

اللبناين و�سهدائه االأبرار.

دروي�س  ابراهيم  القائمقام  االحتفال  ح�سر 

و�ضباط من قوات الطوارئ املعززة واإدارة املدر�ضة 

واأ�ساتذتها وطالبها وفاعليات واأهايل البلدة.

اأ�ساد  كلمة  الركن حمود  العميد  وّجه  وللمنا�سبة، 



اأهايل اجلنوب وبطوالتهم عموماً  فيها بت�سحيات 

حتية  اليهم  ناقالً  خ�سو�ساً،  جبيل  بنت  واأهللايل 

لكل من  كلمات  اجلي�س. تخلل احلفل  قائد  العماد 

القائمقام دروي�س ولبلدية بنت جبيل واملهنية.

درعللني  املهنية  اإدارة  قللدمللت  اخلللتللام،  ويف 

تقديريني اىل قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان 

والعميد الركن حمود.

الكاثوليك  للروم  االأ�سقفية  املدر�سة  • اأقامت 
يف  احتفاالً  �سور  يف  توما  القدي�س  وثانوية 

قائد  الللعللمللاد  ممثل  ح�سره  اال�للسللتللقللالل  ذكلللرى 

حويال  حممد  الللطللالللب  تللقللدمي  وتخلله  اجلي�س 

ايليا  ادمون  املدر�سة  مديري  اىل  اللبناين  العلم 

م�سامني  عللن  حتدثا  اللذين  بللرادعللي  وملللارون 

اال�ستقالل وت�سحيات رجاالت الوطن.

�سور،  يف  النخل  جوار   - قدمو�س  • مدر�سة 
ح�سره  الللذي  احلللفللل،  وتخلل  بالعيد.  احتفلت 

�سور  موقع  قائد  �سلطاين  توفيق  الركن  العقيد 

فادي  لللالأب  كلمة  اجلي�س،  قائد  العماد  ممثالً 

اجلي�س  ت�سحيات  فيها  حّيا  املدر�سة  رئي�س  املري 

الرق�سات  من  جمموعة  اىل  باال�سافة  اللبناين، 

الفولكلورية واأغاٍن وطنية.

يف  الوطنية  االجنيلية  املدر�سة  نظمت   •
ن�ساطاً  اال�ستقالل،  ذكللرى  وملنا�سبة  النبطية، 

ثللقللافلليللاً، األللقللى خللالللله املللقللدم عللدنللان غيث 

اال�ستقالل  »مللعللاين  مو�سوع  تناولت  حما�سرة 

ودور اجلي�س يف تر�سيخ الوحدة بني اللبنانيني«.

يف  الكبري  انطونيو�س  مللار  ديللر  يف   •
يف  التوجيه  ق�سم  رئي�س  األللقللى  اللل�للسللوديللكللو، 

حما�سرة  غ�سن  ابراهيم  العقيد  بللريوت  منطقة 

عن »اجلي�س اللبناين«.

تكرمي �سباط مقاتلني ورق�ض ودبكة

احتفلت مدر�سة احلكمة - برازيليا، بذكرى اال�ستقالل وعيد العلم، يف 

ح�ضور عدد من ال�ضباط يف اجلي�س اللبناين، منهم َمن قاتل اأو اأ�ضيب 

يف خميم نهر البارد.

من  فريق  رفع  وقت  يف  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  االحتفال  بداأ 

ك�سافة املدر�سة العلم اللبناين واأدى التحية الع�سكرية، ثم اأُلقيت 

ع�سام  االأب  املللدر�للسللة  لرئي�س  كلمات 

ابراهيم ورئي�س رابطة املعلمني حيان �سلوان وممثلة التالمذة روى اأبو 

را�سد التي األقت ق�سيدة بالعامية من تاأليف ماري الق�سيفي.

قّدمتها جمعية  ال�ضباط  الأرز على  اأ�ضجار  اأي�ضاً، توزيع  احلفل  وتخلل 

وب�سكل  والتالمذة  املعلمني  دفعت  وطنية  باأنا�سيد  وانتهى  القدامى، 

عفوي، اىل رق�س الدبكة.
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خالدون يف �أرزهم

�سهداء �ساحة ال�سرف يف معركة نهر البارد، من 

اجلي�س وال�سليب االأحمر، خالدون يف اأرزهم.

جمعية »اأر�س االأرز« التي اأقامت احتفاالً تكرميياً 

لل�سهداء، اأطلقت على بقعة من االأر�س قرب »قلعة 

املطران« اإ�سم »غابة ال�سهداء«.

عن  حتدث  عون،  جوزف  ال�سيد  اجلمعية،  رئي�س 

امل�سروع واأهداف القيمني عليه: 

و�ضقوط  البارد  نهر  معركة  »بعد 

ارتاأينا  ال�سهداء،  من  العدد  هذا 

االأرزة  فكانت  ذكللراهللم،  تخليد 

تعّمر  التي  هي  االأن�سب،  الو�سيلة 

اآالف ال�سنني وت�سكل رمزاً وطنياً.

تاأمني  وا�ستطعنا  االأرز،  م�سدر  عن  بحثنا 

الغر�سات من م�ستل يف دير االأحمر - البقاع. ومن 

اأ�سماء  حتمل  التي  اللوحات  �سنعنا  االأرز،  اأغ�سان 

ال�سهداء و�سورهم لتكون كل اأرزة على اإ�سم ال�سهيد 

الذي رواها بدمائه.

جبال  من  ه�سبة  على  تقع  التي  االأر�لللس  اأّمللا 

اللقلوق فقد قّدمها الدكتور وديع عقل )ع�سو يف 

من  وهي  عقل،  عقل  الدكتور  و�سقيقه  اجلمعية( 

االأ�سل ملك للمطران عقل«.

�سري  كيفية  عن  متحدثاً  عون  ال�سيد  تابع  ثم 

وحت�سري  االأر�س  حفر  �سعوبة  اىل  فتطرق  العمل، 

والعناية  االأرز  غر�سات  ال�ستقبال  االأن�سب  املوقع 

لقيادة اجلي�س التي �ساهمت  ه �سكراً  بها، وهنا وّجّ

يف ت�سهيل العمل بكل الو�سائل املتاحة.

�ساخمة

واإن كانت حتت�سر

وهي  جنٌب  الزرازير  »يف   

)الن�سور(  الللبللزاة  ويف  طللائللرة، 

جلربان  قول  حُتَت�سر«...  وهي  �سموخ 

خليل جربان َعْنَون الدعوات التي ُوّزعت على اأهايل 

ال�سهداء وعلى اأفواج اجلي�س.

ال�ساعة  الثاين 2007  ت�سرين   4 االأحد يف  ويوم 

الرغم  وعلى  املوعد،  كان  الظهر،  بعد  اخلام�سة 

كان  املطر،  هطول  واحتمال  الطق�س  بللرودة  من 

اأهايل  عدد احل�سور كبرياً. حواىل 800 �سخ�س من 

من  وعللدد  وعنا�سرها  االأفللللواج  وقلللادة  ال�سهداء 

ال�سخ�سيات.

ح�سر االحتفال ممثل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سامللل  والنائب  اخلللوري،  فار�س  العقيد  �سليمان 

موزايا ممثالً رئي�س تكتل التغيري واالإ�سالح النائب 

اللبناين  االأحمر  ال�سليب  رئي�س  عللون،  مي�سال 

ال�سيخ �سامي الدحداح، باالإ�سافة اىل روؤ�ساء بلديات 

ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

ندين �لبلعة

وقفة وفاء

ط علم لبنان �مللّون بدماء �ل�سهد�ء �لذين �سقطو� دفاعاً عن وطنهم، فهل ثمة  هي تتو�سّ

�أجمل منها لتخليد ذكر�هم!؟

حت اأرزة واحدة بيا�ض العلم بخ�ساره، انت�سبت بني اأح�سان جبال اللقلوق 172 �أرزة،  وكما و�سّ

اأرز  ن�سبة  كّل  اأ�سمائهم.  على  ّميت  �سُ الذين  ال�سهداء  اأرواح  اهلل  اىل  وحتمل  ال�سماء،  جتاور 

والدته  ومكان  وتاريخ  ��سمه  ذكر  مع  �سهيد  �سورة  عليها  مطبوع  خ�سبية  لوحة  ظّللت 

وتاريخ ��ست�سهاده.

لكل

�سهيد

»�أر�س �الأرز«

تخّلد ذكر�هم

�جلي�س - �لعدد رقم 270/269

105



االإعالميني  من  وح�سد  وخمللاتللري، 

وامل�ساهمني باإجناح امل�سروع.

واأ�سار ال�سيد عون اىل اأن احل�سور 

مفرق  فمن  دليل،  اىل  يحتج  مل 

�سور  ُزرعللت  تنورين   - اللقلوق 

باإر�ساد  كفيلة  كانت  �سهيداً،   172

»قلعة  اىل  و�لللسلللوالً  الللقللادمللني 

املطران«، مكان االحتفال«.

وقائع �الحتفال

حتدث  الللوطللنللي،  الن�سيد  بعد 

اأن  حللرب معترباً  االإعللالمللي طللوين 

ال�سهداء«  »غابة  هللذه  االأرز  غابة 

وجدان  يف  بليغاً  م�سهداً  �ستكون 

مع  وتتعانق  اللبناين،  الللوطللن 

اأرز  غابة  من  بللدءاً  الغابات  بقية 

الرب و�سوالً اىل غابة الباروك مروراً 

بغابتي تنورين وجاج«.

اىل  ال�سيد جوزف عون  توّجه  ثم 

االأر�س واالأرز الذي ُزرع فيها قائالً:

كثري  فاخلري  اأر�سي،  يا  »ا�سبعي 

وا�سربي ما �سئِت، فاملخزون  كثري، 

كبري كبري، واأنَت يا اأرز، تعاَل، فاخر، 

ابلغ ال�سحاب قوياً وال تخف، فجذورك 

اليوم يف  نزرعك  ابداً.  تعط�س  لن 

اأر�س لبنان فتياً، مطمئنني. كيف 

اأر�سك  اأخ�سبوا  قللد  وال�سهداء  ال، 

االأجيال  ان  هيا  هيا  ين�سب؟  ال  مبا 

الف�ساء،  تعانق  اأغ�سان  واالأجلليللال 

ت�سخر من الريح، تراق�س العوا�سف 

اأولئك  خطها  مالحم  على  وت�سهد 

ال�سهداء االأبطال باأحرف من نار يف 

العامل  معاهد  يف  �ستدّر�س  معارك 

و�ستتناقلها االأجيال. اأهداك ال�سهداء 

فارتفع  مّنة،  دون  من  اخل�سوبة 

مطمئناً عزيزاً...«.

�سجرة �أرز با�سم 

»�سهد�ء �جلي�س«

القدي�سة  مدر�سة  من  تلميذات  ثماين  من  موؤلف  وفد  قام 

�سجرة  بغر�س  بريوت،  يف  البزن�سون   - املحبة  لراهبات  حنة 

الوطني  الدفاع  وزارة  حديقة  يف  اجلي�س«  »�سهداء  باإ�سم  اأرز 

يف الريزة.

يف حديقة وز�رة �لدفاع �لوطني
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لهم  لت�سهد  ودماءهم  اأج�سادهم  »اأهدوك  وتابع: 

والقمر،  وال�سم�س  والفجر  ال�سماء  اأمللام  يوم،  كل 

اأمام الزمان وال�سنوات واحلياة والب�سر، فا�سهد لهم 

وحدهم،  ومنهم  منهم،  الأنك  االأبللدي،  باخ�سرارك 

تتغذى وت�سرب. وهم، �سيكونون لك اأغ�ساناً، واأبداً 

البارحة،  املتطفلني.  اأكف  واأبداً  دائماً  عنك  تدفع 

ت�ساقطوا درراً اأحاطت بجيد الوطن فزّينته، واليوم 

نزرعك طمعاً يف اأن ن�ساركهم بع�س احلياة. الأجلنا 

عبريهم،  خاللك  من  لنتن�سق  فع�س،  ا�ست�سهدوا، 

ونتنف�س بوا�سطتك هواءهم يا اأرز لبنان«.

وعزف  فرن�سي�س  نزار  لل�ساعر  ق�سيدة  كانت  ثم 

على البيانو للمو�سيقار مي�سال فا�سل واأغاٍن وطنية 

اأبي رميا،  للفنانني: طوين حنا، نادر خوري، كارال 

جيلبري جلخ و�سليم نبوت.

تخلل االحتفال عر�س ل�سور ال�سهداء على �سا�سة 

كبرية رافقتها طلقات مدفعية بعد تالوة كل اإ�سم 

�سهيد.

حزيران  يف  اجلمعية  تاأ�س�ست 

2006. هي جمعية بيئية ُتعنى بكل 

هدفها  ولكن  بالبيئة.  عالقة  له  ما 

م�ساحات  ت�سجري  اإعلللادة  االأ�سا�سي 

الكثري  )فهناك  االأرز  ب�سجر  وا�سعة 

واالأرا�سي غري  للدولة  من امل�ساعات 

رئي�س  ي�سري  كما  للبناء،  ال�ساحلة 

اجلمعية ال�سيد جوزف عون(.

وزرعها  االأرز  ن�سوب  �سراء  اأن  ومبا 

مكلف جداً، تعمل اجلمعية، كم�سروع 

من  الغر�سات  ا�ستنبات  على  اأويل، 

من  حت�سرها  التي  البذور  زرع  خالل 

غابة ب�سري. وبالتعاون مع منظمات 

دولية غري حكومية، ت�سعى اجلمعية 

للطرق  تبعاً  م�سروعها  اإمتللام  اىل 

متابعة  مللن  الللتللاأكللد  مللع  احلديثة 

االأ�سجار وحمايتها من كل ما يتلفها.

جمعية »�أر�س �الأرز«
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اأن  اىل  ي�سلليللر  االأرز«  »اأر�للس  جمعيللة  رئيلل�س 

على  م2   50 م�ساحة  لها  �سلت  ُخ�سّ ن�سبللة  »كللل 

ال�سنللني  اآالف  وتعيلل�س  وتكرب  لت�سمخ  االأقللل 

اأي غ�سن من  اأحد على قطلللع  اأن يجللروؤ  من دون 

اأهايل  با�ستمللرار  يللزورهللا  و�سللوف  اأغ�سلانها، 

ال�سهللداء معتنيللن بها وكاأنهللم يعتنللون بابنهم، 

عليهم  تلللوّزع  �سللوف  خلريطللة  وفقللاً  وذلللك 

م�ستقبلياً وتو�سح موقع كل اأرزة مع اإ�سم ال�سهيد 

الذي حتمله«.

املكان  رهبة  عن  متحدثاً  عللون  ال�سيد  ويختم 

فيقول: »هنللاك ينتقل االإن�سللان من �سجلة احليللاة 

عللامل  هنللاك،  وعظمتها...  ال�سهادة  خ�سللوع  اىل 

وم�ساريعه  بزحمته  االن�سان  اليه  ي�سللل  مل  اآخللر 

بعد... و�سوف نعمل على ت�سييج الغابة وحمايتها 

من كل ما ميكن اأن يتلفها!«.
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�لفكرة و�لتنفيذ

راأ�للسللهللا،  الللفللكللرة يف  تللخللّمللرت 

جوزف  اخلوري  املدر�سة  مدير  على  عر�ستها 

وخ�س�ست  وت�سجيعاً.  اإعجاباًً  فالقت  طنو�س 

بح�سور  الفيلم  خالله  عر�س  يوماً  االإدارة 

ال�سفوف  وتالمذة  واالأ�ساتذة  االأق�سام  مدراء 

الثانوية.

يف اليوم املحدد، اإرتدت اإيليز القزي البذة 

بالنف�س  جراأة وثقة  الع�سكرية، ووقفت بكل 

لهم  تللروي  وراحللت  املدر�سة  م�سرح  على 

راح  »بيي  كيف  وال�سوت  بال�سورة 

مع الع�سكر« )عنوان عر�سها(.

اإنطلق العر�س من تاريخ 20 اأيار 

2007، عندما ترك اأكرث من 3000 

�ضباط  ب��ني  اجلي�س  م��ن  ع�ضكري 

وعائالتهم  بيوتهم  واأفللراد  ورتباء 

وحياتهم ولّبوا نداء الواجب ملحاربة 

البارد، يف  نهر  االإرهللاب يف خميم 

اإ�ستمّرت  و�سارية  �سر�سة  معركة 

قلبهم  خاللها  اإ�ستعملوا  اأيام،   106

و�سجاعتهم وكرامتهم وحلمهم احلي 

على  ممنوعاً  كللان  بعدما  �سالحاً، 

اجلي�س اأن يت�سّلح طوال 17 عاماً... 

�ضهيد  وكل  جريح  كل  �ضقوط  ومع 

اأكرب  ت�سبح  الع�سكر  عزمية  كانت 

على  واإ�سرارهم  اأعلى،  واملعنويات 

متابعة املعركة حتى الرمق االأخري ال بل حتى 

االإنت�سار يزداد ر�سوخاً.

املعركة  مراحل  خمتلف  العر�س  ي�سمل 

لي�سل اإىل 2 اأيلول 2007 يوم االإنت�سار، الذي 

كانت كلفته 170 �سهيداً و800 جريح. 

من �ل�سهادة حتى �النت�سار

تتابع اإيليز الق�سة وتطالب اأن يت�ساوى ال�سهيد 

البلد  ُيقفل  الذي  ال�سيا�سي  بال�سهيد  الع�سكري 

حداداً عليه مدة ثالثة اأيام، بينما ينتهي ال�سهيد 

يف  ال�سرف  الئحة  على  اإ�سمه  بتدوين  الع�سكري 

النبيلة،  ال�سهادة  هذه  اأجللل  من  الدفاع.  وزارة 

والتي تتمّناها عادلة، اأرادت هذا اللقاء حتية وفاء 

للجي�س ول�سهدائه، والأهلهم وعائالتهم وزوجاتهم 

واأبنائهم الذين عانوا ما عانوه من فقدان وحرمان 

وقلق وحزن ومرارة قد ال ينجح الوقت يف حموها 

اأو نزعها من القلب...

ال�سديد  واحلللزن  الكبري  االأمل  من  الرغم  وعلى 

فالعمل  املعركة،  هللذه  خّلفتها  التي  واحلللرقللة 

اللبنانيني  واإحتفال  االإنت�سار  ن�سوة  على  ي�سيء 

العائد من املعركة عايل اجلبني موفور  بجي�سهم 

الكرامة.

من  القزي  اإيليز  الطالبة  متّنت  اخلتام،  ويف 

على  يت�سّرفوا  اأن  ال�سيا�سيني  الفرقاء  جميع 

م�ستوى ال�سهادة التي قّدمها اجلي�س وكانت لكل 
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ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

كي ال نن�سى

مل ت�ساأ �لطالبة �لثانوية يف 

مدر�سة ي�سوع ومرمي )�لربوة( 

اإيليز جوزف القزي البالغة من 

�لعمر 17 عاماً �إال �أن تفتتح 

�لعام �لدر��سي بتحية �إىل �سهد�ء 

�جلي�س �لذين �سقو� بدمائهم 

تر�ب �لوطن يف معارك نهر �لبارد 

من اأجل ق�سية اأق�سموا ميني 

�ملحافظة عليها وهي: لبنان!

رته اإيليز باإتقان ن�ساً  العمل ح�سّ

وعر�ساً م�سور�ً كي يكون مب�ستوى 

الت�سحية وال�سهادة، اأّما الهدف 

فاإطالع رفاقها �لذين مل يت�سَن 

لهم متابعة تفا�سيل �ملعركة 

لعدة �أ�سباب، على حقيقة ما عا�سه 

�لع�سكريون خاللها.

لقد �أر�دت تلك �ل�سابة �لتي تفاعلت 

مع كل حلظة من حلظات �ملعركة 

وحت�س�ست �ملعاناة �لتي  �سببتها 

ملئات �لعائالت �أن توجه ر�سالة: كم كان 

غالياً �لثمن �لذي دفعه �جلي�س ليحقق 

�النت�سار على �الإرهاب، ولتظهر مدى 

ب�سالته يف �ملعركة.

يف حتية

اإىل �سهداء

اجلي�س
»بيي ر�ح مع �لع�سكر...«

اإيليز ج��وزف القزي تروي بال�س��وت وال�سورة



لبنان ولي�س لفريق من دون اآخر.

م�سروع للعي�س

ولي�س فقط للذ�كرة

اإنتهاء العر�س، كان التاأّثر بادياً على وجوه  بعد 

الذي  بالعمل  املدر�سة  مدير  ونللّوه  احلا�سرين، 

اأعّدته اإيليز فاعتربه م�سروعاً للعي�س ولي�س فقط 

للذاكرة.

اإىل  اإيليز  وجهتها  �سكر  كلمة  من  بّد  ال  وكللان 

الذين تعاونوا معها يف ت�سوير  تالمذة املدر�سة 

حتية »بالقلب يا وطن« التي اأّدوها لأبناء ال�ضباط 

الذين يتعلمون يف املدر�سة، يف لفتة ملا عاناه 

هوؤالء يف اأثناء وجود اآبائهم يف املعركة.

كما �سكرت كل الذين اأمّدوها بال�سور واالأر�سيف 

اجلي�س  يف  التوجيه  مديرية  خ�سو�ساً  الالزمني 

.»OTV«والل )Lbc( واملوؤ�س�سة اللبنانية لالإر�سال

�سمانة �الأمل

على  القزي  اإيليلز  �للسللّددت  اللقاء،  ختام  يف 

لوجودنا  ال�سمانة  هي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن 

والوحيدة التي ت�سعرنا باالأمل والثقة والطماأنينلة 

اأقول هذا من منطلق  »وال 

يف  �سابط  اإبنة  اأنني 

هو  بل  القزي(  جللوزف  االإداري  )العقيد  اجلي�س 

من  للوالد  ما  مع  الطفولة،  منذ  ينتابني  �سعور 

تاأثري يف تربيتي«.

ر، مع رفاق �سّفها،  يجدر باالإ�سارة اأن اإيليز حت�سّ

يف  املقيمني  واجلرحى  ال�سهداء  عائالت  لزيارة 

املناطق املجاورة للمدر�سة مبنا�سبة حلول عيدي 

امليالد وراأ�س ال�سنة وتقدمي هدية رمزية عربون 

ت�سامن وحمبة، وهي عادة درجت عليها املدر�سة 

يف فرتة االأعياد.

مدر�سة  تالمذة  من  وفد  زار 

وزارة  مبنى  وملللرمي  يلل�للسللوع 

الللدفللاع الللوطللنللي يف اللللريزة، 

على  الللورد  من  اإكليالً  وو�سعوا 

عبارة  حمل  اخلللالللديللن  ن�سب 

»معافى يا ع�سكر لبنان«.

زيارة

�إىل ن�سب

�خلالدين
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ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

نينا عقل خليل

احتفاالت تكرميية

اأقلللللاملللللت رابلللطلللة 

امل�سلحة  القوى  قدماء 

اللللللبللنللانلليللة احللتللفللاالً 

ل�سهداء  تللكللرميلليللاً 

عكار  اأبناء  من  اجلي�س 

اللبناين،  االأحمر  ال�سليب  و�سهداء 

الذين �سقطوا يف معارك خميم نهر البارد، وذلك 

يف بلدة بينو - عكار تاله افتتاح مكتب الرابطة 

يف البلدة املذكورة.

رعى االحتفال رئي�س الهيئة التنفيذية للرابطة 

العميد  وح�سره  طنو�س  ابراهيم  املتقاعد  العماد 

م�سرّي  دروي�س  احلميد  عبد  الركن 

قائد  ممثالً  ال�سمال  منطقة  اأعمال 

�سليمان،  مي�سال  العماد  اجلي�س 

العميد  قبوال   - بينو  بلدية  رئي�س 

رئي�س  نللائللب  ممللثللالً  وهللبللة  جللرجللي  املتقاعد 

احلكومة ال�سابق ع�سام فار�س، راعي اأبر�سية عكار 

اأهايل  بنديل،  بول�س  املرتوبوليت  االأرثوذك�سية 

ال�سهداء وعدد من اأع�ساء الرابطة وروؤ�ساء بلديات 

وخماتري ورجال دين و�سخ�سيات.

اللبناين  الوطني  بالن�سيد  االحتفال  ا�ستهل 

والوقوف دقيقة �سمت حداداً على اأرواح ال�سهداء، 

وو�سع اإكليل زهر على الن�سب التذكاري.

الركن  العميد  اجلي�س  قائد  ممثل  األقى  ثم 

�حتفال تكرميي ل�سهد�ء

�جلي�س يف بينو 

نظمت »عكار بر�س« مهرجاناً تكرميياً ل�سهداء اجلي�س وال�سليب االأحمر اللبناين يف املدر�سة 

بالعقيد  العماد مي�سال �سليمان ممثالً  احلديثة يف بلدة منيارة - عكار، برعاية قائد اجلي�س 

كلمة  املرعبي  منذر  الزميل  ووّجه  وع�سكرية.  �سيا�سية  �سخ�سيات  وبح�سور  العبد  ب�سام  الركن 

احلديثة  املدر�سة  مدير  حتدث  ثم  وعطاءاته،  اجلي�س  بت�سحيات  م�سيداً  باحل�سور  فيها  رّحب 

اجلي�س  اأبطال  قدمه  ما  على  مثنياً  اللبناين  للجي�س  الكبري  الدور  على  مركزاً  عودة  �سفيق 

وال�سليب االأحمر يف خمتلف امليادين.

بدوره، اأكد رئي�س بلدية منيارة اأنطون عبود اأن اجلي�س كتب مالحم �سرتويها اأجيالنا املقبلة.

اليوم يف هذه  العبد كلمة جاء فيها: »لقاوؤنا  العقيد ب�سام  األقى ممثل قائد اجلي�س  ختاماً، 

البلدة العزيزة من �سمالنا االأ�سم تعبري �سادق عما يختلج يف ال�سدور من ت�سامن مع اجلي�س 

القريب  االأم�س  بذلوا يف  الذين  اللبناين  االأحمر  ال�سليب  و�سهداء  �سهدائه  بت�سحيات  واعتزاز 

الوطنية  بوقفتكم  اأن  فاعلموا  الوطنية.  والكرامة  ال�سيادة  اأرواحهم قرابني طاهرة على مذبح 

التفافكم حول اجلي�س وتعاليكم  وتكراراً من خالل  التي عرّبمت عنها مراراً  ال�سجاعة وامل�سوؤولة 

على اجلراح ونبذكم االأحقاد قد �سّطرمت �سفحات خالدة يف ذاكرة اجلي�س، �سفحات ت�ستقي منها 

االأجيال ال�ساعدة معاين الوطنية احلّقة والعطاء الذي ال ين�سب«. 

»عكار بر�س« تكّرم �جلي�س و�سهد�ءه

املعاق  اإغللاثللة  جمعية  اأقللامللت 

تكرميياً  احتفاالً  اخلريية  اللبناين 

ل�سهداء اجلي�س اللبناين على م�سرح 

ممثل  ح�سره  غللامن،  بهجت  ثكنة 

العماد مي�سال �سليمان  قائد اجلي�س 

معاليقي،  فلللاروق  الللركللن  العميد 

قرق،  دانيال  ال�سيد  اجلمعية  رئي�س 

رئي�س  نائب  زغيب،  هرني  ال�ساعر 

بلدية طرابل�س املهند�س اأحمد قمر 

الدين، الو�سيفة االأوىل االآن�سة مهى 

جمال  ملكة  ممثلة  اخلللوري  اليا�س 

لبنان، و�سخ�سيات وذوو ال�سهداء.

بعد الن�سيد الوطني كلمة ترحيب 

من ِقبل ال�سيد منذر املرعبي، وّجه 

كلمة  قللرق  ال�سيد  اجلمعية  رئي�س  ض
�
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دروي�س كلمة جاء فيها: »اإنه ملدعاة فخر واعتزاز 

�سهداء  تكرمي  احتفاالت  عكار  منطقة  تعّم  اأن 

ال  تذكارية،  ن�سب  املعطاء.  اأر�سها  وفوق  اجلي�س 

ال�سرف  هويتها  بل  لها،  فئوية  اأو  طائفية  هوية 

فلطاملا  ذلللك،  يف  عجب  وال  والوفاء،  والت�سحية 

الغايل  مقّدمني  ب�سبابها  اجلي�س  عكار  رفللدت 

والنفي�س يف �سبيل الوطن«. 

كلمة اأهايل ال�سهداء األقتها ال�سيدة رندة ال�سعار 

وفيها: »ها هي االأيام تتواىل واالأ�سهر متّر، ونحن 

عودة  بلوعة  ننتظر 

افتدوا  الأنهم  يعودون  ال  االأبطال  لكن  االأبللطللال، 

عبارة  اأرّدد  وهنا  ودمائهم،  بللاأرواحللهللم  الوطن 

فيها  ُحّذر  مرة  كل  ال�سعار  وليد  النقيب  لل�سهيد 

من اخلطر يف خميم نهر البارد اإذ قال: »اإذا كان ال 

بد من املوت فلنمت وقوفاً كاالأ�سجار«. 

كلمة  طنو�س  ابراهيم  املتقاعد  العماد  واألقى 

باملنا�سبة اأعرب فيها عن اعتقاده باأن »جتربة نهر 

البارد لن تتكرر يف القريب املنظور، الأن االنت�سار 

واالأمر  يتيمة،  الهزمية  وتبقى  كثريون  يتبناه 

كادت  فتنة  من  الوطن  اأنقذوا  ال�سهداء  اأن  االأكيد 

احلرب  كابو�س  اللبنانيني  عن  واأبعدوا  تدّمره  اأن 

الذي جتّنبوه من �سهور طويلة، ون�سبهم  االأهلية 

التذكارية �ستبقى يف ال�ساحات اىل االأبد«.

ويف اخلتام �سّلم العماد طنو�س الدروع التذكارية 

اىل اأهايل ال�سهداء، ثم انتقل احل�سور اىل مكتب 

املندوبية الذي قّدمته بلدية بينو - قبوال للرابطة 

وترّبعت بتجهيزاته »موؤ�س�سة ع�سام فار�س«.

�سّدد فيها على »اأن هذا التكرمي هو 

تكرمي للقيم العليا واملبادئ ال�سامية 

التي عا�س ال�سهداء و�سحوا من اأجلها 

وكانوا  فتاألقوا،  لها،  اأنف�سهم  ونذروا 

اأبناء اأمة من ال�سعب اللبناين ي�سهد 

احل�سارات  وحتني  مبكانتها  التاريخ 

روؤو�سها اأمام عطاءاتها...«.

ال�ساعر هرني زغيب األقى ق�سيدته 

يقول  الللتللي  اللل�للسللمللت«  لللللك  »دويُّ

مطلعها:

عاٍل على االآن تّواٌق اليك غُد

يا جي�َس لبناَن هذا �سوُتَك الفِرُد

ّج بِه َعّمْق �سعوَدك يف املابعد، �سُ

ال�سوُت  يلللوَم  اللل�للسللمللُت  لللللَك  دويُّ

يفتقُد...

طرابل�س  بلدية  رئي�س  نللائللب 

املهند�س اأحمد قمر الدين اأ�ساد يف 

ومناقبيته  اجلي�س  ببطولة  كلمته 

وحر�سه  العالية  بحرفيته  منّوهاً 

هو  بينما  املدنيني  �سالمة  على 

االإرهاب،  �سد  �سارية  معركة  يخو�س 

اللبناين  االأحمر  ال�سليب  حّيا  كما 

مثّمناً ت�سحيات عنا�سره التي بلغت 

اال�ست�سهاد.

اخلوري  االآن�سة مهى  األقت  بدورها 

اأغللاين  م�ستح�سرة  رقيقة  كلمة 

اجلي�س  اأن  معتربة  و�سباح  فللريوز 

املتّوج ب�سعار �سرف، ت�سحية، وفاء، 

املللوؤامللرات  وجلله  يف  �ساخماً  يظل 

واالأعا�سري...

مزيد من ال�ساحات وال�سوارع باأ�سماء ال�سهداء االأبطال. ن�سب هنا، لوحة 

هناك و�سعلة وفاء تتقد يف كل بيت و�ساحة وقلب، ليبقى الوطن.

ن�سب ولوحة و�سعلة �لوفاء
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من القلب

الكبِد يف  والللللنللللرياُن  الللقلللللِب  يف  واحلللللللزُن 

تللنللفللردي اخَللللللللِق  دوَن  بللاملللجللِد  اأنللللللِت  كلللم 

يلللا اأملللللللله... كللفللكللفللي دملللعلللاً علللللى اللللوللللِد

يللبللقللى اللل�للسللهلليللُد ويللبللقللى طلليلللللَة االأملللللِد

االأبللللللللِد اىل  �للللسللللٍك  بلللللال  االأنللللللللللللاِم  بللللللنَي 

مللللع اللللل�للللسللللروِق تللللللللزوُر االأهلللللللللَل كللللل غلللِد

اأحللللللِد علللللللى  تلللخلللفلللى  ال  �لللسلللنلللنَي  كلللثلللللللِج 

كلللللاأن تلللنلللادي مللللن تلللللللقلللاُه: »خللللذ بلليللدي«

يلللعلللِد«.. ومل  وىّل  »قللللد  اللللكلللثلللريوَن:  قللللال 

واجللللليلللل�للللسُ مللللدر�للللسللللٌة لللللللل�لللسلللرِب واجَللللللَللللللِد

يللحللِد مل  كلللللان  ُملللللذ  الللللوفللللا  دروِب  وعلللللن 

كلللاالأ�لللسلللِد �للللسللللار  اإن  واثلللللقلللللاً  جمللللللاهللللللداً، 

كلللالللل�لللسلللبلللِع يللللخللللرُج خمللللتللللاالً مللللن اللللللللزرِد

تلللللك الللللكللللرامللللاُت عللنللد اخلللللالللللِق اللل�للسللمللِد

ومعتقدي ديللنللي  يف  الللنللا�للس  اأ�لللسلللرف  يلللا 

اللللبلللللللِد واالأجمللللللللللللاَد يف  الللللعللللّز  �للسللنللعللتللم 

ملللللللاروُن، ملللعلللروُف ملللع ملليلل�للسللاِل ملللع حمِد

للللالأبلللد لللللبللللنللللاَن  يف  واخُللللللللللللللُد  تلللبلللقلللون 

بلللللدي يف  اللللليللللوَم  داَر  الللل�لللسلللهلللادة  علللر�لللسُ 

يلللللا اأخللللللتللللللُه زغلللللللللردي خُمللللتللللالللللًة طلللربلللاً

وغلللللللللّن يللللللا اأملللللللللللُه للللللللللمللللجللللِد اأغللللنلللليللللًة

قللللالللللوا قللل�لللسلللى، قلللللللُت بللللل حللللليٌّ مبللوقللفللِه

يلللللا راحلللللللللاًل جللل�لللسلللملللُه والللللللللللللروُح بلللاقللليلللًة

منزلها اللل�للسللملل�للسِ  قللللرَب  االأرِز  ملللوطلللِن  يف 

�للسللافلليللٌة اللللللنلللللوِر  بللللهللللاِء  �لللسلللفلللافلللٌة يف 

نلللاحللليلللٍة كللللللل  يف  لللللنللللاظللللِرهللللا  تلللللبلللللدو 

واإن اللل�للسللهلليللد  طللليلللَف  يلللنلللظلللرُه،  فلللاللللكلللُل 

قللللوافللللُل املللللجللللِد هلللللذا الللللعللللاُم مللو�للسللمللهللا

مللليلللثلللاقلللُه �لللللسلللللرٌف يللل�لللسلللملللو وتلل�للسللحلليللٌة

نللعللرفلله للللبلللنلللاَن  اجلللليللل�لللسُ يف  اأجللللللل هللللو 

حلللللذٌر وال  خللللللللوٌف  ال  وامللللللللللللوُت  يللل�لللسلللرُي 

كللللفللللاكللللم �لللللسلللللهلللللداُء اجللللليلللل�للللسِ ملللفلللخلللرًة

م�سكنكم الللللفللللردو�للللسِ  يف  الللنللبلليللني  ملللع 

اأو�لللسلللملللة اأنللللتللللم خلللللرُي  للللبلللنلللاَن  يف �للللسللللدِر 

هلللللللللذا عللللللللللللليُّ وهلللللللللللذا خلللللللاللللللللٌد وبلللللللدا

منعتِه حلل�للسللُن  اأنلللللتلللللم...  للللبلللنلللاَن  ُبللللنللللاُة 

نبيل مرت�سى

رئي�س نادي اأبناء البقاع 

الريا�سي- متنني الفوقا

يف �سدر لبنان

�أنتم

خري �أو�سمة

يا ُحلم ال�ساعة االآتية

جاوؤوك من كل �سوب

بذوراً يزرعون فيك احلياة

اأُباًة اأ�سداَء

يعرفون اأن الوطن متيته الدموع

وحتييه الدماء، وكلما ازدادت على مذبحه

قرابني الت�سحية والفداء

كلما ازداد مهابًة وجالالً

جاوؤوك اأرق واأعنف من دمع اجلنوِب

واأ�سفى واأطهر من ماء البقاِع

واأكرث عنفواناً من اأرز ال�سماِل

واأ�سد �سالبة من �سخر اجلبِل

طلقاُتهم �سرخة الطلِق

اإنها والدتنا اجلديدة

يا وطني

يا وطناً وال كل االأوطان

اأية ت�سحية ال تهون

يا وطناً وال كل االأوطان

يا وطناً ي�سكنه اأبناوؤه

حتى واإن مل ي�سكنوه

يحملونه اأينما رحلوا،

يع�سقونه ع�سَق املحبني

جاوؤوك من كل �سوٍب

هادرين كموج بحِرك

اأنقياء كثلج قممك

لطفاء ك�سهلك

اأباة �ساخمني كجبلك

اأقداُمهم مزروعة يف ترابك 

هم اأعلى من روؤو�س جبالك وروؤو�سُ

حرا�س بحرك وبرك و�سمائك، يا وطني!

�سواعدهم ج�سور توا�سلك

دماوؤهم ينابيُع اأنهارك

ميالأون اأر�سك ورداً وزهراً، حباً وحناناً، 

بطولة واأمالً ورجاًء 

يا وطن ال�ساعة االآتية!

ُيعلمون النا�س وال�سا�سة

اأن ال �سرف بدون ت�سحية

وال ت�سحية بدون وفاء

وال وطن بدون �سرف وت�سحية ووفاء!

يا جي�س لبنان

يا فرحة اأحزاننا

الفرحة لك

والن�سر لك

ولك ال�سهادة والوالء

يا رمز الكرب واالإباء.

كلود عبيد

وطني

ت�رشين2/ كانون1
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نحن جندك

للللي اللللعلللطلللَر نللديللانللا مللللرابللللَع اخللللللللللِد ر�للللسّ

�سمم يف  اجلللليللل�لللسِ  �لللسلللهلللداَء  وا�للسللتللقللبلللللي 

مللللاأثللللرة اخللللللللللق  اأعلللللللللزُّ  الللل�لللسلللهللليلللد  اإن 

هللللللذا امللللللللللللوّدع ملللللن ُقلللللللللللّدْت بللليلللارقلللُه

للمللخللْت �للسَ اأنلللل�للللسللللودٌة  اإنلللللله  ال.  ملللللات  مللللا 

فللا�للسللتللقللبلللللتلله جلللللنلللللاُن اخللللللللللللِد حلللانللليلللًة

يلللللا بلللللن االأبللللللليلللللللِة ملللللا جملللللللٌد تلللللغلللللادرُه

غلللنللليلللُت بلللا�لللسلللملللَك جمللللللداً بلللاقللليلللاً اأبللللللداً

لللملللُت فللليلللَك ربللللللوَع االأر�للللللللسِ قللاطللبللًة و�لللسُ

اللللللّريلللللاِن يف وطللنللي االألللللللللِق  بللللاعللللَث  يللللا 

�للسللدحللْت مَل  علليللنلليللَك  ويف  اأقللللللللوُل  مللللللاذا 

يللللا جللليللل�لللسُ للللبلللنلللاَن يللللا علللللنلللللواَن عللّزتللنللا

اأنلللليللللَط فللليلللَك اأمللللللللاُن اللل�للسللعللب عللللن ثللقللٍة

ملللللن الللللللبللللللالِد جللللللللذور اللللل�للللسللللِر تللقلللللعللهللا

هلللللذا انلللتللل�لللسلللارك قللللد �لللسلللاعلللْت بلل�للسللائللرُه

حلللملللللللَت دنلللليللللا ملللللن االآمللللللللللللاِل هلللانلللئلللًة

هللمللتلله اأفلللللللللللللراد  يف  تلللللوحلللللد  مللللللن  يللللللا 

يللللا قللللائللللَد اجلللليللل�لللسِ يللللا رملللللللزاً نلللللللوذ به

هلليللهللاُت اأقلللللوى علللللى تلللعلللداِد ملللا ر�للسللمللْت

بلللرائلللعلللُه جللللللللادت  مَل  واخللللللللللرِي  ميلللللنلللللاَك 

فلللللاأنلللللَت وحللللللللدَك مللللن اأعلللللللللى بلليللارقللنللا

اأر�للللسلللليللللَت ملللدر�لللسلللة االإبللللللللللداِع مللنللتلل�للسللراً

مبللوطللنللنللا تلللرقلللى  اأن  اللللرئلللا�لللسلللِة  فلللخلللُر 

يلللللا �لللسللللللليلللملللاَن هللللللذا اللللل�للللسللللرح متلللللللللوؤُه

�لللسلللر بلللاملللل�لللسلللرية يلللللا نلللللربا�لللللس اأّملللتلللنلللا

غلللطلللارفلللًة تلللللللقلللانلللا  املللللجللللِد  اىل  خللللذنللللا 

نللللدعللللو االإلللللللللللَه بلللللللاأن تلللبلللقلللى للللنلللا اأمللللللالً

و�لللسلللّملللخلللي االأر�لللللللللللسَ اإجللللللللللالالً واإميلللللانلللللا

وعلللللّطلللللريلللللهلللللم اأزاهلللللللللللللللللرياً وريللللحللللانللللا

علللنلللد االإلللللللللله وعللللنللللد الللللنللللا�للللس اإنللل�لللسلللانلللا

مللللن ُتللللربللللة االأر�لللللللللس اأطلللليللللابللللاً وحتللنللانللا

نلل�للسللوانللا اللللنللل�لللسلللَر  تللللللزفُّ  الللل�لللسلللملللاِء  اىل 

للللحللللتللللُه و�للللللسللللللاَح اخللللللللللللِد علللرفلللانلللا وو�للللسّ

حلللتلللى تللللالقللللي �لللسلللنلللوَف املللللجللللِد األللللوانللللا

وللللهلللانلللا اللللللللللحللللن  فلللليلللله  االأرُز  تللللللللرمَن 

تللللزهللللو بللللعللللطللللرَك وديللللللانللللللاً و�لللسلللطلللاآنلللا

لللللللوال ربلللليللللعللللَك هللللللذا الللللعللللطللللُر ملللللا كلللانلللا

�لللسلللم الللللللروابللللللي اأنلللللا�لللللسللللليلللللداً واأحللللللانلللللا

مللللا زللللللللَت تلللغلللملللُر بللللاالأحلللل�للللسللللاِن لللبللنللانللا

اإيللللللوانللللللا للللللللالأوطلللللللان  امللللللللللمللللات  ويف 

وكللللنللللت دومللللللللاً علللللللى االإرهللللللللللللاِب نلللريانلللا

والللللنلللل�للللسللللُر ميلللللللللالأُ اآفللللللللاقللللللللاً واآذانلللللللللللا

تلللبلللنلللي احلللللليلللللاة بلللهلللا اأملللللنلللللاً وعلللملللرانلللا

ووّحلللللللللللد الللل�لللسلللعلللب اإجنلللللليللللللالً وقللللللراآنللللللا

�للسللكللوانللا الللللللليلللل  �للللسللللواد  ادلللللَهللللمللللت  اإذا 

واألللللللللوانللللللللا اآالًء  للللللللللخللللري  كلللللللّفلللللللاك 

وفلللعلللللللك احلللللللللّر كلللللم اأغلللللنلللللى �للسللجللايللانللا

و�لللسلللجلللل اللللنللل�لللسلللر ملللليللللدانللللاً فلللمللليلللدانلللا

للللللللعلللللللِم تلللعلللللللي بللللله �للللسللللرحللللاً وبلللنللليلللانلللا

وملللللن �لللللسلللللواَك بللللهللللذا اللللعللل�لللسلللِر يلللرعلللانلللا

جملللللداً يللللطللللاوُل �للسللمللَت اللل�للسللملل�للس بللركللانللا

ونللللحللللن جلللللنلللللدَك اأ�للللسلللليللللاخللللاً و�لللسلللبلللانلللا

نلللللقلللللدم اللللللللللللروح لللللللللالأوطللللللللاِن قلللربلللانلللا

ربللللانللللا الللل�لللسلللعلللب  لللللهللللذا  تللللظللللّل  واأن 

ف�سل اهلل يزبك ندبة عر�س

يا عمري... ا�ستقتلك

يا حياتي... ا�ستقتلك

يا رجوتي... ا�ستقتلك

�سو بعد بدي قلك؟

ما ا�ستقت انت؟

اأنا كتري ا�ستقتلك

يا ريت اأنا وم�س اإنت

حياتي كنت

نور عيني اإنت

اإنت الرجا اإنت

يا ولدي، يا كبدي

جرحي عميق كتري

من قلبي رحت بكري

يا غايل علّيي

لي�س ق�سيت يا خيي؟

غ�سة عمري �سرت

بر�ّس عليك الغار

بكّللك باالأرز

دقوا اجرا�س العز

يرق�س تابوت العر�س

عاكتاف الرجال

يا غنب ال�سباب

راح �سبع الغاب

�سار طرحة حزن معلقة فوق الباب

�سار �سم�س املجد ال�سارقة فوق العتاب.

�الأب �لدكتور يو�سف موّن�س

زرعت الوفا عادروب ملياين قهْر

ورحت ابرم عاحل�ساد وعالغالْل

لقيت الوفا من بعدما �سّفا مطْر

داير عم يفت�س على رزق احلاْلل

بيتي الغفا بجبيل من قبل التالْل

تاكي على جمر العناقيد احلمْر

�سار ال�سفا يتمرجح بقلب اجلباْل

من جرد ثلج و�ساكن بقلب اجلمْر

تعّودت اأرقب بدر عند الفجْر

واأطلب من اخلالق �سدى الرحمة

ما كنت حا�سب هالطلب للعمْر

غايف من الكلمات بالنغمة

يا ريت هالوقت بي�سل بالعقرْب

واإيام عمري نوع من وقفة

كان الهنا من حدنا بيقرب

والنا�س عنها تبعد الّرجفة

زرعت �لوفا
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يف معنى �ل�سهادة
علي غز�يل - عني عطا - را�سيا عّزة �ل�سيادة

للللبلللنلللاُن يللللا نللعللمللة اخلللللللالق يللللا وطللنللي

اللللبلللحلللر واللللنلللهلللر واجللللللللرد االأبلللللللي ملللدى

وامللللللللرج واحللللللللرج واللللقلللطلللعلللان �لللسلللارحلللٌة

تلللللاريلللللخ جملللللللدك اأ�لللللسلللللعلللللار نللرتلللللهللا

خمللرتقللاً الللبللحللر  �للسللق  االرز  ملللن  �للسلللللح 

يعلمها روملللللللا  اىل  راح  قلللدملللو�لللس 

كللللم بلللللادرتلللللك بلل�للسللهللم الللللغللللدر غلللازيلللة

وغللللللّر �للسللهلليللون حلللللال الللللُعللللرب ملللرديلللة

فلللللارتلللللد ارهلللللابللللله بلللغللليلللا علللللللى عللجللل

وانللللهللللار �للللسللللارون مللللن فلللعلللل ملللقلللاوملللٍة

تعرفه اأنلللللت  جللليلل�للس  جللنللوبللي  لللِفلللَق  �لللسَ

علللزميلللتللله يللللوهللللي  مل  الللللعللللتللللاد  �للللسللللح 

ملحمة بلللاملللليلللدان  والللل�لللسلللعلللب  اجلللليللل�لللس 

يلحقهم اجُللللللللنب  وعللللللللاُر  اللللللغلللللزاة  فلللللّر 

جللنللوبللنللا اأ�لللسلللحلللى للللللتللحللريللر ملللدر�لللسلللًة

�لللسلللملللاللللنلللا �للللسللللار لللللللالرهللللللاب ملللقلللربًة

هللللللذا الللللللوبللللللاُء اللللللللذي حللللللّل بللجللانللبللنللا

قب�ساً لللنللا  اأعلللطلللت  اللللر�لللسلللاالت  نلللحلللن، 

فللل�لللسلللائلللللللنلللا تللللقللللبللللل  ال  واألللللللللللللف  ال 

هللديللتللنللا للللللللُعلللرب  االألللللفللللني  اأيلللللللار يف 

يف حللللرب متللللوز كلللم للللللنلل�للسللر ملللن �للسللوٍر

فلللللللوق اجللللللنلللللوب تللللخللللتللللال بللليلللارقلللنلللا

هللديللتللهللم تللللاأتللللي  اأن  اللللعلللروبلللة  ويلللللح 

الللل�لللسلللُر مللرتللعللهللم واللللللذبلللللُح ملللاأربلللهلللم

مللللا ذنلللللب للللبلللنلللان واللللتلللحلللريلللر مللكللرمللٌة

ن�ساألكم بلللاللللوجلللدان  اللل�للسللعللب  �للسللا�للسللة  يلللا 

فلللكلللوا الللللرهللللان عللللن االحلللللللالف واحتللللللدوا

وعللللللللللززوا اجلللليللل�لللس تلللعلللتلللز �للسلليللادتللنللا

الللقللمللِم علللللى  خلللفلللاقلللاً  االرز  ا�للسللتللظلللللك 

واللل�للسللهللل يلللغلللزل اأطلللبلللاقلللاً ملللن الللنللعللِم

والللللنللللاي والللبلللللبللل املللل�لللسلللدوُه بللالللنللغللِم

بلللاحللللب واللللفلللخلللر واللللتلللكلللبلللري واللل�للسللمللِم

واللللعلللتلللِم واللللنللل�لللسللليلللان  اجلللللهللللالللللة  مُيَّ 

حللللنللللون ملللكلللتللل�لللسلللُف املللللجللللاهللللل ملللللهللِم

وكلللللم حلللملللتلللك يلللللُد االبلللللطلللللال واللللهلللملللِم

للللللريهلللللَب اجللللللللللاَر بلللللامللللللرياج واحلللللمللللِم

اللللللُنلللللَوِم ارجلللللائللللله  الللللذعللللر يف  يللللللللوؤرق 

�لللسلللعلللاُرهلللا امللللللوت واالإيلللللفلللللاء بللالللقلل�للسللِم

ال�سيِم علللللى  يلل�للسللكللت  مل  الللوقلليللعللة  يلللوم 

يللنللِم مل  يللغللفللل  مل  بللاللل�للسللرب  بلللاللللعلللزم 

يللخللطللهللا الللنلل�للسللر علللنلللوانلللاً ملللن اللل�للسلليللِم

اللللوهلللم مل تلل�للسللفللع مبللنللهللزِم اأ�لللسلللطلللورة 

االمِم اىل  اأبلللللطلللللاٌل  اللللللدر�لللللس  يلللللللقلللن 

مَلللللِم ومللللللن  اأخ  مللللن  الللللغللللدر  يلللحلللطلللم 

تللل�لللسلللديلللُر اأعللللدائللللنللللا كلللليللللداً ملللنللتللقللِم

ملللحللتللكللِم حلللللٌق   - فلللللرقلللللاَن   - اأجنلللليللللل 

هللللللذه اللللللرتهلللللات احللللللللاد لللللللذي �للسللنللِم

اعللللرا�للللس نلل�للسللر تلللزيلللل نللكلل�للسللة الللل�لللسلللوؤِم

الد�سِم ويف  االجلللواء  يف  الللرب  يف  البحر  يف 

اأقللللوا�للللس نلل�للسللر مُتلللحلللي اللللعلللار واللل�للسللتللِم

واللللظلللللللِم الللللغللللدر  اأداة   - قلللللوم  كلللفلللار 

واللللكلللفلللُر ملل�للسللربللهللم - يلللا ظلللللمللة الللعللدِم

الللنللقللِم �لللسلللوكلللة  دق  الللعلل�للسللر  اأعلللجلللوبلللة 

راعللللللو االمللللانللللة �لللسلللونلللوا ُحللللرمللللة اللللللذمِم

والللل�لللسلللاأِم اللللهلللجلللران  علللن  اللل�للسللبللاب  ردوا 

تهِم ال  تللخللويللن  ال  ارهللللللاب،  ال  قلللتلللل،  ال 

واخللللللليللللللال ملللللا بللليلللكلللبلللي جللللللوادو

ملللللوتلللللو فللللخللللر للللللالملللللة وبللللللللالدو  

واالميللللللللللللان ر�لللسلللخلللللللو اعللللتللللقللللادو

وملللتلللللللو رفلللللللاق بللللللللللاالرواح جلللللادوا

�للللسللللان اللللعلللهلللد واللللللوحلللللدة علللملللادو

�لللسلللعلللارو احللللللب وعللللللليللله اعلللتلللملللادو

حلللّملللللللهلللا بلللكلللل اخلللللال�لللللس بلللعلللنلللادو

حلللتلللى يللللنللللال بلللاللللنلللخلللوي مللللللرادو

ملللللن ابلللللطلللللال علللاللللهللليلللجلللا تللللنللللادوا

وزادوا كللللللرثوا  بلللاللللوغلللى  قلللّللللو  مللللا 

حلللملللا�لللسلللو نلللللللار وجتلللللّملللللر رملللللللادو

مللللا علللملللرو جتلللابلللن بلللللوج االأعلللللللادي

جهادو ب�ساحة  ق�سى  اللللللي  ال�سهيد 

كللللرب بلللعللليلللون اأهلللللللللو واللللعللل�لللسلللريي

رمللللللز اللللتللل�لللسلللحللليلللة علللللنلللللوان غلللريي

ملللثلللال امللللكلللرملللي ملللرّيلللح �للسللمللريي

اعللللطللللى للللللللللدين ملللتللليلللللللي كلللبلللريي

وقلل�للسلليللة �للسللعللب ملل�للسللهللورة وخللطللريي

ب�سريي وعللللن  حللكللمللة  بللكللل  خللدمللهللا 

القديري الللنللفلل�للس  مللوطللن  اللل�للسللهللادي 

ال�سهريي بلللاحللللوملللة  احلللللق  نللل�لللسلللروا 

و�لللسلللهللليلللد بللللالدنللللا اأّمللللللللن ملل�للسللريي

�لللسلللالحلللو اللللنلللبلللل واللللهلللملللة ذخللللريي

حممد عبد �لرحمن دمج

برجا - ال�سوف

لللبللنللان اأنلللللت جللنللة االأوطللللللان

تناديك االأربللعللة  الف�سول  فيك 

فيك �ساعر  �سي  يتغّزل  َحللّب  اإن 

حتاكيك العالية  جللبللالللوا  عللنللدك 

بتفرجيك اخل�سر  مللروج  وعندك 

تدفيك الدافئة  ال�سم�س  وعندك 

تغفيك بن�سمتوا  ال�سبح  وعندك 

بيحميك البا�سل  اجلي�س  وعندك 

حاكيك تا  جيت  �سايف  قلب  ومن 

فيك ال�سجاعة  الللكللل  قللائللد  ويللا 

االأكلللوان خللالللق  ر�سمها  بري�سة 

لللبللنللان اأنلللللت حمللجللة الللعللربللان

ملللا يف لللللزوم يللقللدم الللربهللان

بالوديان امللللّي  خللريللر  وعللنللدك 

الرعيان مع  ت�سرح  عم  قطعان 

االن�سان  يللبللورد  الللبللحللر  وعللنللدك 

االأحللللان بيعزف  الللطللري  وعللنللدك 

طمعان بللالللوطللن  يلي  وبي�سّد 

لبنان حمى  حللامللي  يللا  وهللّنلليللك 

�سليمان حكمة  عندك  وبالعقل 
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يلللللا جللليللل�لللس لللللبللللنللللان االأبللللللللللي الللللكللللّلللللك فللطللن

قللطللن مللللللا  طلللليللللفللللك  اللللللعلللللني  بللللللهللللللداب  اإالّ 

علللللللم عللللللللللليلللللهلللللا  وزارع  تللللللللّلللللللللة  كلللللللللل 

لللللللللوال وجللللللللللللودك مللللللا بللللقللللي �للللسللللعللللب ووطللللللن

بلللللهلللللاللللللوطلللللن يلللللللا جللليللل�لللسلللنلللا رملللللللللز اللللللفلللللدا

لللللللللللله نللللللللدا وبلللللللاحللللللللال مللللنلللللللللّبللللي الللللنللللدا وّجّ

قلللللّطلللللعلللللت عللللللمللللللرك بللللللاخلللللللنللللللادق والللللللتللللللالل

عللللللن هلللللاللللللوطلللللن تللللللللللرتّد �لللللسلللللربلللللات الللللعللللدا

يللللللا جللليللل�لللس لللللبللللنللللان االأبلللللللللللي احللللللللللّر الللللللويف

علللللنلللللدك ملللللالحلللللم بللللالللللبللللطللللولللللة مللل�لللسلللّنلللفلللي

املللللللالللللللكللللللّيللللللة �للللللسللللللّر عللللللّنللللللا مللللل�لللللس خلللفلللي

للللللللو قلللللللللللت فللللليلللللك مللللعللللّلللللقللللة ملللللللا بلللكلللتلللفلللي

حللللللامللللللل اللللل�للللسللللعلللللللللة بللللللللللليلللللايل احللللللاللللللكلللللات

الللل�لللسلللعلللللللة بللللللاإيللللللدك خلللللاللللللدي ملللللا بللتللنللطللفللي

يلللللا جللليللل�لللسلللنلللا املللللنلللل�للللسللللان بللللجللللفللللون اللللعللليلللون

بلللللاحللللللرب �لللسللليلللف وبلللالللل�لللسلللللللم راعللللللللي اللللقلللللللم

اجلللللليللللل�لللللس وحلللللللللللدة �لللللسلللللف للللللللللوال ملللللللا يللللكللللون

بلللقللليلللنلللا �لللسلللعلللب ملللقللل�لللسلللوم بللللخلللليللللال اللللعلللللللم

يا جي�سنا

�سليم با�سيال

جرجوع

ع �العالم بدم �ل�سهيد تر�سّ

هلللَفلللت اللللقلللللللوب وحللللّنللللت االأقلللللللالُم

يللا جلليلل�للس لللبللنللان االأبللللي علللللى املللدى

اأنللللت الللللذي حتللمللي اللللبلللالد ملللن الللعللدا

عقيدة بلل�للسللدق  وتلل�للسللحلليللة  �لللسلللرف 

االأبللللللللي حتية للللبلللنلللان  جللليللل�لللس  يللللا 

رويلللللت اأر�للللسللللك بلللاللللدملللاء فلللزّهلللرت

فاأطفئت والللللرتاب  �سعبك  وح�سنت 

قلللد قلللللتللهللا ملللللء احللللنلللاجلللر �للسللارخللاً

�للسللعللٌب وجللليللل�لللسٌ تلللللواأملللللان، وقلللائلللٌد

�للسللادقللاً قلللللوالً  �للسللهلليللون  اىل  قلللللتللم 

موقف اأ�لللسلللرف  متللللوز  يف  فللوقللفللت 

يلللا قلللائلللد اجللليلل�للس املللظللّفللر بللالللدمللا

هلللا اأنلللللت ملللرفلللوع اللللللللللواء مللظللفللراً

فاإنها الللنللعللو�للس  تلللللك  لل�للسللت  ُرقِّ اإن 

فللاإنلله اللل�للسللهلليللد  بللالللعلللللم  ُللللللّف  اأو 

وزغلللللردت اللل�للسللهلليللد  اأم  فللتللفللاخللرت 

يللحللمللي حلللملللا للللبلللنلللان مللللن اأعللللدائلللله

واالإبللللا الللكللرامللة  جلليلل�للس  ُيلل�للسللن  مل  اإن 

علللداللللٌة الللللربللللوع  كللللل  لللتلل�للسللود يف 

اللل�للسللمللا رّب  �للسللّنللهللا  بلللعلللنٍي  علللللنٌي 

ملحمٍد بلل�للسللمللٌة  الللكللنللائلل�للس  وعلللللللى 

يللا جلليلل�للس لللبللنللان االأبلللللّي علللللى املللدى

�للسللتللظلللُّ رغلللللم امللللعلللتلللديلللن ملللنلللارًة

وتللللفللللاخللللرت بللل�لللسلللهللليلللدك االأعللللللللالُم

وملللقلللاُم اللللقلللللللوب حملللبلللٌة  لللللك يف 

وتلللل�للللسللللوُن جمللللللداً روحلللللله االإقللللللللداُم

فللليلللهلللا اللللللوفلللللاء كلللللراملللللٌة وذملللللللاُم

بلللللدم اللل�للسللهلليللد تلللفلللاخلللُر االأقللللللللواُم

نللل�لللسلللراً واأخللل�لللسلللب بلللاللللدملللاء خلللللزاُم

نلللللللاٌر للللهلللا مللللن حلللاقلللديلللن �للللسللللراُم

للللبلللنلللان حللللللللٌر، �للللسلللليللللٌد، مللللقللللداُم 

مللللغللللوار، حللللللٌر، �لللللسلللللادٌق، �لللسلللرغلللاُم

االأقلللللللللللزاُم اأيلللللهلللللا  متللللللللروا  للللللن  ال 

هلللللللّز اللللللعلللللدو وحلللللللللملللله اأوهللللللللللاُم

َفللللُخللللرْت بلللك االأ�لللللسلللللالُب واالأرحللللللللاُم

وعلللللى اجللللبلللنِي ملللن الللعللريللن و�للسللاُم

فللللللوق االأكللللللللللّف اأزاهلللللللللللٌر وحللللمللللاُم

لللع االأعلللللللالُم بلللللدم اللل�للسللهلليللد تلللر�لللسّ

مللللقللللداُم وللللليللللدهللللا  الأن  فلللللرحلللللاً 

وبللللله الللل�لللسللليلللادة واالأمللللللللللاُن ُيلللقلللاُم

يللللا اأر�لللللللس مللليلللدي فلللاحلللليلللاة حلللللراُم

وعلللللللى اجلللللنللللاة تلللطلللّبلللق االأحللللكللللاُم

واأقلللللللللللّل حلللكلللم فللليلللهلللم االإعلللللللللللداُم

وعلللللللى امللل�للسللاجللِد للللللملل�للسلليللِح �للسللالُم

وملللقلللاُم اللللقلللللللوب حملللبلللٌة  للللللَك يف 

اللللربلللوع ظلللالُم تللهللدي فللُيللمللحللى يف 

م�سطفى ف�سل اهلل

عيناتا - اجلنوب

منر �سّبو �فرحي يا جنوم

برجا

غللللللريك بللللالللللدين �للسللعللبللة نللللوايل

افلللرحلللي يلللا جنللللوم بللاعللتلللللك ر�للسللايل

اللللكلللواكلللب يف وطللّنللا انلللللزيل �لللسلللويف 

عّنا اللللللي  الللبللطللوالت  �للسللويف  انللللزيل 

وخلللللدي ملللن جلليلل�للسللنللا اللللكلللّفلللو حتللّنللى

وخللللللدي عللللا قللللد مللللا حلللللمللك متللّنللى

تغّنى الللفلليللكللي  جي�سنا  ملللن  وخللللدي 

علللجللليلللنلللة جلليلل�للسللنللا اأحلللللملللللد وحلللّنلللا

خللللمللللريو بللللالللللوفللللا وحللللللللدو َعلللجلللّنلللا

علللللللى خملللللللللوق عللللمللللرو مللللا جتللّنللى

ُحللللللللّب املللللللللوت تلللللا نلللحللليلللا تللبللّنللى

يلللا جلليلل�للس بلللالدنلللا امللل�للسلللللوخ مللّنللا

وطللحللّنللا جلللللار  الللللزمللللن  عللللليللنللا  اإذا 

و�للسللعللب لللبللنللان نللللادى بلل�للسللوت عللايل

انللللللزيل �لللسلللويف اجلللللواهللللر والللللللالآيل

حللقلليللقللة، واحللللكلللملللي ملللّنلللو خلليللايل

بللللللرتاب االأر�للللللللس اإميلللللللان واأ�للللسللللايل

تللابللكللرا يلل�للسللري اإللللللك بللالللكللون هللايل

جنلللللوم جللللللداد تلللاتللل�لللسلللوي الللللليللايل

مثايل طلللّيلللب،  تلللفلللرقلللة،  علللنلللدو  ملللا 

وبلللاأعلللملللاللللو انلل�للسللمللى بللللّي اللللعلللدايل

ب�سايل علللنلللدو  اللللوغلللى  وبللل�لللسلللاحلللات 

ودفلللللع ملللن نللخللبللتللو اأغلللللللى اللللغلللوايل

فللللللداك الللللللللروح يللللا كلللللرم الللللللدوايل

وحللللرقللللنللللا كلللللللنلللا بللللنللللار االأذيللللللللي
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يا ريت الكلمي،

بتتحول وردي،

حتى قدملك هيي...

يا ريت النظرة،

بتتحول بو�سي،

حتى قدملك هيي...

يا ريت الن�سمي،

بتتحول �سّمي،

تاثبتها عاكتافك...

يا ريت امليي،

بتتحول نغمي،

تادندنها كرمالك...

ويا ريتا خفقة قلبي،

بتتجرّي، هيي ودمي،

تاجرّيها حل�سابك...

اأنت االم ال�سهراين،

واأنت الب�سمي امللياين،

واأنت الدمعة العط�ساين...

واأنت احلاططني بها العني،

وحاطط خيي بتاين عني...

اأنت اخلي

واأنت البي

اأنت البتطمن قلبي

اأنت اجلي�س اللبناين...

�لدكتور جميل �ليحيى

رئي�س اللجنة االعالمية

نقابة اأطباء لبنان 

طرابل�س

م يا ريت تب�سّ

ليومه �الأمّر

علللللنلللللد علللللتلللللبلللللة بللليلللتلللك

�لللسلللقلللطلللت حللللبللللات اللللنلللدى

احللللللللللللللارة تلللللللللللللللك  يف 

اللللللللبلللللللارد يف  رائللللللللللللللد 

الفادي اأيللهللا  ال�سهادة  ركبت 

الدنيا بكت  عر�سك  يللوم  يف 

اللللرفلللاق ايلللهلللا  حتللللزنللللوا  ال 

متعمداً الفتنة  ا�سعل  والللذي 

الرائد نبيل عبداهلل

اىل روح الرائد ال�سهيد 

فادي عبداهلل

القمر ظللهللور  اكللتللمللال  وعللنللد 

تلللللللروي اغلللل�للللسللللان اللل�للسللجللر

ثللبللت الللثللالللث واأذيلللللع اخلللرب

تلللهللليلللاأ الللللليلللللوم لللللل�للسللفللر

وبلللللللك اللللللوطلللللن انلللتللل�لللسلللر

حلللللتلللللى علللللملللللي اللللبللل�لللسلللر

االأمللّر ليومه  م  تب�سّ فالفادي 

اأثلللللللر ملللللنللللله  يللللللبللللللَق  مل 

خزنة 

�سرف

يو�سف تنوري

اىل روح 

الرقيب املغوار 

ال�سهيد 

جورج بطر�س 

تنوري

االنظار عن  وبعدت  رحللت  لو  جللورج  يا 

امل�سوار مع  كمل  عالت�سحية  �سهم  يا 

مغوار ع�سكري  الوطن  بجي�س  تطوعت 

النار تطفي  بللدمللك  اإال  قبلت  وملللا 

مللللا لللليلللايل احللللللرب ودتلللللللنلللا انللللذار

االخطار تللايللواجللهللوا  االرز  رجلللال  هللبللوا 

مللللا جللنللون الللنللهللر �للسللعللل اللللبلللارد نللار

اإع�سار متل  وهجموا  الفدا  مغاوير  هبوا 

اأحلللرار بللاأر�للسللنللا  نعي�س  حتى  مللغللاويللر 

مغوار جي�سنا  من  بطل  بيوقع  وكلما 

غللدار قن�س  �سوهو  احللللللو  اجلللبللني  ملللا 

انتو ال�سرف والت�سحية والوفا كملو امل�سوار

تلللهلللنلللا بلللجلللنلللة اخللللللاللللللق اجلللللبللللار

اال�سرار تايواجهوا  الللفللدا  �سباب  نخي 

بالتار يللاخللذو  رح  اللللوعلللدوك  رفللاقللك 

عللالللفللتللح قلل�للسللو وعللللاكللللل اال�للللسللللرار

بللهللنلليللك يلللا بللطللل علللا هللااالنللتلل�للسللار

وغلللار ورد  واإكللللللليلللل  �للسللال  بللوديلللللكللم 

ملياين �سرف  خزنة  الوفا  باأر�س  بعدك 

�سهراين االرزات  على  كانت  عللني  يللا 

القرباين عامذبحو  تكون  اليمني  حلفت 

وتللللفللللدي بللللروحللللك ار�للللللس لللبللنللاين

�سئالين غللري  كللاأنللهللا  كللانللت  نللا�للس  يف 

جنود متلك عا حب الوطن واملجد ربياين

البكياين �سياعنا  معظم  �سوادو  وو�سح 

من�ساين باملجد  املجد  ار�للس  تات�سل 

التاين ورا  الواحد  �سوا  رحتو  املوت  على 

اوطاين جنح  من  ن�سر  ري�سة  بتوقاع 

خدت ب�سواعد رفاقك وقلت هيدي االماين

وجللداين مللرتللاح  بجنتو  اغفى  من�سان 

احلزناين ربوعنا  فوق  العلى  من  وطل 

ويق�سو على كل مني عيونو باأر�سنا طمعاين

�سرقاين احلللق  و�سم�س  وفللو  بللالللوعللد 

علياين باجلو  ن�سرهم  بيارق  و�سارت 

بهني رفاقك املنهم ديار اخللد ملياين

لبناين كللل  مللن  �سكر  حتلليللة  واأ�لللسلللرف 
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لب�س رد�ء

املجد وم�سى

�لعريف ربيع حمود - فوج املدرعات الثاين

مهداة اىل روح الرائد ال�سهيد وليد ال�سعار

وبلللللني اأ�لللسلللابلللعللله قللبلل�للسللة الللبللتللار

فلللفلللي قلللللللبللله جللللنللللون االإعلللل�للللسللللار

�للللسللللمللللاالً حللليلللث وحلللل�للللس اللللقلللفلللار

ارتللللللللوى جمللللللداً بللللدمللللاء االأطللللهللللار

هلللللوت للللبلللاأ�لللسللله مللنللعللة االأ�لللللسلللللوار

اأفللللكللللاري حللل�لللسلللرتللله  يف  تلل�للسلليللع 

نللللللوى علللللزملللللاً مللللتللللخللللذاً للللللللقلللرار

قللللد �للسللهللد للللله جملللملللل االأمللل�لللسلللار

حمللللروقللللًة تللطلللللق �للسللفللرة االإنللللللذار

يللنللبللئللك بلللذللللهلللم كللللللرثة الللللدمللللار

االأ�لللللسلللللرار ملللنلللبلللت  داخلللللللللي  ويف 

كلللليللللف كللللللللان ملللللوللللللد االأزهلللللللللللار

للللللعللار حملللللللواً  االأرواح  بلللذللللنلللا 

لللللرنفللللع فللللوقلللله رايلللللللة االنلللتللل�لللسلللار

فلللالللل�لللسلللر مللللثللللل اللللللبلللللدر علللللاري

الللل�لللسلللّعلللار دم  مللللن  عللللللزاً  اإرتلللللللللوت 

اأرثلللليلللله �لللسلللعلللراً والللللللليلللث �لللسلللاري

تخت�سر الللللكللللون  �لللسلللجلللاعلللة  فللليللله 

وم�سى االأكللللفللللان  لللبلل�للس  �للسللهلليللداً 

بللوطللن يلللعلللبلللثلللون  االأذالء  حللليلللث 

ومللل�لللسلللى امللللللجلللللد  رداء  للللبللل�لللس 

اأبللللّجللللللللله اأحلللليلللليلللله  بللللطللللل  ذاك 

م�سى الللل�لللسلللهلللادة  ملللليللللدان  نلللحلللو 

قللللللد كللللللللان للللللللبلللطلللوللللة بللللريقللللاً

املللعللتللديللن حتكي حلليللث  واالأر�للللللللس 

بجهنم اأ�للسللبلله  فلليللهللم  �لللسلللارت  قلللد 

نبتت اللل�للسللريللح  فلللوق  وردًة  لكنما 

ملل�للسلليللت اأ�لللسلللائلللل نللفلل�للسللي عللجللبللاً

وجللللللللاءين رجلللللع �لللسلللوتلللك مللللللللرّدداً

قلللّدملللنلللا الللنللفلليلل�للس للليللحلليللا الللوطللن

هللللانللللئللللاً الللللللعللللللني  قللللللريللللللر  من 

اأطللللّلللللت اللللنللل�لللسلللر  ورود  اإنلللللهلللللا 

وفاء �حلر بالعهد

اخللد اأنلللت يف  مللن  يللا  الللقلللللب،  هللانللئ  من 

مرتعها بلللللات  نلللفللل�لللس،  بللللراحللللة  وانللللعللللم 

�للسللحلليللت بللالللعللمللر، مل تللبللخللل علللللى وطللن

فارتع�ست االأرز،  نلللللداء  طلللوعلللاً  لللبلليللت 

خلل�للسللت املللللعللللارك، مل تلللرهلللب عللواقللبللهللا

�للسللجللاعللتلله هلللل�للللسللللوراً يف  لللليلللثلللاً  بللللللرزت 

مللا راعللللك املللللوت، يف �للسللاح الللوغللى اأبللللداً

علللللمللت كللليلللف يلللكلللون اللللللللذود عللللن وطلللن

قلللّدملللت نللفلل�للسللك قلللربلللانلللاً، ومللللا وهللنللت

اأثللللللبللللللت اأنلللللللللك ملللللللغلللللللوار، دوافلللللعللللله

مع�سلة تللرعللبللك  مل  كللالللللليللث،  اأقلللدملللت 

فلللللللم تلللل�للللسللللاوم علللللللى حلللللق تللقللد�للسلله

بللللل كلللنلللت متلللعلللن، حتلللطللليلللملللاً بللقللافلللللة

اللللفلللنلللا، يف غللفلللللة علللربت للللكلللن �للسللهللم 

وطللنللي، يلللا  لللبلليللك  اأمٍل،  ملللن  فلل�للسللحللت 

معركة حلل�للسللم  يف  اجلللهلللدوا،  قلللللت:  للجند 

�ساخ�سة واالنللللظللللار  اللللللللروح،  وفلللا�لللسلللت 

بلل�للسللاربللهللا اأودت  اللللللللردى،  كلللاأ�لللس  لللكللن 

يلللللا هلللللللول كللللللارثللللللة، حلللللللللت بلللعلللائلللللللة

�سجٍن يف  واجللليلل�للس  حلللللزن،  يف  فلللاالأهلللل 

زيللللن اللل�للسللبلليللبللة، �لللسلللاع الللعللمللر خمللتللزالً

معت�سماً الللغلليللب  بللظللهللور  حلللللمللاً  غللللدوت 

منتجعاً اللللللغلللللّراء  �لللسلللهلللادتلللك  اأ�لللسلللحلللت 

يللللللللوؤم مللللللوردهللللللا، ملللللن �لللسلللابللله ظلللملللاأ

فلليللعلل�للسللب الللللهللللام اإكللللللللليللللل، تلللطلللرزه

الللعلللللى مللن مللنللهللل املجِد كلللوؤو�لللس  واتللللرع 

والللللللللورِد االآ�للللللللس  بللللني  اهلل،  جلللنلللة  يف 

واجللللهلللِد بللللالللللدم  اأو  اللللقلللللللب،  بللخللفللقللة 

فللليلللك امللللللللللروءة، تللللاأبللللى الللللللذل للللللطللوِد

والللللللرِد االإقلللللللللدام  ملل�للسللتللوى  وكلللنلللت يف 

االأ�للللسللللِد �للسلليللمللة  حللللقللللاً،  اللل�للسللجللاعللة  اإن 

حللتللى غلللللللدوَت، ملللثلللال اللل�للسلليللب وامللللللرِد

حلللللللر، وكلللليللللف وفللللللللاء احللللللللر بللللالللللوعللللِد

ملللنلللك الللللعللللزميللللة، رغلللللم اجللللهلللد واللللكلللِد

احلقِد ع�سبة  مللن  اللللهلللدى،  اأر�للللس  حتللريللر 

وكللنللت يف احللللللرب، �للسلليللفللاً مللرهللف احللللِد

يللللردي بللعلل�للسللهللا  حلللللللللوالً،  تللنللاقلل�للس  ومل 

بللالللنللقللِد تلللهلللتلللم  ومل  عللللللاع،  الللللللرُّ مللللن 

قللد جلللاز طللي احللل�للسللا، كللاأ�للس الللللردى يهدي

نفدي بللالللدمللا  بللل  احلللمللى،  نحمي  بللالللروح 

للللللوغللِد نلللنلللذل  اأن  الللللكللللرامللللة،  تللللاأبللللى 

ت�ستجدي اللللللرب  حلللنلللان  اللل�للسللمللاء  نللحللو 

وقلللللللدم الللللللليلللث قللللربللللانللللاً عللللن اجللللنلللِد

يلل�للسلليللب ملللن وقللعللهللا االأطلللفلللال يف املللهللِد

ال�سهِد يف  للاب  واللل�للسّ وهلللن،  يف  والللنللا�للس 

طللمللوح نللفلل�للس، وملللا يف الللقلللللب مللن وجللِد

ملللكلللللللاًل بلللالللل�لللسلللذى، والللللللغللللللار، والللللنللللِد

لللللكللللل حللللللللر، وللللللللللالأوطلللللللللان كللللللالللللللورِد

اللللفلللرِد واملللللوئللللل  املللللنللللى،  بلللللللوغ  اىل 

اأيلللللللدي اللللللعلللللذارى، كلللتلللذكلللار مللللن اخللللللوِد

و�سية �سهيد

و�لللسللليلللة اخللللللللرية �لللسلللملللاع يلللللا ملللغلللوار

ا�للللللسللللللرب عللللللللللدوك بلللللللبلللللللارود ونللللللار

خلللللللي اخلللل�لللسلللم مللللن دعللل�لللسلللتلللك يللحللتللار

قلللللاتلللللل وا�لللللسلللللملللللد واجللللللللله االخلللللطلللللار

خلللللللللي اللللل�للللسللللاحللللة تللللللزلللللللزل تلللنلللهلللار

وملللللللا اللللل�للللسللللهللللادة تلللخللللللل�لللس املللل�لللسلللوار

يللللا رفلللليللللق دربلللللللي اللللللللللي كلللنلللت حلللدك

ومللللللللا تللللخلللللللللي الللللعللللاطللللفللللي تللللللردك

خللللللللليلللله يلللل�للللسللللبللللع نلللللللللار ملللللللن يلللللدك

تلللتللل�لللسلللل الللللنللللا اأر�لللللللللس جللللللدي وجلللللدك

ونلللللكلللللل بلللخللل�لللسلللملللك مللللثللللل مللللللا بللللدك

خلللللللي اللللعلللللللم بلللل�للللسللللواعللللدك ملللرفلللوع

بلللليللللدك واآخلللللللللللللد  يلللللللللدي  ملللللللد  ورح 

قبالن تنوري
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اىل تلميذي النقيب املغوار مارون اليا�س الليطاين

مللللللارون جللئللنللا بلللذكلللرى االربللللعللللني، ويف

بللللل حللللللزن ثلللاكلللللللة، يللللرمللللي بلللهلللا قلللدر

يخذلنا  الللعللني  فللدمللع  نللبللكللي،  جللئللنللا  ملللا 

بللللل جللئللنللا نلللعلللللللن، عللللن تللخللللليللد ذكلللركلللم

دمللا اللللبلللالد  ُتلللللرب  روى  اللل�للسللهلليللد،  اأنلللللت 

موطنه بلللاللللروح  فللللدى  �للسللهللم،  مللللات  ملللا 

بللللل ظللللل حلللليللللاً، يلللزيلللن الللللغللللار هللامللتلله

مللرقللده اللللقلللرب  يف  واإن  يللحلليللا،  فلللاحللللر 

�للسللحلليللت حللللللراً، وعلللا�لللس الللعللبللد حمللتللقللراً

فللللاملللللوت يللللعللللذب، مللللذ اأّملللليللللت ملللللورده

مللللللارون فلللاخلللر، لللقللد ا�للسللبللحللت قللدوتللنللا

حلللتلللملللاً �للسللنللكللمللل دربللللللللاً، اأنللللللت رائلللدهلللا

�للسللمللائللرنللا يف  علللللزيلللللزاً،  حتللليلللا  زللللللت  ال 

حتللر�للسلله االأرز،  فلللللوق  روحللللللك  تلللخلللتلللال 

للللللللغلللزاة كفى بللللل  للللللمللعللتللدي،  يلللقلللول 

مللرابللعلله ُتللللغللللزى  اأن  يلللرفللل�لللس  للللبلللنلللان 

وطني املللجللد يف  حللمللاة  حلليللوا  قللللوم،  يلللا 

ملللاتلللوا لللنللحلليللا، فللمللا اأ�لللسلللملللى جتللردهللم

اإنلللللللا نللللعللللاهللللدهللللم، جلللبلللهلللاً ملللغللتلل�للسللب

حلللرج ال  بلللللللللللاالأرواح،  الللللطللللود  ونلللحلللر�لللس 

هنا يلللظلللل  اأن  جمللللللداً  حلل�للسللبللك  للللبلللنلللان 

منتف�ساً اجللليلل�للس  يللهللب  خللطللب،  حلللل  اإن 

يلل�للسلليللح لللبلليللك نللحللن الللللللدرع يلللا وطللنللي

منحفٌر اللللعلللملللر،  طللللول  ذكللللللرك،  مللللللارون 

فلللارقلللد �للسللهلليللد اللللوفلللا، يف ظلللل اأرزتلللنلللا

لللللواعللللج الللللقلللللللللب، حللللب فللللاٍئللللق احلللللِد

قللللا�للللس، ويلللحلللرملللهلللا مللللن روؤيلللللللة اللللوللللِد

يجدي ال  الللعلليللنللني،  قلللللّرح  للللو  والللللدمللللع، 

امللللللِد اأغلل�للسللانللهللا  امللللجلللد، يف  دوحللللة  يف 

يبدي واأن  يللنللهللي  اأن  املللللوت،  علللللى  عللللاٌر 

بللاجلللحللِد االأوطلللللللللان  حلللملللى  بلللادللللتللله،  اأو 

بللاملللجللد واللللفلللخلللر، مللثللل اللل�للسلليللد اجَللللعلللِد

واللللعلللبلللد مللليلللت، ولللللو يللخللتللال يف الللللربِد

�للللسللللتللللان بلللللني خلللللللللود احللللللللر والللللعللللبللللِد

اللللقلللرب يلل�للسللمللخ، ملللذ ادرجللللللت يف اللللللحللِد

تللعللدي قلللد  الللللللللداِء،  مللثللل  الللبللطللولللة  اإن 

بلللاللللوعلللِد تلللفلللريلللط  وال  وعلللللدنلللللا،  اإنلللللللا 

الللعللقللِد درة  يللللا  من  اخللللللللللد،  جلللنلللة  يف 

والللل�لللسلللوُت يلللهلللدُر، يف االأفللللللالك كللالللرعللِد

للللن حتلللللرزوا مللوطللئللاً يف اللل�للسللهللل واجلللللرِد

ملللهلللملللا تللللقللللّلللللب، بلللللني اجللللللللزر واملللللللِد

امللللهلللِد الغلللتللليلللل يف  بلل�للسللالللتللهللم،  للللللوال 

اللللطلللوِد علللن  ذوداً  الللللفللللدا،  اأحللليلللللللى  ومللللا 

والللقلل�للسللِد بلللاالأعلللملللال  االأرز  نللعلل�للسللد  اأن 

الللعللهللِد علللللى  يللبللقللى  اأن  داأبلللللله  فلللاحللللرُّ 

اللللربلللى يفدي هللاتلليللك  بللاحللل�للسللا�للسللة،  ملللن 

يلللجلللرد اللل�للسلليللف بلللللّتلللللاراً، مللللن الللغللمللِد

املللجللِد ذرى  تلللغلللزى،  اأن  املللللللروءة،  تلللاأبلللى 

يف كلللل قلللللللب، ملللن االحللللبللللاب واحللل�للسللِد

وانلللعلللم بلل�للسللعللفللة جملللللٍد، يف ربللللى اخللللللِد

يا ن�سائم 

�لعّز

يللللا نللل�لللسلللائلللم الللللعللللز هللّبللي

نللل�لللسللله يف  �للللللسللللللرمللللللٌد 

فلللللهلللللو بلللللللللدم �لللسلللهللليلللده

اللللللللبلللللللارد يف  هلللللللاكلللللللم 

جلللليلللل�للللسٌ علللللاهلللللد �للسللعللبلله

لللللللك مللللنللللي األلللللللللف حتلليللة

يللنللثللنللي ال  جمللللنللللد  مللللللن 

اأنلللللللللللِت للللللللللدنلللليللللا كلللتلللاب

جللليللل�لللسلللنلللا فلللليلللله اجللللللللواب

قلللللللللام يلللللللللللروي اللللللللللرتاب

يلل�للسللق طلللريلللق اللل�للسللعللاب

الإرهلللللاب قلليللامللة  ال  اأنللللللله... 

واله�ساب اأر�للسللنللا  حللامللي  يللا 

مللللوطلللنلللي... هللللان اللللعلللذاب
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فرحة اإنت�سار، اأم ن�سوة فرحة روت قلب كل اأم 

فقدت �سهيداً روى بدمائه تراب وطن تتجاذبه 

الفرحة  قلب  يا  قاتلة...  جائعة  ذئللاب  عيون 

عن  ونبتعد  ر�سدها  لالأمة  يعود  يوم  �ستكتمل 

جتاذب ترك البع�س فري�سة �سهلة، بني اأياد ال 

ترحم وال ترعى حقوق اهلل...

به  نرفع  قتاالً  قاتلتم  االأبطال،  قتال  قاتلتم 

اأننا  روؤو�سنا عالياً، لكن يبقى يف القلب لوعة 

القراآن  ورفعوا  الدين  لبا�س  لب�سوا  من  قاتلنا 

رياًء...«.

ال�سهداء يف كل علم رفع، ويف  اأيها  رايتكم 

طفل  بعيون  فرحة  كل  ويف  دامعة،  عنٍي  كل 

رفع دعاوؤه لكم... فرحة انت�سار وجوادي بينكم 

قدمته للوطن، هو لكم ومنكم وقطعة من وردة 

�ستزهر حباً على حب... جلي�س قّدم اأبطاالً...

كل  وجه  يف  قلمي  اأرفللع  ال�سهداء  اأيها  لكم 

غا�سب حمتل، يدن�س الدين والوطن بتجاذبات 

اأنتم اأيها االأبطال... م�سك  نحن بغنى عنها... 

احلرية  زهر  مع  الفواح  الباقي  وعطره  لبنان 

لالأبد، لكم حتياتي بقلم وردة من لبنان احلبيب.

�سحى �ملّل جو�د

 والدة اجلندي حممود عبداهلل جواد

من قلب �أم

اجلبال  روؤو�س  واأنتم  اأطل عليكم  باب  اأي  من 

العلية!

اأنتم الزنابق وال�سالة، اأنتم الق�سيدة ...

�سم�س بالدي امل�سيئة اأنتم

واأحلى كتاب للبنان، واأجمل اأغنية من اأغاين 

الع�سية، رجال جبال، ونفو�س اأبية...

�ملهند�س �يلي زينون

رئي�س بلدية بياقوت

�سم�س بالدي �أنتم
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ملللللللن اللللللللربجلللللللني تلللنلللبلللجللل�لللس الللللعللللطللللايللللا

علللللللللللللى وطلللللللللللن تللللللللللللللللللراوده املللللللاآ�للللللسللللللي

يلللجلللري الللللل�لللللسلللللوق  مللللعللللمللللعللللان  يف  دمللللللللللاً 

نلللللللللوراً االأرز  ظلللللللللالل  يف  للللليللللعللللكلللل�للللس 

ثللللللللاأر امللللللللللليللللللللللدان  حلللللللوملللللللة  يف  لللللللنللللللا 

ميلللللللروا اأن  الللللللكللللللرامللللللة  تلللللللاأبلللللللى  هلللللنلللللا 

�للللسللللالم اىل  الللللللللظللللللللالم  يف  نلللل�للللسللللعللللى 

هللللللنللللللا �لللللللسلللللللرف وتللللل�لللللسلللللحللللليلللللة وبلللللللللذل

هللللنللللا ُيللل�لللسلللتللل�لللسلللهلللد االأبللللللللللللللللرار طللللوعللللاً

مللللللن الللللللربجللللللني مُتللللتلللل�للللسللللق املللللوا�للللسللللي

املللللللفللللللدى والللللللللللوطللللللللللن  اهلل  لللللللللوجلللللللله 

جتللللّلللللت وحلللللللدتلللللللنلللللللا  الللللللللربجللللللللني  ويف 

�للللسللللداهللللا زجمللللللللللللرٌة  الللللل�لللللسلللللوف  يف  لللللهللللا 

انللللقللللرا�للللس اىل  الللللتلللل�للللسللللحلللليللللات  تللللللللللللوؤول 

حللللل�لللللسلللللاَم االقلللللللللويلللللللللاء بلللللللك انلللتللل�لللسلللرنلللا

ملللهللليلللب عللللللر�للللللس  يف  نلللللللللللقلللللاك  غللللللللللللداً 

هلللللدايلللللا اأو  املللللللوا�للللللسللللللم  يف  هلللللللبلللللللاٍت 

وتلللللعلللللتللللل�لللللسلللللر احللللللللنلللللللاجلللللللر واحلللللللنللللللايللللللا

املللللللرايللللللا �للللللسللللللرايللللللني  يف  ويلللللنلللللبللللل�لللللس 

يلللللللرفلللللللرف فلللللللللوق اأعللللللللللللللالم اللللل�للللسللللرايللللا

الللللبللللغللللايللللا اأوالد  الللللللطللللللاغللللللني  علللللللللللى 

ملللطلللايلللا لللللهللللم  نلللللكلللللون  اأن  وتلللللرفللللل�لللللس 

ونلللللغلللللفلللللر مللللللللا تللللللللراكللللللللم مللللللللن خللللطللللايللللا

هلللللنلللللا اأر�للللللللسللللللللى الللللللللوفللللللللاء للللللنلللللا خللللاليللللا

�للللسللللحللللايللللا عللللللللن  يلللللبلللللحلللللث  احلللللللللللب  الأن 

وتلللللنلللللطلللللللللللق امللللللللللواعلللللللللظ واللللللو�لللللسلللللايلللللا

بلللللاللللللنلللللوايلللللا اال  االأعلللللللللللملللللللللللال  وملللللللللللا 

والللللللدنللللللايللللللا بللللاللللل�للللسللللغللللائللللر  واأزَرت 

والللللللركللللللايللللللا الللللل�لللللسلللللواقلللللي  يف  يلللللللللللدوي 

بللللقللللايللللا للللللهلللللا  الللللللعللللللريللللللن  يف  ولللللللكللللللن 

ولللللللللذنللللللللا بلللللاللللللفللللل�لللللسلللللائلللللل واملللللللللزايللللللللا

ُتلللللللللللللزفُّ علللللللللللى زغللللللللاريللللللللد اللللل�للللسللللبللللايللللا

�سحايا �حلّب

�ل�ساعر حممود �سعيفان

برجا

مهداة اىل روح النقيب ال�سهيد 

ح�سام حممد اأديب بو عرم

و�سهداء اجلي�س اللبناين

اأ�سرج ح�سانه وم�سى

نحو املوت يحث اخلطى

وعروقه تنب�س كل معاين احلياة

م�سى

للجي�س... للوطن...

يرفع اللواء

وفوق جبينه كتبت حكاية االباء...

اأراك يف �سنابل احلقول

اأراك يف الزهور

اأراك بكل فرا�سة ترفرف

تقيم لروحك اأ�سكال العزاء

لروحك التي اأزاحت

عن �سماء الوطن

كل غيمة �سوداء

البلبل غرد كئيباً ليلة الوداع

و�سقائق النعمان �سقت اأبوابها

قبيل ال�سباح

لك منا ال�سالم

لك منا األف حتية

لك منا الوفاء

يا عنوان ال�سرف

يا من علمتنا الت�سحية

يا اأ�سرف ال�سهداء

�ملجند حممد مو�سى

فوج املدرعات الثاين

اىل روح العريف ال�سهيد

حممد جنيد

لك منا �ل�سالم

�لللسلللاأللللتلللنلللي اإّملللللللللك لللليللل�لللس �للللسللللرت اأ�لللسلللملللر

للللليلللل�للللس طللللللّولللللللت مللللللا جلللليللللت يللللللا غللللايل

كللللللل مللللللا بللللطللللّلللللع بلللللالللللل�لللللسلللللورة قلللبلللايل

بللللللعللللللرف قلللليللللمللللة جللللللللنللللللللودو الللللللغللللللوايل

اإنللللللتللللللو يللللللا زوجللللللتللللللي عللللايلللل�للللسللللني بلللبلللايل

قللللللللويل للللبلللنلللتلللي نللللحللللن جنللللللللوم الللللللللليللللايل

ولللللللللللللون زنللللللللودنللللللللا االأ�للللللسللللللمللللللر بلللليللللاليل

اأنلللللللللا بلللجللليللل�لللسلللي علللللطلللللول بلللل�للللسللللوف حللللايل

وملللللللا يللللا بلللنلللتلللي بلللتلللكلللربي هلللليللللدي ر�لللسلللايل

اللللبللليلللدر ع  قلللملللح  عللملللللتللنللي  والللل�لللسلللمللل�لللس 

بلللللنلللللتلللللك بللللتللللبللللكللللي كلللللللللللملللللا بللللتللللتللللذّكللللر

�للللللللسللللللللورة وطللللللللللن بللللللللللاأرزتللللللللللو اأخلللل�للللسللللر

وللللليلللل�للللس بللللتللللحللللب اجللللليلللل�للللس واللللعللل�لللسلللكلللر

ولللللللللو مللللللا تللللكللللونللللو مللللعللللي كللللنللللت بللتللعللرث

مللنلل�للسللهللر حلللتلللى الللللنللللا�للللس تللللفللللرح وتلل�للسللهللر

للر بللتللتللحلل�للسّ بللتلل�للسللوفللنللا  مللللا  اإذا  الللل�لللسلللمللل�لللس 

مللللللللجلللللللّرد ملللللللا نللللللاديللللللتللللللو ملللللللا تللللللاأّخللللللر

تللللبللللقللللي احللللمللللللللليللللهللللا الأجلللللللليللللللللال جللللايللللي

»ر�سالة �ىل 

�بنتي«

�لعريف �أحمد �سهال

بلليللعللمللرالكتيبة 12 ملللللا  جللليللل�لللسلللو  دون  ملللللن  اللللللوطلللللن 
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�سهداء  اأن يفخروا مبا قدموه من  وال�سمال  اأهايل طرابل�س  اأجل، من حق 

فلول  من  البارد  نهر  خميم  حترير  معركة  يف  ال�سرف  �ساحة  يف  وجرحى 

الع�سابة االإرهابية.

اأن يعتزوا بالت�سحيات التي بذلوها الإنقاذ الوطن  نعم، ومن الطبيعي جداً 

دين  ينبذها  م�سميات  حتت  �سده  حتاك  كانت  التي  واملوؤامرات  الفنت  من 

من  املتربئة  الفل�سطينية  الق�سية  وتاأباها  واالن�سانية،  والرحمة  الت�سامح 

هوؤالء امللت�سقني بها زوراً وبهتاناً.

الع�سكرية  موؤ�س�سته  حول  اأبنائه  بالتفاف  ي�سمخ  اأن  الوطن  بهذا  وجدير 

وطوائفه  بقاعه  خمتلف  من  �سهدائها  بدماء  كتبت  التي  املوحدة،  الواحدة 

ليحققوا  االختالفات  عن  والتعايل  الوطنية  الوحدة  مثال يف  اأروع  ومذاهبه 

با�ست�سهادهم حياة لبنان واأمنه ووحدته وا�ستقراره.

ال�سهادة  اأبطال  من  املباركة  القوافل  بهذه  ونفخر  نعتز  اأن  لنا  جاز  واإذا 

اأمام مواكب  واإعجاب  باإكبار  اأن نقف  لنا  فاإنه يحق  لبنان،  اأنحاء  من جميع 

التي  ال�سمال  اأنحاء  اأبناء طرابل�س وعكار و�سائر  اللبناين من  �سهداء اجلي�س 

اأن  اأثبتت  الفخر واالعتزاز، وقد  لفتت ن�سبة �سهدائها وجرحاها مبا ي�ستحق 

مقدمة  ويف  الوطن،  لوحدة  االأمان  �سمامات  اأحد  اأنها  االأبية  املناطق  هذه 

ال�سباقني للفداء والبذل والعطاء.

لذا مل يكن غريباً اأن تكتظ مدرجات جممع فوؤاد �سهاب الريا�سي يف جونية 

الوافدين  بح�سود  البارد،  نهر  خميم  يف  اجلي�س  �سهداء  تكرمي  منا�سبة  يف 

من طرابل�س وعكار واملنية وال�سنية و�سائر مناطق ال�سمال اىل جوار اأهايل 

ال�سهداء من باقي املناطق اللبنانية.

ومل تغب هذه االلتفاتة عن كلمة قائد اجلي�س العماد مي�سال �سليمان الذي 

اأ�سار اىلت�سحيات اأهايل ال�سمال وم�سوؤوليتهم واندفاعهم يف هذه املعركة، 

برغم ما اأ�سابهم من �سيق وخ�سائر مادية وب�سرية.

هذه  اأن  والتاأكيد  االعتزاز  هو  بل  واملفا�سلة،  التفاخر  باب  من  ولي�س 

اأن من بني  اىل  ن�سري  والبطولة، عندما  الفداء  الغالية هي موئل  املنطقة 

الق�ساء  معركة  يف  ق�سوا  الذين  اللبناين  اجلي�س  اأبطال  من  �سهيداً   168

على االإرهاب كان هناك 103 �سهداء من اأبناء طرابل�س وال�سمال كما ورد يف 

الكتيب التذكاري الذي وزع يف املنا�سبة.

اإح�ساء �سريع لل�سهداء ال�سماليني الذين  ويف 

تبلغ ن�سبتهم اأكرث من 60 يف املائة من جممل 

ال�سورة امل�سرفة لت�سحيات  ال�سهداء تت�سح لنا 

اأبناء ال�سمال، كما يلي:

- 14 �سهيداً من طرابل�س وامليناء والقلمون.

- 5 �سهداء من منطقة املنية.

- 6 �سهداء من ال�سنية.

م�سعفان  بينهم  من  عكار  من  �سهيداً   73  -

من ال�سليب االأحمر اللبناين.

�سهدائها،  باأعداد  بلدات  ثالث  ومتيزت   -

وهي ببنني 7 �سهداء، عكار العتيقة 8 �سهداء من بينهم �سابط برتبة رائد، 

عيات 9 �سهداء، وتوزع الباقون على معظم بلدات وقرى عكار من خمتلف 

من  �سهداء   5 عن  الع�سكرية.ف�سالً  الرتب  كافة  ومن  وطوائفها  مناطقها 

البرتون وزغرتا وب�سري.

وقد  التكرميي،  االحتفال  يف  ال�سمال  �سهداء  ذوي  احت�ساد  نالحظ  هنا  من 

من  كنا  حيث  التقدير،  دروع  لنيل  متوز  حرب  �سهداء  اهايل  اليهم  ان�سم 

ال�ساخمني باعتزاز مع جموع املكرمني ونحن نت�سّلم الدرع التكرميي الذي 

اأواخر  الذي ارتفع اىل جوار ربه  االأول ماجد  الرقيب  ال�سهيد  تّوجنا به ولدنا 

االإ�سرائيلية املجرمة  االألغام والقنابل العنقودية  العام املن�سرم وهو يعالج 

مع رفاقه يف �سالح الهند�سة.

ذوي  من  اأمثالنا  مع  بها  ا�ست�سعرنا  واالفتخار  الن�سوة  من  حلظات  وكانت 

�سهداء اجلي�س وقد جتاوروا يت�سرعون اىل اهلل، كل على طريقته و�سعائره اأن 

الوطن من كل مكروه  واأن يحفظ هذا  بالرحمة واحلنان،  اأبناءهم  يتغمد اهلل 

اأو فتنة.

جراحات  بع�س  بل�سمة  يف  اأ�سهمتا  املوؤا�ساة  تبادل  من  �ساعتان  هما 

بفلذات  امل�سابة  العائالت  مثالهم من  بروؤية  واالأيتام  والثكاىل  املفجوعني 

اأكبادهم يف حرب متوز، وحرب خميم نهر البارد.

الع�سكرية وعمادها  االعتداد بهذه املوؤ�س�سة  اللقاء مزيداً من  اأكد هذا  كما 

و�سباطها ورتبائها واأفرادها، وقد اأح�س كل واحد منا باأنه ال يزال يرى ابنه اأو 

اأخاه اأو قريبه يف ح�سود الع�سكريني اأمامه.

�سائر  مع  وال�سمال  وعكار  طرابل�س  اأبناء  تبادلها  واإخاء  اعتزاز  حكاية  اإنها 

اأخوة  على  مثال  وخري  املوؤ�س�سة،  هذه  حققتها  وحدة  عنوان  اللبنانيني، 

�ساطع  وبرهان  امل�سرتك  العي�س  حقيقة  عن  اأمينة  ور�سالة  �سادقة  وطنية 

على �سموخ هذا اجلي�س وعقيدته ال�سافية وموقعه يف اأفئدة اللبنانيني.

عبد �لقادر �الأ�سمر

والد الرقيب االأول ال�سهيد

ماجد حمود

�نطباعات و�لد �سهيد يف تكرمي �سهد�ء �جلي�س

ملللللللا كلللللللللان بللللليلللللحلللللاليل عللليللل�لللس

لللللو مللللا يللل�لللسلللون االأمللللللللن اجللليلل�للس

يللللللا مللللللواطللللللن اأنللللللللللت بلللللللبلللنلللان

وملللللللا بلللتلللبلللنلللى عللللّنللللا االأوطللللللللللان

لو ما جي�سك يحميها

بلللللريلللللدو كلللللنلللللت  عللللللمللللللري  وال 

ملللللللا فلللللرحلللللنلللللا بللللللللليلللللللللة علللليللللدو

ِحلللللللللللللّب بلللللللللللللالدك واعللللطلللليللللهللللا

للللللللو ملللللللا جلللليلللل�للللسللللك يلللحلللمللليلللهلللا

جورج �سليمان عبود
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علّي... يف ذكرى الفدا

االأوىل، بلغت ال�سوؤددا

يوم ال�سهادة نقلة

معراج روح للعلى

ماذا �سنعت جمددا؟

زينت كفراً اأربدا

علمتنا اأن الب�سالة

موقف اأ�سمى كثرياً

من عبوات العدا...

اأده�ستنا بالت�سحية

وبرغم �سمتك يا فتى

�سرت ال�سدى

خلللللللدت ر�لللسلللملللك يف 

املدى...

من قال اإن عريفنا

الفادي رحل!؟

وهو البطل

يف جنة الفردو�س

يعباأ بالردى...

علٌي... علمنا البطولة

دلنا كيف ال�سبيل

اىل الهدى...

ما ردت عر�سك

اأن يكون بذي الدنى

ف�سلته عر�س الفدا

وهناك عر�سك

يف رباع اخللد

لن مي�سي �سدى...

وينّز جرحك عنرباً

عند الع�سية

كلما طاف الندى...

هذا �سنيعك قد حتول

�سل�سبيالً اأرغدا

يللللروي الللعللطللا�للس اىل 

احلياة

واأنت يف رم�س املمات

عبق ال�سهادة منع�ٌس

يا �سيداً... يا �سيدا...

علٌي: من علياء روحك

فك قيد رباطنا

يف عامل اأم�سى، غدا

ملللللللللللاأوى احلللللليلللللارى 

املحبطني

التائقني اىل احلدا...

علٌي: من علياء روحك

كفكف دمع اأم

هدئ روع والدك

الذي رباك دوماً منجدا

حرر كتاب امللتقى

يوم ال�سفاعة اأجمدا

رحماك ربي بالفتى

يف املنتهى واملبتدا.

يف ذكرى �ل�سهادة

بالروح

بلللللللللللاللللللللللللروح بلللللللاللللللللدم

بللللللالللللللقلللللللللللللب بلللللاحللللللب

ورجللللللللللللللللالللللللللللللللللنللللللللللللللللا

وجللللللللللللللللللللللللبللللللللللللللللللللللللال

اأنلللللللللللللللللللللللللهلللللللللللللللللللللللللار

واحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرف

نلللللفلللللديلللللك يلللللللا للللبلللنلللان

بللللللالللللللعللللللزم واالميلللللللللللللان

حتللللللللللمللللللللللي احلللللللللمللللللللي

تلللل�للللسللللمللللخ بللللاللللل�للللسللللمللللا

را�لللللللللسلللللللللملللللللللا اهلل 

�للللللسللللللغللللللل جلللللللللدودنلللللللللا

بللللالللللروح بللللالللللدم نلللفلللديلللك يللللا لللبللنللان

تلللللللللبلللللللللدر حلللللللللللللللللى وملللللللللرجلللللللللان

وملللللللللللا بلللللتلللللللللللتلللللوي االأغلللللل�للللللسللللللان

حللللللللللامللللللللللي ربللللللللللللللللي لللللللبللللللنللللللان

بللللالللللروح بللللالللللدم نلللفلللديلللك يللللا لللبللنللان

واللللللللللللللللللللللللللنلللللللللللللللللللللللللار

واللللللللللللللللللللللللريلللللللللللللللللللللللح

واجلللللللللللللللليللللللللللللللل�لللللللللللللللس

ملللللللللللللللللللللا يلللللللللللهلللللللللللاب

كلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاالرز

�لللللللسللللللليلللللللاج حللللللللدودنللللللللا

تللللللخلللللل�للللللسللللللى علللللللودنلللللللا

درعلللللللللللللللللك يللللللللللا وطلللللللن

ملللللللللللن كلللللللللللرت املللللللحللللللن

يللللل�لللللسلللللهلللللدللللللو الللللللزمللللللن

�لدكتور �أمني حممد م�سلماين

�لللللسلللللرخلللللة اهلللللللتلللللللزت اإللللللللهلللللللا جللللبللللال

مللللللللللا �للللسللللمللللعللللتللللا رتللللللللللللللاح الللللللبللللللال

ملللللللن عللللللرقللللللو بللللللللللللريوي الللليللل�لللسلللملللني

بلللليلللل�للللسللللمللللد بللللاجلللللبللللهللللة وملللللللللا يلللللللني

امللللللللللللغلللللللللللور بللللللللللاأر�للللللللللسللللللللللي بللللللللدو

مللللللللن الللللللللنللللللللاقللللللللورة حلللللللللد الللللنللللهللللر

مللللللللللغللللللللللوار بلللللليللللللتللللللحللللللدى اللللللقلللللهلللللر

يللللللللللا وطللللللللنللللللللي فللللللليلللللللك املللللللللغللللللللوار

رجلللللللللللفلللللللللللوا مللللللنللللللهللللللا االعللللللللللللللللللادي�سرخة مغو�ر

�للللللللسللللللللرخللللللللة مللللللللللللغللللللللللللوار بللللللللللللالدي

الللللللبلللللليللللللفللللللتللللللح علللللللللللا للللللللللروابلللللللللي

تللللللليلللللللنلللللللاملللللللوا علللللللليللللللللون حلللللبلللللابلللللي

يللللللبللللللقللللللى احللللللللللللللللللللم الحلللللللللفلللللللللادي

كلللللللللل �للللللسللللللرب بللللللللاأر�للللللللسللللللللي علللللنلللللدو

ويللللللغللللللفللللللى امللللللللللللللوت علللللللللللللى زنللللللللدو

هلللللللللللللو للللللللللبلللللللللكلللللللللرا اللللللللللللللللللللللللللزوادي

وللللللللللللون الللللل�لللللسلللللملللللرة الللللللعللللللا خلللللدو

ورتللللللللللللللللو مللللللللللن حللللللقلللللللللللللة جلللللللدو

زرار زرار  دم  ور�لللللللللسلللللللللة 

تلللللفلللللتلللللح علللللللللللللللللدروب االحلللللللللللللللرار

عمر �سبلي
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�سامي �لرت��س

مهداة اىل روح العريف ال�سهيد 

علي عدنان القادري 

يف الذكرى ال�سنوية االأوىل 

ال�ست�سهاده



يللللا جلليلل�للسللنللا يللللا �لللسلللملللوخ اأ�لللسلللطلللورة

اإ�لللسلللملللك علللللللى كلللفلللوف امللللجلللد ربللليلللان

حلللللريان وقللللللف  ِفلللللكلللللري  ملللدبلللحلللك  َع 

للللَور تللللا اإر�لللسلللملللك قلل�للسللدان جللبلللللك �للللسُ

ر�للسللمللتللك �للسللبلليللة مللللن علللملللر نلليلل�للسللان

فلللنلللان را�لللللسلللللَملللللك  يل  جَملللللللد  لللللوحللللة 

الللريلل�للسللة جنلللابلللت ملللن رمللل�لللس �للسللهللران

وعلللطلللر الللللفللللدى �لللسلللايلللر نلللغلللم هلللربلللان

واللللللللي �للسللحللر �للسللفللح الللللّربللللع اإنلل�للسللان

خيطان الللتلل�للسللحلليللة  كللرامللتللي،  قللمللا�للسللك 

االوطللللللان مللتلللللك  �للللسللللورة  دون  وملللللن 

�للسللللليللمللان الللللقللللائللللد  زال  ملللللا  للللكلللن 

لوحة جمد

حملللفلللورة اللل�للسللملل�للس  قلللر�لللس  جلللبلللني  َع 

وروحللللللللللك بلللللتلللللوب اللللللعلللللز ملللغلللملللورة

لللللوب اخلللللليلللللال علللملللللللت كلللللللزدورة و�لللللسَ

�لللللسلللللورة تللللطللللل وتلللخلللتلللفلللي �للللسللللورة

مللللللزّنللللللر عللللللللليللللك الللللللعللللللّز تللللنللللورة

مبلللعلللر�لللس كللللنللللوز الللللللللرب حمللل�لللسلللورة

نللغللملل�للسللت بللللجللللرح بلللللللللون ملللنلللتلللورة

ملل�للسللحللورة ربللللللوع  لللفلللح  �لللسَ َع  يللغللفللى 

وفللللللللى بلللللدملللللو علللللهلللللود ملللللنلللللدورة

واأللللللللوانلللللللك ملللللن اجلللللللللرح ملللعللل�لللسلللورة

بلللتلللبلللقلللى بلللجلللملللر اللللظلللللللم ملللقلللهلللورة

حللللامللللي ملللل�للللسللللرية جللليللل�لللسلللنلللا بللتللظللل 

ملللنللل�لللسلللورة لللللبللللنللللان  اأرز  رايللللللللللة 

�لرقيب

ب�سام �سعيب

يلللا جملللللة اجللليلل�للس الللعللقللل فلليللِك انللغللرم

عللللليللِك عللليلللون اللل�للسللاهللرة نللخللبللة ِهللمللم

كلللل �للسللخلل�للس فلليللك �للسللاهللم ودربلللللك ر�سم

بلليلل�للسللتللحللقللوا اللل�للسللكللر ملللن كلللل الللوطللن

يللللا جلليلل�للسللنللا بلللكلللل حملللنلللي وفلللاجلللعلللة

وبللللبللللالدنللللا كللللل االأيلللللللللللادي الللطللامللعللة

اإنللللللْت الللبللطللولللة والللبلل�للسللالللة الللرائللعللة

الوطن واأر�للللس  بللالللبللارد  ا�ست�سهدوا  اللللللي 

كلمة و�سيف

دنلللليللللة ثلللقلللافلللة عللللامللللة خللللزنللللة قلليللم

القلم واأهلللللل  ومللعللرفللة  ِفللكللر  اأهللللل  ملللن 

وِحكم وعلللي  مللن  ت�سوير  مللن  للعللر  �للسِ مللن 

الللوطللن ويللل�لللسلللون  اجللليلل�للس  يللخلللللي  اهلل 

بللتللبللقللى اإنلللللْت �للسللبللاْق للللو اللللواجلللب دعللا

تلل�للسللديللت اإللللهلللا بلللحلللزم ملللاتلللْت راكللعللة

نلل�للسللرك ملل�للسللح فلليللنللا الللعلليللون الللدامللعللة

م�سع�سعة بلل�للسللمللانللا  كلللواكلللب  بلليللبللقللوا 

جرج�س فرحات - ال�سواليق - جزين

العظيم لللبللنللان  جلليلل�للس  يلللا  مللعللك  قلللللبللي 

يلللللا عللللمللللاد اجللللليلللل�للللس يلللللا اأنللللللللللزه علللملللاد

رّبللللليلللللت جللليللل�لللس اآمللللللللن بللللحللللق اجلللللهللللاد

كلللل جلللنلللدي و�لللسلللابلللط ا�للسللتلل�للسللهللد بللالللقللتللال

الن�سال هلللوي  والللتلل�للسللحلليللي  اللل�للسللرف  هلللوي 

كللبللري جملللللللدك  �للللسللللو  االرز  �لللسلللهللليلللد  يلللللا 

يلللرحلللملللك اهلل  اجللللليلللل�للللس  �لللسلللهللليلللد  يللللللا 

ا�للسللتللبلل�للسلللللو يف مللوقللعللك اأ�للللسللللود  ويللللرحللللم 

يا جي�س لبنان 

�لعظيم

حللللامللللل لللللللللللواءك قللللائللللد جملللللللرب حللكلليللم

بللللللاحلللللللزم واالميللللللللللللان انللللللقللللللذت الللللبللللالد

م�سري وحلللللللدة  يف  امللللللللوت  بللليلللخلللاف  مللللا 

ملللتلللل بلللللدر اللللللللي �لللسلللوى بللللليللل اإكلللتلللملللال

ربللللللو كبري علللنلللد  املللللجللللد  علللريللل�لللس  هللللللوي 

اللللكلللبلللري ودارا  ا�للللسللللكللللنللللدر  جملللللد  فلللللللاق 

مللللا اأ�للللسللللرفللللك مللللا اأنلللبلللللللك مللللا اأكللللرمللللك

ويللللرحللللم االأ�لللللسلللللراف عللللا ملللدبلللح الللتللحللريللر

اجلي�س  بانت�سار  االحتفاء  فرحة  يف 

نقف  املنظم  االرهلللاب  على  اللبناين 

ارتفعوا  الذين  �سهدائنا  الأرواح  باحرتام 

دفاعاً عن لبنان االأر�س والكرامة وال�سعب، 

وذوداً عن هيبة الق�سم الذي اأ�سبح قالدة 

عّز يف عنق كل لبناين.

�ساحة  يف  اجلي�س  �سهداء  تكرمي  اإن 

فوؤاد  الرئي�س  اللبناين  اجلي�س  موؤ�س�س 

اللحظة...  مهابة  اىل  يدعونا  �سهاب، 

ويدفعنا اىل عقد العزم على اأن نكون كلنا 

�سهداء يف �سبيل اأن يبقى وطننا عالمة 

ان�سانية وح�سارية يفخر بها اجلميع.

اىل  تدفعنا  اللل�للسللهللداء...  م�سيلرة 

نحن  وكم  للبنان؟  قدمنا  ماذا  الت�ساوؤل: 

عر�س  يف  ال�سهادة  قد�سية  اأمللام  �سغار 

البطولة.

الكرامة  مهرجان  يف  املغرتبني  كلمة 

العزاء.  من  واأبلغ  الرثاء  من  اأبعد  هي 

ور�سالته  باجلي�س  نللوؤمللن  اأنللنللا  كلمتنا 

ور�سوليته.

نقول:  وعائالتهم  ال�سهداء  اأهايل  واىل 

اأنتم اأمانة يف �سمري كل لبناين.

�ملهند�س �لبري مرت

ابو ظبي

مبنا�سبة تكرمي �سهداء اجلي�س

قالدة عّز
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من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •
الدرجة الف�سية.

من  اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 
الدرجة الثانية.

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

اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مرتني.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
24 مّرة.

مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 
ثالث  االأفلللراد  مدير  تهنئة   •

مرات.

وتدريبية  درا�سية  دورات  تابع   -

يف الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

غازي  العقيد  اجلي�س  قيادة  نعت 

تويف  الذي  عويدات  ريا�س  حممد 

بتاريخ 2007/11/14.

 -  1957/3/15 مللواللليللد  مللن   -

�سحيم - ال�سوف.

تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  تطوع   -

�سابط بتاريخ 1978/6/12.

من  اعتباراً  مللالزم  لرتبة  رقللي   -

الرتقية  يف  وتلللدّرج   1981/8/1

حللتللى رتللبللة عللقلليللد اعللتللبللاراً من 

.2002/7/1

- حائز: 

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

من  اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 
الدرجة الثالثة.

�لعقيد غازي حممد ريا�س عويد�ت

الوطني من رتبة فار�س.

من  اللبناين  اال�ستحقاق  • و�سام 
الدرجة الثالثة.

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •

الدرجة الف�سية.

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
 13 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 

مّرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
درا�للسلليللة  دورات  تللابللع   -

اللللداخلللل  يف  وتلللدريلللبللليلللة 

واخلارج.

وللله  مللتللاأهللل   -

ولدان.

املتقاعد  الرائد  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  تللويف  اللللذي  املللري  مقبل 

.2007/11/2

 -  1950/5/7 مللواللليللد  ملللن   -

القنطرة - ق�ساء عكار.

تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  تطوع   -

الرتباء  مدر�سة  يف  واأُحللللق  رتيب 

اعتباراً من 1968/11/15.

من  اعللتللبللاراً  مللالزم  لرتبة  رقللي   -

1983/8/31، وتدّرج يف الرتقية 

من  اعللتللبللاراً  رائلللد  رتللبللة  حتى 

.1998/1/1

- حائز:

االأرز  و�لللسلللام   •

�لر�ئد �ملتقاعد مقبل �ملري

يف �سجل اخللود



يف �سجل اخللود

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

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الرابعة الربونزي.

اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
مرات.

 19 اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مرة.

ال�سمال. منطقة  قائد  • تهنئة 
مرتني. اللواء  قائد  • تهنئة 

- متاأهل وله �ستة اأوالد.

عبداهلل  املللعللاون  اجلي�س  قلليللادة  نعت 

تويف  اللللذي  الللدلللوحللي  حمللمللود  حممد 

بتاريخ 2007/11/23.

حكر   -  1966/5/10 مللواللليللد  مللن   -

حانني - ق�ساء عكار - حمافظة ال�سمال.

بللتللاريللخ  اجلللليللل�لللس  يف  تللللطللللّوع   -

.1985/12/1

مديرية   - اللوج�ستي  اللواء  عداد  من   -

امل�ساغل.

- حائز:

احلرب. • و�سام 

املعاون عبداهلل حممد حممود الدلوحي

الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت 

االأول عبدو مرعي  احلالين الذي 

تويف بتاريخ 2007/11/20.

 1962/9/1 مواليد  مللن   -

 - بعلبك  ق�ساء   - يونني   -

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تللطللّوع   -

.1983/8/16

- من عداد لواء امل�ساة العا�سر.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلنوب. فجر  • و�سام 

الوطنية. الوحدة  • و�سام 
التقدير  و�للسللام   •

الع�سكري.

اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
من الدرجة الرابعة الربونزي.

الع�سكرية. • امليدالية 
اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

ثالث مرات.

اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
18 مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله ولد واحد.
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�لرقيب �الأول

عبدو مرعي �حلالين

نعت قيادة اجلي�س 

العريف االأول وليد 

حملللملللد علللبلللداهلل 

الذي تويف بتاريخ 

.2007/11/9

- من مواليد 1969/7/19 

- �سحيم - ق�ساء ال�سوف - 

حمافظة جبل لبنان.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 

.1992/4/9

- من عداد اللواء اللوج�ستي.

- حائز:

الللتللقللديللر  و�للللسللللام   •
الع�سكري الربونزي.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�س مرتني.

قائد  العماد  تهنئة   •
اجلي�س 17 مرة.

- مطلق.

�لعريف �الأول

وليد حممد 

عبداهلل



يف �سجل اخللود

�ملجّند �ملمّددة خدماته 

نايف عطا �حل�سن

نللعللت قلليللادة اجللليلل�للس املللجللّنللد نايف 

بتاريخ  تلللويف  الللللذي  احللل�للسللن  عللطللا 

.2007/10/12

- من مواليد 1987/7/30 - الربغلية.

من  اعلللتلللبلللاراً  اجللليلل�للس  يف  جلللّنلللد   -

اعتباراً  خدماته  ومللّددت   2005/9/12

من 2006/9/22.

اىل  ومف�سول   23 الكتيبة  عللداد  من   -

منطقة اجلنوب.

- عازب.

�جلندي

 كري�ستو جميل ��سطفان

كري�ستو  اجلللنللدي  اجلي�س  قلليللادة  نعت 

بتاريخ  تللويف  اللللذي  ا�سطفان  جميل 

.2007/10/18

- من مواليد 1985/3/29 - حكر ال�سيخ 

طابا - ق�ساء عكار - حمافظة ال�سمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2003/6/2.

- من عداد فوج التدخل الثالث.

- حائز:

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

- عازب.

نللعللت قلليللادة اجللليلل�للس الللعللريللف فللادي 

بتاريخ  تلللويف  الللللذي  اخلللللوري  ادوار 

.2007/10/21

 - رحبة   -  1967/7/17 مواليد  من   -

ق�ساء عكار - حمافظة ال�سمال.

بللتللاريللخ  اجلللليللل�لللس  يف  تللللطللللّوع   -

.1991/10/1

- من عداد فوج املدفعية الثاين.

- حائز:

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الرابعة الربونزي.

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
 20 اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •

مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله ولدان.

�لعريف 

فادي �دو�ر �خلوري
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ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

با�سكال معّو�س بو مارون

�سهادة حياة

�سيدة منا�سلة ��ستحقت 

لقب زوجة �سهيد، الأنها 

مثله �سّحت بنف�سها من �أجل 

عائلتها ووطنها.

ر�سالة �ل�سهادة �أكملتها 

�ل�سيدة ماري �أ�سعد زوجة 

�ملقدم �ل�سهيد ملحم �أ�سعد 

�لتي حدثتنا عن جتربتها 

بعد ��ست�سهاد زوجها، موّجهة 

ر�سالة �ىل ن�ساء �أخريات 

��ست�سهد �أزو�جهن.

اأنا فخورة ومرتاحة ال�سمر

بعد ربع قرن من ذلك 

اليوم امل�سوؤوم

زوجة �ملقدم �ل�سهيد ملحم �أ�سعد

�لرب موجود د�ئماً

»يف  بالقول:  حكايتها  اأ�سعد  ال�سيدة  بللداأت 

ا�ست�سهد  العام 1983،  اأيلول من  ال�ساد�س من 

زوجي املقدم ملحم اأ�سعد يف حرب اجلبل وكانت 

ويف  بللريوت،  يف  ن�سكن  كنا  كبرية.  الفاجعة 

ككل  اأودعه  وقفت  امل�سوؤوم،  اليوم  ذلك  �سباح 

�سباح مع اأوالدي، اأو�سانا قائالً: »اإنتبهوا. اإذا �سار 

ا�سطاده  القدر  لكن  امللجاأ«.  على  اإنزلوا  ق�سف 

ة مفاتيحو بالباب«. هو، ورحنا ننتظر عبثاً »خ�سّ

كانت امل�سيبة كبرية خ�سو�ساً واأين فقدت والد 

زوجي و�سقيقه يف فرتة ال تتعّدى الثالثة اأ�سهر. 

اأمل  و�سعرت يومها باأنها نهاية العامل حيث ال 

وال رجاء... ففي غم�سة عني اأ�سبحت امل�سوؤولة 

اأوالد   5 عن  الوحيدة 

اأعمارهم بني  تراوح 

اأعي�س مدّللة من  اأن كنت  18 و8 �سنوات، بعد 

ِقبل اجلميع.

�سّليت  مل�ساعدتنا،  دائماً  موجود  الرب  لكن 

رجلّي  على  واقفة  يبقيني  اأن  وطلبت  كثرياً 

قرر  عندما  بللداأّهللا  التي  زوجللي  ر�سالة  الأكّمل 

تاأ�سي�س عائلة يف هذا الوطن.

كما �أر�دنا �أن نكون

وت�سيف قائلة:

بعد امت�سا�سي لل�سدمة رّكزت اهتمامي على 

اليومية طبيعية  اأوالدي وجعل حياتهم  م�سلحة 

اإنني  واأخربتهم:  جمعتهم  االإمكان،  قدر  على 

ر  التح�سّ اإمنا  تعّو�س،  ال  خ�سارة  خ�سرنا  واإياكم 

قدماً  ن�سري  اأن  االأف�سل  بل  �سيء،  يف  ينفع  ال 

ونكون عائلة مّتحدة نحب بع�سنا البع�س، و»اأنا 

�سيء  اأي  لفعل  م�ستعدة  قدامكن« 

من  �سيء  بكل  وللت�سحية  تطلبونه، 

هذا  اأمللام  نّتحد  اأن  فاملهم  اأجلكم. 

احلدث ون�ساعد بع�سنا البع�س لنكمل 

اأن  اأرادنا  كما  ونكون  والدكم،  م�سرية 

نكون«.

حيث  كللبللرياً،  االأوالد  جتللاوب  كللان 

واخلارجية  املنزلية  املهام  توّزعت 

مهمة  منهم  لكل  وكلللان  بينهم، 

وكان  وميوله،  �سخ�سيته  تنا�سب 

�سغري  على  من�سباً  اجلميع  اهتمام 

الذي  والده  حنان  لتعوي�سه  العائلة 

كان متعلقاً به جداً، اأحطناه بالرعاية 

واحلب.

تلك  خالل  و�جهته  �لذي  • ما 
يف  كنت  واأن��ك  خ�سو�ساً  الفرتة 

مرحلة حزن؟

مريحاً،  جواً  الأوالدي  اأّمنت  لقد   -

واأعاملهم  بب�سمة  اأ�ستقبلهم  وكنت 

كنت  لكني  كبريين،  وحللب  بحنان 

كنت  الللتللي  دمللوعللي  عنهم  اأخللفللي 

اأذرفها لوحدي على و�سادتي.

بظروف  مللررت  كثرية  اأحيان  يف 
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قاهرة، عائلية اأو اإقت�سادية واأخرى 

عامة ومتعلقة مب�سري الوطن، من 

احلروب اىل التهجري واخلوف الذي 

ع�سناه معاً متكاتفني مت�سامنني 

يجمعنا والد ا�ست�سهد الأجل وطنه، 

وقّدم حياته دفاعاً عن بقائه.

تابعن الر�سالة والن�سال

فجعت  وجيزة  فرتة  • منذ 
�أفر�دها  �أحد  مبوت  عائلة   168

تقول  م���اذا  اإب���ن(،  اأخ،  )اأب، 

�سهيد  كزوجة  االأ�سعد  م��اري 

ملثيالتها �ليوم؟

- اأقول لهن: اأننت اليوم رازحات 

اأنها  تللظللن  قللد  م�سيبة  حتللت 

النهاية، لكن حتّلني باالأمل الأن هذه اأمنية اأزواجكن 

اإهتممن  به.  اأن تقمن  اأرادوكن  ما  وهذا  ال�سهداء، 

بداأتن  التي  العائلية  الر�سالة  واأكِملن  باأوالدكن 

فهذا  الزاوية،  يف  تتقوقعّن  وال  تياأ�سن،  ال  بها. 

وقت العمل والتحّرك للحفاظ على العائلة موّحدة 

ة وال ينق�سها �سيء.  ومرتا�سّ

البيت،  اأ�سا�س  االأم  الأن  وتقَوين  ونا�سلن  كافحن 

ينبغي  وعليه  العائلة.  تنه�س  اأكتافها  وعلى 

تتطلبه  ما  قدر  على  وقوية  �سلبة  اأماً  تكون  اأن 

الظروف ال�سعبة التي تهّز البيت يف اأحيان كثرية.

وعن املرحلة ال�سعبة من تاريخنا اأقول اإن جراحنا 

تتبل�سم عندما نرى اأن وطننا بداأ يتعافى، وحني 

نعلم اأن الن�سال ال يزال م�ستمراً ودماء �سهدائنا مل 

تذهب �سدى بل كل قطرة منها �سقطت ليندمل 

جرح يف خا�سرة الوطن الذي يبقى املهم واالأهم 

يف حياة كل لبناين اأ�سيل.

فخورة

الت�سحية؟ هذه  من  ح�سدته  الذي  • ما 
اليوم  زوجي،  رحيل  على  �سنة   24 مرور  بعد   -

وتعّلموا  كربوا  الذين  اخلم�سة  بللاأوالدي  فخورة  اأنا 

مي�سال  فمن  هللامللة.  منا�سب  يف  وتللوّظللفللوا 

اىل  الزراعية  املهند�سة  تريز  اىل  املهند�س 

باأ�سعد  مللروراً  العامة،  بال�سحة  املتخ�س�سة  غادة 

اآخر العنقود  املتخ�س�س باإدارة االأعمال و�سوالً اىل 

والية  يف  يعمل  والللذي  املتخّرج  الطبيب  عللادل 

نيويورك.

كما اأفتخر باأحفادي الت�سعة الذين اأتفاعل معهم 

خالل  ح�سورهم  اأنتظر  والذين  االنرتنت  عرب  دوماً 

مو�سم ال�سيف الأراهم، وال اأ�سبع منهم اأبداً.

كّر�ست حياتي لعائلتي وقّدمت الغايل والنفي�س 

الإ�سعادهم، وح�سدت عائلة متما�سكة متكاتفة على 

الرغم من اأن الظروف االقت�سادية واالأمنية اأبعدت 

غالبيتهم عن الوطن، لكننا نبقى عائلة مت�سامنة 

منت�سرة يف اأنحاء العامل.

لو كان �لنهار �أطول

كيف  �سغارك«  »طار  �أن  وبعد  �ليوم   •
متالأين هذ� �لفر�غ �لذي �أحدثوه برحيلهم؟

اأ�ستطيع  وال  اأنا امراأة عملية وديناميكية جداً   -

بعمل  اأقللوم  اأن  دون  من  واحللدة  دقيقة  اأجل�س  اأن 

و�سنع  اخلياطة  اإتللقللاين  اىل  فاإ�سافة  مفيد، 

املالب�س ال�سوفية، اأتعّلم حالياً فن الف�سيف�ساء الأنه 

ي�ستهويني منذ مدة طويلة.

بعد اأن اعتمد اأوالدي االأربعة الكبار على اأنف�سهم 

ال�سغري  اإبني  مع  بقيت  ايّل،  بحاجة  يعودوا  ومل 

االنكليزية.  اللغة  لدرا�سة  كتباً  اأهلللداين  الللذي 

عودتي  عند  و�سعرت  الدرا�سة  على  فانكببت 

علم  بدرا�سة  اأهتم  رحت  بعدها  كبري.  بفخر  اليها 

الكومبيوتر، والر�سم، ومن بعدها اللغة اال�سبانية.

ال�سعر،  فكتابة  االأكلللرب  و�سغفي  هوايتي  اأمللا 

ال�سفر«  كتاب بعنوان »حقيبة  و�سيكون يل قريباً 

وهو من وحي احلياة الواقعية.

جمال  يف  اأي�ساً  نا�سطة  اأنك  نعلم   •
�الأعمال �خلريية و�الجتماعية؟

خريية  االأوىل  جمعيتني،  اىل  انت�سبت  لقد   -

عموماً  بامل�سنني  تهتم  اجتماعية  والثانية 

اأحللارب  اخل�سو�س.  وجلله  على  منهم  باملهملني 

الوحدة بالعمل املتوا�سل، واأقول دائماً ليت النهار 

اأطول ب�ساعتني بعد كي اأقوم بعمل مفيد اآخر، الأن 

�سعاري اأن اأنفع واأعطي واأجاهد على مدار ال�ساعة.

امل�سرة  ه��ذه  بعد  النهاية  يف   •
ملاري  االأ�سعد  م��اري  تقول  م��اذا  الطويلة 

�الأ�سعد؟

ال�سمري الأنك عملت  اأقول لها: نامي مرتاحة   -

تتلكاأي  اأو  تتاأخري  ومل  عمله  با�ستطاعتك  ما  كل 

ب�سيء. اإم�سي مرفوعة الراأ�س الأنك حافظت على 

بّر  اىل  واأو�سلتهم  جيداً،  اأوالدك  وربيت  القيم  كل 

االأمان. 
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ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

بطاقة ريا�سية

ر�ي با�سيل بطلة 

ريا�سية يف لعبة 

�لرماية على �الأطباق. 

حائزة �مليد�لية 

�لربونزية يف 

بطولة �لعامل 2007، 

و�مليد�لية �لذهبية 

يف دورة �الألعاب 

�لريا�سية �لعربية 

�حلادية ع�سرة �لتي 

جرت موؤخر�ً يف م�سر.

با�سيل �لتي قّدمت 

ميد�ليتها يف بطولة 

�لعامل �ىل قائد �جلي�س 

�لعماد مي�سال �سليمان، 

�أهدت فوزها �ىل �سهد�ء 

�جلي�س. هنا حديث 

حول م�سو�رها يف عامل 

�لريا�سة.

بد�ية �مل�سو�ر

الرماية  ريا�سة  با�سيل  راي  بداأت 

الثامنة،  �سن  يف  االأطللبللاق  على 

الذي كان رامياً  بت�سجيع من والدها 

عدة  يف  و�سارك  االإحتللاد  فريق  يف 

مباريات حملية وعربية.

جمرد  الريا�سة  هذه  كانت  بداية 

هواية بالن�سبة اىل راي ومل ت�سبح 

اإحرتافاً حتى �سن اخلام�سة ع�سرة.

با�سيل:  تقول  الللفللرتة  تلك  عللن 

حملية،  مباريات  يف  اأوالً  �ساركت 

�ساركت  ع�سرة  ال�ساد�سة  �سن  ويف 

بطولة  اأبرزها  عربية  بطوالت  يف 

 ،2004 اجلزائر  يف  العربية  الللدول 

الذهبية  امليدالية  نلت خاللها  التي 

لفوزي يف املرتبة االأوىل.

حيث  الللبللطللوالت  بعدها  تتالت 

يف  الدولية  امل�ساركة  اىل  انتقلت 

وربحت  العامل  وكاأ�س  العامل  بطولة 

العامل  كاأ�س  يف  الف�سية  امليدالية 

للدول االإ�سالمية يف اإيران 2005.

اأهدت 

ميداليتها 

اىل

�سهداء 

اجلي�س

على �الأطباق يف لبنان 

ما زال�ت ذك�ورية الطابع

ال�سائ��رة اىل  راي با�سي��ل 

و�ثقة بخطو�ت  �الأوملبياد 

�جلي�س - �لعدد رقم 270/269

136



�جلي�س - �لعدد رقم 270/269

137

فيها،  �ساركت  التي  البطوالت  اآخر 

بطولة العامل التي جرت يف قرب�س 

دولة  اأيلول 2007 مب�ساركة 76  يف 

لفوزي  الربونزية  بامليدالية  وفزت 

باملرتبة الثالثة.

االألللعللاب  دورة  يف  �للسللاركللت  كما 

يف  جللرت  التي  العربية  الريا�سية 

الثاين  ت�سرين  منت�سف  يف  م�سر 

.2007

على  ال��رم��اي��ة  لعبة  ���ض��روط  ع��ن 

االأطباق تقول راي:

لي�س من عمر حمدد لهذه اللعبة. 

وبع�س  الرتكيز  هو  فقط  املطلوب 

التمرين  اىل  اإ�سافة  البدنية،  القوة 

املكثف ما قبل املباراة.

لتمرين  تخ�سع  اأنها  اىل  واأ�سارت 

ملدة �ساعتني على مدى خم�سة اأيام 

�سبعة  طوال  واأحياناً  االأ�سبوع،  يف 

اإحدى  ت�سبق  التي  الفرتة  يف  اأيام 

البطوالت.

يف طريقها

�ىل �الأوملبياد

بالن�سبة اىل اأهدافها وطموحاتها، 

يف  اال�سرتاك  هدفها  اأن  راي  توؤكد 

م�سرية  االأوملبية،  االألعاب  بطولة 

املراتب  اإحلللدى  يف  الللفللوز  اأن  اىل 

اآ�سيا  بللطللولللة  يف  االأوىل  اللل�للسللت 

مينحها بطاقة التاأهل للم�ساركة يف 

االألعاب االأوملبية.

لتمارين  حالياً  تخ�سع  فهي  لذلك 

هذه  يف  امللل�للسللاركللة  قبل  مكثفة 

الكويت  يف  �ستقام  التي  البطولة 

يف كانون االأول 2007.

لبنان،  يف  الريا�سيني  رعاية  عن 

قدر  ي�ساعد  االإحتلللاد  اإن  راي  تقول 

التمارين  تكاليف  ولكن  االإمللكللان، 

اىل  بالن�سبة  بللاهللظللة  واللل�للسللفللر 

على  يتولونها  الذين  الريا�سيني 

ميثلون  كللانللوا  واإن  حتى  عاتقهم 

لبنان يف اخلارج.

بدعم  اللبنانية  ال�سابة  وطالبت 

امللل�للسللوؤولللني واللللللجللنللة االأوملللبلليللة 

يظل  لكي  لبنان،  يف  للريا�سيني 

لديهم الدافع والقدرة على املتابعة 

واالإ�ستمرار.

اىل  نلللللداًء  راي  وجللهللت  خللتللامللاً 

لبنان  يف  االإنلللللاث  الللريللا�للسلليللات 

لت�سجيعهن على امل�ساركة يف لعبة 

التي ما تزال  االأطباق  الرماية على 

تتخذ الطابع الذكوري يف وطننا.

قائد  اىل  بال�سكر  توجهت  كما 

اجلي�س الذي اأتاح لها فر�سة التمرين 

يف النادي الع�سكري يف جونيه.



العريف  اأحلللللرز 

الدركو�سي  اأحمد 

نعمة  بيا  وماريا 

لبنان  »عرب  من 

لعدائي الطرق« 

بللطللولللة �للسللبللاق نلل�للسللف مللاراتللون 

مل�سافة 21.1 كيلومرتاً بني بريوت 

والك�سليك، واأحرز اجلندي االأول حممد 

»نادي  من  م�سّلم  وغلوريا  عجمي 

الع�سرة  �سباق  بطولة  اجلمهور« 

والك�سليك،  ال�سبية  بني  كيلومرتات 

»نايك«  �سركة  نظمتهما  اللذين 

املن�سرم،  االأول  ت�سرين  �سهر  خالل 

بالتعاون مع االحتاد اللبناين الألعاب 

ال�سباق  يف  �للسللارك  وقللد  الللقللوى. 
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ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ريا�سية

�سباق ن�سف ماراتون بريوت 

- الك�سليك ل�سركة »نايك«

�لعريف �أحمد �لدركو�سي 

وماريا بيا نعمة

يف �ملركز �الأول

حتت �سعار »يال نرك�س« نّظمت جمعية بريوت 

�سباق  التوايل  على  اخلام�سة  ولل�سنة  ماراتون 

 ،2007 للعام  الللدويل«  ماراتون  بللريوت  »بلوم 

مب�ساركة حواىل 30 األف عداء وعداءة من 65 دولة 

عربية واأجنبية ومن خمتلف االأعمار.

ح�سر ال�سباق ممثل قائد اجلي�س العماد مي�سال 

�سليمان، املقدم بالل ال�سوا، ممثل رئي�س بلدية 

ع�سو  العري�س،  املنعم  عبد  املهند�س  بللريوت 

جمل�س  رئي�س  خللوري،  طللوين  البلدي  املجل�س 

�سعد  احلللدث  راعللي  واملهجر  لبنان  بنك  اإدارة 

ال�سيدة  ماراتون  بريوت  جمعية  رئي�سة  االأزهري، 

مي خليل، امل�ست�سار الرتبوي يف املركز الثقايف 

اللبناين  االحتللاد  رئي�س  غيار،  دوين  الفرن�سي 

الألعاب القوى االأمري عبداهلل �سهاب، نائب رئي�س 

ممثل  ميللوت،  نبيل  القائد  لبنان  ك�ساف  احتللاد 

جمعية  ممثلة  كللزمللا،  حممد  الغبريي  بلدية 

رئي�س  بول�س،  روزي  اللبناين  االأحمر  ال�سليب 

جمعية عدائي الطرق يف بريطانيا بيل رينولدز، 

امل�سوؤول التنظيمي ل�سباق وار�سو اأريك ترونينا، 

رئي�س �سركة »�سبورت اإيفينت�س« يف م�سر جا�سر 

العرب  ال�سفراء  العديد من  ريا�س، باال�سافة اىل 

لبنان  اىل  ح�سرت  اأجنبية  و�سخ�سيات  واالأجانب 

للم�ساركة يف  خ�سي�ساً 

احلدث.

ال�سباقات  �سارك يف 

علللللللداوؤون حمللرتفللون 

وريلللا�لللسللليلللون هلللواة 

ومواطنون  وع�سكريون 

اىل  بللللاال�للللسللللافللللة 

ومعاقني.  مقعدين 

ال�سباق  ق�سم  وقلللد 

اأبرزها  �سباقات،  اىل 

�للسللبللاق املللللاراتللللون 

 42.195 مللل�للسللافللة 

كلم، و�سباق الل10 كلم للرجال وال�سيدات و5 كلم 

للفئات العمرية ما بني 17 و19 �سنة، ف�سالً عن 

�سباقني للمقعدين.

وقد متيز ال�سباق هذه ال�سنة باعتماد م�سارين: 

للماراتون،  )�ساتيال(  ق�سق�س  منطقة  من  االأول 

ل�سباقي  )املللرفللاأ(  حلو  �سارل  جللادة  من  واالآخللر 

الع�سرة واخلم�سة كيلومرتات.

والعبو  وك�سفية  مو�سيقية  فرق  احلدث  واكبت 

الدكوانة  بادي«  »غولدن  نادي  من  وتر�س  �سيف 

البرتون.   - الفولكلورية  »تللروبللادور«  وفللرقللة 

تاأمني  الللداخلللللي  االأملللن  وقللوى  اجلي�س  وتللوىل 

ميثلون  متطوع  األفي  نحو  توزع  بينما  النظام 

احتاد  لواء  حتت  املن�سوية  الك�سفية  اجلمعيات 

ك�ساف لبنان على مفارق الطرق ف�سالً عن فرق 

اأن�سد  االنطالق  وقبل  اللبناين.  االأحمر  ال�سليب 

الن�سيد  النور  عبد  غربيال  ال�سيد  مع  احل�سور 

الوطني اللبناين. 

املاراتون  ل�سباق  اللبنانية  النتائج  �سجل  يف 

عوا�سة  ح�سني  االأول  العريف  فاز  كلم   42.195

خدماته  املمددة  املجند  تاله  االأول،  املركز  يف 

عمر عي�سى يف املركز الثاين والرقيب عمر عبد 

اللطيف يف املركز الثالث.

باأق�سامه  لل�سباق  الر�سمية  النتائج  وهنا 

الثالثة:

)رجال(: كلم   42.195 �ملار�تون  • �سباق 
بتوقيت  ايالن�سو  تامرات  االأثيوبي  االأول:   -

»بلوم بريوت ماراتون« 

الدويل »يال نرك�س«

�لع�سكريون طليعة 

�للبنانيني و�الأثيوبيون 

طليعة �الأجانب
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2.19.46 �س.

بتوقيت  كوينو  ديڤيد  الكيني  الللثللاين:   -

2.21.51 �س.

بيليتي  ييلما  ابللراهللام  االأثيوبي  الثالث:   -

بتوقيت 2.21.54 �س.

)�إناث(: كلم   42.195 �ملار�تون  • �سباق 
بتوقيت  جيميليو  اداني�س  االأثيوبية  االأوىل:   -

2.41.24 �س.

ريغي�سا  مي�سرييت  االأثلليللوبلليللة  الثانية:   -

بتوقيت 2.48.52 �س.

- الثالثة: االأثيوبية ايتافرياهو غيتاهو بتوقيت 

2.55.14 �س.

�للبنانيات: �ل�سيد�ت  • فئة 

بيا  ماريا  االأوىل:   -

عرب  جمعية  من  نعمة 

الطرق  لعدائي  لبنان 

 3.20.53 بتوقيت 

�س.

مي  اللللثلللانللليلللة:   -

زيدان من جمعية عرب 

الطرق  لعدائي  لبنان 

 3.43.04 بتوقيت 

�س.

اولللغللا  الللثللالللثللة:   -

عرب  جمعية  من  طراد 

الطرق  لعدائي  لبنان 

 3.48.41 بتوقيت 

�س.

• �ملقعدون:
اللبناين  االأول:   -

بتوقيت  معلوف  ادوار 

1.16.07 �س.

- الللثللاين: االأملللاين 

فيكو مركالين بتوقيت 

1.21.08�س.

بتوقيت  النللغ  توما�س  االأمللللاين  الللثللالللث:   -

1.22.00�س.

)رجال(: كلم   10 • �سباق 
بتوقيت  رزق  اأبللو  حممود  االردين  االأول:   -

32.32 د.

بتوقيت 34.08  ن�سر  العريف مالك  الثاين:   -

د.

بتوقيت  دركو�سي  حممد  العريف  الثالث:   -

34.09 د.

)�إناث(: كلم   10 • �سباق 
غاي  فرن�سي�س  الربيطانية  ال�سفرية  االأوىل:   -

بتوقيت 46.19 د.

- الثانية: ميلي�سا رزق بتوقيت 47.37 د.

- الثالثة: يا�سمني حبيق بتوقيت 48.00 د.

)ذكور(: كلم   5 • �سباق 
* فئة 9 - 10 �سنو�ت:

- االأول: انطوان نا�سيف بتوقيت 24.06 د.

- الثاين: جاك طوما�س بتوقيت 24.23 د.

- الثالث: �سيد زعرت بتوقيت 25.10 د.

* فئة 11 - 12 �سنة:

- االأول: اأجمد نون بتوقيت 21.03 د.

- الثاين: مكرم �ساهني بتوقيت 21.43 د.

- الثالث: اآالن داغري بتوقيت 21.58 د.

* فئة 13 - 14 �سنة:

- االأول: علي جا�سم بتوقيت 17.45 د.

- الثاين: مهدي ح�سان بتوقيت 18.50 د.

- الثالث: جوزف م�سلم بتوقيت 19.53 د.

* فئة 15 - 17 �سنة:

- االأول: اأحمد غالية بتوقيت 18.27 د.

- الثاين: ب�سام خوري بتوقيت 18.57 د.

- الثالث: جاد طبارة بتوقيت 19.18 د.

)�إناث(: كلم   5 • �سباق 
* فئة 9 - 10 �سنو�ت:

- االأوىل: بولني ترك بتوقيت 23.51 د.

- الثانية: اأريج هدرج بتوقيت 24.12 د.

- الثالثة: هبة طه بتوقيت 24.35 د.

* فئة 11 - 12 �سنة:

- االأوىل: جويل فغايل بتوقيت 23.40 د.

- الثانية: األ�سا غاريو�س بتوقيت 24.04 د.

- الثالثلة: كري�ستيلل دروبي بتوقيت 27.10د.

* فئة 13 - 14 �سنة:

- االأوىل: �سارة عوايل بتوقيت 21.33 د.

- الثانية: نور اخلليل بتوقيت 23.23 د.

- الثالثة: األ�سا خوري بتوقيت 25.24 د.

* فئة 15 - 17 �سنة:

- االأوىل: اأ�سيل ب�سمة بتوقيت 21.17 د.

- الثانية: منال طيار بتوقيت 23.30 د.

- الثالثة: لورا فالحة بتوقيت 24.10 د.

عدائني  جانب  اىل  اجلي�س  منتخب 

من عدة اأندية.

على  جلللاءت  الع�سكريني  نتائج 

النحو االآتي:

)ذكور(: كلم   10 • �سباق 

من  عجمي  حممد  االأول  اجلندي   -

لواء امل�ساة الثاين، االأول.

- العريف اأحمد الدركو�سي من لواء 

احلر�س اجلمهوري، الثاين.

لواء  مللن  مرتا  نقوال  الرقيب   -

احلر�س اجلمهوري، الثالث.

)ذكور(: كلم   21.1 • �سباق 
18 - 34 �سنة:

الدركو�سي  اأحمد  العريف  االأول:   -

من لواء احلر�س اجلمهوري.

الثاين: املجند عمر عي�سى من   -

فوج املدرعات االأول.

35 - 39 �سنة:

- العريف االأول عمر عبد اللطيف، 

االأول.
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كاأ�س �لن�سر للجي�س �للبناين

منتخب �جلي�س يفوز ببطولة �سيف �ملبارزة

الن�سر  »كاأ�س  اجلي�س«  و»اأ�سدقاء  الريا�سي  بللادي«  »الغولدن  نادي  نظم 

للجي�س اللبناين« على ملعب جمّمع مي�سال املر الريا�سي - نهر املوت.

العماد قائد اجلي�س، ورئي�س  ال�سوا ممثالً  االحتفال املقدم بالل  �سارك يف 

االجتماعية  ال�سخ�سيات  من  وعدد  خليل  مارون  ال�سيد  بادي«  »الغولدن  نادي 

لعبة  يف  اجلي�س  منتخب  لفريق  ريا�سية  عرو�س  تخلله  وقد  والريا�سية. 

التايكواندو وعرو�س لفريق االحتاد يف األعاب: الكيك بوك�سينغ، اجلودو، الكونغ 

وعزفت مو�سيقى  االأبي�س.  ال�سالح  بادي« يف  »الغولدن  ولفريق  والو�سو  فو 

اجلي�س اأنا�سيد وطنية وع�سكرية.

ال�سيد مارون خليل األقى كلمة اأ�سار فيها اىل اأن »احل�سور اليوم، اأتى ليفرح 

بن�سر اجلي�س وو�سع االإمكانات يف خدمته. على اأمل اأن يب�سط اجلي�س �سلطته 

واأن  اأبنائه  واحلامي جلميع  ال�سياج  واأن يبقى  اللبنانية  االأرا�سي  كامل  على 

يبقى ال�سد املنيع يف وجه االإرهاب والت�سلط«.

�سللالح  بطولة  يف  اجليلل�س  فريق  �سللارك 

ل�سهللداء  وفلاًء  اأقيلمت  التي  املبارزة  �سيللف 

اإميل  العماد  الرئي�س  جمّمع  يف  وذلك  اجليلل�س 

الع�سكريون  واأحلللرز  الع�سكري،  الريا�سي  حلللود 

املراكز االأوىل.

اأما النتائج فجاءت على النحو االآتي:

لواء  من  اأحمد  علي  حممود  االأول  الرقيب   -

امل�ساة الثامن، االأول.

- العريف االأول �سفيق اخلوري من لواء امل�ساة 

التا�سع، الثاين.

التدخل  اجللبوط من فوج  زياد  الأول  الرقيب   -

الثالث، الثالث.



�سليمان  مي�سال  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

ممثالً بالعقيد الركن األبري كرم قائد املركز العايل 

اىل  اجلي�س  منتخب  �سارك  الع�سكرية،  للريا�سة 

لل�سباب  العرب  بطولة  يف  لبنان  منتخب  جانب 

يف لعبة امل�سارعة والتي جرت على ملعبي نادي 

التعا�سد - املزرعة و�سارك فيها ثماين دول، وحّل 

يف املركز الثالث بر�سيد 59 نقطة يف الت�سنيف 

حققها  التي  النتائج  يلي  مللا  ويف  النهائي. 

الع�سكريون يف البطولة:

اجلندي  كلللللغ:   55 وزن   -

جللللورج �للسللكللاف مللن اللللللواء 

اخلام�س، ال�سابع.

اجلندي  كلللللغ:   60 وزن   -

تامر عبيد من فوج املدرعات 

االأول، الثالث.

العريف  كلغ:   74 وزن   -

كمال اخلطيب من لواء امل�ساة 

ال�سابع، الثالث.

فوج  قمحية من  اأحمد  اجلندي  كلغ:   84 وزن  املدرعات الثاين، اخلام�س.- 

بطولة �لعرب لل�سباب

يف �مل�سارعة

�جلي�س يحل ثالثاً يف بطولة لبنان �ل�سيفية يف �ل�سباحة
اجلي�س  قللائللد  بللرعللايللة 

�سليمان  مي�سال  العماد 

الركن  بللالللعللقلليللد  ممللثللالً 

اللبناين  االحتاد  اأقام  اخلري،  ر�سوان 

ال�سيفية  لبنان  بطولة  لل�سباحة 

يف اللعبة وذلك يف م�سبح الرمال 

فريق  فيها  �سارك  وقد  جونية،   -

وحّل  اأندية  عدة  جانب  اىل  اجلي�س 

يف املركز الثالث.

ويف ما يلي النتائج التي حققها 

الع�سكريون:

حرة: 400م  • �سباق 
حل اجلندي االأول �سربل نقوال من 

القوات البحرية، ثانياً. 

متنوع: 400م  • �سباق 
من  ربللاحللي  ربلللاح  العريف  حللل 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز 

ثانياً، تاله العريف جاك خمايل من 

فوج االأ�سغال امل�ستقل ثالثاً.

فر��سة: 50م  • �سباق 
الللرقلليللب رفللعللت اخلللطلليللب من 

املركز  الثاين حل يف  التدخل  فوج 

الثالث.

حرة: 100م  • �سباق 
حل الرقيب رفعت اخلطيب ثانياً، 

تاله اجلندي االأول �سربل نقوال ثالثاً. 

فر��سة: 100م  • �سباق 
يف  حل  اخلطيب  رفعت  الرقيب 

املركز الثالث.

حرة: 200م  • �سباق 
�سربل  االأول  اجلندي 

نللقللوال ملللن الللقللوات 

العريف  تللاله  ثانياً،  حل  البحرية 

لواء  من  احلد�سيتي  توفيق  االأول 

احلر�س اجلمهوري، ثالثاً. 

فر��سة: 200م  • �سباق 
يف  اخلطيب  رفعت  الرقيب  حل 

املركز الثاين.

�سدر: 200م  • �سباق 
الللعللريللف ربلللاح ربللاحللي حللل يف 

املركز الثالث.

حرة: 100م   *  4 • �سباق 
رفعت  الللرقلليللب  ملللن  كلللل  حلللل 

توفيق  االأول  العريف  اخلطيب، 

خمايل  جللاك  العريف  احلد�سيتي، 

يف  نللقللوال،  �سربل  االأول  واجلللنللدي 

املركز الثاين.

 *  4 �سباق   •

200م حرة:

حل كل من املعاون االأول 

والرقيبني  زيللعللور،  علي 

اخلطيب  ورفللعللت  مللطللر  جللللوزف 

املركز  يف  رباحي  ربللاح  والعريف 

الثاين.

متنوع: 100م   *  4 • �سباق 
رفعت  الللرقلليللب  ملللن  كلللل  حلللل 

توفيق  االأول  العريف  اخلطيب، 

رباحي  رباح  العريف  احلد�سيتي، 

يف  نللقللوال،  �سربل  االأول  واجلللنللدي 

املركز الثالث.

حرة: 1500م  • �سباق 
ثانياً،  رباحي  رباح  العريف  حل 

تاله الرقيب رفعت اخلطيب ثالثاً.







ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

ناديا متى فخري

يف كل بيت

يف تربية �الأبناء، يجب �حلر�س على تعزيز 

ليتجه  �ملثايل،  �الأخالقي  �لنمو  حمّفز�ت 

االإن�ساين  التوا�سل  اإيجابية  نحو  اأوالدن��ا 

�الأخالقية هي  و�الإجتماعي، فالرتبية 

�سخ�سية  خللق  ال��دائ��م  املحور 

�لود�عة  على  ومتمر�سة  نزيهة 

والثبات على اخلر... وكما نعرف، 

ت�سّكل  �الأخالقية  �لتن�سئة  �إن 

حجر �لزو�ية يف هرمية �لرتبية �ملدنية، 

ويت�سّرب  الف�سائل  االإب��ن  يتزّود  وحني 

�لثقافة �الأخالقية �الأ�سيلة، يبتعد 

و�الأنانية  �لنف�س  �سغر  عن 

من  ذل��ك  وغ��ر  والتكرب 

مقبولة  غري  �أخالقيات 

�أدبياً.

�أعطو� �لطفل

كفاف يومه منها 

و�تركوه ي�سّب ب�سالم!

�لرتبية على �الأخالق
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تطور �لولد ون�ساأته

الأن قوام �سخ�سية الفرد وما ميكن اأن تكون عليه 

تعزى  اإمنللا  واهللتللزاز،  ر�سانة  من  امل�ستقبل  يف 

وكل  االأوىل،  الطفلوللة  �سنوات  اىل  واقعها  يف 

ال�سخ�سية  يقولب  املرحلة  هذه  عليه  ت�ستقر  ما 

االآتية  للمراحل  وتتهياأ  به  ت�ستقيللم  قالب  يف 

بحذر  نراقب  اأن  اأهمية  تربز  هنا  من  العمر،  من 

تطّور الولد ون�ساأته، اىل جانب �سرورة اأن نتفلّرغ 

واآداب  ال�ضلوكي  الإن�ضباط  مفردات  لتعليم��ه 

نه اأدبياً واأخالقياً لوقايته من خطر  املجتمع لنح�سّ

اأمر  دّلت على  اإن  التي  الرديئة  باالأطباع  التخّلق 

الأ�ضرية،  تن�ضئت��ه  م�ضت��وى  يف  هبوط  فعلى 

درج  التي  االأخالقية  الثقافة  نوع  ه�سا�سة  وعلى 

واأهم خطوة مطلوبة،  البيئي،  عليها يف حميطه 

الن�سج  ليعرف  اأخللالقلله  وتهذيب  االإبللن  اإر�للسللاد 

الوالدية  الرتبية  فمن  مبّكر،  عمٍر  يف  االإن�ساين 

التهور  �سد  نة  حم�سّ �سخ�سية  الللولللد  يكت�سب 

واالإنحالل اخللقي.

اأن نهّذب الولد، هذا يعني اأننا نوؤ�س�س لبناء 

على  ومتمّر�سة  مثالية  عقالنية،  �سخ�سية 

الهدوء وال�سرب وكرم االأخالق...

يف  عندها  نتوقف  هامة  نقطة  وثمة 

اأن  اىل  ت�سري  وهي  االأخالقي،  الفعل  اإطار 

الرتبية االأخالقية تعتمد على مدى اإ�ستعداد 

االإبن لقبول الن�سيحة والتقّيد بها، كما تعتمد 

يفر�س  والللذي  االأ�سري  املناخ  حتمية  على 

اخلري  �سالل  تفجر  اأدبية  بثقافة  ميّوله  اأن  اإمكان 

التي  االإن�سانية  بالف�سائل  يتخّلق  وجتعله  فيه 

االإيجابي،  االإجتماعي  التوا�سل  ترقى به اىل قمة 

اأو، قد يكون اجلو مثقالً بالفو�سى ومليئاً بالثغرات 

التي تختلط فيها القيم اخلرّية وال�سريرة ما يوّجه 

اأن  االأمور  واأخطر  �سوّي؛  وغري  خاطئاً  الولد توجيهاً 

يرتّبى الولد يف اأجواء م�سبعة بالفقر االأدبي.

بدور  ت�سطلعان  واملدر�سة  االأ�سرة  اأن  �سك  ال 

ريادي يف التاأ�سي�س لقيام حالة التوازن ال�سلوكي 

عند االأبناء، ولكّن اأي�ساً لالأبناء دوراً حيوياً يف هذا 

اأن  وبيده  �سخ�سيته  �سانع  هو  فاالإن�سان  املنحى، 

عقالنياً  يكون  اأن  اأو  الت�سرف  عبثية  نحو  يجنح 

ليثبت  �سلوكه  ُترثي  التي  القيم  على  ومنفتحاً 

فرويد«  »�سيغموند  اليه  لفت  ما  هذا  �سالم،  يف 

الرتبية  ثوابت  فيها  تناول  التي  اجتهاداته  يف 

كما يقول،  الولد،  املدنية وفعاليتها يف تهذيب 

الظواهر  اأكللرث  اأن  نظرية:  خاللها  من  اأكللد  والتي 

اأ�سالة يف االإن�سان هي حماولته املبكرة يف تربية 

هو  ما  بني  التمييز  على  وقدرته  بنف�سه  نف�سه 

مقبول اأدبياً وغري مقبول.

�ل�سنو�ت �حلا�سمة

فيها  حتدث  حا�سمة  �سنوات  الطفولة  �سنوات 

ج�سدياً  الولد تعلماً  حتّوالت نوعية ويحقق خاللها 

ر له  وانفعالياً وذهنياً للحياة، وكل ما يخربه ويتي�سّ

يف هذه احلقبة يلّون طباعه؛ وفق هذه الدالالت، 

اأن  يجب  ال�سواب،  جللادة  عن  الن�سقاقه  وتالفياً 

نقّدم له القدوة احل�سنة مع االنتباه دائماً اىل اأن 

تربية  اىل  يحتاج  ايجابياً،  �سلوكه  كان  واإن  الولد 

ان�سباطية ت�سمن له الثبات على لياقة الت�سرف، 

وترفع اأ�سهم العملة االأخالقية لديه ليقوى توازنه 

وارد  فكل  وبّناءة...  مادية  اأ�س�س  على  ويتوقف 

الولد؛  تاأثري ملمو�س على  له  الطفولة  يف حقبة 

املعتمدة  التوجيهية   - الرتبوية  ال�سيا�سات  ولكن 

يف االأ�سر تختلف من بيئة اىل بيئة وهذا يرتجم 

احلاالت ال�سلوكية التي نلم�سها يف ال�سغار، ففي 

اأف�سل احلاالت، يكون االأطفال ف�سوليني واإبداعيني 

اأ�سواأها،  ويف  وم�ستقلني،  التعلم  اىل  ومتلهفني 

واتكالياً  ومعانداً  وفو�سوياً،  مهمالً،  الطفل  يكون 

وجهله  جهة  من  املتقلب  فمزاجه  مزعج،  ب�سكل 

ملنطق الكبار من جهة ثانية يجعالن منه تلميذاً 

اأ�سرته حيث يجد  �سعب املرا�س، و�سلبيته تقلق 

احل�سن،  الت�سرف  اآداب  تلقينه  يف  �سعوبة  االأهل 

�سبيهاً  عمالً  �سيء،  اأي  تعليمه  حماولة  وت�سبح 

ويف  اأحياناً،  ناعمة  اأر�للس  بحراثة 

راأ�سه  ي�سرب  كالذي  اأخللرى  اأحيان 

بجدار �سخري. 

م�سكالت  نواجه  االأبناء  تربية  يف 

فما  اأحياناً،  معقدة  تكون  قد  كثرية 

ن�سعى اليه كاأهل هو تقدمي االأف�سل 

الأوالدنا، وما يريده االأبناء قد يجعلنا 

نواجه حتديات �ستى...

اأن ال نقابل عدوانية  ويجب بداية 

الطفل  كللان  فلللاإذا  مبثلها  الطفل 

وانفعالياً،  �سلوكه  يف  عللدوانلليللاً 

بوقاحة،  ويت�سرف  ب�سرعة  يغ�سب 

الخ،  اأخللاه،  ي�سرب  االألعاب،  يحّطم 

هنا يجب اأن ندّربه على الت�سرفات 

اأن  اأهمية  له  ن�سرح  واأن  الهادئة 

يعرّب عن رغباته بلطف الأن العنف 

مثله،  حمبوب  بطفل  تليق  ال  والعناد  وال�سراخ 

فهذا االأ�سلوب ي�سّجعه ليكون هادئاً ور�سيناً. ومن 

االأمور اجليدة اأن نوّجهه ملمار�سة ن�ساطات م�سّوقة 

الرتكيز  على  وتعتمد  ذاتلله  لتحقيق  ومفيدة 

ذلك  وغري  والتلوين،  كالر�سم،  واملخّيلة:  الذهني 

من مهارات تتيح له الرتفيه والتعبري احلر االإرادي 

اخلالّق.

وبالتايل، ُيفرت�س اأن نردد اأمامه العبارات التي 



نت�سرف  اأن  اخلطاأ  ومن  منه...  ن�سمعها  اأن  نريد 

االأ�سلوب  اىل  هو  يلجاأ  ال  كي  الولد  اأمام  بانفعال 

من  ولي�س  التقليد  يف  بللارع  فالطفل  نف�سه، 

من  تعّلمه  �سلوك  ممار�سة  عن  يرتّد  اأن  ال�سهل 

الكبار.

عن  دائماً  الطفل  اأخالق  حت�سني  وبا�ستطاعتنا 

اأن نعاقب  اأنف�سنا، فال ميكن  طريق الرقابة على 

نحن  ننطقها  نابية  األفاظاً  ينطق  الأنلله  طفالً 

بب�ساطة اأمامه... فكل منوذج م�سلكي يتطبع به 

يف  احلذر  كل  احلذر،  يفر�س  اأمر  وهذا  �سعورياً  ال 

توجيه االأبناء. ذلك اأن التوجيه االأخالقي هو مبنزلة 

التي  املفيدة  العرب  منها  الطفل  ياأخذ  اأمثولة 

اأن  بد  وال  الت�سرف..  ا�ستقامة  َهْديها يتقن  على 

معه  لتنمو  �سغري  وهو  الف�سائل  الطفل  يت�سّرب 

وتثمر يف �سلوكه لي�سري اىل م�سار م�ستقيم...

�لعنف يورث �لعنف

يحذر علماء الرتبية واالجتماع من خطورة اأ�سكال 

يت�سرف  عندما  القا�سية  العقاب 

ال  فالعنف  �للسلليء،  ب�سكل  الطفل 

ال�سارمة  والرتبية  العنف،  اإال  يورث 

املت�سددة تزيد االأمور تعقيداً وبدالً 

ن�ساهم  الطفل  اأخالق  نهذب  اأن  من 

يف تزكية روح العدائية لديه لناحية 

اأن  منه  نريد  الذي  النزيه  ال�سلوك 

يتخلق به... فتهذيب الطفل هدف 

ولي�س  واجتماعي  اإن�ساين   - تربوي 

كابو�ساً مقلقاً يهدد اأماننا.

�سلوك  كللل  اأن  اىل  هنا،  ون�سري 

اخلطاأ  من  وتقويته  تعزيزه  نريد 

بل  اأوالدنللا،  على  فر�ساً  نفر�سه  اأن 

يجب اأن نوّجه املديح لل�سلوك اأمام 

القيام  على  ي�سجعه  فذلك  الطفل 

ي�سعر  ال  الأنه  جهة  من  وتكراره،  به 

الأنه  ثانية  ناحية  ومن  فر�ساً،  عليه  مفرو�س  اأنه 

مبديح  عليه  ويفوز  منا  قبوالً  يلقى  اأنلله  يللرى 

ومكافاأة.

قبل  من  ما  لت�سرف  ميكن  ذاتلله  الوقت  ويف 

الطفل اأن يطرح م�سكلة �سلوكية تدفع االأهل اىل 

تعنيفه، كالكذب املتكرر، وال�سرقة... مثالً. ولكي 

بوعي  نت�سرف  اأن  يجب  الطفل  �سلوك  ن�سبط 

وحكمة...

واإن�سانياً  اأدبلليللاً  مرفو�س  �سلوك  فال�سرقة 

واجتماعياً، ومبا اأن الطفل يعترب كل �سيء ملكاً له، 

فعلينا اأن نعلمه يف اأبكر وقت ممكن عدم و�سع 

موافقتهم،  دون  من  االآخرين  ملكيات  على  اليد 

كل  ويف  يكرب  حتى  طفلهم  �سمري  االأهللل  ويظل 

اأن  يجب  له  لي�س  �سيئاً  الطفل  فيها  ياأخذ  مرة 

يطلب  كيف  له  ونبني  ت�سرفه  تكرار  عن  مننعه 

ما يريد بتهذيب ونحدد له ما ي�ستطيع اأن ياأخذه 

وما ال ي�ستطيع...

فالطفل ال ي�ستطيع التمييز بني ال�سلوك اجليد 

توجيهه  عن  امل�سوؤولون  ونحن  الرديء،  وال�سلوك 

و�سبط ت�سرفاته...

ومل�ساعدة الطفل يجب اأن ن�سرح له الفرق بني 

منهما،  كل  اليه  يللوؤدي  وما  وال�سرقة  االإ�ستعارة 

»ينبغي  عبارة:  معنى  ما  الطفل  يفهم  حتى 

عليك اأن ال ت�سرق«.

اأن  اأن نطلب منه  زميله يجب  لعبة  �سرق  فاإذا 

مهذب  طفل  الأنه  منه  يعتذر  واأن  اليه  يعيدها 

ومن كان مهذباً ال ي�سرق، فهذا �سيء معيب.

ما ور�ء �لكذب...

من  خطوة  وهو  �سلوكية،  م�سكلة  اأي�ساً  الكذب 

االإ�ستقاللية  نحو  الطفل  يخطوها  التي  اخلطوات 

بعيداً عن مراقبة اأو �سيطرة االأهل...

فيه  تختلط  مثري  عللامل  يف  الطفل  يعي�س 

غالباً  ق�سة  يخربنا  وعندما  بللاالأوهللام،  احلقاٍئق 

ي�سرخ  هو  الدفينة...  خماوفه  الق�سة  تف�سح  ما 

احياناً: »اأمي، هناك وح�س خميف يف غرفتي...«، 

اأو ي�سرخ متاأملاً وكاأنه تلّقى �سفعة موجعة، وهي 

يخ�سى  اأنلله  ليخربنا  الطفل  اليها  يلوذ  طريقة 

هو،  لّفقه  خللرباً  ي�سّدق  ما  وكثرياً  مثالً.  الظالم 

ويقنع نف�سه باأنه حقيقة حتى ولو كان اأكرب كذبة.

نثني  اأن  يجب  الللكللذب،  الطفل  جنّنب  ولكي 

عليه عندما نعلم اأنه يقول احلقيقة، �سواء اأكانت 

الت�سرف  هذا  اإن  جيداً،  اأمراً  اأو  �سيئاً  اأمراً  تتناول 

ال�ساد�سة،  دون  هم  الذين  بخا�سة  االأطفال،  يجعل 

لي�س  وما  حقيقي  هو  ما  بني  الفرق  يفهمون 

كذلك.

اأن نكت�سف ما وراء الكذبة  اأنواع، وعلينا  الكذب 

التي ا�ستخدمها الطفل للتاأثري علينا حتى نعرف 

يكذب  وعندما  عنده...  الكذب  حالة  نعالج  كيف 

ما  بقدر  يوؤذيه  الكذب  اأن  نخربه  اأن  الطفل يجب 

اأن  اخرتت  الأنك  ناأ�سف  له:  نقول  واأن  يوؤملنا... 

بعد  بك  نثق  اأن  ن�ستطيع  وال  احلقيقة،  تقول  ال 

الكذب  اىل  يلوذ  ال  كي  ت�ساعده  فبذلك  االآن... 

لتحقيق رغباته...

من  لي�س  متعددة  اأدبياً  املرفو�سة  ال�سلوكيات 

ال�سهل اخت�سارها.. ومن واجبنا اأن نكون كاآباء على 

نتذكر  واأن  ال�ساعد  اجليل  لتاأهيل  امل�سوؤولية  حجم 

دائماً اأن اجلدول الذي يرويه نبع ال ين�سب.

»اأعطوا  فرويد«:  لل»�سيغموند  بقول  واأنتهي 

واتركوه  االأخالق،  درو�س  من  يومه  كفاف  الطفل 

ي�سّب ب�سالم«.
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�سروط البناء

وواجبات اأ�سحاب دور احل�سانة

ما  احل�سانة  دار  ت�سم  اأن  يجب  للقانون  وفقاً 

ياأتي:

- غرفة اإدارة وا�ستقبال.

- غرفة نوم لالأطفال.

- غرف اأو قاعات لعب.

- غرفة طعام.

- غرفة عازلة للمر�سى.

- مطبخ.

- حمام.

- مراحي�س.

ال�ضالمة  ���ض��روط  ت�ضتويف  للعب  م�ضاحة   -

العامة.

ويجب اأن تتوافر يف البناء املوا�سفات االآتية:

- اأن ال يقل علو ال�سقف عن ثالثة اأمتار.

- اأن تفر�س االأر�س املبّلطة مبادة لدنة.

- اأن تكون التهوئة واالإ�ساءة جيدتني.

غ�سلها  ي�سهل  مبللادة  اجللللدران  تللدهللن  اأن   -

وتنظيفها.

وميزان  �سحياً  تدفئة  جهاز  البناء  يحتوي  اأن   -

حرارة يف كل غرفة )م 2(.

اأن  على  املنامة  غرف  يف  النوم  اأ�سّرة  تو�سع 

يبعد ال�سرير عن االآخر م�سافة 33 �سم على االأقل، 

ويجب اأن ال يتعدى عدد االأ�سّرة الع�سرة يف غرف 

غرف  يف  والع�سرين  مي�سون،  ال  الذين  االأطفال 

االأطفال الذين مي�سون )م 3(.

وعلى �ساحب دار احل�سانة التعهد ب�سمان �سالمة 

دوام  اأثناء  يف  واالأخللطللار  احلللوادث  �سد  االأطفال 

احل�سانة، وكذلك االأمر بالن�سبة اىل و�سائل النقل 

اأن يحتفظ ببولي�سة تاأمني يف  التابعة له، على 

دار احل�سانة )م 4(.

مرحا�س   - كرا�سي  االأطللفللال  مراحي�س  تللزّود 

�سغرية احلجم وبن�سبة كر�سي لكل خم�سة اأطفال، 

يعود التنظيم القانوين لدور احل�سانة يف لبنان اىل العام 1979 )�ملر�سوم رقم 

1979/1775(، �إال �أنه �لعام 2004 �سدر �ملر�سوم رقم 12286 )تاريخ 2004/4/15( 

�لذي �ألغى �ملر�سوم �ل�سابق، ون�س على �الأحكام �لقانونية و�لتنظيمية و�الإد�رية 

التي حتكم �سروط الرتخي�ض بفتح دور ح�سانة االأطفال وا�ستثمارها يف لبنان.

وقد عّرفت �ملادة �الأوىل من �ملر�سوم 2004/12286 دور احل�سانة باأنها موؤ�س�سات 

للرعاية �ملتكاملة، ت�ستقبل �الأطفال من عمر 40 يوماً ولغاية 3 �سنو�ت، وتعمل على 

تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم من خالل رعايتهم و�الهتمام بهم وتنمية �سخ�سيتهم 

ج�سدياً ونف�سياً و�جتماعياً، موفرة لهم �لبيئة �ل�سحية �ل�سليمة و�لتن�سئة �لرتبوية �لالزمة، 

�سمن �ساعات حمددة من �لنهار حتدد بقر�ر �إن�ساء �لد�ر.
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اأن  ويلللجلللب 

عن  م�ستقلة  تكون 

املرحا�س اخلا�س باالإدارة )م 

.)5

اللعب تخ�س�س قاعة  يف ما خ�س قاعات 

لعب واحدة اأو اأكرث لالأطفال الذين مي�سون، وتكون 

ع ومزّودة كرا�سٍ  م�ستقلة عن غرف النوم للُر�سّ

ال�ضالمة  �ضروط  فيها  تتوافر  ت�ضلية  واألعاب 

)م 6(، كما حتدد م�ساحة للعب مبعدل مرت 

لكل طفل )م 10(.

لعزل  ح�سانة  دار  كللل  يف  غللرفللة  تخ�س�س 

بانتظار  مر�سى،  باأنهم  ي�ستبه  الذين  االأطفال 

للطعام  قاعة  وتخ�س�س   .)7 )م  ذويهم  اإبللالغ 

ويجب   .)8 )م  منا�سبة  ومقاعد  بطاوالت  وجتّهز 

اأن يكون املطبخ جمهزاً مبا يلزم الإعداد الطعام، 

ع وحتفظ  وتعقيم احلليب واالأواين اخلا�سة بالُر�سّ

املاأكوالت يف براد يت�سع لكمية االأطعمة الالزمة 

الأطفال الدار )م 9(.

�سروط قبول االأطفال ومراقبتهم 

يف دور احل�سانة

اإبراز  بعد  اإال  احل�سانة  دار  يف  الطفل  يقبل  ال 

التلقيح  جللدول  يت�سمن  الللذي  ال�سحي  �سجله 

وتعهد  العامة،  ال�سحة  وزارة  قبل  من  املعتمد 

املنا�سبة )م  االأوقات  التلقيح يف  ذويه مبتابعة 

.)11

على  احل�سانة،  دار  يف  معٍد  مر�س  ظهور  عند 

اىل  املللبللادرة  اللللدار  يف  امللل�للسللوؤولللة  املمر�سة 

االت�سال بطبيب احل�سانة التخاذ االجراءات الطبية 

 .)12 )م  العامة  ال�سحة  وزارة  واإعالم  والوقائية 

وحفاظاً على �سحة االأطفال مينع دخول غرف دار 

احل�سانة التي يرتادها االأطفال لغري امل�ستخدمني 

والعاملني يف الدار وذوي الطفل )م 13(.

�جلهاز �الإد�ري و�لطبي �مل�سوؤول 

عن دور ح�سانة االأطفال

املر�سوم  مللن  و15   14 امللللادتلللان  حللللّددت 

والطبي  االإداري  اجلللهللاز  عللدد   2004/12286

التي ينبغي  وال�ضروط  احل�ضانة  دار  امل�ضوؤول يف 

توافرها يف كل منهم، على النحو االآتي:

تعمل  ح�سانة  دار  لكل  واحدة  - ممر�سة جمازة 

دار  كانت  حللال  يف  كامل  وبللدوام  جزئي،  بللدوام 

ال�سنة من  دون  اأكرث من 20 طفالً  احل�سانة ت�سم 

العمر، اأو 50 طفالً مي�سون.

- م�ساعدة ممر�سة لكل ع�سرة اأطفال ال مي�سون.

- حا�سنة لكل 20 طفالً مي�سون.

- م�ساعدة حا�سنة لكل 20 طفالً مي�سون.

- خادمة لكل 20 طفالً مي�سون.

االأرا�سي  على  املهنة  مبمار�سة  جماز  طبيب   -

اللبنانية حائز اخت�سا�س يف طب االأطفال اأو طب 

العائلة، يعاين دورياً وكلما دعت احلاجة.

اأن تتوافر  اأما بالن�ضبة اىل ال�ضروط التي يجب 

يف اأفراد اجلهاز الفني واالإداري، فهي:

- اأن ال يقل العمر عن الثامنة ع�سرة واأن ال يزيد 

عن الرابعة وال�ستني.

- اأن تكون املديرة من حملة �سهادة اخت�سا�س 

الرتبوية  اأو  النف�سية  اأو  االجتماعية  العلوم  يف 

يف  فني  امتياز  اأو  اإجللازة  اأو  العامة،  ال�سحة  اأو 

التمري�س اأو االإر�ساد ال�سحي االجتماعي، اأو دبلوم 

يف الرتبية احل�سانية، وتعمل بدوام كامل.

التمري�س  يف  جمللازة  املمر�سة  تكون  اأن   -

ال�سحة  وزارة  من  املهنة  ممار�سة  اإجازة  وحائزة 
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العامة.

�سهادة  امللل�للسللاعللدة  املللمللر�للسللة  حتللمللل  اأن   -

مع  التمري�سية  العناية  يف  الفنية  التكميلية 

اإجازة ممار�سة املهنة من وزارة ال�سحة العامة.

املمر�سة  املللديللرة،  نائبة  تكون  اأن  ميكن   -

املجازة اأو اإحدى احلا�سنات.

تنوع  العامل  اجلللهللاز  تكوين  يف  يللراعللى   -

االخت�سا�سات، ويخ�سع امل�ستخدمون قبل دخولهم 

�سعاعية  فحو�سات  واىل  طبية  ملعاينة  اخلدمة 

واالأمرا�س  ال�سل  من  �سالمتهم  تثبت  وخمربية 

املعدية، ويجري تكرار هذه الفحو�سات كل �سنة.

اإ�سابتهم  عند  للعزل  امل�ستخدمون  يخ�سع  كما 

يعطيها  التي  التعليمات  ويتبعون  معٍد.  مبر�س 

العدوى.  من  االأطفال  لوقاية  احل�سانة  دار  طبيب 

عند  والفم  االأنف  على  كمامة  تو�سع  اأن  ويجب 

االإ�سابة بالزكام اأو الأي �سبب كان.

ويجب وفقاً للمادة 16 من املر�سوم ذاته على 

اإدارة دار احل�سانة اأن مت�سك ال�سجالت التالية:

اأ- ال�سجل ال�سحي.

ب- �سجل الطفل.

ج- ال�سجل الغذائي.

د- النظام ال�سلوكي.

خا�س  مبلحق  ال�سجالت  هذه  م�سامني  وحتللدد 

اقرتاح  على  بناًء  العامة  ال�سحة  وزير  عن  ي�سدر 

مدير عام وزارة ال�سحة العامة.

اإجراءات و�سروط احل�سول على رخ�سة فتح 

وا�ستثمار دار ح�سانة االأطفال

دار احل�سانة بقرار  وا�ستثمار  مُتنح رخ�سة فتح 

الوحدة  على  ويتوجب  العامة.  ال�سحة  وزير  عن 

املخت�سة لدى وزارة ال�سحة العامة اإبداء الراأي يف 

بالنواحي  يخت�س  ما 

الرتخي�س،  قبل  ال�سحية 

هذه  مراقبة  عليها  يتوجب  كما 

الرخ�سة  هذه  جتديد  ويتم  الدور. 

التقارير  على  بناًء  �سنتني  كل 

مدير  واقللرتاح  الللوزارة  اىل  املر�سلة 

عام وزارة ال�سحة العامة )م 17(.

اإيداع  ح�سانة  دار  كل  على  ويتوجب 

�سري  عن  تقرير  العامة  ال�سحة  وزارة 

وكل  ال�سحي  الو�سع  فيه  الدار يربز  داخل  العمل 

�سنوياً  العامتني  وال�سالمة  بال�سحة  عالقة  له  ما 

)م 18(.

جز�ء خمالفة �الأحكام �لقانونية 

لدور ح�سانة االأطفال

رقللم  امللللر�لللسلللوم  ملللن   19 املللللللادة  نلل�للسللت 

الرتخي�س  اإلغاء  يتم  اأنلله  على   2004/12286

وا�ستثمارها  احل�سانة  دار  بفتح  تعليقه  اأو 

�ضروط  حتديد  مر�ضوم  اأحكام  خمالفة  ح��ال  يف 

وزارة  عام  مدير  اقللرتاح  على  وبناًء  الرتخي�س، 

ال�سحة العامة وا�ستطالع راأي الوحدة املعنية يف 

الوزارة. املر�سوم املذكور مل يتطرق اىل االأحكام 

واجلرائم  املخالفات  على  تطبق  التي  القانونية 

الق�سدية  اجلرمية،  االأعمال  عن  تنجم  قد  التي 

الن�ساطات  مبمار�سة  املتعلقة  الق�سدية،  وغري 

املرتبطة بدور ح�سانة االأطفال.

اأفعاالً  يرتكب  من  متل�س  يعني  ال  هللذا  لكن 

ناجمة  اأعماالً  ارتكابه  عند  العقاب،  من  اإجرامية 

عن تق�سري اأو اإهمال اأو قلة احرتاز اأو عدم مراعاة 

اأ�سرار  عنها  تن�ساأ  التي  واالأنللظللمللة  القوانني 

ج�سدية اأو معنوية اأو مادية، حيث تطبق االأحكام 
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الللقللانللونلليللة 

عليها  املن�سو�س 

ويف  العقوبات  قللانللون  يف 

ن�ست  فقد  ال�سلة.  ذات  القوانني 

اأنه »من ت�سبب  املادة 564 عقوبات على 

مبوت اأحد عن اإهمال اأو قلة احرتاز اأو عدم مراعاة 

�ستة  من  باحلب�س  عوقب  االأنظمة  اأو  القوانني 

ينجم  مل  اإذا  اأما  �سنوات«.  ثالث  اىل  اأ�سهر 

العقاب  فيكون  اإيللذاء،  اإال  املجرم  خطاأ  عن 

احلب�س من �سهرين اىل �سنة، وكل اإيذاء اآخر 

على  اأ�سهر  �ستة  باحلب�س  يعاقب  مق�سود  غري 

االأكرث اأو بغرامة ال تتجاوز 200 األف لرية. وُتعّلق 

ينجم  مل  اإذا  عليه  املجني  �سكوى  على  املالحقة 

عن االإيذاء مر�س اأو تعطيل عن العمل ملدة جتاوز 

اىل  حقه  عن  ال�ساكي  تنازل  ويوؤدي  اأيام،  ع�سرة 

ما  العقوبة  على  له  ويكون  العام،  احلق  اإ�ضقاط 

ل�سفح املدعي ال�سخ�سي من املفعول، اأو تخف�س 

و555  و554   565 )م  الن�سف  اىل  العقوبة 

عقوبات(.

بع�ض دور احل�سانة يف لبنان: 

و�قع ماأ�سوي

اإن من يقراأ التنظيم القانوين لفتح دور ح�سانة 

للوهلة  يعتقد  لبنان  يف  وا�ستثمارها  االأطفال 

يحاكي  متطور  قانوين  نظام  اأمللام  اأننا  االأوىل 

الدول املتقدمة التي تهتم اهتماماً كبرياً برعاية 

الطفل وحقوقه، اإال اأن ما جنده على اأر�س الواقع 

يف بع�س دور احل�سانة يعيدنا اىل القول املاأثور: 

»اإقراأ تفرح جّرب حتزن«.

ح�سانة  دور  يف  الأطفال  حدثت  كللربى  فجائع 

بتغرين،  يف  طفلة  اأولللهللا  لبنان،  يف  عاملة 

وفاة  فجيعة  واآخرها  النبطية،  يف  طفل  وثانيها 

ال�ستة  االأ�سهر  ابنة  الطفلة بريال يف املن�سورية، 

دور  اإحدى  يف  متجمدة  هامدة  جثة  وجدت  التي 

حيث  و�سولها  من  قليلة  �ساعات  بعد  احل�سانة 

امل�ست�سفيات  اإحللدى  من  ات�ساالً  والدها  تلقى 

بوجود طفلته فيها بعد �ساعات على اإيداعها يف 

عندما  ُفِجَع  الوالد  ذلك  لكن  احل�سانة،  دور  اإحدى 

عيناها  اللون،  زرقللاء  هامدة  جثة  طفلته  راأى 

م�سبوكتان.  ويداها   مفتوح،  فمها  جاحظتان، 

�سبب  الت�سريح ملعرفة  اىل  الطفلة  جثة  اأُدخلت 

�سبب  حول  الطبية  التقارير  فت�ساربت  الوفاة، 

بكترييا  اأو  باحلليب  االختناق  هو  هل  وفاتها، 

�سد  ب�سكوى  الطفلة  والد  تقّدم  »الكوك�سي«؟! 

التي  العامة،  ال�سحة  وازرة  اىل  احل�سانة  تلك 

اأن  للك�سف، فتبني  اأر�سلت طبيباً خمت�ساً وجهازاً 

لها،  املعطى  الرتخي�س  ل�ضروط  احل�ضانة خمالفة 

اإذ ال تديرها مديرة م�سوؤولة اأو نائبة عن املديرة، 

الأنها  اأما املمر�سة فال حت�سر اىل مبنى احل�سانة 

مل  الطبيب  وكذلك  خا�س،  م�ست�سفى  يف  تعمل 

يف  وجودها  من  يوماً   38 خالل  الطفلة  يعاين 

ملف  يف  املوجود  التعهد  يخالف  ما  احل�سانة، 

الرخ�سة.

وقد �سدر عن وزارة ال�سحة العامة قرار بتعليق 

ترخي�س احل�سانة ملدة ثالثة اأ�سهر، ثم �سدر قرار 

لبنان  جبل  يف  اال�ستئنافية  العامة  النيابة  عن 

ق�سى باإقفالها.

قا�سي  عللن  �للسللدر  الفجيعة  هللذه  اأثلللر  وعلللللى 

الرقم  الظني  القرار  لبنان،  جبل  يف  التحقيق 

اأ�سحاب تلك احل�سانة بتهمة  213/16463 بحق 

ال�سالمة  ومعايري  القوانني  مراعاة  وعدم  االإهمال 

يف احل�سانة، ما ت�سبب مبوت الطفلة بريال. 
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دور  عامل  يف  كربى  هزة  الفاجعة  هذه  �سببت 

يف  حدثت  لو  لكنها  لبنان،  يف  االأطفال  ح�سانة 

بلد اآخر لراأينا املجتمع كله يتحرك...

ويجدر بالت�ساوؤل هنا، ملاذا مل تعمد دائرة »االأم 

الك�سف عن  العامة اىل  ال�سحة  والولد« يف وزارة 

التخاذ  االأطفال  ح�سانة  لدور  العديدة  املخالفات 

احل�سانة  حق  يف  واالإداريلللة  القانونية  التدابري 

بريئة  طفلة  وفللاة  انتظار  من  بللدالً  املخالفة، 

للقيام باالجراءات املنا�سبة؟!

واأكرث من ذلك، ثمة �سراع بني نقابة احل�سانات 

يف  احل�سانة  دور  اأ�سحاب  ونقابة  املتخ�س�سة 

دور  بللاأي  القيام  ت�ستطيع  ال  فالنقابة  لبنان. 

حيال دور احل�سانة غري املرّخ�سة، حيث ي�ستطيع 

التزام  منه  ُطلب  اإذا  يهرب  اأن  الرتخي�س  طالب 

احل�ضانة.  دار  على  والك�ضف  الرتخي�س  �ضروط 

يف  احل�سانة  دور  من  الكثري  هناك  اأن  تبني  وقد 

لبنان ت�ستقدم مربيات غري متخ�س�سات للعناية 

ي�ساعف  ما  جمازات  حا�سنات  من  بدالً  باالأطفال 

من خماطر تعّر�س االأطفال للحوادث. فهناك ٪80 

من دور ح�ضانة الأطفال ل تلتزم �ضروط الرتخي�س 

لالأ�سول  وفقاً  اأ�سالً  مرخ�سة  غري  اأنها  اأو  القانوين 

القانونية.

يبقون  االأطفال  وذوي  االأهل  اأن  ذلك  يعني  وال 

خارج امل�ساءلة، اإذ عليهم قبل و�سع اأطفالهم يف 

كفاءتها  يف  ويدققوا  ي�ستعلموا  اأن  احل�سانة  دور 

للعناية  واالأملللان  ال�سالمة  معايري  ومراعاتها 

بالطفل.

االأبللريللاء  االأطللفللال  يدفعه  االإهللمللال  ثمن  اإن 

اإذا  االأطفال  من  مزيد  �سيموت  فهل  وذووهللم. 

دكاكني  اإغالق  من  املخت�سة  االإدارات  تتمكن  مل 

تقع  التي  احلللوادث  من  الكثري  ثمة  احل�سانات؟ 

وال  احل�سانة  دور  يف 

النقاب  عللنللهللا  ُيللكلل�للسللف 

اأو  طائفية  اأو  �سيا�سية  الأ�سباب 

ذلك  وكللل  غللريهللا...  اأو  عائلية 

دور  مللو�للسللوع  اإيللللالء  ي�ستوجب 

الكافية،  العناية  االأطللفللال  ح�سانة 

هيئات  ت�سكيل  �سرورة  ي�ستوجب  كما 

�سالحيات  لديها  متخ�س�سة  واأجللهللزة 

قبل  احل�سانة،  دور  على  للك�سف  خا�سة 

الرتخي�س وبعده، وب�سورة دائمة وم�ستمرة.
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ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

رميا �سليم �سومط

عندما يختار �الأهل وجبات وقاية و�سحة

�لطعام الأوالدهم، نادر�ً ما 

يفكرون يف كمية �لكولي�سرتول 

�لتي حتويها، ذلك �أن معدل 

�لكولي�سرتول لدى �الأطفال لي�س 

باالأمر �لذي ي�سغل بال �الأهل يف 

العادة. اإال اأّن بع�ض احلاالت يوجب 

علينا �لتنّبه �ىل حال �أوالدنا 

�ل�سحية، و��ست�سارة �لطبيب 

�ملخت�س يف هذ� �ل�ساأن.

ر
ط

خل
ت �

ر�
�س

وؤ
م

ي 
ه

ا 
م

االأطفال اأي�ساً قد ي�سابون به

ل
رتو

�س
لي

و
ك
�ل

متى يجب �إجر�ء �لفح�س؟

اأن  حول هذا املو�سوع يوؤكد اخلرباء 

معظم االأطفال ال يحتاجون اىل فح�س 

معدل الكولي�سرتول، اإال اأنهم يو�سحون 

الللللوقللللت  يف 

التي  احلللاالت  بع�س  هناك  اأن  نف�سه 

الفح�س بعد جتاوز  اإجراء هذا  تفر�س 

يحددونها  وهم  الثاين،  عامه  الطفل 

على ال�سكل االآتي:

يعاين  الوالدين  اأحد  كان  • اإذا 
الكولي�سرتول  معدل  يف  ارتللفللاعللاً 

)240 ملغ / د�سل اأو اأكرث(.

اجلدين  اأحد  اأو  الوالد  كان  • اإذا 
ال�سرايني  ت�سّلب  مر�س  عانوا  ممن 

اأو  واخلم�سني،  اخلام�سة  عمر  قبل 

اجلدتني  اإحللدى  اأو  الللوالللدة  كانت  اإذا 

قبل  نف�سه  باملر�س  اأ�للسللنب  ممللن 

�سن اخلام�سة وال�ستني.

م�ساباً  الطفل  كان  حال  • يف 
مبر�س ال�سكري.

الزائدة. ال�سمنة  حال  • يف 
امل�ساكل  اأن  االأطلللبلللاء  ويلللوؤكلللد 

معدل  ارتفاع  عن  الناجتة  ال�سحية 

اإال  تظهر  ال  الللدم  يف  الكولي�سرتول 

بعد عدة �سنوات، لذلك فهم ي�سددون 

على اأهمية الفح�س املذكور ال �سيما 

بات  االأطفال  من  متزايداً  عللدداً  اأن 

الكولي�سرتول  ن�سبة  اإرتفاع  يعاين 

ال�سيء )LDL( يف ال�سنوات االأخرية، 

ال�سمنة  معدل  ارتفاع  مع  خ�سو�ساً 

لدى �سغار ال�سن.

كيف يقا�س معدل �لكولي�سرتول؟

الأمرا�س  االأمريكية  اجلمعية  ت�سري 

القلب اىل اأن معدل الكولي�سرتول لدى 

املعتمد  باملعيار  يقا�س  ال  االأطفال 

فالنتيجة  الللبللالللغللني.  لللالأ�للسللخللا�للس 

الكولي�سرتول  ملللعللدل  املللقللبللولللة 

من  اأقل  هي  االأطفال  عند  االإجمايل 

االأحمر  اخلط  اأمللا  د�سل،  ملغ/   170

فرياوح بني 170 و199 ملغ/ د�سل، 

عندما  ال�سديد  اخلطر  مرحلة  وتبداأ 

اأو  الل200 ملغ/ د�سل  النتيجة  تبلغ 

ما يتجاوزها.

ال�سيء  الكولي�سرتول  �سعيد  على 

)LDL( فالنتيجة املرغوبة هي اأقل 
من 110 ملغ/ د�سل، ويللراوح اخلط 

ملغ/  و129   110 بللني  مللا  االأحللمللر 

د�سل. اأما ناقو�س اخلطر فيدق عندما 

وما  د�سل  النتيجة 130 ملغ/  تبلغ 

يتجاوزها.

يتم عالج الكولي�سرتول عند االأطفال 
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يف  اجل�سم  ي�ساعد  بالدهن،  �سبيهة  مادة  هو  الكولي�سرتول 

بع�س الوظائف احليوية كبناء خاليا جديدة واإنتاج بع�س اأنواع 

اأنه  اإال  اله�سم.  اىل م�ساهمته يف عملية  اإ�سافة  الهرمونات، 

والذبحة  القلب  باأمرا�س  االإ�سابة  خطر  من  يزيد  املقابل  يف 

النوع  ارتفاع ن�سبة  التاجية لدى  ال�سرايني  واإن�سداد  ال�سدرية 

ال�سيء منه )LDL( يف الدم.

.»LDL«و »HDL« يق�سم الكولي�سرتول اىل نوعني هما

الل»HDL« هو ما يعرف بالكولي�سرتول اجليد وذلك اأن ن�سبة 

الربوتينات فيه اأكرث كثافة من ن�سبة الدهنيات.

ال�سيء  بللالللكللوللليلل�للسللرتول  يللعللرف  مللا  وهلللو   »LDL«الل

 Low Density( فيه  الربوتينات  كثافة  انخفا�س  ب�سبب 

.)Lipoprotein
التي يحتاجها  الكولي�سرتول  الكبد عادة بتوزيع كمية  يقوم 

اجل�سم الب�سري، بيد اأن النظام الغذائي هو امل�سوؤول عن الفائ�س 

من هذه املادة يف ج�سم االإن�سان، فالكولي�سرتول موجود بكرثة 

يف امل�ستقات احليوانية يف حني اأن امل�ستقات النباتية تخلو 

االإكثار  اأنها حتتوي على دهون م�سبعة وبالتايل فاإن  اإال  منه، 

منها ميكن اأن يوؤدي اىل اإرتفاع يف معدل الكولي�سرتول يف 

اجل�سم، ال �سيما اإذا كانت الظروف الوراثية مالئمة لذلك.

يف  املوجودة  والدهنيات  الكولي�سرتول  كمية  الدم  ميت�س 

الطعام عرب املعدة واالأمعاء. بعدها تتحول معظم الدهون اىل 

خاليا دهنية، يف حني يوّزع الكولي�سرتول اجليد )HDL( على 

االأماكن التي يحتاجها اجل�سم. اأما البقايا التي ال يحتاجها اجل�سم 

فيمت�سها الكبد، وهي 

اإما اأن ت�ستخدم الحقاً 

جانباً  تبقى  اأن  واإمللا 

لتتحّول اىل ما يعرف 

ال�سيء  بالكولي�سرتول 

اللللدم  يف   )LDL(
يهدد باالإ�سابة باأمرا�س 

�سرايني القلب، ذلك اأن 

يتجّمع  املللذكللور  النوع 

ال�سرايني  جلللدار  علللللى 

حمدثاً ما يعرف بت�سلب 

ال�سرايني، ما يجعل املرء 

باأمرا�س  لالإ�سابة  عر�سة 

قلبية خمتلفة.

ما هو �لكولي�سرتول؟

وفقاً لتعليمات الطبيب املعالج، وهو 

يقوم اإجماالً على نظام غذائي �سحي 

امل�سبعة  �سيما  ال  الدهون  يتفادى 

التمارين  على  يعتمد  كما  منها. 

اإذابللة  يف  ت�ساهم  التي  الريا�سية 

ال�سحم وتخفي�س الوزن.

اخلا�سة  االأدويلللة  اىل  بالن�سبة  اأمللا 

الكولي�سرتول  مللعللدل  بتخفي�س 

�سن  قبل  عللادة  االأطللبللاء  ي�سفها  فال 

العا�سرة، اإال يف حالة اخلطر ال�سديد.

تخفي�ض معدل الكولي�سرتول

اعتماد  اأن  واالأطللبللاء  اخلللرباء  يوؤكد 

العادات الغذائية ال�سحية �سمن العائلة 

يحول دون ارتفاع معدل الكولي�سرتول 

يف  وي�ساهم  اأفللرادهللا،  جميع  لللدى 

تخفي�س املعدالت املرتفعة يف حال 

وجودها. وهم يقدمون بع�س الن�سائح 

واالإر�سادات يف هذا ال�ساأن، اأبرزها ما 

يلي:

ال�سريعة  الوجبات  من  احلد   •
اجلاهزة.

املوؤلفة  الوجبات  عدد  • تخفي�س 
وا�ستبدالها  االأحلللملللر،  اللللللحللم  مللن 

والفا�سولياء،  وال�سمك،  بالدجاج، 

والعد�س،  والبازيال، 

واللوبياء، ومنتجات ال�سويا.

من  ال�سحية  االأنللواع  اإختيار   •
التي حتتوي  كتلك  اخلفيفة  الوجبات 

الللدهللون  مللن  �سئيلة  كمية  علللللى 

الفاكهة  فيها  مبللا  والكولي�سرتول 

واخللل�للسللار الللنلليللئللة، والللبللو�للسللار غري 

املمّلح، واللنب قليل الد�سم واجلالتني 

النباتي.

اأو  الللزبللدة  ا�ستخدام  عللدم   •
وا�ستبدالهما  الطبخ،  يف  ال�سمنة 

بالزيت النباتي.

الغازية  امل�سروبات  جتّنب   •
حتللّول  ب�سبب  املللحللّلللى  والللعلل�للسللري 

ال�سكر الزائد اىل دهون.

ال�سحية،  الوجبات  حت�سري   •
اختيار  علللللى  االأوالد  وتلللدريلللب 

كافيرتيا  مللن  ال�سحية  املللاأكللوالت 

املدر�سة.

الغذائي  النظام  اأن  باالإ�سارة  يجدر 

املذكور ال يطّبق على االأطفال ما دون 

يتمتعون  الذين  العمر  من  الرابعة 

الطفولة  �سنوات  ففي  جيدة.  ب�سحة 

والكولي�سرتول  الدهون  تعترب  االأوىل 

ولذلك  ال�سحيح،  للنمو  هاماً  م�سدراً 

يجب تزويد االأطفال الكميات الالزمة 

منها عرب الوجبات ال�سحية.
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يعترب ت�سّو�س �الأ�سنان من �أكرث �أمر��س �لع�سر �سيوعاً، وهو كثري�ً ما يبد�أ عند �الأطفال �ل�سغار جد�ً 

ويظهر يف جميع مر�حل �لعمر. ولالإبقاء على �الأ�سنان �سليمة وقوية حتى يف مرحلة �ل�سيخوخة، 

اإخت�سا�سيو التغذية بتناول اأطعمة �سحية معينة واتباع عادات غذائية خا�سة للق�ساء  ين�سح 

على �لهجمات �لبكتريية �مل�سّببة للت�سّو�س و�ملحافظة على �سالمة �لفم و�للثة و�الأ�سنان.

ملجلة  املقابلة  هذه  يف  املو�سوع  على  ال�سوء  ت�سّلط  فهد  دنيا  رندا  التغذية  اخت�سا�سية 

»�جلي�س«.

اأب��رز  هي  ما   •
النظام  م��ق��وم��ات 

ال��غ��ذائ��ي امل��الئ��م 

ل�سالمة �الأ�سنان؟

التي  »د«  وڤيتامني  الكال�سيوم  على  حتتوي  التي  باملاأكوالت  اأوالً  نبداأ   -

والبي�س  واحلبوب  واخل�سراوات  والفواكه  واالأجبان  االألبان  تتوافر يف منتجات 

وزيت ال�سمك وال�سويا، والتي ت�ساهم يف تقليل خطر ت�ساقط االأ�سنان. فمن 

املعروف اأن الكال�سيوم يغّلف طبقة ال�سن مبواد معدنية من الداخل واخلارج 

امت�سا�س  على  في�ساعد  »د«  الڤيتامني  اأمللا  اجلراثيم.  ملحاربة  فتقويه 

الكال�سيوم. ومبا اأن امل�سنني ال ت�ساعدهم ب�سرتهم على امت�سا�س الڤيتامني 

فهوؤالء  ال�سم�س(  الأ�سعة  التعّر�س  خالل  من  اأي�ساً  عليه  نح�سل  )الذي  »د« 

يجب اأن يح�سلوا على هذا الڤيتامني من خالل تناول البي�س واجلبنة وزيت 

ال�سمك، باال�سافة اىل الفو�سفور املوجود يف اللحوم واملك�سرات واحلليب.

من ناحية ثانية، اأّكد الباحثون اأن ڤيتامني »�س« وحم�س الفوليك يحميان 

اأكرب  امت�سا�س  على  وي�ساعدان  البكتريية  واالإ�سابات  التلف  من  اللثة 

للكال�سيوم. واأ�ساروا اىل اأن ال�سبانخ والفا�سولياء والبازيالء والعد�س من اأهم 

امل�سادر الغذائية الغنية بحم�س الفوليك.

وقد اأظهرت الدرا�سات اأن االأ�سخا�س الذين يتناولون الكال�سيوم والڤيتامني 

ملغ   1500( املطلوب  من  اأقللّل  بكمية  »�للس« 

يومياً( هم  »�س«  ڤيتامني  و300 ملغ  كال�سيوم 

عر�سة مرتني اأكرث من غريهم لت�سّو�س االأ�سنان.  

�الأ�سنان؟ ت�سّو�س  يح�سل  • كيف 
- الت�سّو�س هو اإ�سابة جرثومية مرتبطة باحتالل 

فمنذ  االأ�سنان.  م�ساحة  اجلراثيم  من  طبقات 

اجلراثيم  تدخل  الطفل  حياة  يف  االأوىل  االأيللام 

فمه، وتكّون عند احتكاكها باالأ�سنان وببقايا االأكل 

باإنتاج  فتقوم  اجلراثيم،  من  مرتاكمة  طبقات 

ت�سّو�س �الأ�سنان

مر�س �لع�سر

عاد�ت غذ�ئية 

ت�ساهم يف 

�نت�ساره 

و�أخرى حتّد 

من هجماته

هي  ال�سكرية  املللواد  كانت  اإذا   •
الوثيقة  لعالقتها  لالأ�سنان  االأول  العدو 

اأنللواع  بع�س  تللنللاول  فللاإن  بت�سّو�سها، 

واجلزر  كالتفاح  واخللل�للسللراوات  الفاكهة 

االأ�سنان  �سالبة  مللن  يللزيللد  والكرف�س 

وينظفها من الف�سالت ال�سارة.

االأ�سنان  �سفرة  من  للتخل�س   •
ع�سري  مللن  بكمية  دعللكللهللا  ميللكللن 

اأو  فر�ساة  على  تو�سع  الليمون 

تناول  اأن  كما  قطن.  قطعة  على 

ي�ساعد  بللكللرثة  الللفللريللز  ع�سري 

على تبيي�س االأ�سنان.

�سائح
ن

هو  الت�سّو�س  اأنلللواع  اأخطر  من 

الر�سيع  الطفل  ي�سيب  الذي  ذلك 

اإر�للسللاعلله  اأمللله اىل  اللللذي تلللللجللاأ 

تتعر�س  حيث  الزجاجة،  بوا�سطة 

لل�سوائل  الر�سيع  الطفل  اأ�سنان 

احلاوية على ال�سكر لفرتات طويلة 

اخلطر  ويكون  اليوم،  يف  ومتكررة 

االأم طفلها  اأ�سده حني ت�سع  على 

الليل  اأثناء  يف  لينام  �سريره  يف 

ت�سّو�س �أ�سنان

�لطفل �لر�سيع
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اأحما�س تتمركز على �سطح ال�سن ما يوؤدي اىل حتلل اجلزء ال�سلب من ال�سن 

)امليناء(. هذا التحلل هو اخلطوة االأوىل باجتاه ت�سّو�س االأ�سنان، يف املرحلة 

التالية تبداأ اجلراثيم بالتغذية على اجلزء الع�سوي من ال�سن وتقوم باإتالفه.

�لت�سّو�س؟ �ىل  يوؤدي  �لذي  �لطعام  هو  • ما 
االأ�سنان،  ت�سّو�س  حدوث  يف  اأ�سا�سي  عامل  هو  ال�سكر  اأن  املعروف  من   -

اخلبز،  املعكرونة،  )كللاالأرز،  بالن�سويات  الغنية  االأطعمة  منه  االأخطر  ولكّن 

املحّلى  والع�سري  الغازية  وامل�سروبات  منها(  املقلية  وخ�سو�ساً  البطاطا، 

وزبدة الف�ستق. ملاذا؟

الأن الن�سويات، املذكورة اأعاله، تلت�سق باالأ�سنان، وت�سّكل طبقات مرتاكمة 

امل�سروبات  اأما  فعلها.  تفعل  اأن  على  البكترييا  ي�ساعد  ما  اجلراثيم  من 

الغازية فتحتوي على احلوام�س املوؤذية لالأ�سنان.

ويوؤدي تناول االأطعمة ال�سكرية، خ�سو�ساً بعد الع�ساء، اىل بقاء ال�سكر يف 

الت�سّو�س وذلك نتيجة  التي ت�سبب  الفم، ما ي�ساعد على تكّون امليكروبات 

احتكاك ال�سكر باالأ�سنان لفرتة طويلة.

لذا، من االأف�سل عدم تناول الطعام كل �ساعة كي ال نتيح للبكترييا فر�سة 

اأن تعمل ب�سكل دائم، اإمنا االكتفاء بخم�س وجبات فقط ال غري من اأجل اأ�سنان 

�سحية و�سليمة.

�الأ�سنان؟ �ملاء  �سرب  ُيفيد  • مباذ� 
ليجعل  اللعاب  مع  يتفاعل  الأنه  املاء  من  الكثري  �سرب  ال�سروري  من   -

كلما  امل�سنني  اأن  اىل  ن�سري  هنا  امل�سّر.  االأ�سيد  من  خالياً  مكاناً  الفم  من 

تقدموا يف العمر، تقّل عندهم ن�سبة اإفرازات اللعاب الأنهم يتناولون الكثري 

يحافظوا على  املاء كي  �سرب  كمية  لذا يجب عليهم م�ساعفة  االأدوية،  من 

اأ�سنان �سحية متّكنهم من تناول اخل�سار والفاكهة املليئة باملعادن واالألياف 

ال�سرورية ل�سحتهم.

�الأطفال؟ �أ�سنان  على  نحافظ  • كيف 
احلمل،  منذ  تبداأ  عملية  االأطفال  اأ�سنان  على  املحافظة   -

فعندما تتناول احلامل الغذاء الغني بالكال�سيوم والڤيتامينات 

وزيادة  طفلها  واأ�سنان  اأ�سنانها  �سالمة  ت�سمن  ال�سرورية، 

احلامل  غللذاء  يف  الكال�سيوم  نق�س  ي�ساعد  بينما  �سالبتها. 

وتعّر�سها  الطفل  اأ�سنان  منو  ا�سطراب  على  الطفل  غذاء  ويف 

تنظيف  على  باكراً  االأطفال  تعويد  ذلك  اىل  ي�ساف  لل�سعف. 

الت�سيب�س وال�سوكوال واخلبز  اأ�سنانهم يف كل مرة ياأكلون فيها 

وغريها...

باأ�سناننا؟ نعتني  • كيف 
- يجب تنظيف االأ�سنان بالفر�ساة مرتني على االأقل يومياً، ومن االأف�سل 

حتى  لينة  اأ�سنان  فر�ساة  اختيار  ويجب  طعام،  وجبة  كل  بعد  ذلك  يكون  اأن 

كل  جديدة  باأخرى  الفر�ساة  ت�ستبدل  اأن  يجب  كما  بجروح.  اللثة  ت�سيب  ال 

ثالثة اأ�سهر. هذا اىل جانب اختيار معجون اأ�سنان منا�سب، من دون اأن نغفل 

بعد  باملاء  جيداً  الفم  وغ�سل  االأ�سنان  »ت�سطيف«  ودواء  اخليط  ا�ستعمال 

االنتهاء من التنظيف، وزيارة طبيب االأ�سنان دورياً )كل �ستة اأ�سهر(. ي�ساف 

اىل هذا، تناول غذاء �سحي وجتّنب االأكل الذي يحوي ال�سكريات بني الوجبات 

والذي يرتك بقايا بني االأ�سنان، والتقليل من املرطبات وامل�سروبات الغازية 

واال�ستعا�سة عنها بالع�سائر الطازجة غري احلم�سية.

يف  الزجاجة  بقاء  مع  النهار  اأو 

تعطي  احلللالللة  هللذه  ففي  فللملله. 

املنا�سبة  الفر�سة  للجراثيم  االأم 

كل  من  طفلها  اأ�سنان  ملهاجمة 

تكون  االأ�سنان  هللذه  الأن  اجلهات 

بال�سوائل  كامل  ب�سكل  حماطة 

يف  اجلراثيم  وجللود  اإن  ال�سكرية. 

ج�سم  حللرارة  )درجللة  دافللئ  و�سط 

اإغللالق  )نتيجة  ومعتم  الطفل( 

)لوجود  ورطلللب  لفمه(  الطفل 

ال�سكري،  الغذاء  ووجللود  اللعاب( 

يعطيها و�سطاً منا�سباً جداً لعملها 

وتكاثرها.

الت�سّو�س  النوع من  هذا  ويعترب 

تلف  اىل  ويللوؤدي  التطور  �سريع 

االأ�سنان االأمامية العلوية، واالأ�سنان 

اخللفية ال�سفلية ب�سرعة كبرية اإذا 

وتقدمي  احلالة  اإكت�ساف  يتم  مل 

�سرعة  باأق�سى  املنا�سب  العالج 

ممكنة. 

الطفل  اأ�سنان  اإ�سابة  ولتفادي 

الر�سيع يجب اإتباع االأمور التالية:

اإعطاء  ال�سروري  من  كان  اإذا   -

الطفل زجاجة الر�ساعة لكي يرتاح 

فيف�سل  ويلللنلللام 

الزجاجة  هذه  ملء 

بللللللاملللللللاء فللقللط 

بال�سوائل  ولي�س 

ال�سكرية.

اإر�للسللاع  بللعللد   -

الللطللفللل )�للسلللللواء 

الر�ساعة  كللانللت 

اأو  طللبلليللعلليلللللة 

اإعطلائله  اأو  الزجاجة(  بوا�سطلة 

تنظيف  االأم  على  طعام،  وجبلة 

قطعلة  با�ستخلدام  وذلللك  فمه، 

لفلرك  رطبلة  �سلا�س  اأو  قملا�س 

اإزاللللة  وبللالللتللايل  ولثته  اأ�سنانه 

اللويحة اجلرثومية.
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اإعداد:

غري�س فرح

رحلة يف االن�سان

�خلد�ع �سيد �ملوقف

من خالل اعرتافات اأدىل بها بع�س الذين 

لقاءات  �سدقية  حللول  لللدرا�للسللات  اأخ�سعوا 

اأن معظمهم قد كذب ب�ساأن  االإنرتنت، ثبت 

وكذلك  والعائلية  ال�سخ�سية  واأحللواللله  عمره 

بالن�سبة اىل مهنته ومدخوله ال�سهري. وللمزيد 

من االإثبات، اعتمد بع�س الباحثني و�سائل اأكرث 

ومنها  اليه،  امل�سار  الو�سع  لتقييم  مو�سوعية 

اعتماد الك�سوفات الطبية للتعرف على معلومات 

تتعلق ببع�س هواة التعارف، كالوزن وطول القامة 

بعدها  ال�سخ�سية،  ال�سمات  من  و�سواها  واملالمح 

امل�سّجلة عنهم  عمدوا اىل مقارنتها باملعلومات 

اأن  لتوؤكد  النتيجة  وجاءت  ال�سبكة.  �سفحات  على 

معظم املعطيات التي اأفرزتها الك�سوفات الطبية 

كانت مغايرة اأو غري مطابقة لتلك امل�سّرح عنها 

عرب االإنرتنت.

من ناحية ثانية، ُعرف اأن الذكور يكذبون ب�ساأن 

واأحوالهم  ال�سهري  ومدخولهم  العلمي،  م�ستواهم 

اأن  االإناث. كما ثبت  اأكرث من  والعائلية  ال�سخ�سية 

االإناث  يالحقون  الذين  الذكور  من  املئة  يف   13

عرب ال�سبكة بق�سد الزواج هم من املتزوجني. اأما 

ب�ساأن  يكذبن  اأنهن  فتبني  االإنللاث  اىل  بالن�سبة 

�سدقيتها

ة
سب

�
 ن

ي
ه

ا 
م

لقاء�ت �النرتنت

االإنرتنت،  �سبكة  عرب  التعارف  �سفحات  اليوم  ي�ستخدمون  العامل  حول  وال�سابات  ال�سبان  ماليني 

بق�سد  �سريك  اىل  التعّرف  مقدمها  يف  خمتلفة  الأهداف  ال�سخ�سية  واالآراء  املعلومات  لتبادل 

الزواج، اأو ملجّرد مت�سية الوقت.

يف هذ� �ل�سياق �أثريت ت�ساوؤالت من قبل باحثني يف علم �لنف�س و�الجتماع حول مدى �سدقية 

حتقيق  م�ستوى  على  جناحها  ن�سبة  وحول  �لتقليدية،  �للقاء�ت  مع  باملقارنة  �الإنرتنت  لقاء�ت 

املجال  هذا  يف  �سعيد  من  اأكرث  على  جرت  التي  االأبحاث  اأن  وُعرف  ورائها.  من  املرجوة  الغاية 

فت عن معطيات بالغة �الأهمية مّت و�سعها مبتناول �لباحثني عن �حلب و�لعاطفة عرب هذ�  تك�سّ

�لعامل �مل�ستحدث.

فماذا يف جعبة الباحثني يف هذا احلقل، وما هي احلقائق التي يك�سفونها اأمام هواة التعارف 

عرب �ل�سبكة؟
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نتائج  اأن  علماً  اخلللارجللي،  ومظهرهن  اأعمارهن 

االأبحاث اأّكدت على اإعطاء كل من اجلن�سني اأهمية 

بالغة للمظهر اخلارجي.

ما هو �سبب �للجوء �ىل �خلد�ع؟

يف  باحثون  اأطلقها  التي  النظرية  بح�سب 

ال�سبعينيات  بني  ما  االأمريكية  »ميلون«  جامعة 

التوا�سل  فاإن  املا�سي،  القرن  من  والثمانينيات 

غري املرئي عرب ال�سبكة، يتيح للمتحاورين حرية 

التعبري بالطرق التي تتنا�سب وميولهم، وخ�سو�ساً 

يف غياب تعابري الوجوه والتفاعل الكيميائي التي 

اأو ف�سله. وهذا يعني اأن  حتدد عموماً جناح اللقاء 

اللقاء عرب االإنرتنت يتيح اإزالة احلواجز االإجتماعية 

اأو  املثالية«،  »الللذات  لتحقيق  العنان  ويطلق 

بتعبري اآخر، الظهور بال�سكل الذي نريد اأن يرانا به 

اأن  البع�س يعتقد  اأن  الغري. واجلدير باالإ�سارة هنا 

املتحاور  ال�سخ�س  جلذب  احللول  اأف�سل  هو  الكذب 

معه يف بداية الطريق، الأن قول احلقيقة قد ي�سع 

حداً للعالقة.

م�سكلة �لت�سريح عن �لعمر �حلقيقي

يبقى العمر الهاج�س االأهم بالن�سبة اىل الباحثني 

مدى  يحّدد  الذي  العامل  اإنه  والللزواج.  احلب  عن 

اجنذاب االآخر، الأنه يعطي اإنطباعاً اىل حٍد ما، عن 

الن�سارة وال�سباب واملقدرة على االجناب. مع ذلك 

بالعمر  البوح  اأن اخلجل من  بالدرا�سات  فقد ثبت 

احلقيقي بالن�سبة اىل الذكور واالإناث، يتجلى عرب 

ثالث مراحل عمرية اأ�سا�سية:

فعمر التا�سعة والع�سرين مثالً هو االأكرث ح�سا�سية 

الرا�سخة  االجتماعية  ثقافتنا  الأن  اجلن�سني،  لدى 

الف�سل  مرحلة  ال�سن  هذه  من  جتعل  العقول  يف 

التدهور  وبداية  والثالثينيات،  الع�سرينيات  بني 

التي  االنتقالية  العمرية  املراحل  اأمللا  البنيوي. 

عموماً  فهي  ح�سا�سة،  كمحطات  الباحثون  حددها 

وبعدهما  واالأربللعللني  والرابعة  والثالثني  الرابعة 

بالعمر  التقدم  والأن  اخلم�سني. 

بالن�سبة  يعني 

التدهور على  الرا�سخة،  النظريات االجتماعية  اىل 

االجناب  على  املقدرة  مقدمه  ويف  كافة،  ال�سعد 

لذا  اخلارجي،  املظهر  ذبول  اىل  اإ�سافة  واالإنتاج، 

فقد ي�سعر املنتقل بني مراحل العمر باخلوف من 

فقدان قيمته كعن�سر فاعل يف بيئته االجتماعية، 

ومييل اىل الكذب الإر�ساء ذاته.

ماذ� ب�ساأن �ختبار �ل�سخ�سية على �الإنرتنت؟

خدمات  تقدم  التي  ال�سركات  معظم  يّدعي 

اإختباراً  لزبائنها  تقّدم  اأنها  ال�سبكة  عرب  التعارف 

تاأمني  اأجل  من  وتوجهاتهم  �سخ�سياتهم  لتقييم 

اأ�سا�س  على  املتعارفني  بني  التن�سيق  جمللال 

ان�ضجام امليول وخطوط ال�ضخ�ضية.

يف هذا املجال توؤكد نتائج الدرا�سات اأن تطابق 

جناح  دائماً  يوؤمن  ل  ال�ضخ�ضية  وخطوط  امليول 

فقد  بالعك�س،  بل  الزوجية،  اأو  العاطفية  العالقة 

يكّمل  الذين  االأ�سداد  ال�سركاء  النجاح حليف  يكون 

بع�سهم البع�س االآخر. كذلك، فاإن االختبارات التي 

ت�سعها عموماً �سركات التعارف ال تتعدى كما ثبت، 

عمق  تالم�س  ال  اأنها  يعني  ما  ال�سطحية،  االأمللور 

امل�ساعر، وال تتمكن من التنبوؤ مب�ستقبل العالقة 

الواقع،  اأر�للس  على  فعلياً  املتعارفني  لقاء  بعد 

حيث يلعب التفاعل الكيميائي الدور االأكرب بغ�س 

النظر عن املظهر اخلارجي. وعرف اأن اخت�سا�سيي 

الناجمة  اللقاءات  واكبوا  الذين  واالجتماع  النف�س 

اأكدوا  قد  االإنرتنت،  عرب  امل�سطنع  التن�سيق  عن 

ف�سل معظمها.

تطوير �لرب�مج

من هنا بداأ بع�س �سركات التعارف تطوير براجمه، 

بالزواج، عن  الرتباط  اىل  الهادفة  تلك  وخ�ضو�ضاً 

تت�سل  مو�سوعية  اأكللرث  معطيات  تقدمي  طريق 

مبحيط العمل والعائلة، وكذلك و�سع اأ�س�س عملية 

للقاءات اآمنة على اأر�س الواقع. اأما بالن�سبة اىل 

ممن  االجتماعي   - النف�سي  احلقل  يف  الباحثني 

الراغبني  اىل  اأ�سدوا  فقد  الظاهرة،  هذه  يواكبون 

بالتعارف عرب �سبكة االإنرتنت الن�سائح االآتية:

بداية  يف  الغمو�س  ببع�س  االحتفاظ  • اإن 

اخلفية  املتحاورين  دوافع  يحّفز  العالقة 

االآخر  البع�س  بع�سهما  اكت�ساف  على 

بعدم  يو�سى  لللذا  اخلللا�للسللة.  بطرقهما 

دفعة  ال�سخ�سية  االأوراق  عللن  الك�سف 

على  الق�ساء  ذلللك  �ساأن  من  الأن  واحللدة 

عن�سر الت�سويق.

احلما�سة  عن�سر  باعتماد  ين�سح   •
�ساحبه  عن  جيداً  انطباعاً  يعطي  الأنلله 

وي�سّرع توطيد العالقة.

التعرف  اىل  االإ�للسللراع  االأف�سل   •
عرب  يجذبنا  الللذي  بال�سخ�س  �سخ�سياً 

اتخاذ  اأيلل�للسللاً  االإنللرتنللت، ومللن االأفلل�للسللل 

لقاءات  بتحديد  تتمثل  اأمنية  اإحتياطات 

احلد�س  واال�ستفادة من  اآمنة،  اأماكن  يف 

االآخر،  الكت�ساف  الوجه  وتعابري  ال�سخ�سي 

واالأف�سل التحّري عنه بالطرق العملية.

عن�سر  اأن  مللن  الللرغللم  علللللى   •
احلقيقة  ملللن  اللللتلللهلللّرب  اأو  اخللللللداع 

معظم  بللدايللة  يف  اللللدوام  على  يدخل 

اإالّ  االإنللرتنللت،  عرب  وخ�سو�ساً  العالقات، 

االأكاذيب  وراء  باالختباء  اال�ستمرار  اأن 

ين�سح  لذا  العالقة،  يدّمر  اأن  �ساأنه  من 

بال�سدق وبال�سراحة والو�سوح.

واالأ�سدقاء  االأهل  اإ�ست�سارة  • االأف�سل 
االإنرتنت.  عرب  ال�سريك  مع  العالقة  توطيد  قبل 

تقييم  يف  بامل�ساركة  لهم  ال�سماح  وكللذلللك 

قبل  اأي  اللقاء،  موعد  حتديد  قبل  �سخ�سيته 

الوقوع يف الفخ.

تت�سف  االإنرتنت  لقاءات  اأن  املعروف  • من 
ال�سريك.  اإنتقاء  فر�س  وكذلك  ال�سديد،  بالبطء 

العقل  واعللتللمللاد  والللروّيللة  بال�سرب  ين�سح  لللذا 

االعتماد  من  بللدالً  ال�سخ�سي  واحلد�س  واملنطق 

�سركات  تقّدمها  التي  ال�سطحية  االختبارات  على 

التعارف.
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اأنتاركتيكا،  قللارة  يف  ماو�سون  حمطة  ملن  بيكلر  رينيله  قلام 

بت�سوير غيوم �سدفية ال�سكل يف �سماء القارة.

ظروف  يف  الغيوم  هللذه  تت�سكل 

خا�سة جداً يف ف�سل ال�ستاء وتتطّلب 

درجة   115 من  اأدنى  حرارة  درجات 

مئوية حتت ال�ضفر. ويوم التقاط ال�ضور املذكورة تدّنت احلرارة اىل 

الغيوم عند مرور �سوء  ال�سفر. تنتج هذه  132 درجة مئوية حتت 

الغروب خالل ذّرات املاء املتجّمدة املتحّركة  ال�سم�س اخلافت وقت 

بفعل هبات قوية من الرياح يف الطبقات العليا للغالف اجلوي.

ما يجدر بالذكر هنا هو اأن تلك الظاهرة نادرة احلدوث وت�سجيلها 

عند حدوثها �سبه معدوم.

ت�رشين2/ كانون1

اإعداد:

ندين �لبلعة

تكنولوجيا الع�رش

مّت ت�سنيع جهاز جديد يف اليابان 

الرتكيبة  ت�سجيل  علللللى  يللعللمللل 

ير�سدها.  التي  للروائح  الكيميائية 

وميكنه اإعادة اإنتاج هذه الروائح يف 

وقٍت الحق باإعادة تركيبها واإ�سدارها 

وذلك وفق قاعدة »روائح غري �ساّرة 

بال�سحة«، امللحقة بالت�سجيل.

املبداأ هو نف�سه امل�ستعمل يف عبوة احلرب اخلا�سة بطابعة الكمبيوتر. حيث تقوم الطابعة بعمل مزيج من االألوان االأ�سا�سية املوجودة يف العبوة 

الإعادة اإنتاج األوان واأطياف ال�سورة املرغوب يف طباعتها بدقة فائقة.

اأن جهازه �سيتحول اىل واحدة من  )Tokyo Institute of Technology(، يوؤكد  خمرتع اجلهاز بامبوك �سومبون من معهد طوكيو للتكنولوجيا 

.)On line( اأ�سا�سيات االإنرتنت وذلك خللق �سعور حقيقي ولتجربة عطر معنّي مثالً قبل �سرائه

غيوم غريبة يف �أنتاركتيكا

م�سّجل للرو�ئح

بتوفري  املتحدة  الواليات  يف  الفيدرالية  االإت�ساالت  جلنة  قامت 

5.9 جيغا هريتز )DSRC( ميكن ا�ستخدامها بني ال�سيارات واأجهزة 

يهدف  الطرقات.  جوانب  على  ن�سرها  �سيتم  ا�ستقبال،  اإر�سال/ 

امل�سروع اىل توفري اإمكان االت�سال بني ال�سيارات ما �سيجعلها حتّدد 

ال�سيارات  ن�سبًة اىل مواقع  موقعها 

وبالتايل  الللطللريللق  علللللى  االأخللللرى 

تفاديها.

اإيقاف  اأن جرنال موتورز قامت بت�سنيع �سيارة قادرة على  يذكر 

نف�سها يف حال وجود اإحتمال ال�سطدامها ب�سيارة اأخرى من دون اأي 

تدخل من ال�سائق.

ال حو�دث �سري يف �مل�ستقبل!
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 50 من  اأكرث  اكت�ساف  على  اإ�ستك�ساف  بعثة  عملت 

نوعاً جديداً يف �سواحل اأندوني�سيا مبا فيها نوع �سمك 

مبحاذاة  امل�سي  يف  زعانفه  ي�ستخدم  �سغري  قر�س 

ُعب املرجانية. هذه االأ�سماك ي�سل طولها اىل 1.2 مرتاً وميكن  ال�سُّ

اأن تكون، ح�سب ما يوؤكد العلماء، منوذجاً لالأ�سماك االأوىل التي تركت 

بيئتها البحرية واجتهت نحو الرّب.

 Mauna با�ستخدام تل�سكوبات خا�سة على بركان

الفلك  علماء  من  فريق  عرث  هللاواي،  يف   Kea
اليابانيني على ما ميكن اعتباره اأكرب بنية يف الكون حتى اليوم، بامتداد 

ي�سل اىل 200 مليون �سنة �سوئية. حتتوي هذه البنية على جمموعات 

من املجّرات حتيط بها غيوم من الغاز.

وقد يتيح هذا االإكت�ساف اإعطاءنا معلومات يف غاية االأهمية عن كيفية 

ت�سّكل املجرات االأوىل يف الكون وتوقيتها.

�أكرب �سيء

يف �لكون

م  لعا ا

 ،2000

العلماء  متّكن 

اكت�ساف  ملللن 

اأجللزاء من ج�سم 

اأنه  ُيعتقد  مللا 

طفلة  الأقلللللدم 

يللتللم الللعللثللور 

عليه يف تاريخ 

البحث العلمي، حيث يعود اىل ما قبل 3.3 مليون عام.

مّت حتديد موقع بقايا اجل�سم عالقة يف حجر رملي يف منطقة 

موقعها  من  العظام  اإ�ستخراج  عملية  ولكن  اإثيوبيا.  يف  ديكيكا 

ا�ستغرقت اأكرث من خم�س �سنوات.

ح�سب ما �سّرح به العلماء، فاإّن عمر الطفلة عندما ماتت كان 

ثالث �سنوات اعتماداً على درا�ستهم للفك واالأ�سنان.

مركبة �جليل �جلديد

اإذا اعتربنا البي�سة خلية مكّونة من جينات، فاللغز القدمي ميكن حّله 

ب�سرعة: ظهرت هي اأوالً.

قبل  عام  ملياري  اىل  احتاجت  االأوىل  اجلينات 

احلركة ومن حماية  اأن تكّون »ج�سداً« مّكنها من 

فقد  علمية،  ت�سريحات  اآخللر  ح�سب  نف�سها. 

ا�ستغرقت اجلينات 3 مليارات ون�سف �سنة قبل 

الو�سول اىل الدجاجة. ومبا 

اأن الطفرات اجلينية حتماً 

البي�سة،  يف  �ستح�سل 

اإن  بثقة  الللقللول  ميللكللن 

بو�سع  قام  الللذي  احليوان 

فق�ست  الللتللي  البي�سة 

�سو�ساً، مل يكن دجاجة! 

خ
ري

تا
�ل
يف 

ة 
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ط
م 

د
ق
�أ

من جاء

�أوالً؟

البي�سة اأم 

�لدجاجة؟

ي
�س

مي
س 

�
ر
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�ستكون  »اأوريللون«،  اجلديدة  املركبة 

الف�سائي  للمكوك  املنتظر  البديل 

االإ�ستعمال.  متعددة  مركبة  و�ستكون 

ومن املتوقع اأن حتمل رّواد ف�ساء اىل 

و�ست�سّهل   2020 العام  بحلول  القمر 

العام  بحلول  املللريللخ  اىل  الللو�للسللول 

االأخلللرية  امل�سكالت   .2030

)اللللذي  الف�سائي  للمكوك 

كانت  جتاوز عمره 30 عاماً(، 

الدافع الرئي�س للنا�سا للبحث 

اأوريون  و�ستعمل  بديل.  عن 

بالطريقة نف�سها التي عملت 

بها اأبولو، حيث �سيتّم اإر�سالها 

اىل الف�ساء على راأ�س �ساروخ 

الو�سول  عند  عنه  و�ستنف�سل 

اىل مدار حول االأر�س.







اإعداد: رميا �سليم �سومط

اأطلقت �سركة غوغل العاملية خلدمات االإنرتنت خدمتها املتخ�س�سة 

العربية  هي  جديدة  لغات  ب�سبع  اإيرث«  »غوغل 

والهولندية  والرو�سية  والبولندية  والت�سيكية 

والكورية والربتغالية.

املتعددة  اإيرث«  »غوغل  خدمة  تفعيل  يهدف 

اأدوات  االإنرتنت  م�ستخدمي  تزويد  اىل  اللغات 

جغرايف،  حمتوى  وخلق  البحث  على  ت�ساعد 

ويعك�س التزام دعم م�ستخدمي االإنرتنت باللغات 

غري االنكليزية.

تتميز هذه اخلدمة بالقدرة واملرونة يف تنظيم 

املعلومات اجلغرافية وتبادلها، وجتمع بني �سور 

االأقمار ال�سناعية واخلرائط والت�سميمات الثالثية 

افرتا�سياً  اأطل�ساً  ميثل  حمتوى  لتكوين  االأبعاد 

طبقات  اإن�ساء  اإمكان  اىل  اإ�سافة  لال�ستك�سافات، 

لة  املف�سّ االأماكن  على  عالمات  لو�سع  افرتا�سية 

مثل املطاعم واملتنزهات واالأماكن ال�سياحية.

»غوغل �إيرث« بلغات جديدة

www.travelterrific.com
برحلة  القيام  البع�س  يرغب  قد  ال�سيف،  يف 

اإ�ستجمام، وهنا ُيطرح ال�سوؤال حول اجلهة االأف�سل 

لل�سفر.

اىل  التعرف  ميكن  املذكور  املوقع  خللالل  من 

من  خمتلفة  بقاع  يف  مميزة  �سياحية  مواقع 

اختيار  ال�سفر يف  الراغبني يف  ت�ساعد  قد  العامل 

وجهتهم.

مو�قع �سياحية
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www.carsdir.com/news.asp
جديد ال�سيارات واأخبارها من معار�س و�سباقات 

وميكانيك اىل حتقيقات خمتلفة واأبواب متنوعة 

يف  اإيجادها  ميكن  ال�سيارات،  عللامل  حللول  تللدور 

املوقع املذكور.

عامل �ل�سيار�ت

www.army-technology.
com
مت�سّفحيه  املوقع  هللذا  يللزّود 

�سناعة  حول  متنوعة  معلومات 

االأ�سلحة يف العامل، فيقدم ن�سرات 

الربية  االأ�سلحة  حللول  لة  مف�سّ

الع�سكرية  واملللعللدات  واجلللويللة 

كما  املتطورة،  الدفاع  واأنظمة 

تكنولوجيا  يف  جديد  كل  يواكب 

الت�سّلح يف خمتلف الدول.

�سناعة �الأ�سلحة

www.thegardenhelper.com
هل متلك حديقة وال تعرف كيفية االعتناء بها؟ 

هل ترغب بالتعرف اىل القواعد االأ�سا�سية للزراعة 

والنباتات  االأزهللار  من  االأ�سناف  مئات  واكت�ساف 

مع �سرح مف�سل عنها بال�سورة والن�س؟

املوقع املذكور يقّدم اخلدمات املذكورة، وي�سّكل 

دليالً قّيماً للعناية باالأزهار.

�لعناية باالأزهار
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م�سابقة �لكلمات �ملتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�س�س  لقر�ئها  »�جلي�س« 

�ربعماية  قيمتها  مالية  جو�ئز  فيها 

بوا�سطة  ت��وزع  لبنانية،  لرة  الف 

�لقرعة على �ربعة فائزين.

ة
ق

اب
�س

مل
ا

ط 
رو

��
�س

• �أفقياً:
1- جميعنا، نحّب، وطننا الغايل، نعم.

الثاين  االإ�سم  النظر اىل،  اأحللّدوا  االأزهللار،  2- من 

ملغٍن وممثل اأمريكي راحل.

مدينة  للعجني،  ي�ستعمل  بالع�سا،  ن�سرب   -3

فرن�سية، والية اأمريكية. 

اإيطايل،  وخمرتع  فيزيائي  �سينية،  مدينة   -4

بيت �سغري، من املقايي�س.

ا، حرف  عمَّ وامتنَع  اأُرجعها، مت�سابهان، كفَّ   -5

عطف، اإنت�سر وذاع �سّره.

6- اأرخى ال�سرت، للتف�سري، اآبار متقاربة.

7- بلدة يف ال�سوف، رّحالة اإيطايل.

بنا، القادم، اأّول اأيام العجوز. 8- اأن�سدنا وطرَّ

9- عا�سمة اإقليم يف االأرجنتني.

النيل،  على  م�سرية  مدينة  اأر�ساً،  األقى   -10

قدَمت وورَدت.

لبناين،  تلفزيوين  ملمثل  الثاين  االإ�سم   -11

مدينة اإيطالية، مييل باالأجنبية.

12- �سمري منف�سل، نقي�س خفاء، الزرع الذي مل 

يكن فيه رطب، اأحمق طائ�س.

13- من االأزهار، �سمري منف�سل.

14- روائية انكليزية توفيت العام 1976، �سَنة، 

�سجَع الرجل.

وزراء  رئي�س  احللق،  يف  الطعام  جمللرى   -15

بريطاين راحل.

16- بلدة يف عكار، دولة اأفريقية، نداويه.

باالأجنبية،  اأقّل  اخليام،  عمر  راأ�س  م�سقط   -17

مطربة لبنانية.

جزيرة  قْيد،  اىل،  اأح�سنُت  اإيرانية،  مدينة   -18

يونانية.

19- خطيب اأمريكي راحل، عاد، رمى بحجر.

20- من احل�سرات، جزيرة ايطالية يف املتو�سط، 

نواكبهم. 

ل. 21- فريق كرة قدم لبناين، بحر، ُحجج، اأ�سْ

• �لرقيب �الأول ح�سني �سالمة 
اللواء اخلام�س.

• �لعريف �الأول ع�سام من�سور
فوج التدخل اخلام�س.

• �لعريف حممد ريحان
فوج االأ�سغال امل�ستقل.

• �سعاد �حلور�ين
بعلبك.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
ا

• عمودياً:
1- دولة اأفريقية، دولة اأوروبية، دولة اأوروبية.

ك�سب،  الفرن�سيني،  ال�سعراء  م�ساهري  من   -2

دولة اأفريقية، لال�ستدراك.

يخرزون  االأثر عنها،  تزيلون  نعتمد على،   -3

اجللد.

اأحّرك  العمل،  تبا�ضر  اأر�ضَدنا،  �ضرط،  اأداة   -4

واأهّز.

اآلة توَزن بها  5- رّحالة برتغايل، مت�سابهان، 

االأ�سياء الثقيلة.

6- ن�سّب ونرتعرع، طريق، �سعَف وجنَب، درجة 

وغاية.

اأكرب  اأوروبية،  عا�سمة  االأر�للس،  7- حفرية يف 

مرفاأ يف العامل.

يرتدي  يعرب،  معرفة،  ننكر  طللرب،  اآلللة   -8

الثياب.

9- جمل �سغري، اأ�سل البناء، التحبُّب اىل.

نوتة  الللطلليللور،  مللن  مرتفعة،  اأر�لللس   -10

من  ُيلللزرع  مل  مللا  عربية،  دولللة  مو�سيقية، 

االأر�س.

11- دولة يف اأمريكا اجلنوبية، مرفاأ اأو�سرتايل، 

ياأكل الطعام، عقالء.

ويغّطي،  ي�سرت  الزرع،  اإكتناز  اآلة طرب،   -12

ندم وطلب الغفران. 

االإ�سم  �سقي،  يفعل،  ومل  الفعل  قللارَب   -13

الثاين لرئي�س وزراء بريطاين �سابق.

14- �سال، االإ�سم الثاين لالعبة تن�س اأمريكية، 

�سرَب، رجع اىل، �سمري مت�سل .

15- مو�سيقي اأملاين، ممثلة م�سرية.

تويف  اأفللريللقللي  رئي�س  ن�سب،  حللرف   -16

العام  1997، حرف جزم، اإناء كبري، بحرية يف 

الفيليبني.

للتنّزه  االأنيقة  ال�سفن  معاملة،  اأح�سَن   -17

واحلفالت، وجع، هجَم.

بع�س  جلود  من  يوؤخذ  اىل،  النظر  حّدد   -18

احليوانات، روائي لبناين راحل.

19- االإ�سم الثاين ل�سحايف لبناين راحل لقب 

والعقاقري،  االأدوية  بائع  التائه«،  بل»ال�سحايف 

نتها وزّينتها. ح�سّ

تت�سارك  راحل،  فرن�سي  م�سرحي  �ساعر   -20

معه ِبل، المع.

د�خل  و��سح  بخط  �حلل  ويكتب  �ملجلة،  من  مقتطعة  غري  م�سابقة  كل  • ت�ستبعد 
�ملربعات وتر�سل �ل�سفحة بكاملها مع �حلل. وتعلن �لنتائج يف �لعدد �ملقبل.

 - �لتوجيه  مديرية   - �لريزة   - �جلي�س  قيادة  �لتايل:  �لعنو�ن  �ىل  �حللول  • تر�سل 
جملة »�جلي�س« - »م�سابقة �لكلمات �ملتقاطعة«.

جميع  يف  �جلي�س  ثكن  يف  باليد  �مل�سابقة  ت�سليم  �مل�سرتك  با�ستطاعة   •
�ملناطق.

.2007 �الأول  كانون   30 �حللول  لقبول  موعد  • �آخر 

حل �لعدد �ل�سابق
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عند مدخل القرية جتمهروا 

كلهم  عللائللداً.  بطالً  ملالقاته 

بل  ال  ي�ستقبلونه،  جللللاوؤوا 

ويقولون  ويودعونه،  يبكونه 

عبارات  اخلر�ساء  بالدموع  له 

اأبلغ مّما تنطق به ال�سفاه.

بللني اجلللمللع املللراأة واحللدة 

تلل�للسللق �للسللفللوف الللنللا�للس 

وهي  بيديها  املحت�سدين 

اأم�سكت بذراعيها امراأتان متجلببتان باالأ�سود، و�ساعدتاها  ت�سرخ وتبكي بتفّجع. 

على جّر قدميها اإىل �سيارة االإ�سعاف. اإنها اأّم اجلندي ال�سهيد. جاءت ال لت�سّم اإبنها 

على  املن�سابة  العرق  قطرات  ب�سفتيها  وتلّم  باأ�سابعها  الق�سري  �سعره  وت�سّرح 

التي  الطاهر  الدّم  بالدموع قطرات  لتغ�سل  بل  مرة،  كل  كما يف  ال�سمراء  جبهته 

ب بّزته املرّقطة. قبل اأن يخرج من باب البيت مغادراً اإىل جبهة القتال، قال  تخ�سّ

الثغر والعينني،  اإنه �سيعود. كانت تنتظر عودته حامالً حقيبة مالب�سه، با�سم  لها 

فيمر على والده يف الب�ستان ليلقي عليه التحية ويقّبل يده وينال بركته متمنياً 

جميء يوم ي�ستطيع فيه اأن يحمل االأتعاب عنه، ثم يحّث اخلطى اإىل املنزل منادياً 

اأمه من بعيد: اأنا جئت يا اأمي. فترتك كل عمل تقوم به وتخرج ملالقاته واحت�سانه 

بني ذراعيها مثلما كانت تفعل وهو �سغري. ال مل يكرب كثرياً. هو ما زال �سغرياً ولو 

اأ�سبح جندياً ينتعل حذاًء ع�سكرياً قا�سياً ويرتدي بزة خ�سنة. هو ما زال �سغرياً واإن 

كانت  اأمه.  نظر  كبرياً يف  لتجعله  بكافية  لي�ست  �سنة  الع�سرون  اأخويه.  كبري  كان 

تناديه: يا �سبي، في�سحك: »كّفي عن مناداتي: يا �سبي. اأال ترين اأنني اأرتدي بزة 

ع�سكرية! لقد اأ�سبحت االآن رجالً«. فتجيبه اأمه بدعابة: تعال اإىل ذراعّي اأمك اأيها 

الرجل ال�سغري. ثم تنه�س وتدنو منه وتطبع قبلة على راأ�سه.

- لقد اآن االأوان يا اأمي الآتي لك بخادمة ت�ساعدك يف عمل البيت. لقد تعبت كثرياً 

يف �سبيلنا، وها اأنا اليوم اأ�سبحت قادراً اأن اأفعل �سيئاً من اأجلك.

- ال يا بني اإّدخر مرّتبك، فغداً عليك اأن توؤ�س�س بيتاً وتتخذ لك �سريكة حياة. اأريد 

اأن اأفرح بك واأرى اأحفادي بني يدّي قبل اأن اأموت.

يتزوج  فهل  �سبياً  ترينني  زلت  ما  واأنت  اأتللزوج  اأن  تريدينني  كيف   -

ال�سبيان!؟ �ساأل با�سل �ساحكاً.

- دعك من املزاح االآن. ما راأيك لو بداأت بالبناء فوق �سطح هذا البيت؟ 

على االأقل تبقى قريباً مّنا فن�ستطيع اأن نراك كل يوم.

من  قريباً  يبقى  لن  ال.  االآن.  �سامت  هو  كما  متاماً  بال�سمت،  با�سل  الذ 

اأمه؛ وهي لن ت�ستطيع اأن تراه بعد اليوم. با�سل �سيبقى بعد اليوم �سامتاً، 

و�سيغيب وجهه اإىل االأبد.

تلقي  وهي  املفجوعة  االأم  خاطر  يف  فجاأة  اإزدحمت  الذكريات  هذه  كل 

كاأنها  براأ�سها فوق �سدر ولدها وتد�س راحتيها حتت كتفيه وت�سده �سوبها 

حتاول اأن تخبئه بني �سلوعها فتمنع املوت من اأن ي�سرقه منها. هو ولدها. 

هو لها. لن ت�سمح الأحد باأن يبعده عنها.

الهادئ �سكب عليه املوت  كانت عيناه مغم�ستني ويداه باردتني. وجهه 

الكروم  القرية ومل يَر حقولها وكرومها. هذه  اإىل  الزعفراين. لقد عاد  لونه 

وتلك احلقول التي رافق اأباه اأيام احلّر والربد ليعمل واإياه يف حراثة اأر�سها الطيبة 

ورّي اأ�سجارها اخلرّية وقطف ثمارها اليانعة، في�ساعد »اأبا با�سل« يف تاأمني لقمة 

فلم  بالعلم  ملفوفاً  القرية  اإىل  عاد  والأخويه.  له  املدر�سية  الكتب  و�سراء  العي�س 

يداعب ن�سيم الغابة وجنتيه ومل تلّوح ال�سم�س جبينه و�ساعديه. عاد ومل ي�سمع 

خرير عني ال�سيعة وغناء الع�سافري على اأغ�سان ال�سنديان وال�سربني.

حماط  �ضرير  على  امل�ضّجى  ولدهما  جانب  اإىل  و�ضلمى  عادل  �ضهر  الليل  طوال 

بال�سموع امل�ساءة و�سط الدار؛ وطوال الليل بكى جميل وليلى اأخاهما اإىل اأن تقّرحت 

طويلة.  اأخرية  ليلة  با�سل  مع  ي�سهروا  اأن  اأرادوا  لقد  اأعينهما.  الدموع  �سّب  من 

اإنها االأطول. يف ما م�سى كان با�سل ينام باكراً ليغدو فجراً مع اأبيه اإىل احلقل اأو 

ليعود اإىل ثكنته بعد فر�سة ق�سرية. اأما هذه الليلة فاإنه �سينام ملء اأجفانه. لن 

يوقظه يف ال�سباح �سياح الديك الر�سا�سي يف اخلّم القريب وال خوار الثورين يف 

الباردة وتعّفر بها  اأمه حتت�سن يده  الليلة �سينام طويالً بني  العتيق. هذه  القبو 

وجهها وعينيها، واأبيه مي�سح دموعاً خر�ساء تنزلق بني جتاعيد وجهه حتى �سفتيه 

باكني  ويذهبون  �سامتني  ياأتون  واأنا�س  ملتاعني  ينتحبان  واأخوين  املرتع�ستني، 

نادبني. هذه الليلة �سينام قرير العني. �ست�سرق ال�سم�س من وراء اجلبل وهو نائم. 

�سينت�سف النهار وهو نائم، قبل اأن يذهب حمموالً على االأكتاف اإىل حيث �سريقد 

يف ظلمة باردة.

الليل يف اخلارج كان �ساكناً. كل �سيء هادئ و�ساكن. الظالم حالك يرخي �ستائره 

ال�سوداء على ال�سفوح والتالل، لكنها بقيت اأقّل �سواداً من الو�ساح الذي يلف روح 

اأّمه املمزقة.

هي تذكر االآن كم �سهرت من ليال اإىل جانب �سريره وهو �سغري حتى كرب. وكم 

ركعت على ركبتيها تقرع �سدرها وت�سلي من اأجله وهو مري�س حتى �سفي. لقد 

اأقحوان  زهرة  مثل  ي�سقط  فلماذا  البنية،  �سليم  العود،  �سلب  و�سّب  وكرب  �سفي 

ق�سفت العا�سفة �ساقها ونرثت اأوراقها! اإنها االأقحوانة التي تاأبى اأن حتني راأ�سها 

عند هبوب العا�سفة.

وطلع القمر من وراء اجلبل م�سباحاً م�سيئاً ير�سل اأ�سعته خيوطاً من جلني تن�ساب 

بني اأ�سجار ال�سنوبر وترمي بظاللها اإىل ال�سفح اأ�سباحاً خميفة. اآه. �سلمى تذكر االآن 

الليايل الطويلة التي �سهرها با�سل يف �سوء القمر وال�سموع، يدر�س ويكتب. لقد 

اأراد اأن يتعلم فتعّلم وتطّوع جندياً يف اجلي�س ليقتله م�سلحون جهلة مل يتعّلموا 

على  يتدربون  فقط  املدر�سة.  اإىل  يذهبون  ال  اأوالدهللم  كتاباً.  يفتحوا  ومل  حرفاً 

ا�ستخدام ال�سالح وال�سرقة وقطع الطرق والقتل.

يف ذلك اليوم منذ اأقل من �سنتني، عندما حمل با�سل حقيبته وخرج من البيت 

ليذهب مع الع�سكر وي�سبح جندياً يف �سفوفهم، وّدعته اأمه ومل تخرج معه، بل 

�سمته اإىل �سدرها ومتّنت له التوفيق من غري اأن تدمع لها عني. لكن يف املرة 

قلب  على  يقب�س  اخلوف  كان  بثكنته،  ليلتحق  فيها  املنزل  غادر  التي  االأخللرية 

ووحدات  الوطي�س،  حامية  القتال  جبهة  البالد  �سمال  ففي  فوالذ،  من  بيٍد  �سلمى 

اأمه  عانقته  يومذاك  �سارية.  معركة  يف  امل�سلحة  الع�سابات  مع  تلتحم  اجلي�س 

اليقظة  اإىل  اأجفانها. دعته  عناقاً طويالً جهدت خالله يف منع دموعها من جتاوز 

قد  كانت  التي  حقيبته  رفع  و�ساعدته يف  م�ساء،  كل  ال�سالة  وتالوة  احلذر  وتوخي 

اأثقلتها باأرغفة خبز ال�ساج واالأطعمة التي يحبها وتكفيه مع ع�سرة من رفاقه، ثم 

التقطت يده ولثمتها ب�سفتني تبت�سمان فيما عيناها تكادان تبكيان. وخرجت معه 

ت�سيعه بنظرات حزينة. وما اإن توارى خلف منعطف الطريق حتى اأجه�ست بالبكاء، 
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فدخلت واإرمتت على ركبتيها حتت ال�سورة املعّلقة فوق الباب، ورفعت اإليها قلبها 

وب�سرها: »يا مرمي. اأنت االآن اأّمه. هو لك. كوين معه ومع رفاقه اجلنود. وليكن كما 

على  تخاف  االأم  وهي  اأوانه،  قبل  اخلطر  ي�ست�سعر  االأم  قلب  اإنه  اآمني«.  ت�سائني. 

اأبنائها اأكرث مما يح�سبون.

ليلة البارحة نام الكّل اإال �سلمى. �سلمى وحدها مل يجد النوم اإىل عينيها �سبيالً. 

لقد بقيت طوال الليل مغم�سة االأجفان منتبهة الذهن. كيف تغفو وهي ال تعرف 

عن اإبنها �سيئاً! اأين هو يف هذه االأوقات يا ترى؟ اأيف خندق القتال اأم يف الثكنة؟ 

هل هو نائم يف �سريره مطمئن البال اأم يفرت�س الرتاب ويلتحف ال�سماء، البندقية 

اإىل  كانت تقفز فجاأة  واأفكار مقلقة  الزناد؟ �سور خميفة  واإ�سبعه على  اإىل كتفه 

كانت تخافه وت�سارعه، تغالبه  لكن ما  باهلل.  والعياذة  بال�سالة  خميلتها فتطردها 

وتطرده فيغلبها ويعاودها، كان يحدث على اأر�س الواقع فعالً. جنمة ال�سبح تتالأالأ 

اأ�سطح  عن  ال�سوداء  عباءته  اأطراف  بلملمة  بداأ  وقد  يتثاءب  والليل  ال�سرق  ناحية 

املنازل وال�ساحات. هدوء ثقيل يلف الطبيعة يف كل مكان. اإنه الهدوء الذي ي�سبق 

وهناك  هنا  ت�ساقطت  قذائف  دوّي  رعودها  فجاأة.  هّبت  العا�سفة  هذه  العا�سفة. 

ُحب دخان وغبار اإرتفعت فاأعمت  كاأنها نيازك تر�سق بها ال�سماء االأر�س، غيومها �سُ

رموزاً  اجلدران  على  لينق�س  زّخات  زّخات  ينهمر  ر�سا�س  وابل  واأمطارها  االأب�سار، 

وكلمات ال تعرفها �سفحات الدفاتر والكتب.

يف تلك االأثناء كان با�سل ورفاقه يّتقون القذائف حمتمني باخلنادق واملتاري�س. 

وما اإن هداأ الق�سف وا�سرتاحت فوهات املدافع حتى اأعطى ال�سابط اأمراً ملجموعة 

تقّدمت  مراكزهم.  يف  ومفاجاأتهم  امل�ضلحني  خطوط  اإىل  بالت�ضّلل  اجلند  من 

عنا�سر  من  ومتكنت  الر�سا�سة  البنادق  نريان  وغطاء  الظالم  جنح  حتت  املجموعة 

فاأ�سابت  للق�سف  تعّر�ست  قاعدتها  اإىل  تنكفئ  وهي  اأنها  غري  املعادي،  املركز 

قذيفة مبنى مت�ضّدعاً ما اأدى اإىل اإنهيار جدار من جدرانه و�ضقوط اأحد اجلنود جريحاً 

حتت الركام. مل ي�ستطع اجلندي امل�ساب يف كتفه رفع احلطام عن �ساقيه فلبث هو 

عالق اإىل اأن عادت املجموعة وتفقد اآمرها عنا�سره فعرف اأن اأحدهم ما زال هناك.

اأراد ال�سابط اإنقاذ اجلندي اجلريح، لكن املهمة �سعبة للغاية وحمفوفة باملخاطر 

الكبرية، فلم يعط اأمراً بذلك. غري اأن با�سالً تطوع الإنقاذ رفيقه وطلب اإذناً بذلك.

- ال اأريد اأن اأخ�سر جنديني من خرية اجلنود يا با�سل. قال ال�سابط.

- اإن �ساء اهلل اأعود واإياه يا �سيدي. اأما اإن مل اأذهب اإليه فهو هالك ال حمال.

و�سع ال�سابط يده على كتف با�سل وانتظر طويالً قبل اأن يهز براأ�سه من غري كالم 

عالمة االإيذان. ثم اأمر االآخرين بتاأمني غطاء ناري كثيف له.

وحّرره  �ساقيه  فاأدركه ورفع احلطام عن  با�سل بكل �سجاعة باجتاه رفيقه  اإندفع 

مما هو عالق به فزحف حتت وابل من الر�سا�س اإىل خندق قريب رمى نف�سه فيه 

فنجا باأعجوبة. اأما با�سل وفيما كان يهّم بالرتاجع والعودة، اأ�سابته ر�سا�سة يف اأعلى 

�سدره فخّر م�سرجاً بدمائه.

مل يعد با�سل يقوى على الزحف. لقد نزف طويالً و�سحب لونه كثرياً. اأ�سند ظهره 

اأغم�س عينيه وقب�س على حفنة تراب  راأ�سه.  اإىل جدار اخلندق ونزع اخلوذة عن 

ذراعيك.  يل  اإفتحي  اأمي.  يا  وطني.  اأر�س  يا  االأر�س.  »اأيتها  �سدره:  اإىل  �سّمها 

حفنة  ج�سدي...  اإقبلي  الطاهر.  ترابك  يروي  دمي...  خذي  �سدرك.  اإىل  �سّميني 

تراب... ُتغّذي... جذور... اأرزك... اخلالد. ها... اأنا ذا.... لِك... يا... اأر�س... وطني«. 

ولفظ با�سل اأنفا�سه وهو يبت�سم وحّبات الرتاب تت�سّرب من بني اأ�سابعه.

يف تلك اللحظة انتف�ست �سلمى يف �سريرها وانقب�س قلبها بني �سلوعها. هي االآن 

ما قد حدث. جل�ست يف �سريرها. بكت ب�سمت. �سّلت كي  اأن �سوءاً  تعرف 

ي�سلم با�سل ورفاقه من كل �سّر. وما مل تكن تعرفه هو اأن ولدها �سيعود اإليها 

عند ال�سّباح جثة هامدة ال حياة فيها.

اأ�سرقت ال�سم�س وارتفعت يف قبة ال�سماء وغ�ّس بيت عادل بالنا�س واأتى 

يفتح  لكنه مل  االأخللرية،  الوداع  نظرة  عليه  يلقون  ال�سالح  با�سل يف  رفاق 

عينيه لهم. مل يكّلمهم. مل ميازحهم كما كان يفعل من قبل. با�سل االآن هو 

غري با�سل الذي كان. االآن هو �ساكن �سامت، وهكذا �سيبقى اإىل االأبد.

�ساعات ثالث م�ست بعد منت�سف النهار، قبل اأن ُيحمل با�سل على اأكتاف 

ح بالعلم ويجتازوا به يف موكب مهيب �سارع  اجلنود يف نع�س خ�سبي مو�سّ

القرية ال�سّيق املزدان باالأ�سرطة والرايات البي�س. خلف النع�س جّرت �سلمى 

اإبنها: »لقد رحل با�سل يا  نف�سها مم�سكة بذراع زوجها ومتكئة على كتف 

جميل. قتلوا با�سالً يا ليلى. اإنتظرين يا حبيبي. لن يطول االأمر حتى اأحلق 

بك يا ولدي«.

مو�سيقى املوت كانت تع�سر االأفئدة وت�ستقطر الدموع من املاآقي. ال. هي 

لي�ست مو�سيقى موت. اإنها مو�سيقى فرح بوالدة بطل جديد. بطل جادت به اأر�س 

منحدراتها مقالع �سّوان، جبالها مواطن اأرز ووديانها منابت اأحرار وقدي�سني. دقات 

اجلر�س لي�ست رتيبة حزينة. اإنها اأحلان ابتهاج وزغاريد عر�س. هو ذا العري�س ي�سري 

بني املحتفلني والنا�س ينرثون فوق راأ�سه االأرز والعطر والزهور من كل �سرفة تطّل 

على الطريق. وهي ذي العرو�س بحّلة خ�سراء تعانقه وترافقه. اإنها اأرزة لبنان. اأرزة 

الرب. �ستبقى له وفية حتى اإنق�ساء الدهر. 

بعدما اأمّت الكهنة مرا�سم اجلنازة رفع رفاق ال�سهيد النع�س وخرجوا به مثلما دخلوا 

مرفوعاً على الراحات فوق الروؤو�س وراحوا ُيرق�سونه يف �ساحة الكني�سة على وقع 

الزغاريد وتربيع اجلر�س و�سوت االآذان. ثم �ساروا به اإىل حيث ي�سرتيح االأبطال بني 

يدي املوت من اأثقال احلياة.

هناك وقفت �سلمى ك�سرية اجلناح تلّوح بيدها املتعبة البنها امل�سلوخ عن كبدها 

وت�سرخ ب�سوت خمنوق: فداك يا لبنان. فداك اأيها الوطن احلبيب. اأر�سك العط�سى 

اأرادت دمه فلرتتِو. اإنه لك. خذه. ها اأنذا اأعطيك اإياه. كن معه يا رب. اجعل روحه 

على  تقوى  با�سل  اأم  تعد  مل  ذاك  بعد  الغايل.  اأرزك  تظلل  بي�ساء  �سحابة 

ي�سفقون  فكانوا  النا�س  اأما  فيها،  الكلمات يف  واختنقت  فتال�ست  ال�سمود 

ويبكون.

خيط  اآخر  االأ�سيل  �سم�س  و�سحبت  بطيئة،  ثقيلة  ال�ساعة  عقارب  ودارت 

ذهبي لها عن هامات التالل، وزحف الليل على روابي ال�سيعة بجيو�سه ال�سود، 

واأ�سواء م�سارجه تلمع يف قبة ال�سماء، واأوى النا�س اإىل بيوتهم وطيور الربية 

اأم  على  ال�سباح  يطلع  وكيف  ينق�سي؟  فكيف  طويل  الليل  اأوكارها.  اإىل 

با�سل التي تكّومت يف �سريرها ج�سداً منهكاً ما زال فيه ظل حياة يغيب! 

اإليها.  يدها  جانبها. مّدت  اإىل  املقعد  ت�سرتيح على  الع�سكرية  با�سل  بزة 

تلم�ستها. رفعتها وطوتها على مهل وجعلتها حتت راأ�سها و�سادة تناجيها 

وتغ�سلها بدموعها. قبل مغادرته البيت الآخر مرة، خلعها با�سل لتغ�سلها اأمه 

له. ال لن تفعل. �ستبقيها كما هي خم�سبة بعرقه لتعّفر بها وجهها وت�سّم 

فيها رائحته كل يوم.
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ملون������ة �إنتاجاً،  �حلرث  �أر�س  لبنان: 

و�لعناد: �سمود�ً، و�لتاآخي: عي�ساً، 

وموطن  عالقات،  و�لت�سامح: 

اإبداعاً.  والق�سائد:  نطقاً،  احلرف: 

كيانه  وال  م�ستعارة،  هويته  فال 

الأهله  �إال  يوماً  كان  وما  م�ستباح، 

تتحاور  ففيه  �أهله،  ومن  وباأهله 

احل�سارات،  وتتكامل  الثقافات 

الأنه ر�سالة علم  وت�سان �حلريات، 

مكان  كل  يف  لالإن�سان  و�سالم 

وزمان.

كما حّبات املطر تغ�سل االأر�س من 

اجلفاف، وحّبات الندى تلّون االأقحوان 

ال�سباح  يلّون  الفجر  كما  بالبيا�س، 

تغ�ضل  هكذا،  والعطاء،  بالن�ضاط 

والقلوب  النفو�س من اجلفاء  املودة 

من االأحقاد وتلّون الوفاء الوفاء.

الغ�سب،  �ساعة  مت�ساحماً  كن 

وقوياً  �لطلب،  �ساعة  ومعطاًء 

�ساعة  ومتوا�سعاً  ال�سعف،  �ساعة 

�لقوة، و�سامد�ً �ساعة �ملحن.

يت�ساويان  اأمران 

التهوين  ال�سلبية:  يف 

من التحديات واالإ�ستهانة بها.

االإيجابية:  يف  يتكامالن  واأمران 

مع  واملبادرة  االإقدام،  مع  احلذر 

ال�سجاعة.

�لنفو�س  �إ�ساءة  �ليومي:  ز�دنا 

�ل�سطور  و�إ�ساءة  بالتفاوؤل، 

يف  �ل�سموع  و�إ�ساءة  بالكلمات، 

�لدروب، و�إ�ساءة �الإر�دة بالعزمية.

�ساألني: وما حكمة يومك؟

قلت: ال حياة مع الياأ�س وال ياأ�س 

مع احلياة.

�إنك  للريح:  �لنخلة  قالت 

�لعاجزة عن �إقتالع جذوري مهما 

ع�سفت باأور�قي، الأنني مغرو�سة 

يباع  ال  وتر�ب  يلني  ال  �سخر  بني 

ويف وطن ال يهان.

واأنت  الف�ساء  اأن حتّلق يف  جميل 

 ، حتلم

هو  واالأجمل 

اأن تبقى على االأر�س 

من  ك�ساء  فاحللم  تعمل،  واأنت 

اخليال، والعمل ك�ساء من اخلربات.

بحب  م�سكوناً  تكون  اأن  وجميل 

�سكان  من  تكون  اأن  قبل  الوطن، 

الوطن.

�إتكاء  هو  �الآخرين  على  �الإتكاء 

و�لتو�سل  �لريح،  من  جد�ر  على 

�رتز�ق  هو  �الآخرين  �أعتاب  على 

�الأطالل  على  و�لبكاء  جوع،  فيه 

هروب �ىل �الأمام.

ليكن �سباحنا اإ�سراقة متالأ النفو�س 

بالتفاوؤل  دروبنا  وتلّون  بالفرح، 

وتعانق �سواعدنا بالعمل.  
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بالدنا،  يف  وال�سعب  اجلي�ض  بني  القرابة  هي  ما  اجلميع  يعرف 

اعتباراً من راأ�ض املوؤ�س�سة االأم و�سوالً اىل ع�سكرييها كافة. ويعرف 

�جلميع �أّن �جلندي ما �أن يغادر �أباه و�أمه ويلتحق بقطعته، حتى 

�أقامو�، من هنا فهو لي�س  �أّنى  يلتقي هناك �أخته و�أخاه و�أ�سدقاءه 

غريباً يف �أي مكان يحل فيه، وهو لي�س بعيد�ً، ولوال م�سكالت �ملو��سالت يف هذ� �لوطن �ل�سغري، 

الأمكن �عتباره باأكمله مدينة متو�سطة �حلجم �جلغر�يف قيا�ساً على �ملدن �لكبرية و�ملكتظة 

يف العامل، والتي ال يعرف فيها املواطن زميله يف املواطنية، لفرط الغربة وو�سع امل�ساحات.

�نطالقاً من هذه �لقر�بة، فاإن �جلي�س مل يحمل �سالحاً �سد مو�طنيه، و�ملو�طنون بدورهم مل 

اإ�سافة  اإليه.  يتوانوا عن م�ساعدة جي�سهم والوقوف اىل جانبه وتقدمي العون والدعم والتاأييد 

ويفتخرون  قر�ر�ته،  يف  ي�سائلون  وال  هذ�،  جي�سهم  باإجر�ء�ت  �ملو�طنون  ي�سّلم  كله،  ذلك  �ىل 

باإجنازاته، ويبنون االآمال واالأمنيات على حكمة قيادته، وت�سحيات �سباطه ورتبائه واأفراده.

��ستب�سل  وقد  �للبناين،  �ملو�طن  جتاه  كاملة  بو�جباته  �لقيام  يف  يوماً  يتهاون  مل  و�جلي�س 

مقدر�ت  على  �ل�سيطرة  �أجل  من  لي�س  �ل�سهادة،  حتى  �سبيله  يف  �لعطاء  و�أجزلو�  ع�سكريوه، 

�لوطن، وهم �أبناوؤه �ملخل�سون، �إمنا من �أجل حماية تر�به و�أمنه و�زدهاره، وم�سرية �الإعمار و�لبناء 

ومر�فقه،  �حلاج  فرن�سو�  �لركن  �للو�ء  ��ست�سهاد  �أعقب  �لذي  �لوطني،  �ال�ستفتاء  وما  �أرجائه.  يف 

�أ�ساب  �لذي  �الأليم  �لتي تعرّب عن مو�قف �ملو�طنني �ملفجوعني باحلادث  �ل�سهادة �حلقيقية  �إاّل 

جي�سهم، فجّددو� وقوفهم �ىل جانبه و�علنو� �ّن ��ست�سهاد بطل من �أبطالنا هو �إعالن لظهور �ألف 

�أيدي �ل�سر �لتي ترتب�س بهذ� �لوطن،  بطل، مما ز�د يف قوته ويقظته و��ستعد�ده ملو�جهة 

وحتاول �لنيل من موؤ�س�ساته، ويف طليعتها موؤ�س�سة �جلي�س.

هذ� �جلي�س لي�س حمروماً من وطنه حتى ي�سعى لل�سيطرة عليه، وهو لي�س غائباً عنه حتى 

ينق�ّض عليه ما اأن يقع حتت اأنظاره. هل حتّدث مراقب يف الدنيا، يا ترى، عن دبابات حتّركت يف 

ر �سوؤون �لعمل فيها؟ وهل �فرت�س مر�قب  �أي مدينة الحتالل موؤ�س�سة ما بدالً من �أن حتميها وتي�سّ

ما اأّن اجلنود يرب�سون هنا وهناك مواجهني امل�ساعب واملتاعب واالأخطار، يف �سبيل ال�سيطرة على 

�مل�ساحات و�الأمكنة، بدالً من �أن يب�سطو� �ل�سلم و�الأمن يف دروبها؟

وغ�سباً  وتظاهراً  اإ�سراباً  ال�سوارع  اىل  املواطنون  ينطلق  اأن  العامل  يف  النادرة  احلاالت  من 

و�حتجاجاً، يف فئة وفئتني وثالث... ويف �آر�ء خمتلفة... ويف �أيديهم، مع ذلك، �لورود يقّدمونها 

للجنود. ح�سل ذلك عندنا نعم، الأن �جلي�س كان وال يز�ل على م�سافة و�حدة من �جلميع، والأنه �آمن 

بالتنوع، وحافظ على �سالمة االأطراف كافة، والأن قيادته اآمنت اأّن يف تعددية االأطراف تعبراً 

و��سحاً عن خ�سو�سية �لو�قع �للبناين فكر�ً وثقافة.

�إن �ل�سهاد�ت تتو�ىل وتزد�د يف �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية، يف ما تعمل، ويف ما تزمع �أن تعمل. 

هذه ال�سهادات ال تت�سع لها جدران قالع ال�سرف والت�سحية والوفاء، وال بد من تثبيت ما يفي�ض 

منها هناك فوق �سخور اجلبال، اأَومل يكن ال�سخر هو املوؤّرخ االأول للح�سارة يف العامل منذ اأقدم 

�لع�سور؟

�لعميد �لركن �سالح حاج �سليمان
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