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قال كلمته...
ورحل

على الرغم من كل الأزماتّ ،
ظل اجلي�ش قوياً ومتما�سكاً ،فكتابه واحد مو َّحد ولغته مو ِّحدة للوطن ،و�أما كتب
ً
الإجرام والغدر فال وطن لها وال هوية لها وال انتماء لها �سوى اىل احلديد والبارود تغتال به ف�صال من ف�صول
كتاب اجلي�ش والوطن ...فقدر اجلي�ش ال�شهادة ...وبكل �أ�سف� ،شاء القدر �أن يغ ّيب العميد الركن فرن�سوا
احلاج ...فرحل .رحل كبرياً ،وارتفع �شهيداً ،وغادر تاركاً وراءه و�أمام اجلميع ،وعرب �صفحات جملة «اجلي�ش»،
ب�صمة مدو ّية و ّدع من خاللها اجلي�ش والوطن�« :أمر عملياتنا الوحيد �ضمرينا ،ولبنان �أمانة يف �أعناقنا...
و�سننجح» .العميد الركن فرن�سوا احلاج ،قال كلمته ...ورحلَ .من له �أذنان �صاغيتان ...فلي�سمع.
«اجلي�ش»
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طبع من هذا العدد  62.000ن�سخة

�إبن ال�شرف والت�ضحية و�سليل الوفاء ،ودّعه لبنان بكل ما �أوتي من وفاء لهذا الفار�س
الأ�صيل النبيل ...اللواء الركن فرن�سوا احلاج مدير العمليات يف اجلي�ش اللبناين ،أ��سلم
للوطن عمره وهلل روحه� ،شهيداً بطالً ،متمماً موجبات ق�سمه باال�ست�شهاد.
يف ال�ساحات وعلى احلواجز ،يف
نقاط املراقبة وال��دوري��ات ،يف
كل ناحية وعلى مدار ال�ساعات،
زرعهم الواجب حرا�ساً لطم�أنينة
النا�س و�أمن الوطن ،وها هم ي�ؤدون
الواجب كما يف كل مرة ،بكل ما
يف قلوبهم من نب�ض وكل
ما يف نفو�سهم من عزم.
جمدداً ...العوايف يا وطن.
طبعت على مطابع:
�شم�ص للطباعة والن�شر �ش.م.ل.
هاتف01/707735 -6 -7 :

بالإ�ضافة اىل الأبواب الثابتة واملتنوعة

«�أ�صغوا �إىل نداء الوطن ،حافظوا
على َق َ�سمكم وعلم بالدكم ،وذودوا
عن وطنكم لبنان» .بهذه الكلمات
خاطب قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان الع�سكريني يف «�أم��ر
اليوم» مبنا�سبة الذكرى الرابعة
وال�ستني لعيد اال�ستقالل،
الذي ّ
حل بينما البالد ت�شهد
�أزمة �سيا�سية حادة.
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توزيع:
«النا�شرون» �ش.م.م.
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

• ال�������س���ع���ر 2000 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• اال������ش��ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل��ب��ن��ان:
• للأفــــــــراد 100.000 :ليـرة لبنــــــانيـــــة
• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ليـــــرة لبنانيـــــة
• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي
• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

ت�رشين /2كانون1

ر�سالة اال�ستقالل

قبيل �إنتهاء واليته وجّه فخامة
رئي�س اجلمهورية العماد �إميل حلود
�إىل اللبنانيني ر�سالة الإ�ستقالل
التي �أكد فيها �أن لبنان ال يزال هدفاً
مل�ؤامرة كبرية منذ �إغتيال الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري.
هنا ن�ص ر�سالة الرئي�س حلود.

الرئي�س حلود مودعاً
اللبنانيني يف ر�سالة اال�ستقالل

قبل ت�سع �سنني ا�ست�شعرت
�آمالكم وطموحاتكم
لكن حلم التغيري مل يكتمل
توطني
الفل�سطينيني
�أخطر امل�ؤامرات
التي يتعر�ض
لها لبنان
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�أيها اللبنانيون
تختلج يف �صدري م�شاعر كثرية ،و�أنا �أخاطبكم
ع�شية ع��ي��د اال���س��ت��ق�لال .فيمتزج �إح�سا�سي
بامل�س�ؤولية بالقلق نتيجة الظروف ال�صعبة التي
تعي�شها البالد ،وعالمات الإ�ستفهام الكثرية التي
ترت�سم حول امل�ستقبل.
قبل ت�سع �سنني من اليوم� ،إ�ست�شعرت �آمالكم
وطموحاتكم يف خطاب ال َق َ�سم ،وتوقكم �إىل �إدارة
كف ّية ونظيفة ،وق�ضاء من ّزه ،وحياة كرمية ،ف�أعربت
�أمامكم عن �إقتناعي ب�أن ال م�ستقبل لأحد يف هذا
البلد� ،إال بقيام دولة امل�ؤ�س�سات يف ظل النظام
الدميوقراطي الربملاين .و�سعيت يف البداية،
وبكل ما �أوتيت من قوة� ،إىل حتقيق هذه الر�ؤية،
وحماولة ترجمة بع�ض من �آمالكم �إىل واقع يرتقي
بالبالد واملجتمع �إىل ما ن�صبو �إليه جميعاً من
�إ�ستقرار وعدالة �إجتماعية ورقي.
وكنت �أدرك بالطبع� ،أن ال مكان للمثالية يف
جمتمع مثل جمتمعنا حيث تتداخل ال�سيا�سة
بالطائفية ،وتزدحم احل�سابات اخلارجية على �أر�ضنا،
وال تكون الغلبة بال�ضرورة للغة املنطق والعقل.
لن يت�سع املجال هنا ،جل��ردة مبا حتقق خالل
ال�سنني الت�سع ،ومبا مل يتحقق ،و�إن كان ال بد
من التذكري ببع�ض احلقائق واملعطيات .بع�ض
املحطات كان م�صدر �إعتزاز وفخر للبنان ،وبع�ضها
الآخر ل ّونه احلزن والأمل والدماء.
�أدعوكم بالذاكرة �إىل تل ّم�س بع�ض املحطات
امل�ضيئة :فلبنان يف هذا العهد ،ا�ستعاد موقعه
يف حميطه والعاملَ ،ن ِعم با�ستقرار �أمني �أ ّهله
لإ�ست�ضافة أ�ه��م امل ؤ���مت��رات واللقاءات والأح��داث
العربية والعاملية ،ولعل �أبرزها القمتني العربية
والفرنكوفونية العام  ،2002حتى �ضاقت روزنامة
الأحداث املميزة باملواعيد.
ولبنان يف ه��ذا العهد ،حقق �إجن���ازاً تاريخياً،
هو حترير الق�سم الأك�بر من �أر�ضه من الإحتالل
الإ�سرائيلي ،فيما مل تتمكن ،ويا للأ�سف ،القرارات
الدولية من �إزاحة هذا النري عن حدودنا.

ومل يكن هذا الإجناز ليتحقق
ل���وال امل��ق��اوم��ة الوطنية
وقيادتهااحلكيمةوال�شجاعة،
و����س���واع���د امل���ق���اوم�ي�ن
اللبنانيني و�سندها اجلي�ش
الوطني الذي كان يل �شرف
قيادته و�إع����ادة توحيده،
تزلزل االر���ض حتت �أقدام
العدو ،وتدفعه مرغماً �إىل
االندحار.
وال ����ش���ك �أن ث��م��ن
الإنت�صارات كان غالياً ،و�إن
ك��ان ال يقا�س مبا حتقق،
ف�سقط �آالف ال�شهداء الذين �أحيي اليوم ذكراهم،
و�أ�سر مئات الأبطال ال�شرفاء ،الذين ا�ستعدنا كوكبة
منهم ،ونتطلع �إىل اليوم القريب الذي �سن�ستعيد
من تبقى منهم.
ومل نكتف بالأر�ض ،فنا�ضلنا من �أجل حقنا يف
املياه ،و�إ�ستعدنا مياه الوزاين حتت �أعني العدو،
لن�ؤكد له وللعامل� ،أن وطناً �صغرياً ال يعني وطناً
مت�سكه
جمرداً من القوة ،بل �إن كل قوته تكمن يف ّ
يف حقوقه ،ودفاعه امل�ستميت عنها.
وهذا الت�صميم بالذات ،كان وراء ا�ستعادتنا ثمانية
ع�شر مليوناً من الأمتار املربعة من �أر�ض اجلنوب
بعد �شهرين على �صدور قرار جمل�س الأمن الدويل
الذي �أقر الإن�سحاب الإ�سرائيلي ،والذي حت ّفظنا عنه
�آنذاك على الرغم من ال�ضغط الذي مار�سته علينا
الإدارة الأمريكية ع�شية �صدوره ومت�سكنا باملطالبة
بحقنا يف كل حبة تراب من �أر�ض الوطن ،فكان
لنا ما �أردناه .وهذه الإرادة يجب �أن تبقى
ح ّية فينا لن�ستمر يف املطالبة
ب�إ�ستعادة �أر�ضنا املحتلة
يف مزارع �شبعا

وتالل كفر�شوبا ومياهنا ،والتي لن يكتمل التحرير
من دونها.
ول��ب��ن��ان يف ه���ذا ال��ع��ه��د� ،شهد تعزيزاً
للدميقراطية ،ف�أجريت ملرتني �إنتخابات
نيابية وبلدية و�إخ��ت��ي��اري��ة ،ق��ال فيها
اللبنانيون كلمتهم بالرغم مما �شاب
قانون الإنتخابات النيابية من ثغر
�سعينا �إىل تفاديها العام ،2005
فكتبنا �إىل جمل�س النواب
لعلنا نتمكن من ت�صحيح
خ��ل��ل ب����ات مو�ضع
�شكوى للجميع.
لكن �سعينا
مل َ
يلق

لبنان
يف هذا العهد
حقق �إجنازاً
تاريخياً
هو حترير
الق�سم الأكرب
من �أر�ضه
من االحتالل
إال�سرائيلي
�إن وطناً �صغرياً
ال يعني وطناً
جمرداً من
القوة بل �إن كل
قوته تكمن
يف التم�سك
بحقوقه
ودفاعه عنها
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ر�سالة اال�ستقالل
التجاوب املطلوب .ولعل �أحد وجوه �أزمتنا ال�سيا�سية
الراهنة غياب التمثيل ال�شعبي احلقيقي .وت�ضاف
�إىل هذه املحطات امل�ضيئة التي ذكرت ،اجنازات
كبرية يف اخل��دم��ات وال�صحة والرتبية وغريها،
�ستكون هناك بالت�أكيد منا�سبة ملراجعتها حتى ال
متحوها قتامة املرحلة التي نعي�شها وبع�ض النيات
ال�سيئة.
و�إذا كنا حققنا بع�ض الإجنازات الوطنية والقومية
الكربى يف ال�سيا�سة وال�ش�أن العام وغريهما من
املجاالت� ،إال �أن حلم التغيري والإ�صالح مل يكتمل.
حت�س�ست حجم العوائق من البداية ،لذا �أكدت
وكنت ّ
لكم يف خطاب الق�سم �أنه لدي النية والإرادة يف
التغيري ،ولكن لي�س لدي ع�صا �سحرية .فم�سرية
الإ�صالح ووجهت ب�ضغوط من هنا وهناك ،وعقليات
ت��خ��اف التغيري وم�صالح حت���اول احل��ف��اظ على
املكت�سبات القدمية .وخري دليل على ذلك ،عرقلة
تنفيذ قانون «و�سيط اجلمهورية» الذي �أردنا منه،
�ش�أننا �ش�أن دول كثرية تعتمده� ،أن يكون ج�سر عبور
بني املواطن و�إدارات دولته بعيداً من الر�شوة
والف�ساد والإبتزاز.
وتعرثت م�سريتنا كذلك يف الإمناء املتوازن ويف
�إ�ستكمال م�شاريع الرعاية الإجتماعية .ومع �أن
قانوين �ضمان ال�شيخوخة والبطاقة ال�صحية �أقرا
�إال �أنهما مل يريا النور �إىل اليوم .وعلى الرغم من
�إقرار اخلطة الع�شرية للمياه ،مل نتمكن �إال من �إجناز
�سد مائي واحد وهو �سد �شربوح.
�أيها اللبنانيون
ً
وطنكم كان هدفا مل�ؤامرة كبرية ،وال
يزال منذ �إغتيال ال�شهيد رفيق
احلريري .دقت الأحزان
�أب�����واب بيوت
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الكثريين ،وخطفت امل�ؤامرة �شخ�صيات وطنية الأول لبدئها� ،أن الغلبة �ستكون يف النهاية للبنان
و�أبرياء ،و�إهتز الإ�ستقرار والأمن يف البالد ،بعدما و�شعبه ومقاومته وجي�شه ،وهكذا كان.
كانت منظمة الأنرتبول الدولية قد �صنفت لبنان
تلك ال�سنة ،يف املرتبة الأوىل بني الدول الأكرث �أيها اللبنانيون
فيما تقبل املنطقة على حت�ضريات مل�ؤمتر �أعطي
�أمناً وا�ستقراراً يف العامل.
�إال أ�ن��ن��ا نتطلع معكم �إىل �أن تكون العدالة عنوان ال�سالم ،يجب �أن يبقى ماثالً يف �أذهاننا �أن
الدولية ،كما �أردناها منذ اللحظة الأوىل ،بعيدة من ال �سالم من دون حل �شامل وعادل ودائم يرتكز على
الت�سيي�س والإنتقائية ،فت�صحح اخللل الذي �أوقع �إحرتام قرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�صلة ،ومعادلة
ظلماً حلق مبجموعة من ال�ضباط واملدنيني ما الأر�ض يف مقابل ال�سالم ،واملبادرة العربية التي
زالوا يف ال�سجن منذ �أكرث من �سنتني ،من دون �أن �أقررناها يف قمة بريوت العربية بعد �إ�صرارنا على
توجه اليهم �أي تهمة ،الأمر الذي يناق�ض القوانني �إ�ضافة بند حق ال�شعب الفل�سطيني يف العودة �إىل
واحلقوق الإن�سانية التي تنادي ب�إحقاق احلق ،بحيث متنها على الرغم من ممانعة بع�ض الدول العربية.
ال يجرم �أبرياء ،ويرب أ� جمرمون ،بل يكون الهدف وال �سالم وال �إ�ستقرار �إال �إذا �إنت�صرت العدالة على
الأ�سمى للعدالة ك�شف احلقيقة املجردة و�صوالً �إىل الإرهاب الذي كنا ال�سباقني �إىل مواجهته مع بداية
العام  .2000وتكررت املواجهة القا�سية والدموية
معاقبة املرتكبني ومن يقف وراءهم.
لقد بدا وا�ضحاً �أن هدف هذه اجلرائم هو �ضرب معه يف الربيع املا�ضي حيث ت�صدى له اجلي�ش
وحدتنا الوطنية و�إ�ضعاف �إرادتنا ،متهيداً لتمرير الوطني ،باذالً ال�شهداء واجلرحى واملعوقني قرابني
امل�ؤامرات ،و�أخطرها م�ؤامرة توطني الفل�سطينيني يف �سبيل احلفاظ على �أر�ض لبنان ور�سائله.
يف لبنان ،والتي واجهناها منذ �إطاللتنا الأوىل
على العامل يف م�ؤمتر القمة الفرنكوفونية يف �أيها اللبنانيون
علي �أن
مونكتون يف كندا .ولأننا رف�ضنا امل�ساومة ،ومل قد ت�س�ألونني :ماذا بعد؟ ومن حقكم ّ
نخ�ضع للإبتزاز ،قوطعنا لل�ضغط علينا ،يف حماولة �أ�صارحكم ،كما كنت دائماً ،واحداً منكم :ماذا ينتظر
لعزلنا وترهيبنا ودفعنا �إىل الرتاجع عن ثوابتنا .لبنان؟
�إال �أنني كنت �أ�ستمد منكم دائماً ،ومن �ضمريي لقد جهدت على مدى ال�سنوات املا�ضية من
و�إقتناعي ،القوة والإرادة والإميان والت�صميم على �أجل �إعادة تالقي اللبنانيني ،وناديت باحلوار بني
املواجهة .فحافظنا على وحدتنا الوطنية وعي�شنا القيادات ،وقدمت الإقرتاحات واملبادرات الواحدة
الوطني امل�شرتك ،و�صورة لبنان الر�سالة يف ت�آخي تلو الأخرى� .إال �أنني ،ويا للأ�سف ،كنت �أواجه دوماً
ب�إفرتاءات حيناً ،و�إ�ساءات �أحياناً .لكنني جتاوزت كل
العائالت الروحية.
ً
وملا كان طيف امل�ؤامرات ما زال خميما على �أجواء ذلك ،ليقيني ب�أن م�صلحة لبنان ال تعلوها م�صالح
الوطن ،و�شبح الفتنة يق�ض امل�ضاجع ،فخويف �أن الأ�شخا�ص وح�ساباتهم املرحلية.
يتزعزع �إمي��ان بع�ضنا بهذا الوطن وبدميومته ،اليوم ،وفيما البالد تتلم�س �سبل النجاة� ،أجدد
فريت�ضي �أن يكون �أداة لإ�سقاطنا من الداخل ،بعدما عهدي �أمام اهلل و�أمامكم ب�أن �أوا�صل ال�سعي حتى
عجز اخلارج عن ذلك بال�ضغوط والعزل واحلروب ،آ�خ��ر دقيقة من واليتي من �أج��ل املحافظة على
و�آخرها حرب �إ�سرائيل الهمجية علينا يف �صيف وح��دة لبنان و�أمنه و�إ�ستقراره ،وعلى ر�سالته
العام  ،2006والتي �أكدنا منذ الإن�سانية املميزة يف العامل .و�أي �إجراء ميكن �أن
علي ت�سليم م�س�ؤوليتي
ال���ي���وم �أتخذه �إذا ما تعذر ّ

الد�ستورية �إىل رئي�س وفاقي تلتف حوله الغالبية
العظمى من اللبنانيني� ،سيعك�س �إرادتكم يف �أن
يبقى وطنكم مرفوع الر�أ�س وعايل اجلبني ،وقوياً
ومتما�سكاً ،وال مكان ل�ضعف يف �إنتمائه العربي
والقومي �أو تردد يف خياراته الإ�سرتاتيجية التي
�إرتكزت على الإميان بلبنان الواحد املو ّحد ب�شعبه
وم�ؤ�س�ساته ،القوي بجي�شه الوطني ومبقاومته
البا�سلة ،واملح�صن بعالقاته مع الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ،وبروابط الأخوة املميزة مع ال�شقيقة
�سوريا �ضمن �سيادة وكرامة وحرية قرار كل من
البلدين ال�شقيقني.
�أيها اللبنانيون
م�سرية طويلة قادتني �إىل الإن�ضمام �إىل �صفوف
اجلي�ش �ضابطاً يف خدمة �أر�ضي و�شعبي .ثم قائداً
للجي�ش نا�ضل من �أجل توحيده على عقيدة وطنية،
وعندما حتقق ذلك التزمت �أمام اهلل و�أمامكم �أال
تتكرر احلروب الأهلية التي عاناها لبنان يف تاريخه
القدمي واحلديث .و�إذا كان البع�ض �شكك �آنذاك يف
مدى قدرتي على التزام وع��دي ،ف���إن ال�سنوات
ال�سبع ع�شرة التي �إنق�ضت منذ ذل��ك التاريخ
�أثبتت �أين كنت على حق ،فلم تقع �أي حرب �أهلية
بني اللبنانيني على الرغم من الهزات الأمنية التي
توالت يف الأعوام الثالثة املا�ضية.
وعندما رفعتني ثقتكم �إىل ال�سدة الرئا�سية كان
قدري �أن �أخو�ض املواجهات القا�سية �ضد �صراع
امل�صالح وامل�ؤامرات والفنت ،ف�صمدت مت�سلحاً
بهذه الثقة ،يف وجه ال�ضغوط الدولية والإقليمية
وبع�ض الداخل حتى الدقيقة الأخرية من عهدي.
�أيها اللبنانيون
�إذا كنتم �أنتم احلكم كما
خاطبتكم منذ

اليوم الأول لت�س ّلمي م�س�ؤولياتي ،فلكم اليوم
�أن تكونوا حكماً ع��ادالً يت�صفح ال�سنني الت�سع
مبو�ضوعية ،ويك�شح عن عينيه تعمية بع�ض
الإعالم امل�أجور ،و�ضجيج الرتا�شق ،وهول الظروف
التي نعي�شها ،ليتلم�س �صدق النيات و�صالبة �إرادة
التم�سك باحلق ،وع��زم التغيري ،وخطورة حقول
الألغام التي جنتازها.
وما �ستكت�شفونه هو �أنني مل �أنكث بعهدي معكم،
وحبي لكم ،وت�ضحياتي من �أجلكم .وبقيت� ،أنا �أنا،
�إن�ساناً لبنانياً �صادقاً و�شريفاً ،ي�سهل عليه املوت
من �أجل �أر�ضه و�شعبه ،ويرف�ض الركوع والإ�ست�سالم
للإبتزاز والرتهيب والرتغيب من �أي جهة �أتت.
�أيها اللبنانيون
لقد فهمت امل�س�ؤولية خدمة ولي�س فر�صة
ل�ل�إرت��زاق والت�سلط ،وك��ان ه��ديف الوحيد �أال
يكون وطنكم م�ستفرداً �أو �ضعيفاً ،بل عملت
ليكون لبنانكم �سيداً حراً وم�ستقالً وموحداً
يعي�ش فيه �أبنا�ؤه بكرامة� ،أ�سياداً على
�أر�ضهم ،متجذرين فيها و�شاخمني
ك�أرز لبنان.
ع�شتم
وعا�ش لبنان

«و�سيط
اجلمهورية»
�أردنا منه
ج�سر عبور
بني املواطن
و�إدارات دولته
بعيداً من
الر�شوة والف�ساد
واالبتزاز
امل�س�ؤولية
خدمة ولي�ست
فر�صة لالرتزاق
والت�سلط ولبنان
املوحد يعي�ش
فيه �أبنا�ؤه
بكرامة �شاخمني
ك�أرز لبنان
اجلي�ش  -العدد رقم 270/269
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مقال الوزير

وزير الدفاع الوطني

�أنتم احلاجة الوطنية الأوىل
اىل حماية الأر�ض وال�شعب
مل تكن لتم ّر هذه الذكرى� ،إال ويل معكم �أيها الع�سكريون كلمة وموقف� ،أ ّما
الكلمة فهي حتية لدمائكم الطاهرة التي �أُهرقت من دون م ّنة على تراب هذا
الوطن ت�سقي �سهوله وثغوره حري ًة وثق ًة و�أماناً ،وتروي �أرزه ع ّزة و�صموداً!
ونحن يف زمن الإ�ستقالل ،ن�ؤكد معكم� ،أن هذا الإ�ستقالل هو جهد يومي متوا�صل،
للبناء يف وجه فل�سفة الهدم ،للحقيقة يف مواجهة لوثة الكذب واخليانة ،وللمقاتل
التب�صر وال�صرب ،والدقة يف التمييز
ال�شريف الذي يذود ويقود �شعبه على �سبل ّ
بني العدو وال�صديق ،وبني اخلائن والتائه ،لهذا املقاتل يف مواجهة القاتل
ال�سافل الذي و�إن �سعى اىل اغتيال �شبابنا و�أر�ضنا �أو عمل على بث اخلوف
والإره��اب يف جمتمعنا ،ف�إنكم تقت�صون وتعاقبون و�أنتم الأق��وى والأجدى،
متا�سكت �صفوفكم �أكرث بوا�سطة الدم املهراق على مذبح الوطن.
�أنتم �أيها الع�سكريون قيادة و�ضباطاً و�أفراداً� ،أثبتم يف كل الظروف،
بحكمة قائدكم العماد مي�شال �سليمان وع��زم��ه ومبناقبيتكم
وان�ضباطكم� ،أنكم احلاجة وال�ضرورة� ،أنتم احلاجة الوطنية الأوىل اىل
حماية الأر�ض وال�شعب ،و�أنتم ال�ضرورة الق�صوى والأ�سا�سية التي ال
ت�ضاهيها قوة لتثبيت ال�سلم والثقة بلبنان قوي.
ً
و�إليكم مني وعد وعهد� ،أن ن�سعى معاً كما دوما ،لتعزيز قواكم
وعتاد �إ�ضافيني ،فتجمعوا بني ُبنيتكم
و�ش ّد �أزركم ،وم ّدكم بعدة ٍ
ً
التي قاتلتم بها الإرهاب وبنائكم الذي يجعل منكم جي�شا يف
م�صاف اجليو�ش املتطورة واحلديثة.
وليبق اجلي�ش ...معيناً ال ين�ضب من الت�ضحيات ،وبحراً
َ
هادراً بالعطاءات!
عا�ش اجلي�ش
عا�ش لبنان
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�أمر اليوم
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العماد �سليمان للع�سكريني يف «�أمر اليوم»

�أ�صغوا اىل نداء الواجب

وذودوا عن وطنكم
«لقد �أثبتم يف غري
ا�ستحقاق م�صريي �أنكم
ال�ضمانة احلقيقية حلرية
املواطنني و�أمنهم
و�سالمتهم ،وقد حان الوقت
لتثمر جهودكم يف �إنقاذ
الوطن وحتقيق اال�ستقرار
النهائي املن�شود» .بهذه
الكلمات خاطب قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان
الع�سكريني يف «�أمر اليوم»
مبنا�سبة الذكرى الرابعة
وال�ستني لعيد اال�ستقالل ،الذي
ّ
حل بينما البالد ت�شهد �أزمة
�سيا�سية حادة.
العماد �سليمان �شدد على
الآمال التي يع ّلقها اللبنانيون
على جي�شهم خ�صو�صاً يف هذه
املرحلة ال�صعبة.
هنا ن�ص «�أمر اليوم».

�أيها الع�سكريون
يطل علينا عيد اال�ستقالل هذا العام وعيون
اللبنانيني �شاخ�صة �إليكم ،ميلأها الأمل والرجاء
مب�ؤ�س�ستكم التي بذلت الت�ضحيات اجل�سام،
وع ّمدت اال�ستقالل بدماء �شهدائها الأب��رار ،خالل
الت�صدي للعدوان الإ�سرائيلي يف حرب متوز ،ويف
مواجهة الإره��اب ال��دويل بالأم�س القريب .لقد
حافظتم على م�سرية ال�سلم الأهلي يف البالد،
وحققتم ال�سـيادة الوطنيـة يف ال�شمال والبقاع
واجلنوب بعد غياب لأك�ثر من ثالثة عقود ،كما
�أثب ّتم يف غري ا�ستحقاق م�صريي �أنكم ال�ضمانة
احلقيقية حلرية املواطنني و�أمنهم و�سالمتهم،
وقد حان الوقت لتثمر جهودكم يف �إنقاذ الوطن
وحتقيق اال�ستقرار النهائي املن�شود.
�أيها ال�ضباط والع�سكريون
دوركم الوطني متليه عليكم دماء ال�شهداء ،وثقة
املواطنني الذين �سيبقون �إىل جانبكم املعني
والن�صري ،ولن يخذلوكم �أبداً ،وهم يدعونكم �إىل
�صون �أمنهم وا�ستقرارهم ومنع التعديات على

�أرواح��ه��م و�أرزاق��ه��م ،واحلفاظ على امل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة ،كما ي�ش ّدون على �أيديكم ل�ضرب
وامل�س
كل من ت�س ّول له نف�سه تعكري �صفو الأمنّ ،
بحرية الآخرين ،واعلموا �أن �أي اعتداء على الأمن
هو خيانة وطنية ،وكل �سالح يوجه �إىل الداخل هو
�سالح خائن ،فالوطن على ّ
املحك ،و�أنتم ُحماته ،فال
تتهاونوا وال ت�ستكينوا� ،إذ �سيخرج لبنان �أقوى من
ذي قبل فخوراً بت�ضحياتكم وتفانيكم.
كنتم مثاالً يف الوحدة الوطنية ،فال تعريوا �آذاناً
ملا يح�صل حول تطبيق الد�ستور وتف�سريه من
تق�سم البالد �إىل �أجزاءٍ
جتاذبات واجتهادات تكاد ّ
متناثرة� .أ�صغوا �إىل نداء الواجب ونداء الوطن،
حافظوا على َق َ�سمكم وعلم بالدكم ،وذودوا عن
وطنكم لبنان.

اجلي�ش  -العدد رقم 270/269
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وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل نظريه الأملاين
ا�ستقباالت الوزير

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س امل ّر ،نظريه الأملاين فرانز -
جوزف جنغ على ر�أ�س وفد ع�سكري
و�إعالمي.

 ...وال�سفري االمريكي

 ...واملمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني� ،سفري الواليات املتحدة االمريكية يف لبنان
ال�سيد جيفري فيلتمان وعر�ض معه التطورات.

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،املمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة
يف لبنان ال�سيد غري بيدر�سون ،و ّمت التداول يف الأو�ضاع العامة ،خ�صو�صاً
التقرير الثاين ال�صادر حول تنفيذ القرار .1701

 ...وقائد قوات
الأمم املتحدة

ا�ستقبل الوزير املر ،قائد القوة
الدولية املعززة يف اجلنوب اجلرنال
كالوديو غراتزيانو .وتناول البحث
عمل «اليونيفيل» يف اجلنوب
وتطبيق القرار .1701

اجلي�ش  -العدد رقم 270/269
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زيارات القائد

الرئي�س مبارك ا�ستقبل
العماد مي�شال �سليمان
ا�ستقبل الرئي�س امل�صري ح�سني مبارك قائد
اجلي�ش اللبناين العماد مي�شال �سليمان خالل
زيارة ر�سمية قام بها اىل م�صر تلبية لدعوة من
الفريق �سامي عنان رئي�س �أركان حرب القوات
امل�سلحة امل�صريةّ ،مت خاللها بحث �سبل تفعيل
العالقات والتعاون بني اجلي�شني ال�صديقني.

العماد �سليمان واملجل�س الع�سكري هن�أوا الر�ؤ�ساء ووزير الدفاع مبنا�سبة اال�ستقالل
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل ،زار قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان على ر�أ�س وفد �ضم �أع�ضاء
املجل�س الع�سكري ،الق�صر اجلمهوري يف بعبدا،
حيث ق ّدم التهاين بالعيد اىل فخامة رئي�س
اجلمهورية العماد �إميل حلود ،ويف الإطار نف�سه
ق ّدم التهاين اىل دولة رئي�س جمل�س النواب
الأ�ستاذ نبيه بري ،واىل دولة رئي�س جمل�س
الوزراء الأ�ستاذ ف�ؤاد ال�سنيورة ،ثم انتقل اىل
الرابية وق ّدم التهاين اىل دولة نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
اليا�س املر.

اجلي�ش  -العدد رقم 270/269
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ا�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل
ال�سفري الكندي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�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�ضع العام يف
البالد.

 ...وال�سفري
ال�سوي�سري

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري �سوي�سرا
ال�سيد فرن�سوا بارا�س ،وتناول
البحث الأو�ضاع العامة يف البالد.

 ...وال�سفري
الأمريكي

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان،
و ّمت التداول يف الو�ضع العام.

اجلي�ش  -العدد رقم 270/269
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 ...وال�سفرية
الأ�سرتالية

 ...وال�سفري
الكويتي

 ...وال�سفري
الأندوني�سي

 ...وال�سفري
الت�شيلي
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفرية ا�سرتاليا ال�سيدة
ليندل �ساك�س ،يرافقها امللحق
الع�سكري العقيد رودجر �شاناهان.
وجرى التداول يف الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري الكويت ال�سيد
عبد العال �سليمان القناعي ،يرافقه
امللحق الع�سكري العميد الركن
�أحمد �سليمان اخلبيزي ،يف زيارة
بروتوكولية.
ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري �أندوني�سيا
ال�سيد باغا�س �أب�سورو يرافقه
القائم ب�أعمال ال�سفارة �أنينديتا
هارموريتي �أك�سيوما وقائد الوحدة
الأندوني�سية العاملة يف �إطار
اليونيفيل العقيد �سورواهادي وجنل
الرئي�س الأندوني�سي املالزم الأول
�أغو�س هارموريتي يودهو يونو ،يف
زيارة بروتوكولية ملنا�سبة تبديل
الوحدة الأندوني�سية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري ت�شيلي ال�سيد
فيلبي دي مون�سو ،وبحثا يف
الأو�ضاع العامة.

 ...ونائب رئي�س
جمل�س الوزراء
القطري

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء القطري وزير
ال�صناعة والطاقة عبداهلل العطية،
وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف
البالد .

 ...ووفداً رئا�سياً
�سوي�سرياً

�إ�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفداً رئا�سياً �سوي�سرياً
برئا�سة ال�سيد ديديه بفرتر ،وجرى
البحث يف ال�ش�ؤون العامة.

 ...ووفداً
برملانياً
�أملانياً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفداً من الربملان
الأملاين من جمموعة الربملانيني
الدميقراطيني امل�سيحيني� ،ضم
نائب رئي�س جلنة اخلارجية والدفاع،
ال�سيد اندريا�س �سكوكنهوف وع�ضو
جلنة اخلارجية ال�سيد برند �شميد
بوير ،يرافقهما ال�سفري الأملاين
ال�سيد هانز جورغ هابر ،ومت التداول
يف الو�ضع العام يف البالد.

 ...وم�ساعد
وزير الدفاع
الأمريكي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش يف
مكتبه يف الريزة ،م�ساعد وزير
الدفاع الأمريكي ال�سفري ايدملان،
يرافقه ال�سفري الأمريكي ال�سيد
جيفري فيلتمان .وجرى البحث يف
�سبل تعزيز التعاون بني اجلي�شني
اللبناين والأمريكي.
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 ...والقائم
بالأعمال البلجيكي

 ...ووفداً
�إيطالياً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،القائم بالأعمال لدى
�سفارة بلجيكا يف لبنان ال�سيد
جوهان فركامان ،يف زيارة
بروتوكولية.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،مدير ال�شرق الأو�سط
والبحر املتو�سط يف وزارة اخلارجية
الإيطالية واملبعوث اخلا�ص لوزير
خارجية ايطاليا ال�سيد �سيزار
رغاليني ،يرافقه كل من ال�سفري
غربيال كيكيا وامللحق الع�سكري
العقيد روزاريو مو�سكيال.

 ...ورئي�س اخللية
ال�سرتاتيجية
يف الأمم املتحدة

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س اخللية
ال�سرتاتيجية يف الأمم املتحدة
اجلرنال برونو نوفو على ر�أ�س وفد،
رافقه قائد قوات اليونيفيل اجلرنال
كالوديو غراتزيانو وم�ست�شاره
ال�سيا�سي ميلو�س �شرتوغر .وتناول
البحث الأو�ضاع العامة والتعاون بني
اليونيفيل واجلي�ش اللبناين.

 ...ومدير
مكتب الأمني العام
جلامعة الدول العربية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،مدير مكتب الأمني
العام جلامعة الدول العربية ال�سفري
ه�شام يو�سف ،وجرى التداول يف
الو�ضع العام.
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 ...واملمثل ال�شخ�صي
للأمني العام
للأمم املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،املمثل ال�شخ�صي للأمني
العام للأمم املتحدة ال�سيد غري
بيدر�سون ،وتناول البحث الأو�ضاع
العامة يف البالد.

 ...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
اجلرنال كالوديو غراتزيانو ،وتناول
البحث الو�ضع العام و�سبل تفعيل
التعاون بني اجلي�شني واليونيفيل.

 ...ووفداً من
الرابطة اللبنانية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
وفداً من الرابطة اللبنانية برئا�سة
ال�سفري ال�سابق ف�ؤاد الرتك.

 ...ووفد
الرابطة املارونية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفد الرابطة املارونية
برئا�سة الدكتور جوزيف طربيه،
وتناول البحث الأو�ضاع العامة.
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 ..ووفد م�ؤ�س�سة
العرفان الدرزية

 ...ووفداً من
اجلامعة الأنطونية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من اجلامعة
الأنطونية بفروعها كافة ،يتقدمه

 ...ووفداً من
حركة الأم
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،ال�سيدة �أمال عبد
ال�ساتر على ر�أ�س وفد من حركة الأم،

 ...ووفداً من
رابطة الأ�صدقاء
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف ال�ي�رزة ،رئي�سة رابطة
الأ�صدقاء ال�سيدة مارلني �إفرام طياح
24
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ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة ،وفد م�ؤ�س�سة
العرفان الدرزية برئا�سة ال�شيخ
علي زين الدين حيث �أ�شاد باالجناز
الذي حققه اجلي�ش يف مواجهة
االرهاب ،و�أعرب عن دعمه وتقديره
العميق ملواقفه الوطنية ال�شجاعة
�صوناً لوحدة الوطن وحفاظاً على
م�سرية ال�سلم الأهلي.
رئي�س اجلامعة الأب �أنطوان راجح،
ال��ذي �ألقى كلمة �أع��رب فيها عن
تقديره العميق للت�ضحيات التي
قدمها اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب
واحلفاظ على م�سرية ال�سلم الأهلي
يف البالد .و�أثنى على حكمة قيادته
ال��ت��ي ان��ت�����ص��رت ل��ل��وط��ن ب�سالح
املواقف ال�شجاعة النبيلة يف كل
الأزمات التي م ّر بها.
حيث �ألقت كلمة هن�أت فيها اجلي�ش
بالإنت�صار الذي حققه على الإرهاب.
و أ�ع��رب��ت عن �إمي��ان الأم اللبنانية
بجي�ش بالدها ،واعتزازها بقيادته
احلكيمة ،وقناعتها ب���أن��ه مهما
عظمت املخاطر ف�إن �أبواب اجلحيم لن
تقوى على اجلندي اللبناين ،و�أكدت
يف ختام كلمتها الوفاء والإخال�ص
لدماء �شهداء اجلي�ش الأبرار.
على ر�أ�س وفد من �سيدات الرابطة.
وقد �أ�شادت ال�سيدة طياح بحكمة قائد
اجلي�ش وتر ّفع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
عن ال�صغائر .كما عبرّ ت عن اعتزازها
باالنت�صار الذي حققه اجلي�ش على
الإره��اب يف معركة نهر البارد ،ثم
ق ّدمت للقائد العلم اللبناين مطرزاً
ب أ���ي��دي �سيدات ال��راب��ط��ة ،تقديراً
لت�ضحيات الع�سكريني.

ت�رشين /2كانون1

جولة القائد

قائد اجلي�ش يتفقد اجلرحى الع�سكريني

تفقد قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،الع�سكريني اجلرحى يف
امل�ست�شفيات ،الذين �أ�صيبوا خالل
الأحداث يف خميم نهر البارد،
حيث اطلع على �أو�ضاعهم ال�صحية
وحاجاتهم ،ومتنى لهم ال�شفاء
العاجل ،ودعا اجلهات املعنية اىل
بذل املزيد من اجلهود لتوفري
العناية ال�صحية الالئقة بهم ،م�ؤكداً
�أن جناح اجلي�ش يف حتقيق الن�صر
على الإرهابيني يف نهر البارد ،هو
ثمرة الت�ضحيات اجل�سام التي ق ّدمها
الع�سكريون.
ونا�شد العماد قائد اجلي�ش �أهايل
الع�سكريني وعموم �أهايل منطقة
ال�شمال التعايل على اجلراح ونبذ
الأحقاد ،مطالباً الأخوة الفل�سطينيني
بالعمل الد�ؤوب ملنع ح�صول ظواهر
مماثلة لتنظيم «فتح اال�سالم» ،وما
نتج عنها من ا�ست�شهاد وجرح عدد
كبري من الع�سكريني ،بع�ضهم ما
يزال يف امل�ست�شفيات.
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ت�رشين /2كانون1

رئي�س الأركان ي�ستقبل وفداً من ال�صليب الأحمر الدويل
ن�شاطات رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف
الريزة ،وفداً من ال�صليب الأحمر
الدويل �ضم كالً من ال�سيد جوردي
رايك وال�سيدة �شريين بوليني.
و ّمت التباحث يف �سبل تفعيل
امل�ساعدات االن�سانية.

 ...ومدير مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية

 ...ووفداً �أمريكياً

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة،
مدير مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان ال�سيد عبا�س زكي على
ر�أ�س وفد فل�سطيني.

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً مدنياً �أمريكياً من �شركة
«يونيفر�سال �إكويبمانت» املتخ�ص�صة بت�أهيل الطائرات املروح ّية .وتناول
البحث �سبل التعاون بني اجلي�شني اللبناين وال�شركة املذكورة.

 ...ومفو�ض
الأونروا

28
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ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي
امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة،
نائب مدير الأونروا ال�سيد �سفن
برتل�سن ترافقه املحامية ماري
�شيلي ،وجرى التداول يف الأعمال
اجلارية يف خميم نهر البارد.

رئي�س الأركان يتفقد الوحدات الع�سكرية
املنت�شرة جنوب الليطاين ولواء احلر�س اجلمهوري يف بعبدا
تف ّقد رئي�س الأرك����ان ال��ل��واء ال��رك��ن �شوقي
امل�صري ،ال��وح��دات الع�سكرية املنت�شرة يف
املنطقة احلدودية جنوب الليطاين ،حيث جال
على مراكزها واطلع على التدابري امليدانية
املتخذة ،ثم اجتمع اىل ال�ضباط والع�سكريني
ونقل اليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان بوجوب التق ّيد الدائم
مب��ن��درج��ات تطبيق ال��ق��رار
 ،1701وتعزيز �سبل التعاون
م���ع ق����وات الأمم امل��ت��ح��دة
امل�ؤقتة يف لبنان ،وتفعيل
الإجراءات الدفاعية ملواجهة �أي
خ��رق �أو اعتداء على ال�سيادة
اللبنانية ،ومنع �أي �إخ�لال ب�أمن
اجل��ن��وب��ي�ين وا���س��ت��ق��راره��م ،و�أي
ن�شاط ع�سكري غري �شرعي .ون ّوه
رئي�س الأرك��ان بجهود الع�سكريني
وت�ضحياهم ،داعياً �إياهم اىل املزيد
من اليقظة واجلهوزية لال�ستجابة
للمهام الوطنية كافة� ،أكانت على
احلدود �أم يف الداخل.
كذلك ،تف ّقد رئي�س الأركان اللواء
الركن �شوقي امل�صري ،لواء احلر�س
اجلمهوري يف بعبدا ،حيث نقل اىل
�ضباطه وع�سكرييه توجيهات قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان التي
ت�ضمنت ما يلي:
 الدعوة لال�ستمرار بتنفيذ املهاماملوكلة اليهم واال�ستعداد لتنفيذ
مهام ا�ضافية اىل جانب رفاقهم
يف اجلي�ش وباقي الأجهزة الأمنية
الأخرى ،بغية �إتاحة املجال النتخاب
رئ��ي�����س ج��دي��د للجمهورية
وب�أ�سرع وقت ممكن.
 الت�أكيد �أن الأمن هو حاجة�أ�سا�سية جلميع املواطنني
وقد ي�أتي قبل الرغيف �أحياناً،
و�ستعمد القيادة اىل تعزيز

التدابري والإجراءات الأمنية وفقاً للحاجة ،كما د�أبت
على فعله طوال ال�سنوات املا�ضية.
 التنويه ب�أداء لواء احلر�س اجلمهوري ،والتزامعنا�صره الثوابت املتعلقة باالبتعاد عن التجاذبات
ال�سيا�سية ،واحلفاظ على م�سرية ال�سلم الأهلي
ووحدة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والوحدة الوطنية.
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ت�رشين /2كانون1

ذكرى اال�ستقالل

احتفاالت اال�ستقالل

قيادة اجلي�ش
ك ّرمت ال�شهداء
والعماد �سليمان
و�ضع �إكليالً على
لوحة ال�شهداء
يف الريزة
احتفلت قيادة اجلي�ش بالذكرى الرابعة وال�ستني لال�ستقالل بتكرمي ال�شهداء �ساحة ال�شرف تكرمياً لأرواحهم الطاهرة وتقديراً لت�ضحياتهم الكبرية يف
وتالوة «�أمر اليوم» يف وزارة الدفاع وقيادات املناطق الع�سكرية والثكنات� .سبيل الوطن.
االحتفال املركزي كان يف وزارة الدفاع يف الريزة حيث و�ضع قائد اجلي�ش وكان �سبق و�ضع قائد اجلي�ش �إكليل الزهر على لوحة ال�شهداء ،احتفال
العماد مي�شال �سليمان �إكليالً من الزهر على اللوحة التي حتمل �أ�سماء �شهداء ح�ضره رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ونوابه وقادة املديريات
30
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والأجهزة والوحدات و�ضباطها واملوظفون املدنيون التابعون لها ،حيث جرت االحتفال اختتم بعر�ض ع�سكري �شاركت فيه الوحدات املتمركزة يف مبنى
مرا�سم رفع العلم وتالوة «�أمر اليوم» ال�صادر باملنا�سبة ،والذي �أكد فيه العماد القيادة.
ً
�سليمان �أن الوطن «�سيخرج �أقوى من ذي قبل فخوراً بت�ضحياتهم وتفانيهم» كذلك و�ضع العميد الركن عبد الرحمن يو�سف �إكليال من الزهر با�سم العماد
قائد اجلي�ش على مقربة ال�شهداء يف وزارة الدفاع يف الريزة.
(ن�ص «�أمر اليوم» يف مكان �آخر من العدد).
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ويف الإطار نف�سه �أقيمت احتفاالت يف قيادات املناطق الع�سكرية وقيادتي
القوات البحرية والربية ،حيث تلي «�أمر اليوم» وو�ضعت �أكاليل الزهر على
الن�صب التذكارية لل�شهداء.
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يف الذكرى 64
لال�ستقالل

�أكاليل زهر
على �أ�ضرحة
رجاالت
اال�ستقالل
يف الذكرى الرابعة وال�ستني لال�ستقالل،
و�ضع ممثلون لرئي�س اجلمهورية العماد
إ�م��ي��ل حل���ود ،ولرئي�س جمل�س النواب
ا أل���س��ت��اذ نبيه ب��ري ،ولرئي�س احلكومة
ف�ؤاد ال�سنيورة ،أ�كاليل زهر على �ضرائح
رجاالت اال�ستقالل يف املناطق .وقد توىل
وزراء ون��واب متثيل الر�ؤ�ساء الثالثة يف
االحتفاالت التي �شملت �ضرائح كل من:
ال�شيخ ب�شارة اخلوري يف ر�أ�س النبع ،عبد
احلميد كرامي يف طرابل�س� ،صائب �سالم
يف ق�صق�ص ،ري��ا���ض ال�صلح يف حملة
الأوزاعي ،عادل ع�سريان يف �صيدا� ،صربي
حمادة يف الهرمل ،كميل �شمعون يف
دير القمر ،حبيب �أبو �شهال يف بريوت -
البا�شورة ،ال�شيخ بيار اجلميل يف بكفيا،
ا ألم�ير جميد �أر���س�لان يف خلدة ،ال�شيخ
رفيق احلريري يف بريوت ،حميد فرجنية
يف �إهدن ،وبيت اال�ستقالل يف ب�شامون،
وقلعة اال�ستقالل يف را�شيا.
كذلك� ،أقيم يف حملة الظريف احتفال
�أمام اللوحة التذكارية القائمة يف مكان
اغتيال الرئي�س ال�شهيد رينيه معوّ�ض.
كما �أقيم احتفال �أم��ام متثال الأم�ير فخر
الدين على مدخل وزارة الدفاع الوطني
يف الريزة.
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ت�رشين /2كانون1

ا�ست�شهاد مدير العمليات

لبنان

وداع الأبطال
جي�شاً و�شعباً و�أر�ضاً و�سماء
يبكي اللواء الركن البطل فرن�سوا احلاج ومرافقه

وودّعه لبنان...
�إب��ن ال�شرف والت�ضحية� ،سليل الوفاء
ودّعه لبنان بكل ما �أوتي من وفاء لهذا
اللواء الركن الفار�س الأ�صيل النبيل...
اللواء الركن فرن�سوا احلاج مدير العمليات
يف اجلي�ش اللبناين ،وقبلها �شاغل الكثري
من الوظائف الكبرية� ،أ�سلم للوطن عمره
وهلل روح���ه� ،شهيداً
بطالً ،متمماً موجبات
ق�سمه باال�ست�شهاد.
هو الذي وهب اجلي�ش
والوطن كل ما �أوتي
من عزم و�شجاعة ونبل
وتوا�ضع.
ه��و ال���ذي �شهدت
له �ساحات الت�ضحية
ورايات الفخر واملواقف
احلرجة واملنعطفات
اخلطرة.
ال��ل��واء ال��رك��ن ال��ذي
كان ركناً �أ�سا�سياً يف
ب��ن��ي��ان امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،وال�ضابط
القائد الالمع يف كل
مراحل حياته ،الناجح
يف كل امل�س�ؤوليات
امللقاة على عاتقه،
قتلته ي��د ال��غ��در
�صباح الثاين ع�شر
م��ن ال�شهر الثاين
ع��� �ش��ر  ،2007عرب
تفجري �سيارة مفخخة
ا�ستهدفه عند �ساحة
ب��ع��ب��دا ،فيما ك��ان
ينتقل م��ن منزله
اىل مركز عمله يف
ال�يرزة ،وكان يرافقه
املعاون خرياهلل علي
ه��دوان ،فا�ست�شهدا

يوم الوداع عر�س وطني ج ّوال وم�أمت ع ّز نظريه
قيادة اجلي�ش اعتربت ا�ستهدافه ا�ستهدافاً للم ؤ��س�سة:

م�صممون �أكرث
من �أي وقت م�ضى
على بذل الغايل
حفاظاً على الوطن
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معاً.
ا�ست�شهاده كان �أكرب من �صدمة ،ه ّزت
كيان الوطن املتكئ منذ �سنوات اىل
اجلي�ش ،املتطلع اىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�ضمانة.
ً
ا�ست�شهاده كان زلزاال من احلزن والغ�ضب
يف كل ناحية من �أنحاء الوطن.
معامل احلزن واحل��داد �سبقت �أي �إعالن
ر�سمي� ،إن��ه الوجع الكبري يف قلب كل
لبناين ،الوجع كان من تلقاء نف�سه كفيالً
باتخاذ كل االج��راءات :طوف من املعزين
تدفق اىل وزارة الدفاع واىل ذوي ال�شهيد.
فرح الأعياد الآتية ان�سحب وارتفعت
راي���ات احل���داد� ،صور ال�شهيد ،العلم
اللبناين� ،أعالم اجلي�ش واليافطات� ،إنه حزن
عام يخ�ص كل لبناين ،واللبنانيون جميعاً
�شهروا حزنهم وعبرّ وا عنه.
ً
� ّأما الت�شييع فكان عر�ساً وطنيا مل ي�شهد
له لبنان مثيالً �إال عر�س الن�صر مطلع
�أيلول الفائت.
من امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
اىل رمي�ش م�سقط ر�أ�س البطل ،مروراً
مبحطات بعبدا وحري�صا ،امل�سرية
ا�ستمرت � 13ساعة� .ش ّيعه اللبنانيون
فمن
جميعاً ،و�شاركتهم الأر�ض وال�سماءَ ،
ك��ان بطالً يف ه��ذه الأر����ض ارتقى اىل
ال�سماء...
ً
وداع �اً �أيها اللواء الركن ،وداع �ا يا َمن
ج ّ�سدت قد�سية الر�سالة ،يا َمن �سكن
الوطن �ضلوعه ودمه و�أحالمه .يف �آخر
مقابلة لك مع «اجلي�ش» قلت« :لبنان
�أمانة يف �أعناقنا ...و�سننجح».
ن�ستعيد ك�لام��ك ون��ع��ي��ده ،لرفاقك
وللبنانيني عموماً ،فلرتحت نف�سك ب�سالم
�أيها القائد النبيل ...فالأمانة يف � ٍأيد �أمينة.
التحرير

تف ّقد مكان اجلرمية وع ّزى �أهل ال�شهيد

العماد �سليمان:

اجلي�ش �أقوى من �أي وقت م�ضى ولن يخ�ضع

دعا قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان اىل «عدم توظيف دماء اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا
احلاج يف ال�سيا�سة� ،أو يف حماولة الت�شكيك يف قدرة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية» ،م�ؤكداً �أن «الإرهاب
مهما متادى يف غدره فلن ي�ستطيع �إخ�ضاع اجلي�ش وال�شعب».
كالم العماد قائد اجلي�ش جاء بعد تفقده مكان االنفجار الذي ا�ستهدف اللواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج ومرافقه املعاون ال�شهيد خرياهلل هدوان يف منطقة بعبدا ،ثم تقدميه التعازي
لعائلة ال�شهيد قائالً:
«اجلي�ش اليوم هو �أقوى من �أي وقت م�ضى ،لأن دماء ال�شهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج
هي �أمانة يف عنق كل �ضابط وع�سكري ،فال�شهيد الذي ان�ضم اىل قافلة �شهداء اجلي�ش منذ
ت�أ�سي�سه ،وحتديداً الذين �سقطوا خالل الت�صدي للعدوان الإ�سرائيلي على لبنان يف متوز
 ،2006ويف مواجهة الإرهاب بالأم�س القريب ،كان بطالً على امتداد م�سريته الع�سكرية
ولي�س اليوم فقط ،وكان على ا�ستعداد دائم للت�ضحية حتى ال�شهادة.
من هنا �أدعو اىل عدم توظيف دماء ال�شهيد يف ال�سيا�سة �أو يف حماولة الت�شكيك بقدرة
امل�ؤ�س�سة ال�سكرية ،فهذه امل�ؤ�س�سة هي �أقوى من البارحة مبئات املرات ،و�إذا فقد اجلي�ش
�أحد �أبطاله الكبار وهو ال�شهيد فرن�سوا احلاج ،فهنالك �ألف فرن�سوا يف اجلي�ش ،و�سرتون
غداً �أن ه�ؤالء هم �أمناء على وحدة لبنان ودماء ال�شهداء التي �أك�سبت الوطن واجلي�ش املزيد
من القوة واملناعة ،وجعلتنا �أكرث تالحماً ومتا�سكاً ملواجهة كل املخاطر وال�صعاب.
�أختم بالقول �إنه مهما متادى الإرهاب يف غدره و�إجرامه ،لن ي�ستطيع �إخ�ضاع اجلي�ش
وال ال�شعب اللبناين ،وعلى الرغم من حزننا الكبري على فقدان اللواء الركن فرن�سوا احلاج،
ف�إن �شهادته قد عززت قوتنا ،ور�سخت يف نفو�سنا �إرادة الإنت�صار والثقة والطم�أنينة
مب�ستقبل لبنان».
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يوم الت�شييع ...امل�شهد واحد

�ساحات يل ّفها احلزن
والفتات حتيي
ال�شهيد البطل

ال�سماء بكته بغزارة وكذلك اللبنانيون مبختلف انتماءاتهم
وميولهم وطوائفهم .جميعهم �شاركوا يف وداع البطل ،وقد
اتفقوا جميعاً على �إدان��ة جرمية االغتيال التي ا�ستهدفت
ال�شهيد البطل اللواء الركن فرن�سوا احلاج ورفيقه املعاون
ال�شهيد خرياهلل هدوان.
ً
يف مرا�سم دفنه جمع اللواء الركن ال�شهيد ح�شودا هائلة
متثل خمتلف �شرائح املجتمع اللبناين ،وقد واكبت نع�شه
طوال م�سرية احلزن التي امتدت من بريوت اىل حري�صا ،ف�إىل
م�سقط ر�أ�س ال�شهيد يف رمي�ش عرب املنت وك�سروان و�صيدا
واجلنوب ،يف م�أمت غري م�سبوق ،فكان احلدث عر�ساً وطنياً
جامعاً ال مياثله �سوى العر�س الذي �شهده لبنان لدى عودة
حري�صا :م�أمت ع ّز نظريه
و ّدع لبنان يف م���أمت ر�سمي وع�سكري
و�سيا�سي وديبلوما�سي و�شعبي ع ّز نظريه،
مدير العمليات يف اجلي�ش اللواء الركن
ال�شهيد فرن�سوا احلاج ،بح�ضور ح�شد كبري
غ�صت به بازيليك �سيدة لبنان يف حري�صا
ّ
وال�ساحات املحيطة بها على الرغم من
الطق�س العا�صف واملطر الذي مل يتوقف
منذ ب��دء اجل��ن��از حتى م��غ��ادرة اجلميع
البازيليك.
ً
يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحا و�صل
جثمان ال��ل��واء الركن ال�شهيد فرن�سوا
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�أبطال اجلي�ش من نهر البارد.
بد�أ ت�شييع اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج ورفيقه املعاون ال�شهيد
خرياهلل هدوان يف م�أمتني ،الأول يف حري�صا ومن ثم يف رمي�ش جنوباً وح ّزين
بقاعاً ،و�سط �إعالن يوم حداد وطني.
عند ال�سابعة والن�صف �صباح اجلمعة (� )2007/12/14أقيمت مرا�سم نقل
جثماين اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج ومرافقه املعاون ال�شهيد خرياهلل
هدوان من امل�ست�شفى الع�سكري ملفو َفني بالعلم اللبناين ،ف�أدت �سريتان
من اللواء الثاين مرا�سم التكرمي ،وعلى وقع مو�سيقى اجلي�ش اللبناين ون�شيد
املوتى تقدّ م املوكب يرت�أ�سه ذوو ال�شهيدين و�سط ح�شد من املواطنني.
رفاق ال�سالح حملوا النع�شني على الأكف يف رحلة الوداع الأخرية ووجوههم
غارقة يف احلزن .وانطلق املوكب من طريق بدارو و�سط الزغاريد وذرف
الدموع ونرث الأرز والورد ،ي�شق طريقه باجتاه احلدث  -احلازمية  -فبعبدا
حيث منزل اللواء الركن ال�شهيد.
ً
ّ
طوال الطريق من بدارو اىل بعبدا كان امل�شهد واحدا� :ساحات يلفها احلزن،
و�شوارع تز ّينها ال�شرائط البي�ضاء ،والفتات حتمل عبارات الوفاء لل�شهيد
البطل .احل�شود ال�شعبية كانت متلأ جوانب الطرقات تنتظر حتت املطر مرور
موكب البطل لكي ت�ؤدي له حتية الوداع الأخري.

احلاج اىل بازيليك �سيدة لبنان و�سط حزن و�أ�سى
عار َمني .ولدى دخول اجلثمان على �أكتاف ال�ضباط
رفاق ال�شهيد ،عال ت�صفيق حاد ا�ستمر نحو خم�س
دقائق ريثما و�ضع اجلثمان �أمام املذبح و�سط
الكني�سة .وتك ّرر امل�شهد لدى دخول قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان الذي لوحظ و�صوله بعد بدء
ال�صالة بدقائق.
تخللت القدا�س لفتة من الفاتيكان متثلت
يف ر�سالة �أمني �س ّر دولة الفاتيكان الكاردينال
ترت�شيت�شيو برتوين با�سم البابا بنيديكتو�س
ال�ساد�س ع�شر اىل البطريرك �صفري والتي
ت�ضمنت «بركة ر�سولية خا�صة» وتعزية باللواء
ال�شهيد و«م�شاركة عميقة يف

امل�أ�ساة التي ح ّلت مرة جديدة بلبنان».
من جهتها تعهّدت قيادة اجلي�ش يف الكلمة
التي �ألقاها رئي�س الأرك��ان اللواء الركن �شوقي
امل�صري موا�صلة م�سرية ال��دف��اع ع��ن الوطن
وتوقيف قتلة اللواء ال�شهيد ،ودعت «ب�إ�سم دم»
احلاج ،الأطراف اللبنانيني اىل «موقف تاريخي
�شجاع» واىل تنازالت تف�ضي اىل م�صاحلة ووفاق
من دون �شروط م�سبقة.
مرا�سم اجلنازة
ت��ر�أ���س البطريرك امل���اروين الكاردينال مار
ن�صراهلل بطر�س �صفري ال�صالة عن راحة نف�س اللواء
الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج وعاونه املطرانان

يف ال�ساعة الثامنة ،و�صل املوكب اىل م�ستديرة بعبدا ،تتقدمه الدراجات
النارية ،فيما كانت الطوافات الع�سكرية حت ّلق يف الأج��واء فوق خط �سري
املوكب� .أُنزل النع�ش من ال�سيارة عند مدخل البلدة لريق�ص البطل على
�أكتاف رفاقه يف الطريق اىل منزله حيث كان ينتظره حمبوه الكرث من �أهل
وجريان ورفاق ومواطنني �أتوا من كل لبنان لوداعه.
بخطوات بطيئة ،تقدّ م النع�ش حتى املدخل يرافقه قرع الطبول
ومو�سيقى حلن املوت ،فيما كان عنا�صر من احلر�س اجلمهوري ي�ؤدون مرا�سم
التكرمي ،يف مقابل تكرمي �شعبي من املحت�شدين الذين كانوا ينرثون الورد
والأرز على نع�ش ال�شهيد و�سط نحيب وبكاء مرير .و�إذ �شق النع�ش طريقه
اىل �صدر الدار ،بد�أت تتعاىل الأ�صوات املوجوعة ت�شيد مب�آثر البطل وتنعي
رحيله ،فيما كانت الدموع احلارة �أبلغ من �أي كالم قيل يف وداعه.
حلظات ق�صرية ق�ضاها جثمان ال�شهيد يف ح�ضن أ��سرته ،مل ترو غليل
حمبيه ،و�إذ ا�ستعد املوكب للمغادرة ،بد�أت تتعاىل الأ�صوات�« :ضيعانك يا
�آدمي يا بطل ...يا بطل» ...وعال الت�صفيق حاراً ،ورق�ص اجلمع مع البطل
رق�صة الوداع.
كما يف اال�ستقبال كذلك عند املغادرة �أدى عنا�صر من احلر�س اجلمهوري
مرا�سم التكرمي ،قرعت الطبول وعزفت املو�سيقى حلن املوت و�سط بكاء ثم
�شكراهلل نبيل احلاج (مطران �صور) وبول�س مطر
(راع��ي �أبر�شية ب�يروت) والرئي�س العام للآباء
املر�سلني اللبنانيني الأب �إيلي ما�ضي وكاهن
معبد �سيدة لبنان الأب العام خليل علوان ،و�شارك
يف ال�صالة ال�سفري البابوي املون�سينيور لويجي
غاتي ممثالً البابا بنيديكتو�س ال�ساد�س ع�شر،
واملطران مي�شال �أبر�ص ممثالً بطريرك الروم
الكاثوليك غريغوريو�س الثالث حلام ،واملطران
كيغام خات�شاريان ممثالً الكاثوليكو�س �آرام الأول،
املطران راب��وال �أنطوان بيلوين ممثالً بطريرك
ال�سريان الكاثوليك اغناطيو�س بطر�س عبد الأحد،
الأر�شمندريت اليك�سي مفرج ممثالً مرتوبوليت
بريوت للروم الأرثوذك�س املطران اليا�س عودة،

و�ضع النع�ش يف
ال�سيارة لينطلق
املوكب باجتاه م�سرح اجلرمية عند �ساحة بعبدا .هناك توقف
النع�ش يحيطه الأهل والأ�صدقاء يف �ساحة غ ّ�صت بالأهايل ورجال
الدين واملواطنني الآتني من اجلوار للقاء العري�س بنرث الأرز والورود
والدموع ،على وقع حزين جلر�س الكني�سة .مرة �أخ��رى ،ارتفع
ال�شهيد على الأكف ،راق�صاً ،فيما عال الت�صفيق وانطلقت الزغاريد
حتيي البطل يف عر�سه.
عند الإنطالق باجتاه بازيليك � -سيدة لبنان يف حري�صا .كانت
ح�شود ال حت�صى من املواطنني قد التحقت باملوكب يدفعها
�إميانها بالوطن وبجي�شه وباملثل العليا التي ا�ست�شهد من
�أجلها فرن�سوا احلاج ،وانطلقت بعفويتها من خمتلف املناطق
والطوائف خلف النع�ش ترتحم على �شهيد لبنان ،مل متنعها
من متابعة امل�سرية غزارة الأمطار وال حدة الطق�س وال زحمة
الطرقات.
وعلى طول الأوتو�سرتاد ال�ساحلي من جونية باجتاه بريوت
وقفت ال�سيارات وترجّل منها املواطنون حلظة مرور املوكب
على امل�سلك املقابل يف طريقه اىل حري�صا.
هذه امل�سرية تخللتها عدة حمطات حيث كان املواطنون يف
انتظار املوكب لينرثوا االرز والورد ويطلقوا الأ�سهم النارية
يف حتية م�ؤثرة لبطل كان يف حياته ويف ا�ست�شهاده فدا ًء
للبنان.

واملطارنة روالن �أبو جودة ويو�سف ب�شارة وغي
بول�س جنيم وفرن�سي�س البي�سري ومارون �صادر
وجورج �أبو �صابر و�أنطوان نبيل العنداري و�سمري
مظلوم ومن�صور حبيقة واليا�س ن�صار و�أندريه
ح��داد وج���ورج ريا�شي ويو�سف كال�س وج��ورج
بقعوين واليا�س رحال وبول�س بنديل ،ورئي�س
الكني�سة القبطية يف لبنان الأب فيلو باتري
ومدير املركز الكاثوليكي للإعالم اخل��وري عبدو
�أبو ك�سم والأباتي اليا�س خليفة والأباتي بول�س
تنوري والأباتي بول�س نعمان وكهنة من خمتلف
الطوائف امل�سيحية.
و�شارك يف القدا�س واجلناز اىل جانب عائلة
ال�شهيد وقائد اجلي�ش العماد مي�شال

�سليمان ،النائب �أنطوان خوري ممثالً رئي�س
جمل�س ال��ن��واب نبيه ب��ري ،وزي��ر الدفاع
الوطني اليا�س املر ممثالً رئي�س جمل�س
ال���وزراء ف����ؤاد ال�سنيورة ،الرئي�س �أمني
اجلميل ،رئي�س حمكمة اال�ستئناف املذهبية
الدرزية العليا نهاد حريز ممثالً �شيخ عقل
طائفة املوحدين ال��دروز ،الوزيران خالد
قباين ونعمة طعمة ،الوزيران امل�ستقيالن
يعقوب ال�صراف وحممد فني�ش ،ال�سيد
مي�شال معو�ض ممثالً ال��وزي��رة نايلة
معو�ض ،ال�سفري الإيطايل غربيال كيكيا،
ال�سفرية الربيطانية فران�سي�س ماري
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غاي ،ال�سفري امل�صري ف�ؤاد �أحمد البديوي� ،سفري
االحتاد الأوروب��ي باتريك لوران ،القائم بالأعمال
الفرن�سي ان��دري��ه ب���اران ،القائم بالأعمال يف
ال�سفارة الأمريكية بيل غرانت ،وديبلوما�سيون
عرب و�أجانب ورئي�س «تكتل التغيري والإ�صالح»
النائب العماد مي�شال ع��ون ورئي�س «اللقاء
الدميقراطي» النائب وليد جنبالط ورئي�س الهيئة
التنفيذية حلزب «القوات اللبنانية» �سمري جعجع،
والنواب :عبد اللطيف الزين واليا�س �سكاف وبيار
دكا�ش وبطر�س حرب وف�ؤاد ال�سعد و�أكرم �شهيب
ووائل �أبو فاعور وابراهيم كنعان وهرني حلو ونعمة
اهلل �أبي ن�صر ونادر �سكر و�آغوب بقرادونيان و�سليم
عون وهادي حبي�ش ويغيا جرجيان وجورج عدوان
وعبداهلل حنا و�شامل موزايا ووليد خوري وعلي
عمار وغ�سان خميرب وفريد اخل��ازن و�أنطوان
�سعد و�إدغار معلوف ،والوزراء ال�سابقون :ب�شارة
مرهج وا�سطفان الدويهي وف���وزي حبي�ش
وخليل ال��ه��راوي وناجي الب�ستاين ويو�سف
�سالمة ،والنواب ال�سابقون من�صور غامن البون
وفار�س �سعيد وكرمي الرا�سي وجهاد ال�صمد
وغطا�س خ���وري .كذلك ح�ضر رئي�س حزب
الكتائب ك��رمي ب��ق��رادوين والقن�صل العام
جلمهورية مالوي �أنطوان عقيقي وامل�ست�شار
ال�سيا�سي لرئي�س «تيار امل�ستقبل» الدكتور
داود ال�صايغ ،رئي�س «ح��زب الت�ضامن»
�إميل رحمة ،وال�سادة كميل دوري �شمعون
وكلوفي�س اخلازن و�أنطوان حبيب وم�سعود
الأ�شقر ونقيب ال�صحافة حممد بعلبكي
ونقيب املحامني يف بريوت رمزي جريج
ونقيب املهند�سني �سمري �ضومط ورئي�س
الإحتاد العمايل العام نبيل غ�صن ،ورئي�س
«التيار ال�شيعي احل��ر» ال�شيخ حممد
احل��اج ح�سن ،و�شخ�صيات وح�شد كبري
من الفاعليات ال�سيا�سية والع�سكرية
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والدينية والنقابية
واالج���ت���م���اع���ي���ة
و ا لد يبلو ما �سية
ووف��ود �شعبية من
خمتلف املناطق وال �سيما املناطق اجلنوبية
و�أهايل رمي�ش.
ً
وم��ن احل�ضور �أي�ضا قائد القوة الدولية يف
اجلنوب اجلرنال كالوديو غراتزيانو واملدعي العام
التمييزي �سعيد م�يرزا ومفو�ض احلكومة لدى
املحكمة الع�سكرية جان فهد وقائمقام ك�سروان
 الفتوح رميون حتي واملدير العام للأمن العاماللواء الركن وفيق جزيني على ر�أ���س وفد من
�ضباط املديرية ،و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري،
ومدير املخابرات العميد الركن جورج خوري ومدير
الدفاع املدين العميد دروي�ش حبيقة على ر�أ�س
وفد من املديرية ،املدير الإقليمي يف جبل لبنان
لأمن الدولة العقيد جورج قرعة على ر�أ�س وفد
من �ضباط املديرية ممثالً املدير العام العميد
اليا�س كعيكاتي ،ووفـد من املديريـة العامـة
لقـوى الأمـن الداخلي �ضم قائد ال��درك العميد
�أنطوان �شكور والعميد �سمري قهوجي وكبار �ضباط
املديرية.
الربكة الر�سولية اخلا�صة
بعد الإجنيل ،تال املطران احلاج الر�سالة البابوية
وا�ستمع اليها اجلميع وقوفاً ،وهنا ن�صها�« :إن الأب
الأقد�س بعدما علم بذهول االغتيال املفجع الذي
ت�س ّبب بوفاة اللواء الركن فرن�سوا احلاج و�سائق
�سيارته ،وبع�شرات اجلرحى ,كلفني �أن �أعرب لكم
عن تعازيه احلارة وعن م�شاعره الأبوية وم�شاركته
العميقة يف امل�أ�ساة التي ح ّلت مرة جديدة بلبنان
يف هذه الأوق��ات احلرجة والدقيقة بالن�سبة اىل
م�ستقبل البلد.
�إن الأب الأقد�س يكل اىل الرحمة الإلهية الذين
توفاهم اهلل ،وي�س�أل اهلل القدير �أن ي�ؤا�سي عائالتهم
وي�شفي اجلرحى وي�ساعد جميع الذين �أ�صابهم
العنف الذي ال مربر له ،وي�س�أل اهلل

�أن يجود على امل�س�ؤولني عن احلياة العامة وعن
ال�شعب اللبناين بالقوة املعنوية وال�شجاعة لكي
يجدوا مبعزل عن امل�صالح اخلا�صة طريق الوحدة
وامل�صاحلة ،لكي يتمكن البلد من التقدم على
طريق ال�سالم واال�ستقرار فيكون واحداً بالن�سبة
اىل اجلميع ور�سالة �أخوة وعي�ش م�شرتك.
�إن الأب الأقد�س �إعراباً منه عن امل�ؤا�ساة الروحية
يبعث �إليكم بطيبة خاطر ،بركة ر�سولية خا�صة».
كلمة البطريرك
ثم �ألقى البطريرك �صفري كلمة عنوانها «ا�سهروا
لأنكم ال تعلمون يف �أي يوم يجيء ربكم» (متى
 )24:24وهنا ن�صها:
«ك�لام ال�سيد امل�سيح ه��ذا ي�صح اليوم �أكرث
ما ي�صح يف بلدنا لبنان ،وفينا نحن مع�شر
اللبنانيني .وال يدري �أحد منا من �أين ي�أتيه القدر
املحتوم� ،أم��ن �سيارة ملغومة �أو من متفجرة
خمفية حتت مقعد �سيارة ،على الرغم من جميع
االحتياطات واحلذر ،والإقالل من الرواح واملجيء،
واالقت�صاد يف املكاملات الهاتفية ،اىل ما �سوى
ذلك من احتياطات ف�إن حوادث االغتياالت ال تزال
تتواىل ،دومنا رحمة �أو �شفقة منذ ثالث �سنوات.
ونحن اليوم �أمام فجيعة كبرية ،لي�ست ب�ضابط
من خرية ال�ضباط وح�سب ،بل بوطن تتالعب به
الأه��واء وي�سقط من �أبنائه بني احلني واحلني،
وعلى ف�ترات لي�ست متباعدة� ،أ�شدهم دفاعاً
عنه ،و�أقدرهم على املناداة مبحا�سنه وجماالته،
و�أكرثهم اندفاعاً يف �سبيل الذود عن علمه وكيانه
وقيمه ،والوترية م�ستمرة منذ ارتفاع الكابو�س
ظاهراً عنه ،وال��ذي ال ي��زال يرتب�ص به ،وكانت

اجلي�ش للعمليات
ث���م م���دي���راً لها.
وت��اب��ع دورات يف
الداخل واخلارج يف
فرن�سا و�أمريكا و�إيطاليا و�أحرز �ستة ع�شر و�ساماً ما
عدا ما خ�صه به قائد اجلي�ش من تنويهات بلغت
الع�شرة ،وتهانئ بلغت الأربع والع�شرين تهنئة
ال�ضحايا تختار من بني نواب الأم��ة واجلياد من وكان يتقن من اللغات �أربعاً :العربية ،والفرن�سية
�أبنائه وحمايته �سواء �أكانوا �أ�صحاب كلمة حرة� ،أم والإنكليزية والإيطالية.
و�إن ما يزيد يف �أ�سفنا عليه
ر�أي جريء �أم قلم حر �أم فكر ي�أبى االن�صياع.
ف�إذا بيد الغدر متتد اليوم اىل اجلي�ش وقادته �أننا منذ �أ�سبوعني ا�ستقبلناه
البوا�سل ،واجلي�ش كان و�سيبقى �سياج الوطن وقد يف بكركي ومل ن��ع��رف �أن
برهن بالأم�س يف نهر البارد ،مثله �سابقاً يف �سالمه علينا �سيكون وداعاً،
جماالت �شتى� ،أنه درعه الواقية وقد برهن خ�صو�صاً وقد �شاقنا منه �إميانه بربه
يف هذه املرحلة عن مت�سك وترا�ص �ضمن له ومت�سكه مبمار�سته وتعلقه
الن�صر ،على قلة العتاد ،و�شح الو�سائل القتالية .بكني�سته وحديثه الهادئ
ولكن ال�شجاعة واالنتظام غالباً ما يقومان مقام ما وطلته البهية وقامته الفارعة وبعده عن تعال
ذكرنا ،وقدمياً قيل« :الر�أي قبل �شجاعة ال�شجعان» .و�شموخ.
وكان الفقيد الذي نودع اليوم بالدموع ال�سخية فال غرو �إذا ما ا�شتد حزن ذويه عليه وقد ر�أينا
والأ�سى العميق بعد القائد ومعه الر�أ�س املدبر بع�ضهم على �شا�شة التلفزة ينتحبون ويلطمون
والعقل املنظم ،وبالرغم مما �أظهر من حكمة الوجه �أ�سفاً وحرقة وقد خ�سرته منطقته ويفتقده
و�شجاعة ودراية �سقط من جنوده بالأم�س يف ما وطنه هو و�أمثاله ممن ا�ست�شهدوا فدية عن
خا�ضوا وهو على ر�أ�سهم من معارك �ضارية يف الوطن .ول�ست ادري من قال �إن �شجرة الوطن ال
نهر البارد ،عدد �أوفى على املئة و�سبعني �ضحية ،تب�سق وتورق �إالّ �إذا �سقتها دماء �أبنائها امليامني،
وك�أن ذلك مل يكن كافياً لي�شفي غليل من يت�آكلهم وهذا هو قدر الذين ينذرون نفو�سهم للدفاع عن
احلقد على بلد �آمن ال يريد �إال اخلري جلميع النا�س وطنهم وقيمه يف كل مكان وزمان.
على ال�سواء ولي�س يف مقدوره �إال �أن يريد له اخلري و�إ ّن��ا� ،إذ نتقـدم بالتعازي القلبيـة من عائـلـة
الفقيد ب��دءاً من �أرملته وابنه وابنتيه ووالديه
وخ�صو�صاً لأقربهم اليه.
وقد عرفنا �أن��ه ،رحمه اهلل ،كان من املجلني و�أ�شقائه و�شقيقـاته ومـن ذوي مرافقـه املعـاون
منذ التحاقه باجلي�ش اللبناين �سنة  1972وكان خيـراهلل هـدوان الذي ا�ست�شهــد معه و�سائر ذويه،
ابن ت�سع ع�شرة �سنة ،وقد جاءه من رمي�ش ،يف نعرب ل�سعـادة قائـد اجلي�ش ورفـاق الفقيد ال�شهيد
�أر�ض اجلنوب املنكوبة التي ال تزال منذ �أكرث من الذين ن�شـاطرهم �شعورهم العميق لفقـده،
ن�صف قرن تعاين ما تعاين من اجتياحات وحرمان وجميع امل�س�ؤولني عن قيم الوطن� ،سائلني اهلل
وتهجري وقهر ،وقد ا�ضطلع مبا �أ�سند اليه من ب�شفاعة �سيدة لبنان �أن يتغمد روح��ه الطيبة
وظائف �أثبت يف قيامه بها عن كفاية وجدارة ،بوافر عفوه ور�ضوانه ،ويحفظ لبنان و�شعبه من
فقاد تباعاً كتيبتني وفوج التدخل الثالث وفوج املكاره».
كلمة قيادة اجلي�ش
املغاوير ،و�أ�صبح مديراً للإ�ستعالم يف �أرك��ان

بعد القدا�س و�صالة البخور� ،ألقى رئي�س الأركان
اللواء الركن �شوقي امل�صري كلمة قيادة اجلي�ش،
وهنا ن�صها:
«ب��دم��اء ال�شهداء يحيا ال��وط��ن ،وكلما كرثت
القرابني على مذبحه ازداد قوة ومنعة و�شموخاً،
فاال�ستقالل املجاين ال يدوم ،واحلرية الرخي�صة ال
ُتع ِّمر ،والبنيان القوي الع�صي
على ال��ري��اح ال حتميه �إالّ
�إرادة الرجال الأوفياء الأ�شداء،
املت�سلحني باحلق والإميان،
وامل�ؤمنني بقد�سية الر�سالة
حتى ال�شهادة.
ً
ال��ي��وم ،ن��و ّدع �ضابطا من
كبار �ضباط اجلي�ش وخريتهم،
ر�أى يف االن�ضواء حتت راية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
املوقع املنا�سب لتحقيق �آماله وطموحه يف
خدمة الوطن ،فانربى يك ّر ُ�س �سني عمره ،حلظة
بلحظة ،جهداً وبذالً وت�ضحية ،يف �سبيل �إعالء
�ش�أن م�ؤ�س�سته �إىل امل�ستوى الذي يليق بدورها
الوطني ،وبت�ضحيات �ضباطها وع�سكرييها،
فكان له يف كل درب �شذى ،ويف كل �أفق
�شعاع ،حتى تعملق يف حتمل امل�س�ؤولية،
و�ضاقت ب�شجاعته وجر�أته وفرو�سيته �ساحات
ُ
وميادين العطاء.
الت�ضحية
ْ
لقد حاولت ي ُد الغدر والإره��اب ،من خالل
ا�ستهدافك ،يا �شهيدنا البطل ،ا�ستهداف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ظناً �أنها من خالل هذه
اجلرمية ت�ستطيع ثني اجلي�ش عن �أداء
مهماته الوطنية ،والنيل من �إجنازاته التي
تعمدت بدماء مئات ال�شهداء واجلرحى،
لكن ،غ��اب ع��ن ب��ال ه����ؤالء الإرهابيني
احلاقدين� ،أنه كلما �سقط ع�سكريٌ �شهيد،
ازداد اجلي�ش �إ�صراراً وعزماً على حتدي
املخاطر وال�صعاب ،وموا�صلة م�سرية
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ج������������رح
يعت�صر الأكباد و�أ�سى يدمي العيون ،لتعود �إىل
اجلنوب� ،إىل بلدتك الأبية التي ترعرعت فيها
باكراً على �شذى ال�تراب واخ�ضرار �شتلة التبغ،
وتن�شقت من ف�ضائها ن�سائم العنفوان واحلرية،
ثم انطلقت منها �إىل رحاب الوطن الكبري ،زارعاً
يف �أرجائه �أغرا�س �إمي��ان وانتماء� .إنك مل تكن
يف يوم من الأي��ام ،جنوبياً �أك�ثر منك �شمالياً،
بل عملت دائماً يف خدمة اجلميع ،متجرداً يف
معاملة مواطنيك� ،صلباً يف التم�سك باحلق،
م�ستقيماً كحد ال�سيف ،جريئاً يف مواجهة الأعداء،
م�ستعداً لل�شهادة ،فكان لك ما �أردت ،والتحقت
بقافلة ال�شهداء الذين �سقطوا ذوداً عن الوطن
خالل الت�صدي للعدو الإ�سرائيلي يف حرب متوز،
ومواجهة الإرهاب يف نهر البارد بالأم�س القريب.
نعاهدك �أيها ال�شهيد الغايل ،ب�أننا لن نن�ساك،
و�ستبقى م�آثرك البطولية خالدة يف ذاكرة اجلي�ش
وال��وط��ن� ،شعل ًة ت�ستنري بها �أجيال امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،ولن نن�سى عائلتك الوفية ال�صبورة،
التي تقا�سمت و�إياها �أعباء احلياة ،ورافقتك يف
ال�سراء وال�ضراء ،ونهلت من معينك حمبة الوطن
و�أ�صالة القيم والأخ�لاق ،ف�سيظل اجلي�ش مالذها
الدائم وعائلتها الكربى.
با�سم قيادة اجلي�ش �أتوجه �إىل ذوي ال�شهيد
ورفاقه و�أ�صدقائه و�إىل اللبنانيني جميعاً ،ب�أح ّر
التعازي وعميق املوا�ساة� ،سائالً اهلل �أن يتغمد
�شهيدنا الغايل بوا�سع رحمته ،و�أن ُي ِله َم الأهل
والرفاق والأحبة نعمة ال�صرب وال�سلوان».
ثم تق ّبل العماد مي�شال �سليمان وعائلة ال�شهيد
و�ضباط املجل�س الع�سكري التعازي يف الكني�سة،
قبل �أن ُينقل اجلثمان اىل م�سقط ر�أ�س ال�شهيد
يف رمي�ش.

ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وحماية �أه��ل��ه ،وغ��اب عن
بالهم �أي�ضاً� ،أنهم مهما متادوا يف القتل و�سفك
الدماء ،لن يجدوا منفذاً للنيل من �إرادة احلياة
وروح الإميان املتجذر يف نفو�س �أبناء امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،امل�صممني اليوم ،و�أكرث من �أي وقت
م�ضى ،على بذل الغايل والنفي�س ،حفاظاً على
�سالمة الوطن و�أم��ن امل��واط��ن ،والت�صدي ملن
ت�سول له نف�سه التطاول على كرامة اجلي�ش ودوره
املقد�س.
ثق �أيها البطل ال�شهيد ،و�أنت يف عليائك ،ب�أن
م�ؤ�س�ستك التي وهب َتها حيا َتك لن يغ ُم َ�ض لها
جفن قبل توقيف القتلة املجرمني واالقت�صا�ص
منهم �أم��ام العدالة ،و�أعلم ب�أن دم��اءك الذكية،
التي بذلتها قرباناً طاهراً على مذبح الوطن،
لن تذهب هدراً ،بل �ستكون طريقاً لوحدة لبنان
تر�سخت بامتزاج الدماء ووحدة ال�شهادة.
التي ّ
�إننا ،با�سم دمك الغايل ،ندعو اجلميع� ،إىل
اتخاذ موقف تاريخي �شجاعُ ،يف�ضي �إىل
بناء ج�سور الثقة والتوا�صل بني الأط��راف،
وامل�سارعة �إىل حتقيق امل�صاحلة والوفاق ،من
دون �شروط �أو م�ساومات �أو قيود ،لأن امل�صاحلة
وال��وف��اق ال يتوقفان على م��وازي��ن القوى
والتجاذبات ال�سيا�سية ،ف�سيل دماء ال�شهداء
ي�ستحق منا الت�ضحية والتنازل عن كل ذلك،
على �أن تكون الثقة املتبادلة هي ال�ضمانة
الأ�سا�سية والوحيدة جلميع الأف��رق��اء ،كما
�أن ر�سائل الدم هذه ،ال ت�ستهدف اجلي�ش
فح�سب ،بل ت�ستهدف الكيان برمته ،والرد
عليها يكون باالبتعاد عن الكيدية والأحقاد
واحل�سابات ال�ضيقة ،وبالتايل التالقي على
عودة البطل اىل �أر�ضه ...والرحلة طويلة
القوا�سم امل�شرتكة ،ففي احتادنا نك�سب
من حري�صا �إنطلق املوكب باجتاه اجلنوب،
القوة ون�ستطيع حتقيق امل�ستحيل.
نودعك اليوم ،نحن َ
رفاق ال�سالح و�أخوة وكما يف ال��ذه��اب ،كذلك يف الإي���اب ك��ان �آالف
الدم والدرب وامل�صري ،ويف قلوبنا جميعاً املواطنني حتت املطر على طول الأوتو�سرتاد
ال�ساحلي ينتظرون حاملني الأعالم
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وال�صور .ال��ورد والأرز وال��دم��وع ...ومع الو�صول
اىل بوابة اجلنوب مل يتغري امل�شهد ،لكنه بات
�أكرث نب�ضاً وت�أثرياً .فالفار�س عائد اىل �أر�ضه...
باملطر والزغاريد والدموع والزهور وال�صلوات
والأرز املنثور واحلناجر املخنوقة ،ا�ستقبل اجلنوب
واجلنوبيون و�أه��ايل رمي�ش موكب اللواء الركن
ال�شهيد فرن�سوا احلاج العائد اىل تراب بلدته مكلالً
بدم ال�شهادة يف عر�س مهيب مل ي�شهد لبنان
مثيالً له.
على وق��ع التكبري و�صوت �أج��را���س الكنائ�س
و�أغنية «بيي راح مع الع�سكر» ،انتظرت �صيدا
ومنطقتها ،بع�سكرييها و�أحزابها لت�ستقبل موكب
جثمان اللواء الركن ال�شهيد فران�سوا احلاج يف �أثناء
رحلته الأخرية اىل م�سقط ر�أ�سه رمي�ش.
قبل �أكرث من �ساعة على و�صول املوكب اجلنائزي،
خرج �أبناء �صيدا والقرى املجاورة اىل مدخل �صيدا
ال�شمايل عند ج�سر الأويل ال�ستقباله و�إلقاء التحية
والنظرة الأخرية على نع�شه ،وهم يرفعون الأعالم
اللبنانية واحلزبية و�أقفلت املدينة حداداً وزنرت
�شوارعها و�ساحاتها بالأعالم اللبنانية والرايات
ال�سوداء والفتات كتب على �إحداها «عا�صمة اجلنوب
تفتح ذراعيها الحت�ضان اب��ن اجلنوب ال�شهيد
فرن�سوا احلاج ...عميد �شهداء الوحدة الوطنية».
وكانت ملوكب ال�شهيد احل��اج يف �صيدا ثالث
حمطات �إ�ستقبال رئي�سة� ،أوالها ا�ستقبال ر�سمي
عند ج�سر الأويل دعت اليه بلدية �صيدا و�شاركت
فيه �شخ�صيات �سيا�سية ور�سمية وروحية وع�سكرية
وحزبية ور�ؤ�ساء بلديات وفاعليات ،وتقدم احل�ضور
النائبان مي�شال مو�سى و�أ�سامة �سعد وممثل
النائبة بهية احلريري املن�سق العام لـ«منظمة
�شباب امل�ستقبل» �أح��م��د م�صطفى احلريري
وحمافظ اجلنوب مالك عبد اخلالق واملدعي العام
الإ�ستئنايف يف اجلنوب عوين رم�ضان ورئي�س
بلدية �صيدا عبد الرحمن البزري وجمع كبري من
ر�ؤ�ساء البلديات و�أع�ضاء املجال�س البلدية يف �إحتاد
بلديات �صيدا والزهراين ومنطقة جزين وقائد
منطقة اجلنوب الع�سكرية يف اجلي�ش العميد

الركن اليا�س زعرب وممثلون للأحزاب الوطنية طريقه املزروع مبحبة اجلنوبيني الذين �أبوا �إال
والإ�سالمية و«ح��زب اهلل» و«اجلماعة الإ�سالمية» �أن يلقوا النظرة الأخرية على �شهيد الوطن يف
و«حركة �أمل» واحلزب ال�سوري القومي االجتماعي عودته الأخ�يرة اىل الأر���ض التي �أح��ب� .إج��راءات
و«جبهة العمل الإ�سالمية» واحل��زب ال�شيوعي� ،أمنية م�شددة وانت�شار كثيف للجي�ش حيث وقف
وممثلون للف�صائل الفل�سطينية وحتالف القوى الع�سكريون على كل الطريق الرئي�سة امل�ؤدية
اىل م�سقط ر�أ�سه ،لي�ؤدوا حتية الفخر والوداع،
الفل�سطينية.
ً
و�إث��ر و�صول املوكب اىل الأويل ،توقف ب�ضع ل�ضابط ا�ستعد اجلنوب ال�ستقباله قائدا للجي�ش
دقائق و�سط نرث الأرز وال����ورود ،و�صافح جنل ف�إذ به ي�ستقبله ع�شية الأعياد بطالً م�ضرجاً بدماء
اللواء �إيلي احلاج احل�ضور ،و�ألقى كلمة �شكر فيها ال�شهادة.
ً
«لفاعليات �صيدا ومنطقتها عاطفتهم التي جتلت �سكان ق��رى اجلنوب خ�صو�صا احل��دودي��ة منها
يف اال�ستقبال احلا�شد الذي يعك�س حمبة وتقديراً ا�ستقبلوا موكب ال�شهيد بعد الظهر و�سط الأمطار
لوالدي ال�شهيد وللخط الوطني الذي ميثله �ضمن الغزيرة ا�ستقبال القائد البطل العائد منت�صراً من
�أر�ض املعركة ،وكانت له حمطات توقف بارزة عند
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،حامية الوطن».
�أما اال�ستقبال ال�شعبي الثاين فكان حلظة مرور بلدات ال�سلطانية  -دير انطار  -تبنني ومثلث
املوكب �أمام م�سجد احلاج بهاء الدين احلريري� ،صف الهوا  -بنت جبيل  -عيناتا ،ويف �ساحة عني
حيث ا�صطف مئات املواطنني على جانبي �إبل .و�أخ�يراً كان العر�س الكبري يف رمي�ش التي
الطريق ونرثوا ال��ورود والأرز على اجلثمان وهم ا�ستقبلته عند بركتها التحتا قرب �ساحة منزل
يلوحون بالأعالم اللبنانية ،كباراً و�صغاراً ،ن�ساء والديه على وقع حلن املوت والن�شيد الوطني
ورج���االً .وغمرت املوكب ع�شرات الأكاليل من عزفتهما فرقة من مو�سيقى اجلي�ش �أعقبتهما
م�ؤ�س�سات تربوية وجمعيات �أهلية .ورافق املوكب زغ��ردة الن�سوة ونرث الأرز وال��ورود .وت��واىل على
قائد منطقة اجلنوب الع�سكرية يف اجلي�ش العميد الرق�ص بنع�شه رف��اق ال�سالح و�شباب رمي�ش
الركن اليا�س زعرب ومدير فرع خمابرات اجلي�ش والأحبة ودخل دقيقتني للمرة الأخرية اىل منزل
يف اجلنوب العقيد عبا�س ابراهيم و�سط تدابري والديه ،للوداع ومن ثم توجه به رفاق ال�سالح
�أمنية وانت�شار لعنا�صر اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي حمموالً على الأك��ف اىل كني�سة التجلي ،حيث
تر�أ�س �صالة البخور لراحة نف�سه راعي �أبر�شية
على طول خط �سري املوكب يف �صيدا.
من �شمال �صيدا اىل جنوبها حيث كانت حمطة �صور للموارنة املطران �شكراهلل نبيل احلاج وراعي
اال�ستقبال والوداع الثالثة ملوكب اللواء ال�شهيد �أبر�شية �صور للروم الكاثوليك املطران جورج
�أمام �سرايا املدينة ،وتقدم احل�شد عبد اخلالق بقعوين وعاونهما كاهن رعية رمي�ش الأب جنيب
و�أحمد احلريري وامل�س�ؤول ال�سيا�سي عن «اجلماعة العميل ،ولفيف من كهنة الأدي��ار ورعايا ق�ضاء
الإ�سالمية» يف اجلنوب ب�سام حمود وع��دد من بنت جبيل.
ً
وح�ضر ممثال قائد اجلي�ش العميد الركن اليا�س
ر�ؤ�ساء البلديات وامل�صالح والدوائر احلكومية.
ً
و�أقيم قو�س ن�صر رمزي ب�ألوان العلم اللبناين زعرب ،وممثال رئي�س جمل�س النواب علي بزي،
حتية لل�شهيد احل��اج ،وعزفت مو�سيقى ك�شافة وممثالً الأمني العام لـ«حزب اهلل» النائب ح�سن
لبنان امل�ستقبل وال�شبكة الك�شفية حلن املوتى ف�ضل اهلل ،والنواب مي�شال مو�سى و�أيوب حميد
والن�شيد الوطني قبل �أن يتابع املوكب �سريه وقا�سم ها�شم و�سمري عازار ،وممثالً لوزير ال�سياحة
نبيل براك�س ،وممثالً لرئي�س «التيار الوطني
جنوباً.
بني �صيدا و�صور تابع املوكب ب�صعوبة �شق احلر» اللواء ع�صام �أبو جمرة وممثالً

لرئي�س احلزب التقدمي الإ�شرتاكي �سرحان �سرحان،
وممثالً للنائبة بهية احلريري �أحمد احلريري،
وحمافظ اجلنوب حممود املوىل ،وممثالً للمدير
العام لقوى الأم��ن الداخلي العميد روجيه �سامل
وممثالً للمدير العام للأمن العام العقيد مو�سى
جفال ،وممثالً للمدير العام لأمن الدولة العقيد
جمدي �أبو �ضرغم ،وممثالً املدير العام للجمارك
الرائد بطر�س نون وممثالً القائد العام للقوة
الدولية «اليونيفيل» نائبه اجل�نرال ب .نهريا،
وقائد القطاع الغربي يف القوة املعززة اجلرنال
باولو دي روجريو وعدد من �ضباط الكتائب الدولية،
وفريق من مراقبي الهدنة وممثالً مفتي �صور
وجبل عامل ال�شيخ علي الأمني وممثالً لرئي�س
املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي الأعلى ال�شيخ مهدي
الأمني ،وعدد كبري من ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري
يف رمي�ش وقرى ق�ضاء بنت جبيل ،وراهبات
وفاعليات و�أهايل البلدة واجلوار وهيئات ك�شفية
واجتماعية وحزبية.
ً
وتال املطران بقعوين جمددا على م�سامع
احل�ضور الربكة الر�سولية البابوية ،وتاله الأب
انطوان ع�ساف قارئاً عظة البطريرك املاروين
الكاردينال مار ن�صراهلل بطر�س �صفري ،ثم
�أقيمت �صالة البخور وم��ن بعدها �أقيمت
التعازي يف الكني�سة ثم دفن اللواء الركن
ال�شهيد فرن�سوا احلاج يف مدافن العائلة.
هكذا ُودع اللواء الركن احلاج من قبل كل
من عرفوه و�أحبوه وهو غادر عائلته ال�صغرية
كما م�ؤ�س�سته الع�سكرية بيته الثاين باكراً،
ويف قلبه غ�صة على الوطن ويف عينه
دمعة على اجلنوب الذي كان دوماً يف �أول
اهتماماته.
جان دارك �أبي ياغي
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�أبى �إالّ �أن يرافقه

البقاع وح ّزين
�ش ّيعا املعاون
ال�شهيد هدوان

اللواء الركن ال�شهيد فـرن�سوا اليا�س احلاج
 من مواليد 1953/7/28 رمي�ش  -ق�ضاء بنت جبيل. تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفةتلميذ �ضابط اع��ت��ب��اراً من
.1972/1/13
 رقـّي لرتبـة مالزم اعتباراًمن  1975/8/1وتد ّرج يف
الرتقية حتى رتبة عميد ركن
اعتباراً من .2002/1/1
 رقي لرتبة لواء ركن بعداال�ست�شهاد.
ً
 عينّ مديرا للعملياتيف �أركان اجلي�ش للعمليات
اعتباراً من .2002/2/25
 حائز:• و�سام احلرب �أربع
مرات.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق
اللبناين م��ن الدرجة
الثالثة.
• و���س��ام الوحدة
الوطنية.
• و����س���ام فجر
اجلنوب.
• و��������س�������ام
اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثانية.
• و�������س������ام
التقدير الع�سكري
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من الدرجة الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة �ضابط.
• و���س��ام اال�ستحقاق
اللبناين من الدرجة الأوىل.
• امليدالية التذكارية
للم�ؤمترات العام .2002
• و���س��ام االخ�لا���ص من
الدرجة املمتازة.
• و�سام الفخر الع�سكري
من الدرجة الف�ضية.
• و���س��ام احل���رب بعد
اال�ست�شهاد.
• و���س��ام اجل��رح��ى بعد
اال�ست�شهاد.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة كومندور.
• تنويه العماد قائد

اجلي�ش ع�شر مرات.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  24م ّرة.
• تهنئة نائب رئي�س
الأركان للعمليات مرتني.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة ق��ائ��د اللواء
خم�س مرات.
• تهنئة قائد كلية ف�ؤاد
���ش��ه��اب ل��ل��ق��ي��ادة والأرك����ان
مرتني.
 تابع عدة دورات درا�سيةوت���دري���ب���ي���ة يف ال���داخ���ل
واخلارج.
 ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2007/12/12
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

مل َ
ير�ض املعاون ال�شهيد خرياهلل هدوان �إال
�أن يرافق اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
يف م�شواره الأخري،
وهو من اعتاد مرافقته يف رحالته
اليومية من العمل واليه.
وكما كانا دائماً معاً يف �ساحة الواجب كانا
معاً يف �ساحة ال�شهادة.
يف جو �ساده احلزن والأ�سى ،وبحرارة
دموع الأهل واملحبني املودعني ،وحتت
ال�سماء الباكية �شهيدي لبنان� ،ش ّيعت بلدة
ح ّزين ،ومعظم قرى البقاع املعاون ال�شهيد
خرياهلل هدوان ،الذي �سقط يف تفجري
بعبدا.
و�أكد ممثل قائد اجلي�ش يف كلمته خالل
الت�أبني �أن «الأوطان ال تُبنى �إال بالت�ضحيات
والدماء ،وعظمتها م�ستمدة من عظمة
رجالها الأ�شداء امل�ؤمنني ب�سمو القيم
واملبادئ وقد�سية الر�سالة».
مرا�سم الوداع وكلمة قياد اجلي�ش
بعد الزيارة الوداعية جلثمان ال�شهيد ملنزله
يف حزين ،حيث �أقيمت له مرا�سم الوداع وعزفت
مو�سيقى اجلي�ش ن�شيد املوت ،و�أدت له ثلة من
اجلي�ش اللبناين التحية الع�سكرية ،انطلق موكب
الت�شييع حتت وابل من الأرز والأمطار الغزيرة،
اىل ح�سينية البلدة حيث �أقيم احتفال ت�أبيني،
ح�ضره النواب ح�سني احلاج ح�سن ،ح�سن يعقوب،
نوار ال�ساحلي ،ممثل قائد اجلي�ش العقيد جنيب

اخلطيب ،وفاعليات �سيا�سية واجتماعية ودينية
و�أمنية.
تخلل حفل الت�أبني ،كلمة ممثل قائد اجلي�ش،
التي قال فيها:
«يف مدر�سة اجلي�ش تعلمنا �أن الأوط���ان ال
ُتبنى وت�صان �إال بالت�ضحيات والدماء ،وعظمتها
م�ستمدة من عظمة رجالها الأ�شداء ،امل�ؤمنني
ب�سمو القيم واملبادئ وقد�سية الر�سالة ،وتعلمنا
�أي�ضاً �أن �شرف الإنتماء للوطن ،ال ي�ستحق �إال
بالبذل والعطاء ،واال�ستعداد الدائم للت�ضحية
دفاعاً عن الأر�ض وال�شعب واملقد�سات.
هكذا متلكت مدر�سة اجلندية حتى الأعماق
�ضمري �شهيدنا ال��غ��ايل خ�ي�راهلل ،ف��ان�برى اىل
طريق ال�شهادة ،واث��ق الإمي���ان ،را�سخ العزم
والإرادة ،لريتفع �شهيداً عزيزاً كرمياً ،ت�شمخ
به الهامات والرايات ،ويعتز به اجلي�ش والوطن،
الذي نذر حياته يف �سبيله ،و�أق�سم عليه ميني
الوالء ،ليقدم �أعز ما ميلكه ،وهو الروح ،دفاعاً عن
وطنه و�شعبه ،متوجاً ربيع عمره الفتي بعر�س
ال�شهادة الأبدي اخلالد.
تعود اليوم يا �أيها ال�شهيد البطل اىل ثرى
بلدتك ا ألب��ي��ة التي �أنبتتك وح�ضنتك ،تعود
�شهيداً عزيزاً مكرماً بني الأه��ل والرفاق ،وقد
كنت لهم مثاالً يف املناقبية والإخال�ص ،والإيثار
وال�شجاعة والإقدام ،و�صورة م�شرقة عن عائلتك
الأ�صيلة التي �أن�ش�أتك على حب الوطن واجلي�ش
و�إرادة اخلري للبعيد والقريب.

با�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
�أتقدم من ذوي ال�شهيد ورفاقه و�أ�صدقائه ب�أح ّر
التعازي� ،سائالً اهلل ع ّز وج ّ��ل� ،أن يتغمد روحه
الطاهرة بوا�سع رحمتهّ ،
ومين على الأهل والأحبة
بنعمة ال�صرب وال�سلوان».
وكان موكب ال�شهيد هدوان انطلق يف متام
ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �صباحاً ،من �أمام
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي يف بدارو ،باجتاه
منزله يف ح ّزين .عند العا�شرة �صباحاً ،عرب
املوكب مدينة �شتورا ،حيث رفعت اليافطات
امل��ن��ددة ب��اجل��رمي��ة ،واحت�شد الأه���ايل ل��وداع
ال�شهيد ،ونرثت الن�سوة الورود والأرز ،و�أطلقت
الزغاريد.
وتابع املوكب �سريه نحو امل�ستديرة الكربى
ملدخل زحلة ،و�سط �أج��واء احل��زن واحل��داد العام
وك���آب��ة الطبيعة� ،إذ �إن امل�ؤ�س�سات الرتبوية
واجلامعية والر�سمية واخلا�صة يف زحلة ،قد
�أقفلت ا�ستنكاراً للجرمية.
وعلى طول البولفار يف الو�سط التجاري يف
زحلة ،رفعت الفتات الإدان��ة التي �أجمعت على
«�أن يد الإره���اب والإج���رام لن تنال من لبنان
وجي�شه» .وكانت املحطة الأخرية للجثمان قبل
و�صوله اىل ح ّزين يف بلدة �أبلح ،حيث ّ
نظم
الأهايل ا�ستقباالً حا�شداً ملوكب ال�شهيد.
ماري احل�صري

املعاون ال�شهيد
خرياهلل علي هدوان
 من مواليد  - 1971/5/14يف بلدة �سبنيه ق�ضاء بعبدا  -حمافظة جبل لبنان. تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1991/1/1 من عداد �أركان اجلي�ش للعمليات  -مديريةالعمليات.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري الربونزي
مرتني.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  18م ّرة.
• تهنئة قائد اللواء ثالث مرات.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2007/12/12 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

ح�شود املع ّزين وامل�ش ّيعني
القت جرمية اغتيال اللواء الركن فرن�سوا احلاج ومرافقه ا�ستنكاراً �شامالً وكانت حمل �إدانة خمتلف املرجعيات والقوى يف لبنان ،كما
القت ا�ستنكاراً بالغاً على �أعلى امل�ستويات عربياً ودولياً .واىل الوزراء والنواب وال�شخ�صيات والفاعليات ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،جموع
املواطنني وممثلي املجتمع املدين والأحزاب الذين تقاطروا بالآالف اىل وزارة الدفاع مق ّدمني التعازي ،معربني عن وقوفهم اىل جانب
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وت�ضامنهم معها .و�إذ �ضاق مكتب القائد باملعزين ،انتقل اال�ستقبال اىل مق�صف وزارة الدفاع .يف موازاة ذلك تقاطر املعزون
من خمتلف امل�ستويات واالنتماءات اىل كني�سة مار عبدا وقوفاً يف بعبدا حيث عائلة اللواء ال�شهيد ،ومن ثم اىل منزل ذويه يف رمي�ش .وبقرار �شعبي
تلقائي عا�ش لبنان حالة حداد وطني يوم الت�شييع حيث مل يكتف اللبنانيون بامل�شاركة يف امل�أمت يف حري�صا �أو يف رمي�ش� ،أو بالوقوف على الطرقات
لت�شييع �شهيد لبنان ،بل تقاطروا من اجلنوب ومن خمتلف املناطق اىل حري�صا ،ليعودوا ويواكبوه اىل اجلنوب .ويف حني كان موكب ال�شهيد قد و�صل
اىل خلدة كانت قوافل امللتحقني به من حري�صا ،ما تزال على �أوتو�سرتاد جونية.
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ت�رشين /2كانون1

العوايف يا وطن

يف ال�ساحات وعلى احلواجز ،عند كل ج�سر وم�سلك ومفرتق ،يف نقاط املراقبة والدوريات ،يف كل
ناحية وعلى مدار ال�ساعات ،ليلهم مثل النهار ،زرعهم الواجب حرا�ساً لطم�أنينة النا�س و�أمن الوطن،
وها هم ي�ؤدون الواجب كما يف كل مرة ،بكل ما يف قلوبهم من نب�ض وكل ما يف نفو�سهم من عزم.
�ألوية� ،أفواج مقاتلة ،مل يجف دم �شهدائها يف نهر البارد ومل تلتئم جراح الكثريين من ع�سكرييها
بعد ،نزلت اىل �ساحة الوطن الغارقة يف �أزمات �سيا�سية جعلت لبنان يف مهب العا�صفة.
ً
الع�سكريون انتقلوا من مواقعهم وثكناتهم اىل الطرقات وال�ساحات ،هم مل يغادروها تقريبا منذ
نحو ثالث �سنوات ،و�إن مل يكن انت�شارهم بهذه الكثافة.
ً
اخلطة الأمنية التي با�شرت قيادة اجلي�ش تنفيذها م�ؤخرا تكثفت �إجراءاتها وتدابريها مع تعذر
انتخاب رئي�س للجمهورية خلفاً للرئي�س �إميل حلود يف  24ت�شرين الثاين املا�ضي.
ووفقاً لهذه االجراءات والتدابري حتولت بريوت الكربى ومعها جبل لبنان ،بل ولبنان كله اىل ما ي�شبه
ثكنة ع�سكرية.
ً
وجود اجلي�ش على الأر�ض �أرخى جوا من الأمان والإطمئنان يف خمتلف املناطق على الرغم من
الأجواء ال�سيا�سية املتوترة .اللبنانيون واثقون �أن اجلي�ش الذي طاملا وفى بعهوده لن يخذلهم،
و�سيكون وفياً لواجبه �أياً كانت الظروف .والأمن الذي حدّ د بخط �أحمر �سوف يظل حممياً ومم�سوكاً
بت�ضحيات الع�سكريني ومتا�سكهم ووعيهم و�إخال�صهم لق�سمهم.
ً
و�سوف تظل هذه البزة املرقطة ب�ألوان الأر�ض و�أخ�ضر الأمل عنوانا لل�شرف والت�ضحية والوفاء،
وم�صدراً لفخر اللبنانيني و�صورة بهية لإرادتهم
الوطنية اجلامعة .فمهما عتت العوا�صف ،ندرك
يف �أعماقنا �أننا نريد هذا الوطن بكيانه الواحد
الفريد املتنوع الغني بجميع فئاته و�أبنائه،
وجي�شنا �ضمانة وحدتنا.
�أم��ا �أولئك املنت�شرون يف �ساحاتنا و�شوارعنا
ليحملوا الينا �شعاع الأمل ون�سمة الإطمئنان،
فنحمل اليهم من كل قلب وعني ول�سان عبارة
واحدة« :العوايف يا وطن».
من ب�يروت اىل جبل لبنان و�سائر املناطق كل
الأنظار �شاخ�صة اليهم وكل الآمال معلقة على
ثباتهم يف حماية الوطن من �أي خطر يهدد �أمنه
وم�صريه.
الع�سكريون ل ّبوا النداء ،ووفق خطة و�ضعتها القيادة ّمت توزيع املهام على الألوية واالفواج .بع�ض
القطع �سبق لها �أن تولت مهام حفظ الأمن منذ فرتة طويلة فتابعت مهامها مكثفة الإجراءات
والتدابري ،جمرية ما يلزم من التعديالت بينما ا�ضطلعت قطع �أخرى بهذه املهمة نظراً اىل
الظروف امل�ستجدة مع فراغ �سدة رئا�سة اجلمهورية وما �سبقه ورافقه من توتر.
يف النتيجة اجلميع يقومون ب�أدوارهم وي�ؤدون مهامهم باندفاع ور�ضى .و�إذ ي�س�أل �سائل،
�أمل يتعبوا بعد؟ ي�أتي اجلواب وقفة ت�أهب دائم وابت�سامة.
يف هذا امللف �إ�ضاءات وتفا�صيل هي ح�صيلة عدة جوالت ملندوبات «اجلي�ش».

لبنان �أ�شبه بثكنة ع�سكرية
والأمن يف قب�ضة اجلي�ش

جمدداً من كل قلب وعني...

«العوايف يا وطن»

�إ .ن .ت.
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تفا�صيل خطة االنت�شار الأمني اجلديد للجي�ش،
حدّ ثنا عنها مدير العمليات العميد الركن فرن�سوا
احلاج الذي اعترب �أن لبنان كله اليوم �أ�شبه بثكنة
ع�سكرية ،مطمئناً اللبنانيني اىل �أن اجلي�ش �سيقوم
بواجبه يف حماية الوطن« ،فلبنان �أمانة يف
�أعناقنا» ...و�سننجح.

العميد الركن فرن�سوا احلاج

�أمر عملياتنا الوحيد هو �ضمرينا ...ولبنان
• ما هي الإجراءات الأمنية التي اتخذها
اجلي�ش بعد حدوث الفراغ الرئا�سي؟
 منذ فرتة يكثف اجلي�ش تدابريه الأمنية علىم�ساحات الوطن كافة .ومع حدوث الفراغ الرئا�سي
اتخذت قيادة اجلي�ش تدابري �إ�ضافية ا�ستثنائية
خ�صو�صاً على �صعيد منطقة بريوت الكربى وجبل
لبنان ،حيث �أعيد تق�سيم بريوت اىل قطاعات
عمل ج��دي��دة (�أو وح���دات ك�برى) م��ا ا�ستوجب
تعزيزها بقوى �إ�ضافية ّمت ا�ستدعا�ؤها من خارج
بريوت ،كقوة احتياط للتدخل ال�سريع عندما تدعو
احلاجة.
وتهدف ه��ذه التعزيزات اىل منع االحتكاك
بني املواطنني اىل �أي جهة �سيا�سية �أو طائفية
انتموا .كما من �ش�أنها حماية امل�ؤ�س�سات الر�سمية
واملرافق احليوية وت�أمني و�صول املواطنني اىل
مراكز عملهم.
لكل ع�سكري مهمة
• ا�ستدعاء بع�ض القوى
م��ن مناطق �أخ���رى ،هل
ميكن �أن ي�ؤثر على
�أم������ن ه���ذه
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الع�سكري اىل القيام بواجباته الوطنية بكل ثقة
املناطق؟
ّ
 قطعاً ال ،لأننا �أ�شركنا بالإ�ضافة اىل الوحدات و�إخال�ص وعزة نف�س واىل بذل الغايل من �أجل بناءالعمالنية ،الوحدت الثابتة كافة التي يقت�صر الوطن وبقائه.
عملها على الأعمال الإدارية واللوج�ستية� ...أريد
كتابنا واحد هو حفظ الأمن
�أن �أ�ش ّدد و�أقول �أن لي�س من جندي قابع يف �أي
لىّ
مركز من دون توكيله مبهمة ما .حتى �أن املن�ش�آت • تتو القطع املقاتلة مهمة حفظ
التعليمية مبا فيها املدر�سة احلربية ومدر�سة الأمن اىل جانب باقي القطع ،هل لهذا من
الرتباء ت�شارك يف مهمات حفظ الأمن من دون ت�أثري على ال�شارع والنا�س؟
�أن ي�ؤثر ذل��ك على متابعتهم تنفيذ الربامج  -اجلندي يقر أ� يف كتاب واحد هو حفظ الأمن
وتطبيق القانون على نف�سه وعلى الآخرين.
التدريبية املقررة لهم.
ً
باخت�صار ،لبنان كله حاليا يعترب ثكنة ع�سكرية .وهذا الكتاب ال يعرف التمييز بني الع�سكري الذي
تتم الإجراءات الأمنية بالتن�سيق ينتمي اىل وح��دات خا�صة كاملغاوير واملجوقل
• هل ّ
وغريها� ...أو اىل وحدات �أخرى .ومهما كان الو�ضع،
مع باقي القوى الأخرى؟
ّ
 كل املهمات الأمنية على نطاق منطقة فالع�سكري ينفذ مهمته وف��ق اخت�صا�صه ،والب�يروت ت�شارك فيها جميع ال��ق��وى والأج��ه��زة �ضرورة للخوف من وجود الوحدات املقاتلة على
الأمنية .وقد �أن�شئ لهذه الغاية غرفة عمليات الأر���ض خ�صو�صاً بعد انتهاء معارك نهر البارد
تكتية يف ب�يروت ت�ض ّم مندوبني م��ن جميع والتفاف النا�س حولها ونظرة املحبة والإعجاب
التي يكنونها لها ،هم الذين ق ّدموا دماءهم �شهادة
الأجهزة والوحدات املن ّفذة.
• بعد ح��رب مت��وز ال��ع��ام املا�ضي على مذبح الوطن.
ومعركة نهر البارد ،هل ما زال الع�سكريون • للمرة الأوىل يف تاريخ اجلي�ش يقوم
يتمتّعون مبعنويات عالية ومتا�سك قوي احلر�س اجلمهوري مبهمة حفظ �أمن ويخرج
من �إطار حرا�سة الق�صر اجلمهوري ،هل هو
ملتابعة امل�سرية؟
 �إن الع�سكري الذي حقق االنت�صارات وواجه تدبري ا�ستثنائي؟الأزمات الكبرية وحت ّدى ال�صعاب ،ال ميكن �أن  -قبل ك��ل �شيء �إن ل��واء احل��ر���س اجلمهوري
تنهكه �أي مهمة �إ�ضافية .زد على ذلك� ،أن يرتبط بالقيادة ب�صورة دائمة ،ومهمته الأ�سا�سية
الرتبية واملناقبية الع�سكرية تدفعان هي حفظ مقر �إقامة رئي�س اجلمهورية وت�أمني

احلماية له ولعائلته ولزواره .وبعد حدوث الفراغ
الرئا�سي� ،أ�سندت القيادة اىل لواء احلر�س مهمة
حفظ الأمن �أ�سوة بباقي الوحدات ،وهذا التدبري
�إ�ستثنائي حلني �إنتخاب رئي�س جديد للجمهورية.
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العميد الركن خليل امل�سن

�إ�سمه يدل اىل مهامه :لواء احلر�س اجلمهوري ،خرج
من الق�صر وحميطه مو�سعاً انت�شاره ،ملبياً نداء
الواجب يف ظروف ا�ستثنائية .املهمة ومدى تكيف
الع�سكريني مع موجباتها يف ما ي�أتي.

احلر�س اجلمهوري

من الق�صر وحميطه اىل �ساحات �أو�سع للواجب
م�سيرّ �أعمال اللواء :ملهامنا خ�صو�صيتها
م�سيرّ �أعمال ل��واء احلر�س اجلمهوري ،العميد
الركن خليل ّ
امل�سن يح ّدد بداية مهام اللواء الذي
يتولىّ حماية فخامة الرئي�س وعائلته وزواره يف
الإقامة ويف �أثناء الإنتقال ،والدفاع الف ّعال عن
الق�صر اجلمهوري وحميطه� .إ�ضافة اىل ذلك ،فهو
لواء �إحتياط لقيادة اجلي�ش يف حال وجود و�ضع عام
�إ�ستثنائي يقت�ضي تكليفه مبهمة معينة.
ويو�ضح :يف الأو�ضاع العادية مركز اهتمامنا
و�أ�سا�س مهمتنا هو رمز الدولة رئي�س اجلمهورية.
وهذا ما ي�ستتبع وجودنا بالقرب من الرئي�س �أي
يف الق�صر وحميطه.
ويت�ألف لواء احلر�س اجلمهوري من �أربع كتائب:
 كتيبة مهمتها حماية فخامة الرئي�س وانتقاالتهومراكز �إقامته والق�صر اجلمهوري.
 كتيبة تتوىل حماية حميط الق�صر ،وتنفيذمهمات خارجية كحماية بعيدة للرئي�س.
 كتيبة حر�س �شرف خالل الت�شريفات. كتيبة لوج�ستية تقوم بخدمةهذه القطع (عتاد ،مطبخ
وم�������ش���اغ���ل .)...هذا
ب��اال���ض��اف��ة اىل
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�سرايا �شرطة و�إ�شارة ...ونظراً اىل خ�صو�صية املهام عو�ضاً عن حماية املحيط ال�ضيق للق�صر.
التي يتوالّها احلر�س اجلمهوري ود ّقتها ،ف�إن اختيار
تفا�صيل عمالنية
عنا�صره يتم وفقاً ملعايري معينة.
ويو�ضح العميد ّ
امل�سن :تعاطي عنا�صرنا يكون ملزيد من التفا�صيل العمالنية ح��ول املهمة
عادة مع �شخ�صيات وز ّوار �أجانب من م�ستوى ملوك الطارئة للواء احلر�س اجلمهوري ،التقينا رئي�س
ور�ؤ�ساء ووزراء ...وهذا ما يتط ّلب حداً معيناً من �أرك��ان اللواء العقيد الركن ميالد ط ّنو�س ورئي�س
اللياقة واملعرفة والأخالقيات .لذلك عنا�صر احلر�س الق�سم الثالث العقيد حممد جانبيه.
يجب �أن يكونوا من النخبة لتويل هذه املهمة قال العقيد الركن طنو�س :ب�سبب الفراغ الناجم
وتنفيذها كما يجب .وه��م يتابعون تدريبات عن عدم �إنتخاب رئي�س بات عملنا حم�صوراً يف
خا�صة تتنا�سب واملهمة املوكلة اليهم .ولقد حفظ �أمن الق�صر ،بينما القوى املخ�ص�صة حلماية
ا�ستطاع احلر�س اجلمهوري يف خمتلف العهود �أن �أمن الرئي�س جاهزة لتنفيذ �أي مهمة توكل اليها.
ين ّفذ املهام من دون �أي خط�أ مع �شهادات على من هنا كان من املنطقي �أن َ
تو�ضع �إمكاناتنا
بت�ص ّرف قيادة اجلي�ش لدعم باقي الوحدات يف
الإن�ضباطية وال�سلوكية العالية التي حت ّلى بها.
مهمة حفظ الأمن على الأر�ض.
ويتابع العقيد الركن ط ّنو�س� :أ ّم�� ّن��ا �إنت�شاراً
ال�ضرورة اقت�ضت ذلك
ً
عمالنيا يف قطاع امل�س�ؤولية يف مهمة م�شابهة
• ماذا عن املهمة احلالية للواء؟
ً
 مع فراغ �س ّدة الرئا�سة بانتهاء والية الرئي�س ملهام باقي �ألوية اجلي�ش .ونظرا اىل ما يتم ّيز به�إميل حلود ،من دون وجود خلف له ،بقيت مهمة اللواء من ديناميكية ومت ّر�س عمالين و�أداء نوعي
حماية الق�صر م�س�ؤوليتنا اىل حني انتخاب رئي�س ملختلف املهام الع�سكرية والأمنية ،مل ي�ؤثر هذا
جديد مي أل هذا الفراغ لنعود فنتوىل حمايته .لكن التحول النوعي على عنا�صر اللواء �سلباً .ونحن
اىل ذلك ،ووفقاً للبند الثاين من مهامنا ،كاحتياط جاهزون لتنفيذ كل ما يوكل الينا.
لدى قيادة اجلي�ش ّمت تو�سيع نطاق انت�شارنا .وي�ضيف قائالً :لرئي�س اجلمهورية حت ّركات كثرية
فقد اقت�ضى ال�ضغط احلا�صل على اجلي�ش خارج الق�صر اجلمهوري ،وبالطبع ف�إن لواء احلر�س
وتوليه الأمن على جميع الأرا�ضي اللبنانية يف اجلمهوري يتولىّ حت�ضري اخلطط ويتح ّرك �ضمن
ّ
ظل الت�شنج ال�سائد يف البالد ،جعل انت�شارنا بقع متركزه لتنفيذ مهام عمالنية على جميع
يف نطاقه الوا�سع لفرتة م�ؤقتة ،الأرا�ضي اللبنانية لت�أمني حماية الرئي�س ،وهذا ما

يجعله متمر�ساً باملهام الأمنية العمالنية .يعمل وي�شاركه الر�أي الرقيب الأول �صادق �أبو ابراهيم :مل
اللواء بتن�سيق وتعاون تام مع باقي الوحدات �ضمن يتغيرّ الو�ضع بالن�سبة الينا ،لكننا انت�شرنا و�أ�صبحنا
�إطار التعليمات ال�صادرة عن القيادة .وت�ش ّكل هذه �أقرب من النا�س نتعامل معهم ب�شكل مبا�شر.
املهمة عمالً حيوياً بالن�سبة اىل العنا�صر� ،أخرجهم
دوريات ور�صد �أي حت ّرك
من روتني العمل اليومي ،وت�أقلموا معه ب�سهولة.
ّ
�أم��ا التعاطي مع املدنيني على الطرقات ،فال يف مركز �آخر ت�سلمته كتيبة الدعم يف لواء احلر�س
يربكهم ،على العك�س هم مرتاحون اىل ردة فعل اجلمهوري ،من اللواء الثامن ،جتري �أعمال حت�سني
املواطنني الذين ي�شيدون بدور اجلي�ش وبحزمه للمركز جلهة �شروط احلياة والتمركز .الرائد املغوار
مارون الق ّزي (�آمر �سرية امل�ضاد يف كتيبة الدعم)
و�أ�سلوبه امله ّذب يف التعاطي مع املارة.
نعرف مهمتنا ب�شكل وا�ضح ودقيق ،ونفهم وم�ساعده املالزم الأول املغوار ح�سن يزبك ،حا�ضران
التعليمات الع�سكرية ،ندرك ما هو امل�سموح وما يف املركز« :لدينا دوري��ات مدولبة وراجلة يف
هو املمنوع ونعمل على هذا الأ�سا�س .بهذه اجلملة املنطقة ،مل نكن معاي�شني لتفا�صيلها يف الأ�صل.
يختم رئي�س �أركان اللواء حديثه ،ونو ّدعه لننطلق ولكننا مل نواجه �أي م�شاكل ،تغيرّ منط العمل ولكنه
يف جولة ميدانية على بع�ض املراكز.
مركز ثقل
العقيد �أحمد عودة رئي�س ق�سم التوجيه والإعالم
يف اللواء ،واملق ّدم حممد ف ّوال من الق�سم الثاين
والنقيب �إيلي مينا من الق�سم الثالث رافقونا
يف جولتنا .يف الطريق ،ي�شرح لنا العقيد عودة:
املنطقة التي ت�س ّلمناها و�أوكلنا بحفظ �أمنها
هي منطقة مم ّيزة .فهي تتميز بكثافة �سكانية
هائلة وبتنوع الإنتماءات ال�سيا�سية والطائفية،
وت�ضم �أماكن ر�سمية ومراكز عبادة .باال�ضافة اىل
�أنها منطقة �سفارات والأهم الأهم �أنها نقطة وجود
مركز قيادة اجلي�ش والق�صر اجلمهوري .هذا ما مي ّيز
مهمتنا� ،إنها ترت ّكز يف مركز ثقل لبناين.
ال �صعوبات
وقفتنا الأوىل كانت على حاجز لكتيبة الدعم
يف اللواء ،الرائد جورج نادر (�آمر �سرية الهاون يف
كتيبة الدعم) ي�شرح لنا :ال�سرية �أن�ش�أت مراكز
م�ضاد للطائرات للدفاع عن مراكز حيوية .مبدئياً
واع
ال نواجه �صعوبات يف تنفيذ مهامنا ،ع�سكرنا ٍ
ويعرف كيفية الت�صرف ،فهو مد ّرب على مهام
مماثلة ،يتع ّرف على املنطقة حيث يجب �أن
يكون ،فيت�أقلم �سريعاً مع الأجواء.
وي�شري الرقيب الأول املغوار حممود حمود اىل �أن
عنا�صر اللواء ين ّفذون حالياً عمل �أي ع�سكري يف
�أي وحدة على الأر�ض :حفظ الأمن .ي�ضيف :نحن
جزء من اجلي�ش وم�ستعدون لتنفيذ كل الأوامر التي
توجهها قيادة اجلي�ش من دون �أي تهاون �أو �إخفاق.

م�شبوه ومنع �إقفال الطرق ب�أي �شكل من الأ�شكال،
باال�ضافة اىل التد ّخل ب�أعداد �أكرب يف حال حدوث �أي
�شغب.
ت�أقلم الع�سكر مع املهمة يظهر ب�شكل وا�ضح:
الرقيب روجيه نخلة يقول عندما ن�س�أله ع ّما تعنيه
له هذه املهمة« :كانت مهمتنا حماية الرئي�س،
والآن �أ�صبح واجبنا الإن�ضمام اىل رفاقنا خارج
الق�صر لكي نكون معهم يف مهمة حفظ الأمن مع
غياب رئي�س اجلمهورية».
�أ ّما اجلندي فادي ح�سن فيقول حني ن�س�أله عن
تعب الوقوف املتوا�صل على الطرقات« :نحن ال
نتعب ،فنحن ن�ضمن الأم��ن للمواطنني ونلقى
جتاوباً وا�ضحاً من ِقبلهم� ،إذ نقوم مبهامنا على
جاهزون لتلبية املهام

ّ
مواز ملهامنا الأ�سا�سية .نحن موجلون
ظل يف ٍ
اجتاه ٍ
تثبيت الأمن والقيام بدوريات لطم�أنة النا�س.
ولقد مل�س �أبناء املنطقة ت�أثري انت�شارنا ومتركزنا
على الأر�ض».
ويع ّقب على كالم الرائد القزي الرقيب بدر الدين
القنطار�« :إن ردة فعل النا�س تظهر مدى ارتياحهم
لوجودنا يف ما بينهم .فمن خالل الدوريات التي
نقوم بها واحلواجز ونقاط التفتي�ش املنت�شرة،
ن�ضمن �سالمتهم و�أمنهم ليتن ّقلوا باطمئنان».
وي�ضيف «كل �شيء متام ،ونحن ق ّد امل�س�ؤولية».
نقطة ح�سا�سة أ�خ��رى ننتقل اليها :النقيب
ط��وين جريج (�آم���ر �سرية الت�شريفات يف
الكتيبة الأوىل) يو�ضح :نحن يف عقدة طرق
هامة ت�صل بريوت بطريق ال�شام ما اقت�ضى
�أن نر ّكز نقاط مراقبة لر�صد �أي حت ّرك

�أكمل وجه».
ويختم العريف عبدو م�ساعد« :مهما كانت
املهمة و�أينما كانت ،هذا واجبنا وعلينا تلبيته
عندما ينادي .النا�س يح ّبون اجلي�ش؛ نحن من
هذا اجلي�ش ومهمتنا حماية ال�شعب واملنطقة
والوطن وهذا �أكرب �شرف بالن�سبة الينا».
حتقيق :ندين البلعة
ت�صوير :الرقيب في�صل
عامر
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اللواء الثاين
العميد الركن جان قهوجي

جهوزية دائمة
ومعنويـات مرتفعــة

منذ بدء تظاهرات العام  ،2005مروراً بحرب متوز ،2006
ثم معركة خميم نهر البارد ،و�صوالً اىل مهام حفظ الأمن
يف بريوت واجلي�ش ال ينفك يلبي نداء الواجب ،غري مبال
بالثمن الباهظ الذي دفعه و�سيدفعه �شهداء ومعاناة .فال �شيء �أغلى من الوطن .وال �شيء
مثال على جهوزية اجلي�ش لت�أدية �أي مهمة توكل اليه ،مهما كان نوعها .فهذا اللواء الذي
يعلو فوق �سالمة الأر�ض و�أمن املواطن .اللواء الثاين خري ٍ
ً
ً
كان ينت�شر يف منطقة اجلنوب ،على امتداد �أربع �سنوات و�أربعة �أ�شهر ،والذي نال ن�صيبا وافرا من حمم العدو الإ�سرائيلي يف حرب متوز العدوانية
العام  ،2006ت�س ّلم ،يف  11ت�شرين الثاين  ،2007مهمة حفظ الأمن يف منطقة بعبدا.
قائد اللواء الثاين :نحاول �إطفاء ال�شرارة
قبل اندالع النار
يف مقر قيادة اللواء الثاين ،التقينا العميد
الركن ج��ان قهوجي قائد اللواء ال��ذي م ّيز بني
مهامه يف اجلنوب ومهامه احلالية يف حفظ
الأم��ن يف ب�يروت .فقال :هناك فرق هام بني
املهمتني .يف اجلنوب ،كان الو�ضع �أكرث هدوءاً
والأمور �أكرث جتان�ساً ،على الرغم من �أننا كنا نقوم
مبهمات دفاعية �ضد العدو الإ�سرائيلي ،ومهمات
�أمنية يف الداخل ،كما كل الألوية والأفواج .ولكن،
حني و�صلنا اىل بريوت ،ت�س ّلمنا م�س�ؤولية مناطق
ح�سا�سة تتداخل فيها التوجهات واالنتماءات وهنا
ّ
تكمن ال�صعوبة�« .إذ �إننا نحاول �إطفاء ال�شرارة
قبل اندالع النار» .و�أ�ضاف :كان لتبديل املهام
ت�أثري وا�ضح على اجلنود .يف الأ�سبوع الأول
لت�س ّلمنا املهمة ،كانوا يعتقدون �أن الو�ضع
يف بريوت م�شابه للو�ضع يف اجلنوب،
ولكنهم �سرعان ما تن ّبهوا لالختالف
بني احلالتني ،و�أ�صبحوا �أكرث
وعياً خلطورة املوقف
ح���ت���ى ب���ات���وا
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يتد ّخلون عند مالحظة �أي مظهر م�شبوه يبعث
على ال�شك؛ �أ�سلوب العمل تبدل و�أ�صبح �أكرث دقة
ب�سبب ح�سا�سية املهمة.
عن جهوزية اجلنود ،قال العميد الركن قهوجي:
يف ب�يروت ،اجلنود يف جهوزية دائ��م��ة .هناك
انت�شار كامل للواء على الأر���ض .فقد زدن��ا عدد
مراكز املراقبة ورفعنا اجلهوزية للتدخل الفوري
ومعاجلة �أي �إ�شكال.
يف ما يتع ّلق مبعنويات اجلنود ،ي�ؤكد قائد
اللواء الثاين �أنها مرتفعة على الرغم من تعبهم
ال�شديد ،ف�إدراكهم �أن جهودهم مل�صلحة الوطن،
يزيد اندفاعهم وقناعتهم ب�ضرورة منع وقوع
احلوادث التي تهدد الأمن.
يف �إطار جتاوب املواطنني مع الإجراءات الأمنية
التي يفر�ضها اجلي�ش ،قال العميد الركن قهوجي:
«مل نواجه �أي م�شكلة مع املواطنني حتى الآن،
وخمتلف الأط����راف متجاوبة معنا .فعندما
يرون اجلي�ش ،ير ّحبون .هم يعرفون �أننا مبعث
للإطمئنان ،و�أننا نحميهم من كل من ي�ضمر ال�شر
للوطن».
انتقلنا ومتركزنا وبا�شرنا
م��ن مقر ق��ي��ادة ال��ل��واء انتقلنا اىل مقر
قيادة الكتيبة  ،23حيث التقينا قائد الكتيبة
العقيد م��ارون بدر ،الذي قال :خالل

� 48ساعة انتقلنا اىل بريوت بكامل التجهيزات،
متركزنا وبا�شرنا املهمة ب�سرعة ،وفعالية اجلنود
على الأر�ض كبرية� ،إذ مت ّكنا من �ضبط العديد من
املخالفات املخ ّلة بالأمن يف �أيام قليلة ،و�ألقينا
القب�ض على امل�شاغبني جميعاً .ون ّوه قائد الكتيبة
بتجاوب املواطنني الكبري مع الإجراءات الأمنية� ،إذ
�أنهم ي�س ّهلون عمل اجلنود« ،فهم يح ّبون اجلي�ش
وي�شعرون بالإطمئنان لوجوده بينهم».
يف منطقة �أخرى تتمركز نقطة مراقبة لل�سرية
 232التابعة للكتيبة  ،23قابلنا آ�م��ر ال�سرية،
النقيب �صائب غالييني ،ودار بيننا احلوار التايل:
• يعطيكم العافية ،كيف ت�صفون مهمة
حفظ الأمن يف بريوت ،علماً �أنها خمتلفة
عن مهمتكم ال�سابقة يف اجلنوب؟
 �إنها مهمة دقيقة وح�سا�سة ،وال ميكن التهاونيف حفظ الأمن فم�صري الوطن على املحك ،لذلك
هناك تعب �أك�بر وعمل �أك�ثر لتفادي وق��وع �أي
�إ�شكال بني النا�س.
• كيف تن ّفذون هذه املهمة؟
 رك��زن��ا ن��ق��اط م��راق��ب��ة يف بع�ض الأم��اك��ناحل�سا�سة ،ونحن ن�سيرّ الدوريات الطارئة ،ولدينا
فرقة احتياط جاهزة دائماً للتدخل عند ال�ضرورة،
وفق الأو�ضاع وامل�شاكل.
• هل تواجهون �أية �صعوبات يف ت�أدية
واجبكم؟

 ما من �صعوبات تذكر على �صعيد ت�أديةالواجب ،فاملواطنون يتجاوبون معنا ،يف حني
ن�شكو من بع�ض ال�صعوبات احلياتية يف املركز،
من حيث املنامة والراحة واحلاجات ال�ضرورية،
لكننا م��ع ال��وق��ت اعتدنا على ه��ذه الأو���ض��اع
اال�ستثنائية.
على مدار ال�ساعة
خالل جولتنا على مراكز اللواء� ،صادفنا مركزاً
ل�سرية املدفعية من الكتيبة  .25املالزم الأول
�شهيد الغاوي ق��ال« :مهمتنا هي حفظ الأمن،
لذلك ننظم الدوريات واحلواجز على مدار ال�ساعة،
خ�صو�صاً يف الليل».
امل�لازم الأول الغاوي ين ّوه مبعنويات اجلنود
املرتفعة وبتجاوب املواطنني مع اجلي�ش« ،لقد
�أعطونا ثقتهم ،ويجب �أن نكون عند ح�سن ظنهم».
�أ ّم��ا يف ما يتعلق بال�صعوبات ،ف�يرى �أنها
ب�سيطة ،مبعنى �أن اجلنود مي�ضون وقتاً طويالً
بعيداً عن عائالتهم ،ولكن كل �شيء يهون يف
�سبيل م�صلحة الوطن واملواطن .واجلي�ش �شعاره
«���ش��رف ،ت�ضحية ،وف���اء» ،وم��ا يقوم به اجلنود
يندرج يف �إطار الت�ضحية.
يف �أحد مراكز املراقبة نلتقي الرقيب ريا�ض
مغام�س من الكتيبة  ،25ي�صف لنا الو�ضع يف
بـ«احل�سا�س» ما يدفعه ورفاقه اىل حمل
نقطته
ّ
م�س�ؤولياتهم كاملة والبقاء على م�سافة واحدة من
جميع املواطنني ،مع �إبداء اال�ستعداد الكامل لأي
مهمة.
• كيف يت�صرف امل��واط��ن��ون حيال
االجراءات املفرو�ضة؟
ً
 يبدون جت��اوب��اً كبريا وثقة عالية باجلي�شوتعاوناً ملمو�ساً .يف الكتيبة  ،23ال يختلف
الو�ضع وال تختلف التعليقات.
ال��رق��ي��ب علي ف���واز ي��رى �أن املهمة واح��دة
واملعنويات مرتفعة� .أم��ا احلجز فقد اعتدنا
عليه ...املهمات كثرية لكن «ال �شكوى».
�أما اجلندي حيدر عبداهلل فيخت�صر ما يريد قوله
بجملة مفيدة� :إنها فرتة توتر ونحن نتعامل مع
وترو لكي يكون كل �شيء على
جمرياتها بهدوء ٍ
�أف�ضل وجه.
ب���دوره ي�شري اجل��ن��دي �شربل �سعادة اىل �أن
الع�سكريني اعتادوا على احلجز ،والظروف ال�صعبة

معي�شياً يت�أقلمون معها وال ت�ؤثر على ت�أدية
الواجب.
تفا�صيل غري مهمة
القطاع الذي يتواله اللواء الثاين قطاع كبري،
وعليه ف�إن جولتنا اي�ضاً كانت طويلة ،ويف �أثنائها
كان ينبغي �أن نخفي ده�شتنا مراراً كي ال يقال
�إننا غرباء عن الديار ...ف�أينما حللنا وجوه م�شرقة
بالر�ضى وع�سكريون ال تفارق االبت�سامة حمياهم.
ظ��روف التمركز� ،صعوبات اخل��دم��ة ،متطلبات
احلياة اليومية ،كلها �أمور ن�س�أل عنها لكنها تبدو
تفا�صيل غري ذات �أهمية لهم.
يف مقر قيادة الكتيبة  ،22قائد الكتيبة املقدم
يو�سف بركات ي�ؤكد لنا «ا�ستعداد اجلنود للت�ضحية

وا�ستعدادهم لتنفيذ �أي مهمة توكل اليهم،
مهما كانت الظروف .فاجلنود ي�شعرون بدقة هذه
املهمة ،لذلك يبذلون ق�صارى جهدهم للحفاظ
على �أمن الوطن و�أهله.
وحول ال�صعوبات يقول� :إنهم ال يواجهون �أية
�صعوبات خالل ت�أدية مهامهم.
املحطة الأخرية لنا كانت مع جمموعة ع�سكريني
من الكتيبة نف�سها:
الرقيب ح�سني �شومان اعترب �أن املهمات
يف ب�يروت «�أك�ثر تعقيداً» من تلك التي كانوا
ي�ضطلعون بها يف اجلنوب ،لكن الواجب واجب يف
�أي مكان وزمان.
اجلنديان علي يا�سني وح�سني امل�شيك يتفقان
انتقلنا ..ومتركزنا ..وبا�شرنا

بوقتهم وم�صلحتهم يف �سبيل �أمن الوطن ،فهم
ي�شعرون �أنهم معنيون باملو�ضوع� ،إذ تتوقف على
عاتقهم م�س�ؤولية بلد بكامله».
ً
ويرى املقدم بركات �أن املهمة دقيقة جدا ،و�إذا
ح�صل �أي خط�أ يجب ت�صحيحه ب�سرعة ،و�إال كانت
عواقبه وخيمة ،لذلك يجب تدارك الو�ضع ب�سرعة
قبل �أن يت�أزم ولهذا ال�سبب يبقى اجلنود يف
جهوزية عالية دائماً.
وعن جتاوب املواطنني مع الإج��راءات الأمنية،
ي��ق��ول« :ي��ت��ع��اط��ف امل��واط��ن��ون م��ع اجلنود
املنت�شرين على الأر���ض ،ويتجاوبون معهم
فيلتزمون كل �إر�شاداتهم.
يف امل��وق��ع ذات���ه ،نلتقي �آم���ر ال�سرية
 ،222النقيب مي�شال �أن��ط��ون ال��ذي �ش ّدد
على معنويات اجل��ن��ود املرتفعة

على �أن امل�شقات تهون يف �سبيل احلفاظ على
�أمن الوطن ،وعلى الع�سكري �أن ين ّفذ التعليمات
ويكون وفياً لق�سمه.
أ� ّم��ا املج ّند امل��م��ددة خدماته حممد عطوي،
في�شري اىل �أن املهمات ال�صعبة تهون بف�ضل
تعاون الع�سكريني و�إخال�صهم.
حتقيق :ماري احل�صري
كارال حداد
ت�صوير :توجيه
اللواء الثاين
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العميد الركن نبيل الغفري

�أ�سوة بباقي القطع الع�سكرية ،ن ّفذت ال�شرطة
الع�سكرية �إنت�شاراً عمالنياً ،وبذلك �أ�ضيفت اىل مهامها
الكثرية مهمة جديدة .كيف يو ّفق الع�سكريون يف
ال�شرطة بني مهامهم الأ�سا�سية وتلك الناجتة عن
الو�ضع الإ�ستثنائي؟
اجلواب باخت�صار :بالعزم والوعي والتفاين.

ال�شرطة الع�سكرية

�أداء إ��ستثنائي يف ظروف إ��ستثنائية
قائد ال�شرطة الع�سكرية:
عنا�صرنا �أثبتوا جدارتهم
قائد ال�شرطة الع�سكرية ،العميد الركن نبيل غفري
و�ضعنا يف �أج��واء املهام الأ�سا�سية لل�شرطة التي
تخت�صرها العناوين الآتية :تقدمي خدمات م�ساندة
قتال للجي�ش� ،ضبط املخالفات ،ت�أمني عمل
ال�ضابطة العدلية الع�سكرية بكل تف ّرعاتها ،ت�أهيل
الع�سكريني اخلارجني على الإن�ضباط العام.
وهناك مهام �أخرى تتع ّلق بت�أمني دوريات مواكبة
لوفود �أجنبية ولقوات الطوارئ .فوفقاً للربوتوكول
املو ّقع مع هذه الأخرية تتوىل ال�شرطة الع�سكرية
مواكبة «اليونيفيل» يف تنقالتها بني بريوت
واجلنوب ،ومواكبة ال�شخ�صيات الأجنبية التي تزور
القوات التابعة لبالدها يف لبنان.
ويف الإطار نف�سه ،يقوم عنا�صرنا مبواكبة وحدات
اجلي�ش يف �أث��ن��اء تنقلها ...ه��ذا ال��ن��وع من
املواكبات كان كثيفاً يف �أثناء معارك نهر
البارد ،خالل انتقال الوحدات اىل ال�شمال.
كما تتوىل ال�شرطة ت�سيري الدوريات
يف منا�سبات خمتلفة وتن ّفذ
عمليات �أمنية �صغرية،
ومهام �أخرى.
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الإنت�شار العمالين
ي�شري العميد الركن غفري اىل �أن انت�شار عنا�صر
ال�شرطة الع�سكرية العمالين على الأر�ض بد أ� فعلياً
كنتيجة حلوادث نهر البارد .فبعد �أيام على بداية
املعارك ك ّلفت ال�شرطة مب�ساندة باقي وحدات
اجلي�ش وذلك يف قطاع بعبدا  -عاليه ،الذي يعترب
منطقة دقيقة وح�سا�سة .وبعد تكليف لواء احلر�س
مهام الأمن يف ق�سم من هذا القطاع ظل الق�سم
الأكرب على عاتق ال�شرطة الع�سكرية فيما التن�سيق
بيننا ت��ام ،ونحن ننظر اىل ه��ذه املهمة على
�أنها بالغة الأهمية والدقة .فالأمن كما قال العماد
�سليمان هو واجب علينا ،وهو حق لكل مواطن وحاجة
له ،وبحكم �ضمرينا وم�س�ؤولياتنا نقوم بت�أمني حرية
كل املواطنني بطريقة متوازنة.
• كان لكم اي�ضاً دور بارز يف �إطار ملف
نهر البارد؟
 لقد �أ ّمنت ال�شرطة الع�سكرية حماية البقعاخللفية للمعارك ،وتولت كماً هائالً من ملفات
التحقيق يف ما يتعلق ب�شهداء اجلي�ش ،لناحية
التحقيقات والأدل���ة اجلنائية وحتديد الإ�صابات
باال�ضافة اىل ت�سليمهم لأهلهم والقيام مبرا�سم
الدفن ،كذلك اهتمت ال�شرطة مبلفات اجلرحى
�ضماناً حلقوقهم م�ستقبالً .وبتكليف من
النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة
الع�سكرية تولينا حتديد هوية القتلى من
جمموعة «فتح الإ�سالم» الإرهابية من

خالل فحو�صات  .DNAوقد قام بهذا العمل ق�سم
الأدلة اجلنائية يف ال�شرطة الع�سكرية ،بالتعاون مع
مديرية املخابرات وقوى الأمن الداخلي.
• كيف يتمكن عديد ال�شرطة من
التوفيق بني املهام الأ�سا�سية وتلك الطارئة؟
 لقد ّمت تعزيز ال�شرطة ب�سرية من اللواء العا�شر،وم ؤ���خ��راً ب�سرية من اللواء الثامن باال�ضافة اىل
�سريتني من لواء الدعم و�سرية من اللواء اللوج�ستي.
هذه ال�سرايا ُو�ضعت حتت القيادة العمالنية لل�شرطة
الع�سكرية .وعلى الرغم من ذلك ف�إن عن�صر ال�شرطة
يعمل ما ال يقل عن � 14ساعة يومياً من دون
انقطاع .لكن هذا ال يعني �أن الع�سكري منزعج،
بل على العك�س ،هو يحب مهامه ،يواكب جي�شه
وانت�صاراته ويواكب ثقة النا�س باجلي�ش.
ويف �إ���ش��ارة اىل معنويات الع�سكريني يف
مهمتهم اجلديدة يو�ضح العميد الركن غفري :يف
بداية الإنت�شار كان لدينا �شيء من القلق من �أال
احل�س املوجود
يكون لعنا�صر ال�شرطة الع�سكريةّ ،
لدى باقي قطع اجلي�ش .ولكن يف احلقيقة ت�أكدنا
من العك�س ،ف�إن العنا�صر من خالل عملهم ك�شرطة
ع�سكرية ،ا�ستطاعوا �أن ين ّفذوا على الأر�ض العمل
نف�سه الذي تقوم به الألوية الأخرى� .أكرث من ذلك
بح�س ق�ضائي .ال ع�شوائية،
�إنهم يقومون بعملهم ّ
بل كل املهام تتم ح�سب القوانني والتدقيقات
املفرو�ضة ،وهذا ما مي ّيز ال�شرطة الع�سكرية عن
باقي وحدات اجلي�ش .وي�أمل قائد ال�شرطة الع�سكرية

�أخرياً �أال تطول فرتة هذه املهمة الإ�ستثنائية و�أن
يعود اجلي�ش اىل انت�شاره الطبيعي.

وجوههم ب�شائر الإطمئنان والأم���ان .جت��اوب تام
وامتثال للأوامر من الع�سكر كما من املواطنني.
عنا�صر ال�شرطة الع�سكرية يف مهامهم الأ�سا�سية
اعتادوا التعاطي مع املدنيني والآن ت�أقلموا مع
املهمة ب�سرعة.
ُ
الع�سكريون م�ستعدون لتنفيذ �أي مهمة توكل
�إليهم مها كانت ومهما طالت .عبرّ عن ذلك املعاون
ح�سني كركال :لقد تع ّودنا على املهام العمالنية ،ال
ن�شتكي �أو نتذ ّمر ،نحن ن�ساعد النا�س ونحافظ على
�أمنهم وهذا من �صميم �أخالقياتنا الع�سكرية .مهما
طالت املهمة �سوف نتابعها حتى �آخر حلظة فهمنا
ي�ستتب الأمن يف لبنان.
الأول هو �أن
ّ
ال�سرية 803

حما�سة وتيقظ
احلما�سة ال��ت��ي ي�شعر بها عنا�صر ال�شرطة
الع�سكرية ،تظهر بو�ضوح على وجوههم ويف
هندامهم ووقفتهم.
يف جولتنا امليدانية رافقنا العقيد ريا�ض �أبو
�شاهني رئي�س الق�سم الثاين و�ضابط الأمن والتوجيه
يف ال�شرطة الع�سكرية الذي �أو�ضح �أن مهام ال�شرطة
مل تتغيرّ  ،بقيت نف�سها و أُ��ضيفت اليها املهمة
الأمنية العمالنية بعد حوادث نهر البارد.
وقفتنا الأوىل كانت عند حاجز ل�سرية الت�أديب يف
ال�شرطة .النقيب بول دكرمنجيان يقول :ك�سرية
ت�أديب ،نحن نت�س ّلم للمرة الأوىل حواجز حفظ �أمن
ولكن جتاوب الع�سكريني وت�أقلمهم مع مهمتهم
اجلديدة كان �سريعاً على الرغم من اختالف املهام
وتع ّودهم بالأ�صل على حماية ال�سجون ومواكبة نقل
املوقوفني .بد�أنا مهمتنا خالل معارك نهر البارد
وهذا ما زاد النا�س ارتياحاً� .إننا نحمي مركز قيادة
ال�شرطة باال�ضافة اىل وزارة الدفاع اي�ضاً.
ننتقل اىل الرقيب خالد احل�سن الذي يعبرّ عن
�إدراكه العميق لأهمية دور اجلي�ش يف هذه املرحلة
فيقول :و�ضع البلد يتط ّلب منا وقفة ثابتة وتنفيذ
كل ما ُيطلب منا ،خ�صو�صاً مع ت�شجيع النا�س
ودعمهم لنا .وعن طبيعة العمل ي�ضيف ،لقد اعتدنا
على التحقيقات واملحاكم وهذا ما يزيدنا حذراً مع
يف ال�ساحة من جديد
كل املدنيني .لذلك نقوم بالتفتي�شات ب�شكل الئق
ونوقف كل م�شاغب ونحيله اىل التحقيق .تعابري بعد م�شاركتها يف معركة نهر البارد حيث قاتلت
وجه الرقيب تزداد �إ�شراقاً عند الكالم عن مهمة نهر وقامت بواجبها ممهوراً بال�شهادة ،عادت ال�سرية
البارد« :لقد �ش ّجعتنا مهمة نهر البارد على التعاون  803اىل �ساحة �أخرى للواجب ،حيث كلفت مبهمة
حتت القيادة العمالنية لل�شرطة الع�سكرية.
والإحتاد لكي ال نقع يف امل�شكلة نف�سها ثانية».
قائد ال�سرية املقدم الركن جربايل معلوف،
جتاوب وامتثال
يتحدث بفخر عن �سريته ومهمتها اجلديدةُ :نقلنا
ً
�ضمن الأجواء نف�سها ،يح ّدد النقيب ربيع طربيه م�ؤخرا اىل هذه املنطقة حيث نتوىل مهام حفظ
م�ساعد �آمر �سرية التدخل اخلام�سة حدود م�س�ؤولية الأمن ومنع �أعمال ال�شغب من خالل �إقامة احلواجز
�سريته :قطاع م�س�ؤوليتنا مهم ج��داً ،فيه تن ّوع والدوريات ونقاط املراقبة ...وبالت�أكيد كل مهمة
طائفي كبري ومهمتنا حفظ الأمن ومنع التظاهرات �إ�ضافية ُتطلب منا ،نن ّفذها� .إن عنا�صر اللواء
وقطع الطرق .وقد �س ّهلت هذه املهمة م�ساعدة الثامن وخ�صو�صاً ال�سرية  803معتادون على
الوحدات املجاورة مثل ل��واء الدعم .الع�سكريون مهام حفظ الأم���ن وامل��ه��ام القتالية وهذا
يتح ّركون على احلاجز ،يوقفون ال�سيارات املخالفة ،ما يجعلهم عنا�صر دعم لع�سكريي ال�شرطة
يتل ّقون التحية من النا�س الذين تظهر على الع�سكرية .وي�ضيف :لدينا خربة �أكرث

على الأر���ض ك�سرايا قتال ،ونتمتع ب�سرعة حركة
و�سرعة يف الدهم والأعمال الأمنية .يف هذه املهمة
نحن ن�أخذ �أوامرنا من القيادة العمالنية لل�شرطة
الع�سكرية ولكننا تنفيذياً� ،سرية م�ستقلة تتوىل
مهمة يف قطاع وا�سع.
عنا�صر ال�سرية كما قائدها ال يخفون �شعورهم
بالفخر« ،لقد �شاركنا يف حرب هائلة �ضد الإرهاب،
هل ت�صعب علينا مهمة حفظ الأمن ،يف منطقة
ال تعاين م�شاكل �أمنية ج ّمة؟!» ي�س�أل الرقيب
الأول رب��اح �أب��و دليّ ( آ�م���ر احل��اج��ز) ،م��ع�ّبارّ اً عن
ا�ستعداده لأي مهمة ُتوكل اليهم «لقد واجهنا املوت
وال�صعوبات واملتاعب يف نهر البارد ،والآن نحن
نتابع مهامنا يف قطاع م�س�ؤولية حمدد .ك ٌّل يقوم

جتاوب وامتثال

بواجبه تبعاً ل�ضمريه وهذا ما يلقى �صدى �إيجابياً
لدى املواطنني» .وي�ؤ ّيده القول املج ّند املمددة
خدماته رامي خ ّباز الذي يعترب �أن حتية املواطنني
للع�سكريني على احلواجز ،تعك�س بو�ضوح مدى
�شعورهم بالإطمئنان واالرتياح.
حتقيق :ندين البلعة
ت�صوير :الرقيب
ناجي حداد
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مهام ج�سيمة تُلقى على عاتق امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يوماً بعد يوم ،وبينما مي ّر لبنان يف
واحدة من �أكرث مراحل تاريخه د ّقة وح�سا�سية ،تتجه
الأنظار اىل ذوي ّ
البذات اخل�ضراء املر ّقطة يحفظون
�أمنه وي�ضمنون ا�ستقراره .يتطلب الو�ضع من حامي
احلمى ،جهوزية تامة فيل ّبي الع�سكريون نداء الواجب
وكما يف كل مرة ال يبخلون ب�أية ت�ضحية.

فوج التدخل الثاين

�إجراءات لإ�شاعة الإطمئنان لدى املواطنني
قائد فوج التدخل الثاين:
الأمن يف قب�ضة اجلي�ش
ين ّفذ فوج التدخل الثاين �ش�أنه �ش�أن قطع �أخرى
مهام حفظ الأمن ،الفوج �أ�صالً موجود على الأر�ض
منذ فرتة طويلة ،لكن د ّقة املرحلة اقت�ضت مزيداً
من الإجراءات والتدابري.
قائد الفوج العقيد الركن جورج بطر�س ي�ؤكد
�أن الأمن يف قب�ضة اجلي�ش و�أن الع�سكريني يف
جهوزية تامة :نقاط املراقبة واحلواجز الثابتة
واملتحركة وال��دوري��ات الراجلة وامل ؤ��� ّل��ل��ة التي
يقومون بها يف منطقة بريوت ،هدفها �إ�شاعة
ج ّو من الإطمئنان يف املنطقة نظراً اىل الأو�ضاع
القائمة.
يف املقابل يعترب العقيد الركن بطر�س �أن ما
مي ّر به لبنان حالياً ،مرحلة عابرة ،حمنة ال ب ّد
يتخطاها كما �سبق له ّ
للوطن �أن ّ
وتخطى �سواها
وانت�صر على �شدائدها مهما َع ُظمت.
انت�شار اجلي�ش يحمل اىل املواطنني
ر�سالة :اجلي�ش ي�سهر على الأمن
و�سوف يت�صدى لأي عملية
ت���خ ّ���ل ب���ه �أو تهدد
ا�ستقراره.
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• الع�سكريون يف ال�شوارع وال�ساحات لأجل حفظ �أمنه ورفع رايات جمده و َعليائه.
منذ فرتة طويلة ،وهذا �أمر لي�س �سهالً؟
مطلوب م ّنا...
 يقول العقيد الركن بطر�س :ال م�شكلة فعلىقا�س ملا يتطلبه من حجز يتمركز ع�سكريو التدخل الثاين يف نقاط ثابتة
الرغم من �أن الأم��ر ٍ
احل�سا�سة،
وجهوزية دائمة فالع�سكريون يدركون �أهمية الدور و�أخرى متحركة اىل جانب بع�ض النقاط ّ
يف واحدة من هذه النقاط التقينا الرقيب مهدي
الذي ي�ضطلعون به.
كانون و�س�ألناه عن الإج��راءات التي يتخذونها يف
املنطقة ،فقال:
ال خوف على الوطن
ّ
النقيب ريان معيكي من الفوج نف�سه يتحدث مطلوب منا حفظ الأمن ومكافحة �أي �شغب و�أي
عن الإجراءات امليدانية ،فيقول :اجلهوزية تامة ،عمل ّ
خمل بالأمن ف�ضالً عن املراقبة والتفتي�ش
ومب��ع��دل � 24ساعة يف ال��ي��وم ،يتم التدقيق الدقيق ...مطلوب م ّنا �أي�ضاً بذل جهد كبري لنكون
بهويات العابرين �أي بقانونية جت ّولهم ويتم عند ح�سن ّ
ظن ال�شعب الذي يع ّلق �آماله علينا،
حتويل املخالفني �أو الذين ي�شتبه بقيامهم ب�أمور نحن هنا لنطمئن اللبنانيني �أننا اىل جانبهم
خم ّلة بالأمن اىل املراجع املخت�صة .وي�ضيف لنزرع الأمل والطم�أنينة يف قلوبهم .و�أ�ضاف:
قائالً :الواجب يتق�ضي من الع�سكريني تنفيذ يكفينا �أن ن�شعر باحرتام النا�س لنا واعتمادهم
املهام �ساعة تقت�ضي الظروف تنفيذها� ،أ ّياً كان علينا ،وهذا ما نلم�سه .وختم قائالً« :ما نقوم به
� ّ
أقل واجب» ولكننا ن�أمل �أن حتقق جهودنا النتيجة
هذا الوقت...
ً
املعنويات مرتفعة والنا�س ي��ب��دون جتاوبا املرجوة.
و�إيجابية وا�ضحني يف التعاطي مع هذه الإجراءات
ثقة املواطنني باجلي�ش٪100 :
�إذ �أنهم يدركون �أنها مل�صلحتهم و�ضمان �أمنهم
ح�سا�س التقينا
وا�ستقرار حالهم.
تابعنا اجلولة ،وعند تقاطع ّ
ّ
�أ ّم��ا عن ال�ضغط ال��ذي يعانيه الع�سكريون الرائد اليا�س م��راد ال��ذي أ�ك��د ب��دوره �أن املهام
فيقول :هو � ّ
أقل واجب وت�ضحية ميكن للجي�ش املوكلة اليهم ذات طابع دقيق .فاملنطقة قريبة
من بقعة االعت�صام وهي غاية يف احل�سا�سية،
�أن يق ّدمها.
ً
ً
ً
وختم م���ؤك��دا :ال خ��وف على الوطن طاملا ما ي�ستدعي جهوزية تامة وتدخال �سريعا لإبقاء
هنالك من يبذلون الغايل والرخي�ص احلركة حتت �سيطرة اجلي�ش.

�ش�أنها �ش�أن كل الأزمات التي ع�صفت بلبنان ،ال
ب ّد لها و�أن تنتهي .وكما ح�صدنا الن�صر بعد حمنة
نهر البارد �سوف نح�صد يف الغد القريب ا�ستقراراً
و�سالماً.
اجلندي ح�سني �شكر يعترب م�شاركته يف مهام
حفظ الأم��ن ا�ستكماالً ملهام أ�خ��رى �شارك فيها،
ويعترب �أن مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن مهمتان
تكمل واحدتهما الأخ���رى .وكما انت�صرنا على
الإرهاب �سوف ننت�صر على الأزمة.

وتابع :هدفنا حفظ الأمن وت�أمني حرية احلركة
للنا�س مبعنى �أن يكون املواطن مرتاح البال يف
تنقالته.
• �س�ألناه اىل �أي حدّ يعتمد ال�شعب
اللبناين ال��ي��وم على اجلي�ش حلفظ �أم��ن
البلد ح�سب ر�أيك؟
ّ
ف�أجاب بكل اندفاع :اللبنانيون يعلقون اليوم
�أملهم على اجلي�ش بن�سبة  ،٪100وثقتهم
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية مطلقة.
وعن �شعوره حيال ذلك قال :من ال�ضروري �أن
الفرح يف عيونهم
نكون �أقرب ما يكون من النا�س و�أن نقوم بواجبنا
م�ضى على ابتعاد هذا اجلندي عن عائلته اثنا
جتاههم.
و�أخرياً قال� :أوقات راحتنا قليلة ،ووجودنا على ع�شر يوماً ،ولكنه يعترب �أن ال�صعوبات ت�ضمحلّ

للوطن.
و�أ�ضاف :يدرك الع�سكريون �أن هذه الإج��راءات
مرحلية ،واجلهد ال��ذي تتطلبه املرحلة م�ؤقت
وبالتايل ف���إن عليهم حت ّمل ق�سوة الو�ضع كي
يخرج لبنان من الأزمة التي مي ّر بها .و�أ ّكد على
�أن الدوريات متوا�صلة من ال�سابعة �صباحاً حتى
الواحدة فجراً ومن ث ّم اىل ال�سابعة �صباحاً �أي
مبعدل � 24/24ساعة يومياً.
�أما ختام جولتنا فكان مع الرقيب الأول حممود
خلف الذي قال :الفرتة التي مي ّر بها لبنان هي
من �أ�صعب الفرتات يف تاريخه ،لكن املعنويات
مرتفعة وجت���اوب النا�س م��ع الإج����راءات التي
يتخذها اجلي�ش ،والتعاطف الذي يبدونه يخ ّفف
ال خوف على الوطن

الأر���ض وبني النا�س كثيف وكلها �إج���راءات ّ
حلل
امل�شاكل حتى قبل حدوثها� .صحيح �أن الو�ضع
يتطلب منا جهداً كبرياً لكن رفاقنا �ضحوا ب�أرواحهم
يف نهر البارد يف �سبيل خال�ص الوطن وحفظ �أمنه
و�سالمه فكيف ع�سانا نبخل بتعب وجهد.
الأزمة ال بدّ �ستنتهي
يف املنطقة عينها التقينا املالزم ربيع خري
و�س�ألناه عن املعنويات يف ظل هذه الإج��راءات
املكثفة واملرهقة اىل حد ما ،ف�أجاب :هذه الأزمة

عندما يرى االرتياح يف عيون النا�س ،والفرح عنهم تعب ال�ساعات وجهد املهمات.
يف عيون الأوالد وهم يح ّيوننا يخ ّفف وط�أة التعب
حتقيق :ليال �صقر
وجهد ال�ساعات.
ت�صوير :املعاون
واىل نقطة أ�خ���رى ...النقيب غيث داغ��ر مع
ن�سيب قر�ضاب
جمموعة عنا�صر نحييهم ون�س�أل عن مهامهم،
ت�صب يف خانة حفظ
يقول :كلها �إج���راءات ُّ
الأمن ل�ضبط الو�ضع وت�أمني راحة املواطنني
الذين يتعاملون ب�إيجابية جل ّية مع الع�سكر،
ويع ّلقون �آماالً كبرية على هذه امل�ؤ�س�سة التي
يعتربونها ال�ضمانة الوحيدة املتبقية
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يف قلب بريوت الناب�ض يتمركز فوج التدخل الرابع،
املهمة على جانب كبري من الدقة :حفظ الأمن يف
حميط تكرث فيه احلوادث والإ�شكاالت الأمنية.
االنت�شار الكثيف للجي�ش �أ�شاع �أجواء الإطمئنان بني
املواطنني الذين جتاوبوا ب�شكل ملحوظ مع التدابري
املتخذة ،ومدّ الع�سكريني مبزيد من االندفاع ح�سب
ما عاي ّناه يف هذه اجلولة.

فوج التدخل الرابع

�إنت�شار متوا�صل وتدابري مك ّثفة
قائد الفوج:
�سيطرة كاملة على القطاع
قائد الفوج العقيد الركن عبد ال�سالم �سمحات
حتدث عن الإج���راءات الإ�ستثنائية التي اتخذها
الفوج قائالً :متت زي��ادة الإج��راءات ب�شكل كبري
ن�سبياً حيث ت�صاعدت وترية الدوريات لت�صبح
على م��دار ال�ساعة ،كما ت�ضاعفت �أع��داد مراكز
املراقبة لت�شمل الأحياء كافة ،كذلك �أ�صبح العديد
امل��وج��ود على الأر����ض �أك�بر م��ن ال�سابق حيث
ا�ستح�ضرت القيادة �سريتني من الفوج املجوقل
مل�ؤازرتنا و�أخريني من اللواء احلادي ع�شر.
واجلدير بالذكر �أنه ومع و�صول اللواء الثاين من
اجلنوب وت�س ّلمه بع�ض املناطق التي كانت يف
عهدتنا� ،أ�صبح قطاعنا �أ�صغر وال�سيطرة عليه
�أ�صبحت كاملة وتامة.
هذه التدابري كلها اتخذت يف احل��ادي ع�شر
من �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي ،ومعها
و�صلت جهوزية الع�سكر اىل الت�سعني
يف املئة للت�صدي لأي ح��ادث �أو
طارئ قد يح�صل يف ظل هذا
اجلو املتوتر يف البالد.
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�أمن الوطن
فوق كل اعتبار
حيث تتمركز ال�سرية الأوىل للفوج ب�إمرة الرائد
املغوار غابي حبيب جمموعة من الع�سكريني
يتلقون تعليمات جديدة تتعلق بعملهم احليوي
يف املنطقة التي يتولون �أمنها ،وبابت�سامة
عري�ضة قال الرائد حبيب :منذ ثالث �سنوات ازدهر
عملنا جداً! لقد ت�صاعدت وترية «احلجز» و�أ�صبحت
�أ�سهمه عالية جداً يف هذه امل�ؤ�س�سة لأنها دعامة
الأمن الأ�سا�سية يف هذا الوطن .م�س�ؤولياتنا اليوم
كبرية جداً �أما ثقة ال�شعب بنا ف�أهم و�أكرب.
و�أ�ضاف :لن نبتعد عن ال�شر بل �سنقرتب منه
ونقطع دابره متاماً .هدف القيادة ا�ستقرار البلد
و�سالمة املواطن ،م�ؤ�س�ستنا لي�ست طرفاً يف
النزاع احلا�صل وهذا ما يجعل قراراتها وتدابريها
مقبولة من اجلميع.
أ� ّما عن الفرق بني املهمات القتالية ومهمة
حفظ الأمن فقال :املهمات القتالية �أ�سهل �إذا
�صح القول لأن العدو معروف ومواجهته تكون
بكل ال�سبل املتاحة ،بينما ينبغي توخي احلذر
والدقة خالل عمليات حفظ الأمن ما يجعل املهمة
�أ�صعب.وختم ال��رائ��د حبيب ق��ائ�لاً :ال�ضغط
كبري على اجلي�ش لكننا حا�ضرون كما دوماً
للمواجهة ،يبقى ال�ضغط الأكرب من عائالتنا،
ن�سرق الوقت لر�ؤيتهم �ساعات معدودة يف
الأ�سبوع ،لكن �أمن الوطن فوق كل

اعتبار.

حمبة املواطنني
«بتكبرّ لنا قلبنا»
على �أح���د ح��واج��ز ال��ف��وج ك��ان��ت حت��ي��ات �أح��د
املواطنني ت��زرع ابت�سامة على ثغر الرقيب
ب�شري جنم من ال�سرية الثانية امل�س�ؤول عن احلاجز
الذي بادرنا بالقول« :جت��اوب املواطنني الكبري
ي�س ّهل مهمتنا ج��داً .فهم يحبون اجلي�ش كثرياً
وكلماتهم الدائمة هي «اهلل يعطيكن العافية»،
«اهلل يقويكن»« ،عوايف يا وطن»؛ هذه املحبة
من املواطن «بتكربلنا قلبنا» وتدفعنا اىل العمل
باندفاع وحما�سة �أكرب.
و�أ���ش��ار الرقيب جنم اىل �أن اجلي�ش يف هذه
املرحلة هو املنقذ الوحيد من الأزمة ،لذلك ف�إن
م�س�ؤولية الع�سكري كبرية ،والتزامه ومناقبيته
�أكرب ،وهو م�ستعد لتنفيذ �أية مهمة توكل اليه،
خ�صو�صاً �أن ال تهاون يف الأمن �أبداً!
�أما الرقيب الأول نبيه عقيل من ال�سرية الأوىل
فريى �أن �آم��ال ال�شعب مع ّلقة اليوم على دور
اجلي�ش احلا�سم يف احلفاظ على اال�ستقرار يف
البالد .م�س�ؤوليتنا يف هذا الإطار كبرية جداً ،لأن
الأم��ن حيوي جداً خ�صو�صاً يف هذه املرحلة� ،إن
املهمة امللقاة على عاتقنا يف هذه املنطقة
ت�ش ّكل جزءاً هاماً من �أمن البالد وهذا ما نعمل
ون�سعى اليه ولو كانت حياتنا هي الثمن ،فهذا
عملنا وهذا �شعبنا ووطننا ،وواجبنا كان و�سيبقى

املدنيني املح ّبة �إ ّ
يل ،جتعلني �أتخطى حدود
الواجب لأ�صل اىل الت�ضحية يف �سبيل الوطن.
�أ ّم��ا الرقيب �أحمد مر�سل من ال�سرية ذاتها
ف�شرح �أن املهمة هي حلماية املواطنني ومنع
التعديات على الأمالك .و�أ�ضاف :نحن اليوم يف
الواجهة والأنظار �شاخ�صة �صوبنا ،فالبلد بحاجة
الينا �أكرث من �أي وقت م�ضى لأننا دعامة الوطن
و�ضمانته.
وعند �س�ؤاله ع��ن معنوياته ورف��اق��ه يقول:
ن�شعر بالفخر لكوننا ننتمي اىل هذه امل�ؤ�س�سة،
ومعنوياتنا تطال ال�سماء ،فحني مير املواطنون
من �أمامنا نرى يف عيونهم نظرات الثقة والأمل
والتقدير ،ن�شعر بامل�س�ؤولية ،مهمتنا �صعبة لكن

ت�أمني �سالمة الوطن و�أمنه وا�ستقراره� .إننا نبقى
�ساعات متوا�صلة على احلاجز و�أياماً طويلة يف
العمل ،وال ن�شعر ب�أي تعب �أو ملل ،لأن التنفيذ
ال�صحيح ملهماتنا ين�أى ب�أمن وطننا عن �أي خطر
يتهدده� ،أما عائالتنا فقد اعتادت هذا الو�ضع.

تعاطيه اليومي معنا ،ما جعل معنويات العنا�صر
يف ذروتها .واجلدير بالذكر �أن جميع املواطنني
يعاملون معاملة مت�ساوية فلي�س من فرق
بني مواطن و�آخر لأي جهة انتموا �أو حتت �أي لواء
ان�ضووا.

�أبعد من الواجب
�أم��ام املاللة املتمركزة يف �أح��د �أحياء بريوت
وقف عدد من اجلنود مع ال�ضابط امل�س�ؤول عنهم
يراقبون ،يفت�شون ويدققون ،وج ّ��ل اهتمامهم
عدم ترك �أي �شخ�ص �أو حادث يع ّكر �صفو الأمن
امل�ستتب يف احلي.
جنود نقطة املراقبة هذه هم من اللواء احلادي

كل الأمور حتت ال�سيطرة
ع��ن احل���وادث التي ح�صلت يف القطاع قال
املق ّدم ط ّراف :كل الأمور حتت ال�سيطرة واحلوادث
كلها كانت نوعاً ما فردية� ،إالّ �أن تطويقنا لها
وح�صرها يف نطاقها ال�ضيق حال دون تو�سعها.
وختم املق ّدم ط ّراف بالقول :هذه املهمات هي
جزء من عملنا اليومي الذي نحر�ص على تنفيذه

ع�شر املف�صولني عمالنياً مع فوج التدخل الرابع
منذ �ستة �أ�شهر .حتديداً �إنها ال�سرية  1106التي
التقينا قائدها املق ّدم نعيم ط ّراف والذي بادرنا
بالقول� :إن التدابري التي تن ّفذ يف قطاع بريوت
وال�ضواحي تتم ب�شكل متوا�صل وهدفها الأول
احلفاظ على الأمن ومنع التعديات على الأمالك
اخلا�صة والعامة.
و�أك��د املق ّدم ط�� ّراف عند �س�ؤاله عن التفاعل
بني الع�سكر واملدنيني عموماً :كل ه ّمنا هو راحة
املواطن و�سالمته وهو �أمر انعك�س �إيجاباً على

وب�إذن اهلل «نحن لها» حتى النهاية.
بح�سب توجيهات قيادتنا احلكيمة.
حتقيق :با�سكال مع ّو�ض بو مارون
ومن على املاللة املتمركزة� ،أ ّكد اجلندي زياد
ت�صوير :الرقيب وجيه ن�صر
العويك من اللواء احل��ادي ع�شر ال�سرية ،1106
فوج التدخل الرابع
على املعنويات العالية وال�شعور بالفخر واالعتزاز
لالعتماد على اجلي�ش وعنا�صره يف مهمة دقيقة
كهذه.
ً
وا�ستطرد اجلندي العويك قائال :لقد �أم�ضيت
حواىل  40يوماً يف معركة نهر البارد �أعالج
امل�صابني و�أرى بطوالت اجلنود� ،إالّ �أن دوري
اليوم يف مهمة حفظ الأمن ونظرات

امن الوطن فوق كل اعتبار
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العقيد الركن ف�ؤاد هيدمو�س

اىل قيادة فوج التدخل اخلام�س ...وتابعنا اجلولة...
تدابري �أمنية مك ّثفة حلالة �إ�ستثنائية غاية يف
اخلطورة والتوتر .انت�شار وا�سع للعنا�صر على امتداد
الطرقات ،والآليات الع�سكرية متلأ الزوايا واملنعطفات.
قائد فوج التدخل اخلام�س العقيد الركن ف�ؤاد
هيدمو�س ،ي�شرح لنا �أن مهام الفوج تبد�أ على
ال�ساحل وتنتهي يف اجلرد.

فوج التدخل اخلام�س

بني ال�ساحل واجلرد ...والعني على الوطن
اجلي�ش  -مديرية العمليات مبا�شرة ،تقوم وحدات
قائد فوج التدخل اخلام�س:
من املدر�سة احلربية و�أخرى من فوج التدخل الأول
ع�سكرنا ممتاز
ً
ن�س�أل قائد الفوج عن التدابري الإ�ستثنائية التي �أي�ضا بدوريات وب�أمر من مديرية العمليات.
ين ّفذها يف ّ
ويلفت العقيد الركن ف�ؤاد هيدمو�س اىل ح�سا�سية
ظل الأزمة الراهنة ،يجيبنا:
�إن املهام التي ين ّفذها تتوزع بني� :ضبط حركتي املنطقة التي يتوىل �أمنها فوجه خ�صو�صاً �أنها
الدخول واخل��روج من املنت واليه بالتن�سيق مع ا�ستهدفت �أكرث من مرة.
الوحدات املجاورة ،والت�شدد يف مراقبة وحماية �أمن
املواطنون مرتاحون
ال�سفارات وحماية امل�صالح الأجنبية.
لوجود اجلي�ش
هذا يف الأيام العادية� ،أما مع التدابري الإ�ستثنائية
التي يفر�ضها الو�ضع على قيادة اجلي�ش فتزداد هذه يعترب العقيد الركن ف���ؤاد هيدمو�س �أن �أهمية
املهام وتتك ّثف الإج��راءات وت�شمل دوريات بحجم املهام التي ي�ؤديها الفوج هي بالدرجة الأوىل يف
�سرية ،ونقاط مراقبة وحواجز ظرفية و�أخرى ثابتة� .ضمانها �أمن املواطن الذي يبدي تعاطفاً وا�ضحاً
وي�ضيف قائالً :ان�ضمت اىل فـوج التدخل اخلام�س مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .فاملواطنون وعلى الرغم
بهدف امل�ساندة ،قوة �إحتياط من مدر�سة القوات من حالة عدم اال�ستقرار التي ته ّدد البلد ،مرتاحون
اخلا�صة وجلنة التحقيق ،م�شرياً اىل �أن الإجراءات لوجود اجلي�ش.
تتك ّثف �أو تخ ّفف ح�سـب املعلومات التي ترد هذه الوقـائع ميكن مالحظتهـا ومـن دون تك ّلـف
اىل الفوج وح�سب الأو���ض��اع الأمنية التي يف عيون املا ّرين على احلواجز ويف مدى الإيجابية
التي يتعاطون من خاللها مع الع�سكريني.
ت�ستج ّد.
�إ�ضافة اىل الدوريات التي يقوم و�أ�ضاف :ع�سكرنا ممتاز ،فهو مقتنع �أن وجوده
بها ال��ف��وج �ضمن نطاقه ،هنا ل�صالح النا�س و�أن ما يقدمه من ت�ضحيات مهما
والتي ين ّفذها عنا�صره بلغت ق�ساوة ظروف و�صعوبة اخلدمة يحقق هدفاً
�سامياً ،ف�أمن الوطن وحمايته جوهر الر�سالة
ب�أمر من قيادة
التي ي�ؤديها الع�سكري.
• م����اذا ع��ن �أوق�����ات اال� �س�تراح��ة
وامل�أذونيات؟
 ابت�سم هنيهة ففهمنا �أن هذه62
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الأمور تكاد تكون غري واردة وغري موجودة يف ظروف
�إ�ستثنائية.
• هل تراهم ينزعجون من االبتعاد عن
عائالتهم وعن حياتهم ال�شخ�صية؟
 �أم���ام ما عاناه الع�سكريون يف نهر الباردوالت�ضحيات اجل�سيمة التي ق ّدموها ماذا ع�ساها
ت�ش ّكل الت�ضحيات الب�سيطة كاحلجز والوقوف على
احلواجز...
اجلميـع مدركون ح�سا�سية الو�ضـع وخطــورة
املرحلة ،لذلك حتى ول��و كنــّـا يف منازلنـا لن
نكون مرتـاحيـن ،وجودنا يف مراكز �أعمالنا وحتملنا
م�سـ�ؤولياتنـا هو ما ي�شعرنا بالراحة احلقيقيـة.
ويذ ّكر العقيد الركن هيدمو�س ب�أن ال جمال لل�سكون
يف حياة الع�سكري :املهام العمالنية ،والتدريب
عنوان دائم ،الع�سكري ع ّنا «.»Full Time
«ما فينا»...
يف مقـر قيـادة الفـوج التقينـا املقـدم زياد ن�صـر
الذي اعترب �أن املهمـات التي تنفـّذ والتدابـري التي
يفر�ضها الو�ضع الإ�ستثنـائي واجب على الع�سكريني
من �أجل حمايـة املواطنني وي�ؤكد:
«م��ا فينا يكون الو�ضع م�ش مظبوط ونحنا
نح�سن الو�ضع ما �أتيح لنا ،واجبنا �إمتام
قاعدين!»ّ ،
املهام على �أف�ضل وجه.
• الع�سكر يف الطرقات منذ ما يقارب
الثالث �سنوات ،ماذا عن املعنويات؟

 نحن م��ع��ت��ادون على ق�����س��اوة من��ط العملومتق ّبلون ملا ميليه علينا الواجب ،معنوياتنا
مرتفعة ،ن�ؤدي عمالً نحبه وهذا ما يخ ّفف عنا اجلهد
وتعب ال�ساعات ،خ�صو�صاً و�أن املواطنني يع ّلقون
اليوم �آمالهم علينا ويعتربوننا خ�شبة خال�ص للوطن،
فكيف ترانا نخذلهم؟!
امل�ؤهل مروان ن�سيب نعمة يرى �أن الوطن و�أهله
يفخرون مبا حققه اجلي�ش من انت�صار على الإرهاب
ومن ا�ستقرار و�أمن ،وهذا ما يدعونا نحن الع�سكريني
اىل ال�شعور اي�ضاً بالفخر والإعتزاز وين�سينا �أي تعب.

ويكمل :النا�س يحبوننا ،ن�ضطر �أحياناً اىل
التدقيق بالتفتي�ش ،ما ي�س ّبب بالتايل ازدحاماً
حلركة ال�سري لكنهم ال يت�ضايقون الب ّتة من الأمر ،بل
يبادرون اىل القول «يعطيكم العافية» .من جهتنا
نعامل املواطنني بكل احرتام وحزم وهم يبادلوننا
املعاملة احل�سنة.
وي�ضيف امل�لازم عالء جمذوب اىل كالم زميله:
خ�صو�صية املنطقة تفر�ض اجلهوزية الدائمة ،وجود
ال�سفارات ومنازل ال�سيا�سيني والنواب يف املنطقة
يزيد خطورتها...
وي�شري اىل �أن التن�سيق دائم مع قطع ع�سكرية
�أخرى.

تتوىل �سرية تد ّخل املدرعات الأوىل قطاعاً وا�سعاً
ي�شمل عدة مناطق بني ال�ساحل واجلبل ،ويف �أحد
مراكزها ،التقينا املالزم وديع ر ّفول الذي حتدث عن
احلواجز ودوريات اال�ستطالع ونقاط املراقبة التي
تهدف اىل �إحالل الأمن وا�ستباق حدوث امل�شاكل،
معترباً �أن الع�سكريني ي�ؤدون واجبهم على �أف�ضل
وجه.
ّ
ح�سا�س ،فعلينا
وي�ضيف املالزم رفول :و�ضع البلد ّ
ً
�إذاً «�أن نكون عيون الوطن ال�ساهرة ،منعا حلدوث �أي
�إخالل بالأمن».

هذا خيارنا
لتحمل ال�صعاب
ونحن على ا�ستعداد ّ
الرقيـب الأول علي مكي ي�ؤكد بدوره �أن معنوياته
ومعنويات الع�سكريني جميعاً مرتفعة ،لقد اخرتنا
هذا ال�سلك وعلينا حت ُّمل ال�صعاب التي ي�ستوجبها
انخراطنا فيه ،ال �سيما �أن �أمل اللبنانيني جميعاً
مع ّلق اليوم على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
يف �سرية تد ّخل املدرعات الثانية حيث قابلنا
النقيب �أحمد العاكوم امل�شهد نف�سه يتكرر:
حواجز ثابتة على امل�سالك والطرقات

عني الوطن
ال�ساهرة ابداً

احل�سا�سة ،نقاط مراقبة ،دوري���ات ،اىل املهام
ّ
الأمنية اخلا�صة والطارئة على املنطقة وحميطها.
ه��ذه الإج����راءات ت��زرع الطم�أنينة يف نفو�س
املواطنني كما يالحظ النقيب.
وي�ؤكد الرقيب مهدي �سفر:
«النا�س يتعاملون معنا ب�إيجابية وا�ضحة ،ونحن
معتادون على ق�ساوة اخلدمة وهذا �أقل واجب نق ّدمه
للوطن».
حتقيق :ليال �صقر
ت�صوير :املالزم
وديع رفول

املواطنون مرتاحون للتدابري الأمنية
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العقيد الركن �صالح قي�س

الفوج الذي مل يلبث �أن تن ّف�س ال�صعداء وعاد مك ّلالً
بالغار ،حتى فر�ض عليه الو�ضع جمدّ داً ت�أهُّباً �أمنياً
طارئاً وجهوزية تامة يف ظروف ا�ستثنائية غاية يف
التوتر والإ�ضطراب.
فوج املغاوير من الأفواج املم ّيزة بطريقة قتالها،
همات �صعوبة .هذا
والتي تُلقى على عاتقها �أكرث ا ُمل ّ
الفوج ي�شارك اليوم يف عمليات حفظ الأمن.

فوج املغاوير

جمدداً ...ت�أهب! فالواجب والوطن يناديان
والإعت�صامات العديدة التي جرت ،وهو اليوم جاهز
قائد فوج املغاوير :جاهزون لأي مهمة
العقيد الركن �صالح قي�س قائد فوج املغاوير لأي طارئ يف كل �أرجاء العا�صمة.
�شرح لنا املهام التي ين ّفذها الفوج حالياً ،فقال:
لكل مهمة طابعها
التعليمات التي تلقيناها وا�ضحة ،فمن غري
امل�سموح لأي جهة كانت �أن تتعدى على �أمن وطننا وي�ضيف�« :صحيح �أن املهام املوكلة �إلينا اليوم
لي�ست من املهام التي اعتدنا عليها ،لكن لكل
�أو على م�ؤ�س�سات الدولة.
لقد �أعاد فوج املغاوير تنظيم �صفوفه ب�سرعة مهمة طابعها اخلا�ص وكذلك كل ظرف له تدابريه
فائقة بعد معركة نهر البارد وهو جاهز لأي مهمة اخلا�صة ،لذا فاحلاجة تقت�ضي �أن نكون كلنا على
على م��دار ال�ساعة ،لقد عاد الفوج �إىل ال�ساحة الأر���ض اليوم ،ومن هذا املنطلق نتعامل كفوج
بكامل ن�شاطه وعزمه ،لأننا نعرف جميعنا �أن و�ضع املغاوير مع مقت�ضيات الظروف ،فحواجزنا الظرفية
البلد ال يحتمل تقاع�س �أيّ من الع�سكريني عن �أداء مت�ل�أ �أرج���اء العا�صمة ،و�آلياتنا الع�سكرية على
مهامه .الفوج يف و�ضع �إحتياط ،دورياتنا ت�سري املنعطفات ويف ال�شوارع ،عنا�صرنا يف املنطقة
ب�صورة دائمة مبعدل �سبع دوريات كل �ساعتني يف ودور ّياتنا ت�سري ليالً نهاراً وب�صورة دائمة� ...آما ُل
جميع �أنحاء العا�صمة ويف جميع الإجتاهات ...يف النا�س مع ّلقة علينا اليوم واملواطنون اللبنانيون
هذا الوقت تكون باقي وحدات الفوج يف و�ضعية يك ُّنون لنا حمبة وثقة ال ن�ستطيع �إالّ �أن نكون على
م�ستواها ،ومهما ك ّلفت هذه املهام من جهد لن
جهوز و�إنتظار تد ّخل حيث تدعو احلاجة.
�سبق للفوج �أن ت��وىل حماية الق�صر نخ ُذ َل اللبنانيني ...غرية ال�شعب على امل�ؤ�س�سة
احلكومي �سابقاً وح��اف��ظ على الأم��ن الع�سكرية مل ت�أت من العدم...
وط ّبق النظام على اجلميع وتد ّخل وعن احلالة املعنوية للع�سكريني خ�صو�صاً و�أن
م������راراً ل�����ص��ال��ح امل��واط��ن الفوج مل يلبث �أن خرج منذ فرتة وجيزة من معارك
والوطن ككل ،يف �أثناء تطلبت منه تعب�أ و�إنهاكاً للجهود والقوى �أجاب:
حتى قبل �أن ن�صل �إىل معارك نهر البارد ،م ّر
ال���ت���ظ���اه���رات
ح�سا�سة بعد �إ�ست�شهاد الرئي�س
اجلي�ش مبراحل ّ
رفيق احلريري والإعت�صامات التي تبعت
اال�ست�شهاد ون��زول اللبنانيني �إىل ال�شارع
والإغتياالت التي توالت على لبنان،
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كلها �أحداث تطلبت جهوداً ل�ضبط الو�ضع الذي ُق ّدر
له �أن يخرج عن ال�سيطرة لوال تفاين الع�سكريني.
والفوج �ساه ٌر على حماية الوطن ومق ِّد ٌر خطورة
الو�ضع ولن يتوانى عن تقدمي �أي جهد و�أي عون
طاملا �أن امل�صلحة م�صلحتنا جميعاً وم�صلحة وخري
لبنان فوق كل �إعتبار ،لبنان الذي لن نب َخ َل عليه
يوماً بعرق عافيتنا وال حتى بالدماء التي جتري يف
عروقنا».
ً
دائم
وختم قائال« :مغاوير اجلي�ش يف حالة ٍ
جهوز ٍ
لتلبية نداء الوطن».
نحن هنا
من املقر امل�ؤقت لقيادة فوج املغاوير توجهنا
�إىل �ساحة ريا�ض ال�صلح حيث يقام احتفال بذكرى
مرور عام ،على اعت�صام املعار�ضة يف املنطقة.
ح�شود مت�لاً املكان ،ال �شيء يدعو �إىل القلق
على الرغم من ح�سا�سية الأو�ضاع .عنا�صر الفوج
و�آلياتهم هناك� ،إذا كل �شيء على ما يرام ...كان
�صعباً التحدث �إليهم وهم يف �أق�صى درجات التي ّقظ
واجلهوزية .نكتفي بكلمة من الرقيب علي �ساطي،
يقول :نقوم بواجبنا بكل ما �أوتينا من عزم ،وكما
جنحنا يف ال�سابق �سننجح اليوم يف �إحالل الأمن
واحلفاظ على الإ�ستقرار.
حتقيق :ليال �صقر
ت�صوير :العريف بالل العرب

لكل مهمة طابعها
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ت�رشين /2كانون1

�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

مناورة بحرية
م�شرتكة
بني القوات
البحرية
اللبنانية
والأملانية

ن ّفذت وح��دات من ال��ق��وات البحرية اللبنانية و أ�خ���رى من
القوات البحرية الأملانية ،مناورة م�شرتكة قبالة حو�ض قاعدة
بريوت البحرية على منت كل من القنا�ص «عم�شيت» واخلافرة
«ناقورة» واملركبني الأملانيني «�أورباخ و�أوبرهون» ،كما ن ّفذت
متريناً يف جمال ال�سيطرة على الأ�ضرار على منت القنا�ص
«عم�شيت» داخل احلو�ض املذكور ،بح�ضور قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ووزير الدفاع الأملاين ال�سيد فرانز  -جوزف
جنغ ،وعدد من كبار �ضباط اجلي�ش وقوات «اليونيفيل».
وقد لفت وزير الدفاع الأملاين اىل كفاءة البحرية اللبنانية،
معرباً عن رغبة بالده يف موا�صلة م�سرية التعاون مع اجلي�ش
اللبناين على خمتلف الأ�صعدة.
من جهته� ،شكر قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان وزير
الدفاع على الهبات والتقنيات واخلربات التي ق ّدمتها حكومة
بالده لتعزيز قدرات القوات البحرية اللبنانية و�ضبط املعابر
احل��دودي��ة ال�بري��ة ،و�أ���ش��اد بجهود ال��ق��وات البحرية الأملانية
وتعاونها يف مراقبة ال�ساحل اللبناين ومنع �أعمال التهريب
على �أنواعها ،م�ؤكداً يف الوقت عينه ت�صميم اجلي�ش على رفع
م�ستوى البحرية اللبنانية عديداً وعتاداً ،كما القوات اجلوية
والربية ،مبا يكفل الحقاً تنفيذ املهام املوكلة اليه بوا�سطة

قدراته الذاتية فقط.
و�أ�شار اىل �أن تعزيز �إمكانات اجلي�ش يتوازى مع التزامه
الثوابت الوطنية والع�سكرية امل�ستمدة من الد�ستور اللبناين،
والتي بف�ضلها مت ّكن من احلفاظ على وحدته ومتا�سكه و�أداء
دوره الوطني اجلامع ،و�صون وحدة الوطن و�سيادته وا�ستقراره.
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ال�سفارتان
الربيطانية
والفرن�سية حتتفالن
بذكرى جنود
�سقطوا يف لبنان
�أق����ام����ت ال�����س��ف��ارت��ان
ال�بري��ط��ان��ي��ة والفرن�سية
اح��ت��ف��االت ت��خ��ل��ي��داً لذكرى
اجلنود الذين ق�ضوا يف لبنان
خ�لال احل��رب�ين العامليتني
الأوىل والثانية.
ففي امل��داف��ن الع�سكرية
يف ب�يروت� ،أحيت ال�سفارة
الربيطانية ذكرى جنود دول
الكومنولث ،يف احتفال ح�ضره
عدد من ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني الأجانب باال�ضافة اىل ممثلني عن قوات الأمم املتحدة يف لبنان ومنظمات �أخرى .م ّثل قائد اجلي�ش يف االحتفال،
قائد منطقة بريوت العميد الركن علي جابر .و�أقامت ال�سفارة احتفاالً مماثالً يف مقابر الربيطانيني ودول الكومنولث يف طرابل�س ،ح�ضره م�سري �أعمال
منطقة ال�شمال العميد الركن عبد احلميد دروي�ش ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،وموظفون من ال�سفارة الربيطانية باال�ضافة اىل مدعوين من الر�سميني
املحليني وممثلني عن الدول التي �شاركت يف احلرب.
وللمنا�سبة نف�سها ،قامت وفود من ال�سفارة الفرن�سية بزيارة املقابر الفرن�سية حيث مت و�ضع �أكاليل على �أ�ضرحة اجلنود الفرن�سيني.
جرى االحتفال الرئي�س يف ق�صر ال�صنوبر ،وتر�أ�سه القائم بالأعمال الفرن�سي ال�سيد �أندريه باران وح�ضره ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن علي جابر قائد
منطقة بريوت وعدد من امللحقني الع�سكريني الأجانب .ويف منطقة طرابل�س ،قام القن�صل الفرن�سي العام بح�ضور عدد من موظفي ال�سفارة بو�ضع �إكليل
من الزهر على مقابر اجلنود الفرن�سيني
وذل��ك بح�ضور قائد منطقة
ال�����ش��م��ال ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
م�صطفى جم���ذوب ممثالً
العماد قائد اجلي�ش.
كما جرت احتفاالت مماثلة
يف بلدة رياق و�ضعت خاللها
�أك��ال��ي��ل م��ن ال��زه��ر بح�ضور
امللحق الع�سكري الفرن�سي
وعدد من موظفي ال�سفارة
وممثل العماد قائد اجلي�ش
العميد الركن ابراهيم كنعان
قائد منطقة البقاع.
كذلك يف منطقة بريوت
و�ضعت �أكاليل من الزهر على
مقابر اجل��ن��ود الفرن�سيني
بح�ضور ممثل العماد قائد
اجلي�ش.
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قيادة اجلي�ش تك ّرم رئي�س
الفريق الإ�ست�شاري الأملاين
ك ّرم اجلي�ش رئي�س الفريق الإ�ست�شاري الأملاين
املك ّلف تنفيذ امل�شروع التجريبي ل�ضبط احلدود
ال�شمالية اللبنانية اجل�نرال دتليف كاريوت
ملنا�سبة مغادرته لبنان وت�س ّلم اجل�نرال كارل
�ستولتز مهمته ،يف غ��داء تكرميي �أقيم يف
املج ّمع الع�سكري يف جونية ،ح�ضره العميد الركن
فرن�سوا احلاج مدير العمليات ممثالً قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان وممثل ع��ن ال�سفري
املبذولة يف �سبيل �إجناز امل�شروع وق ّلده و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الأملاين وعدد من ال�ضباط واخلرباء الأجانب العاملني يف امل�شروع.
وخالل احلفل� ،شكر العميد الركن احلاج املحتفى به على تعاونه وجهوده الف�ضية.

 ...ومدير �شركة «رونكو»
ملنا�سبة انتهاء عمل �شركة
«رونكو» يف لبنان� ،أقيم يف املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام،
حفل تكرميي ملدير ال�شركة ال�سيد
باتريك ديڤيد ڤان باج ،تر�أ�سه
العميد الركن جورج م�سعد نائب
رئي�س الأركان للتجهيز ممثالً قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
وح�ضره رئي�س املركز العقيد
حممد فهمي قائد فوج الهند�سة
العقيد روالن �أبو جودة و�ضباط من
املركز ومن فوج الهند�سة ووفد
من ال�سفارة الأمريكية ومن مكتب

التعاون الدفاعي الأمريكي.
وقد �ألقى العميد الركن جورج
م�سعد كلمة با�سم العماد قائد
اجلي�ش وق ّلد ال�سيد ڤان باج �شعار
اجلي�ش التذكاري وهدية تذكارية
و�س ّلمه كتابي �شكر له ولل�شركة
عربون �شكر وتقدير .وبدوره� ،س ّلم
العقيد فهمي ال�سيد ڤان باج درعاً
تذكارية ب�إ�سم املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام ،الذي
ق ّدم بدوره دروعاً وكتاب �شكر ب�إ�سم
ال�شركة لل�ضباط والع�سكريني .ويف اجلي�ش وال�ضباط احلا�ضرون اىل حفل غداء على �شرف مدير ال�شركة
ختام احلفل ،انتقل ممثل قائد نادي ال�ضباط يف الريزة حيث �أقيم والوفد املرافق.
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الطبابة الع�سكرية حتتفي
بالن�صر و�أبطاله
�أقامت الطبابة الع�سكرية يف فندق
مونرو ،حفل الع�شاء ال�سنوي لل�ضباط،
اح��ت��ف��ا ًء بالن�صر الكبري ال��ذي حققه
اجلي�ش خالل معارك خميم نهر البارد،
تر�أ�سه رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري،
وح�ضره اىل رئي�س الطبابة العميد الطبيب ندمي
العاكوم و�ضباطها ،نائب رئي�س الأركان للتخطيط
العميد الركن بانو�س منجيان ،نائب رئي�س الأركان
للعمليات العميد الركن حممد علي قعفراين،
مدير التوجيه العميد الركن �صالح حاج �سليمان،
مدير العمليات العميد الركن فرن�سوا احلاج� ،أمني
الأركان العميد الركن مر�سال فرحات ،مدير الأفراد
العميد الركن �أرمان طب�شي ،مدير الق�ضايا الإدارية
واملالية العميد الركن حممد ال�صيداين ،م�ساعد
مدير املخابرات العقيد غ�سان بلعة ،رئي�س فرع
الأمن الع�سكري العقيد الركن ع�صام عبداهلل ،مدير
الدفاع املدين العميد الطيار املتقاعد دروي�ش
حبيقة ،رئي�س ال�صليب الأحمر ال�سيد �سامي
دحداح ،مدير العمليات يف ال�صليب الأحمر ال�سيد
جورج كتانة.
تخلل احلفل كلمة للعميد الطبيب العاكوم ر ّحب
فيها باحل�ضور و�أ�شاد بحكمة قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان وبت�ضحيات الع�سكريني ال�شهداء
الأبرار خالل معارك خميم نهر البارد والق�ضاء على
ظاهرة الإرهاب.
وجاء يف كلمة العميد الطبيب ندمي العاكوم:
«كعادتها يف كل عام ،جتمع الطبابة الع�سكرية
�أفراد عائلتها ليودعوا عاماً م�ضى ،يق ّيمون فيه ما
�أجنزت �سواعدهم وما حققت �أعمالهم ،ويتهي�أون
ال�ستقبال عام جديد يتو�سمون فيه اخلري والفالح
وي�أملون �أن يكون �أكرث بهجة وبحبوحة و�سالماً من
�سابقه و�أن تتبدد بقدومه الغيوم ال�سوداء لتنق�شع
زرقة �سمائنا ال�صافية ال�سامية.
لكن دورة الزمن قد تغريت بحد ال�سيف هذه
ال�سنة ،ك��ون عامنا ه��ذا �سيبقى �سرية ومنارة
للأجيال املتعاقبة ،لأنه دخل تاريخ الوطن احلديث
ّ
وخط �صفحاته بحروف من ذهب ،وما لقا�ؤنا الليلة
�إال لالحتفال به .نحتفل بكم �أوالً �أيها ال�ضيوف
الكرام ون�شكركم على تلبيتكم دعوتنا لنحتفل
72
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و�إياكم بذلك الن�صر العظيم الذي ت�ض ّرج بدماء
زكية �أ�س�ست ووطدت كيان الدولة وقيامة الوطن.
هذا الن�صر خفقت له القلوب وانحنت له الر�ؤو�س
لتق ّبل الأر���ض حتت �أق��دام �أبطاله ،ه���ؤالء الذين
�آمنوا بلبنان بعد معركة الي�أ�س الطويل و�آمنوا
ب���أن �صانعيه هم حقاً حماة هذا الوطن و�شعبه
وال�ساهرين على �سيادته وحريته وا�ستقراره.
ن�ص ٌر ت ّوج تلك اجلباه العالية ،والهامات الفارعة.
ن�ص ٌر �صنعه رج��ل يف جي�ش و�صنعه جي�ش يف
وطن ،فمن قال �إن ال�شعوب ت�صنع الرجال؟ �إن
الرجال ت�صنع الأوطان و�إن القادة ت�صنع التاريخ،
وما كان لهذا الن�صر �أن يتحقق لوال التحلي بحكمة
�سليمان وقرار حازم حا�سم و�إرادة �صلبة وعزمية
خارقة� ،صفات حتلى بها قائد عرف كيف يزرع
يف نفو�س رفاقه العزة والكرامة والعنفوان ،وكيف
يعزز �إميانهم بوحدة املوقف واالنتماء الوطني
ال�صادق ،هذا الرجل الذي قاتل ب�شرا�سة وهادن
بدهاء ونال �إعجاب الداخل واخلارج لن يكون �سوى
العماد �سليمان قائد اجلي�ش.
�إننا و�إذ نحتفل بالن�صر املبني ،ال بد من توجيه
حتية اىل رفاق �ساهموا يف �صناعة هذا الن�صر.
�إن قتل عدو يف معركة قد يكون �صعباً ،ولكن
الأ�صعب منه هو �إنقاذ حياة �إن�سان .فهنيئاً لكم
�أيها ال��زم�لاء ،لقد ق ّدمتم عمالً حمرتفاً رائعاً،
وهنيئاً لكم �أيها الرفاق �ضباطاً� ،أطباء� ،صيادلة
و�إداريني ،رتباء ،جنوداً وجمندين لقد �أعطيتم كل
ما تختزنون من معرفة واندفاع و�إبداع و�إن�سانية،
هدفكم رفع معنويات رفاقكم املقاتلني وهمكم
ت�ضميد جراحهم وموا�ساتهم واملحافظة على
حياتهم برمو�ش العيون وحنان املهج� .إن عطاءكم
هذا كان يد من الأيادي التي رفعت رايات الن�صر
خفاقة يف العلى .فبوركتم �أيها الزمالء وبورك لكم
ن�صركم يف عملكم الذي هو عزاء اجلميع.
يف اخلتام ،ال بد من توجيه حتية �إكبار و�إجالل اىل
�أرواح ال�شهداء الأبرار الذين ر�سموا بدمائهم �شعلة

احلرية والفداء ،ورووا بها �أر���ض الوطن ليث ّبتوا
دعائم ا�ستقالله و�سيادته ولي�ؤ�س�سوا لغد م�شرق
واعد.
حتية اىل ال�شهداء الأحياء الذين حتدوا املوت
ليق�صوا علىم�سامع �أبنائهم �أروع مالحم البطولة
ّ
والعزة والكرامة.
حتية اىل جميع الع�سكريني الذين �أ�صبحوا رمزاً
من رموز ال�شجاعة والت�ضحية والوفاء.
حتية �شكر وتقدير اىل رفاقنا يف ال�صليب
الأحمر اللبناين والدفاع املدين �أفراداً وم�س�ؤولني
على التعاون والتن�سيق والتوا�صل الدائم مع
الطبابة الع�سكرية ،وعلى العمل الإن�ساين الكبري
الذي قاموا به� ،إنهم حقاً رفاق اجلهاد.
حتية تبجيل وتعظيم اىل جي�شنا البا�سل
وقيادته ،حماه اهلل وحما لبنان».
و�ألقى العقيد و�سيم �سمعان كلمة قال فيها:
«ي�صمت الرعد بهتافكم للوطن ،وتندحر الزالزل
حتت وط�أة �أقدامكم ،وت�صفق �صفحات التاريخ
لت�ضحياتكم ،وتلهث خلفكم الأ�ساطري ل ّلحاق
بركبكم ،وتنوء بعبء بطوالتكم مالحم التاريخ،
كيف ال؟ و�أنتم �أبناء الأرز جي�ش لبنان الأبي.
من حناجركم ترتفع �أهازيج الن�صر ،وبزنودكم
ال�سمراء تر�سمون �أكاليل الغار ،ف�إذا بان�ضباطكم
و�إميانكم ووفائكم ت�سطرون عنواناً جديداً للت�ضحية
ولبناء امل�ؤ�س�سات وكيفية متا�سكها يف وطننا.
هكذا كنتم وهكذا �ست�ستمرون يف نهر البارد
ويف �أي مكان يطل منه العدو.
�إن بناء امل�ؤ�س�سات يتطلب الوعي والإميان وهذا
ما د�أبت عليه قيادتنا وعلى ر�أ�سها العماد القائد
مي�شال �سليمان ،و�سارت على الدرب نف�سه وحدات
اجلي�ش كافة من �ضباط ورتباء �أفراد .و�إن كنا يف
هذه املنا�سبة ال بد لنا من وقفة �إجالل واحرتام
ل�شهدائنا الأبرار فال بد من �أن نخ�ص ،وبالتقدير
الكبري ،الطبابة الع�سكرية التي عا�شت جراح
الأخوة ،فراحت ت�ضمدها بحبها ودمعها قبل �إبرتها

ودوائها .فكان لها الدور الكبري يف رفع املعنويات،
و�إمداد اجلبهة بالعنفوان والكربياء وال�صمود.
هذه الطبابة التي برهنت �أنها خط دع��م ،ال
تلني لها عزمية وال تنال من قدرتها الأوج��اع
مهما تفاقمت ،هذه الطبابة لها منا حتية �إكبار،
ب�سواعد ق ّدت من �صخور �صنني.
ه��ذا قدرنا نحن الع�سكريني �أن نكون القدوة
يف كل مرة ينحرف فيها الوالء للوطن� ،أن نكون
الأ�سا�س عندما تهتز �أركانه� ،أن نكون املنقذ،
عندما تغو�ص وحدتنا يف الرمال املتحركة .و�أن
يكون كل �ساعد من �سواعدنا م�شروع �أرزة� .إذ ال
خ��وف على وط��ن يحميه جي�ش �شعاره� :شرف
وت�ضحية ووفاء».
املقدم الطبيب خالد �صعب كانت له باملنا�سبة
ق�صيدة ا�ستهلها بالقول:
ع�����ن�����دك ي������ا وط��������ن ل���ل���ج���ي�������ش ق���ائ���د
ق����ائ����د ����ش���ه���م ل���ل���آم������ال واع�����د
ال����ك����رام����ي ب���ا����س���م���ه���ا م���ب��� ّي�������ض ���س��ج�� ّل��و
ودم اجل���ي�������ش م����ا غ��ّي��رّ ع���واي���د
و����س���ج���ل ال�������س���ي���ف ل�����وال ال�������س���ي���ف ���س�� ّل��و
و����س���ج���ل احل��������رب ج����ب����ار م�����ارد
و�����س����ج����ل ال���������س����ل����م ل���ل�������س���ل���م مب��ح��ل��و
وب��ي�ن ال���ك���ل ����ص���وت احل����ق �سايد
ي������ا رب��������ي مب����وط����ن����ي ل����ب����ن����ان ح��� ّل���و
ي�صفى اجل��و م��ن َع�صف ال�شدايد
وال���������ل���������ي ت�������ه�������دم ن�����ع�����م�����ر حم���ل���و
وك���ل ال��ن��ا���س ب��ال��ور���ش��ي ت�ساعد
وج����ي���������ش ال����ل����ي َح َ
���������ض����ن ل����ب����ن����ان ك��ل��و
ي�����ض��ل ب إ����ل���ف���ت���و م����و ّح����د م��ع��زز
م��ت��ل الأرز ب���امل���ي���دان ����ص���ام���د!...
ويف عودة اىل معارك نهر البارد قال:
وب����ن����ه����ر ب��������ارد ن�������ص���رن���ا غ���ّي���ررّ م�������س���ار
روح���و اكتبو ل��وح��ات م��ن دم اجلنود
ب���ل���ك���ي وط����ن����ا اخل�����ال�����د ب��ي�����ص��ب��ح م�����زار
حتى �ضريح الع�سكري يف ّرخ ورود
وت�����س��ق��ي ع���ي���ون الأم�����ه�����ات دم������وع ن���ار
بت�صري ت��ك�بر م��ع أ�ن��ا���ش��ي��د اخللود
ول����ب����ن����ان����ا ب���ي�������ص�ي�ر ع�������� ّز واف����ت����خ����ار
ب��ي�����ش��رق ف���ج��� ْر ل���ب�ل�ادن���ا من�شود
ن���خ���ب ال���ت���ح���دي ،ن���خ���ب ج��ي�����ش االن��ت�����ص��ار
نخب الوطن ،نخب الطبابي البا�سلي
نخب ال�صمود ب�أر�ض خلقت لل�صمود!.

لقاء ت�شاوري بني اجلي�ش وجمعية تنظيم الأ�سرة
�شاركت جلنة من �ضباط اجلي�ش برئا�سة العميد الطبيب ندمي العاكوم رئي�س
الطبابة الع�سكرية يف اللقاء الت�شاوري الذي �أقامته جمعية تنظيم الأ�سرة يف فندق املوفنبيك يف
بريوت ،بهدف تقييم الن�شاطات التي ّمت تنفيذها مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية من لقاءات ودورات
وحما�ضرات تتعلق بتنظيم الأ�سرة وال�صحة الإجنابية ،وذلك من �أجل بلورتها ومتابعة �إجنازها للو�صول
اىل النتائج املرجوة.
ا�ستهل اللقاء بالن�شيد الوطني اللبناين ثم الوقوف دقيقة �صمت عن �أرواح ال�شهداء الأبرار .بعدها
تو ّجه العميد الطبيب العاكوم بكلمة �شكر وتقدير اىل اجلمعية على تعاونها امل�ستمر طوال �سنوات
والذي انعك�س ايجاباً على �أو�ضاع الع�سكريني وعائالتهم .وهنا ن�ص الكلمة:
ح�ضرة رئي�س و�أع�ضاء جمعية تنظيم ا أل�سرة يف لبنان
�أيها احلفل الكرمي
لل�سنة الثانية على التوايل �شارك اجلي�ش يف هذا اللقاء الت�شاوري الطيب ،حيث �أتوجه با�سم قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،بخال�ص ال�شكر واالمتنان اىل جمعيتكم املوقرة ،رئا�سة و�أع�ضاء على
اجلهود احلثيثة التي قامت بها وال تزال ،وعلى التعاون الفاعل والالفت مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الذي
انعك�س ايجاباً على الع�سكريني وعائالتهم وعلى املجتمع اللبناين.
بغية تر�سيخ الإجنازات التي حتققت� ،إ�ضافة اىل تو�سيع دائرة التوعية لت�شمل خمتلف الق�ضايا
التي تهم الأ�سرة اللبنانية و�أبناء الوطن كافة ،بذلنا كل جهد ممكن من �أجل ت�سهيل عمل اجلمعية،
يف حني جتلى دوركم الرائد بالتجاوب الكامل مع طلبات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مما ي�ؤكد على روح
امل�س�ؤولية التي تتحلون بها ،وعلى اندفاعكم الدائم للعطاء ،الذي يتكامل مع �إ�صرارنا على مزيد
من التعاون والتن�سيق يف امل�ستقبل.
�إن �سالمة الوطن وا�ستقراره هي من �سالمة وا�ستقرار جمتمعه وعائالته ال�صغرية كافة ،من هنا
انبثقت الأهداف النبيلة التي تعمل جمعيتكم يف لبنان على حتقيقها يف ُبعدين �أ�سا�سيني:
الأول �إن�ساين من خالل �إر�شاد الأ�سرة وتوعيتها وتثقيفها والثاين ُبعد وطني للم�ساهمة يف حتقيق
اال�ستقرار االجتماعي الذي ي�ؤدي بدوره اىل تر�سيخ اال�ستقرار الوطني.
ف�إىل كل من �أ�سهم يف �إقامة هذا اللقاء املفعم مب�ستقبل واعد م�شرق �أكرر �شكري راجياً من اهلل �أن
ميدكم بالعون والتوفيق يف م�ساعيكم الآيلة اىل بناء جمتمع لبناين معافى ،من خالل بناء العائلة
ال�سليمة ومن �أجل لبنان �آمن ،م�ستقر ،ومزدهر.

اجلي�ش ي�ساهم يف حملة التلقيح الوطنية ملكافحة �شلل الأطفال
يف �إطار حملة
التلقيح الوطنية �ضد
داء �شلل الأطفال التي
تنظمها وزارة
ال�صحة العامة،
با�شرت فرق طبية
خمت�صة من اجلي�ش
بامل�ساهمة يف تنفيذ
هذه احلملة يف بلدات
عكار وقراها.
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م�ؤمتر يف روما حول �سبل التعاون للحفاظ
على الأمن واال�ستقرار يف حو�ض املتو�سط
والعميد الركن قا�سم م ّثل لبنان
�شارك العميد الركن �أحمد قا�سم
من �أركان اجلي�ش للعمليات مندوباً
ع��ن ل��ب��ن��ان يف امل����ؤمت���ر الثاين
ح���ول �سبل ال��ت��ع��اون للمحافظة
على الأم��ن واال�ستقرار يف حو�ض
ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط ال���ذي ع��ق��د يف
روم���ا ب�ين  20و2007/11/22
مب�شاركة  21دول��ة .وق��د تناولت
املناق�شات العوامل امل�ؤثرة على

الأم��ن واال�ستقرار يف حو�ض البحر
املتو�سط والبحر الأ���س��ود والبحر
الأدري��ات��ي��ك��ي ومنطقة البلقان،
و�إج��راءات التعاون احلالية والنظرة
امل�ستقبلية على �ضوء معاهدات
التعاون الع�سكرية واالقت�صادية
املعقودة �سابقاً والعوائق التي
�إعرت�ضتها و�سبل جت��اوزه��ا و�سبل
تطوير هذه املعاهدات على �ضوء

التجارب ال�سابقة .و ّمت الرتكيز على
اجل��وان��ب الع�سكرية واالقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة مل��ع��اجل��ة �أ���س��ب��اب
الإرهاب والتطرف الديني والهجرة
والتجارة غري ال�شرعيتني ،وتطرق

املجتمعون اىل خط أ� نظرية ت�صادم
احل�ضارات و�أهمية �إح�ترام ثقافات
ال�شعوب واالعرتاف بالآخر ومعاجلة
الوقائع وامل�شاكل من وجهة نظر
الآخر ولي�س من وجهة نظر �أحادية.

مترين قتايل م�شرتك بني قوة من الكتيبة الإ�سبانية واللواء العا�شر

يف �إطار تفعيل التعاون الع�سكري والتن�سيق امليداين بني اجلي�ش اللبناين
وقوات الطوارئ الدولية املعززة ،ن ّفذت قوة م�شرتكة من «اليونيفيل» واللواء
العا�شر يف القطاع ال�شرقي من اجلنوب ،متريناً قتالياً حول االجراءات املتخذة
لدى قيام جمموعة �إرهابية ب�إطالق قذائف هاون باجتاه �أحد املراكز الع�سكرية،

وعمليات مطاردة املجموعة وتطويقها والق�ضاء عليها بالتزامن مع �إخالء
امل�صابني من �أر�ض املعركة� .شاركت يف التمرين وحدات من �أ�سلحة امل�شاة
واملدرعات واملدفعية واملجوقل ،باال�ضافة اىل جمموعات متخ�ص�صة يف جمال
الطب والهند�سة واالت�صاالت ،وجرى تنفيذ املراحل كافة بدقة ومهنية عالية.

اجلي�ش يوقف �شبكة �إرهابية تخطط لعمليات �ضد «اليونيفيل»
متكنت مديرية امل��خ��اب��رات يف اجلي�ش من
توقيف �شبكة �إرهابية ،كانت تعمل على مراقبة
حتركات قوات «اليونيفيل» العاملة يف اجلنوب
اللبناين ،وتخطط للقيام بعمليات �ضدها ،وت�ضم
هذه ال�شبكة جمموعة من �أ�شخا�ص غري لبنانيني.
وبنتيجة التحقيقات تبينّ �أن هذه ال�شبكة قد
74
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�أقدمت على زرع عبوة نا�سفة على طريق عام
العبا�سية  -جل البحر قرب �صور ،م�ستهدفة �إحدى
دوريات «اليونيفيل» لكنها مل تنفجر نتيجة خط�أ
تقني �أ�صاب جهاز التفجري ،كما اعرتف �أفرادها
بالتخطيط لزرع عبوتني نا�سفتني وتفجريهما
بفارق زمني يف املكان نف�سه ،بغية �إيقاع

�أكرب عدد ممكن من ال�ضحايا يف �صفوف القوات
امل��ذك��ورة .وق��د ّمت �ضبط هاتني العبوتني مع
�أجهزة التفجري التابعة لهما ،حيث بلغت زنة
الأوىل ع�شرة كيلوغرامات والثانية خم�سة
كيلوغرامات من املواد ال�شديدة االنفجار ،فيما
�أحيل املوقوفون اىل الق�ضاء املخت�ص.

املفت�شية العامة
تك ّرم ع�سكريني
رقوا اىل
رتب �أعلى
�أقامت املفت�شية العامة حفالً تكرميياً لرتباء مي�شال من�سى وح�ضره عدد من ال�ضباط ورفاق اجلي�ش على مذبح الوطن ،و�شدد على االن�ضباط
املحتفى بهم .و�ألقى اللواء الركن من�سى خالل والتقيد بالقوانني .كما ق ّلد املحتفى بهم �شارات
و�أفراد متت ترقيتهم اىل رتب �أعلى.
تر�أ�س احلفل املفت�ش العام اللواء الركن الطيار احلفل كلمة حتدث فيها عن الت�ضحيات التي ق ّدمها الرتب اجلديدة من ّوهاً بعطاءاتهم وجهودهم.

ال�شهداء الأب���رار الذين افتدوا
زار ل��ب��ن��ان ف��ري��ق تدريب
تخريج ع�سكريني من مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية
فرن�سي متخ�ص�ص ،و�أقام دورة �أنهوا دورة يف نظم املعلومات اجلغرافية والكارتوغرافيا ب����أرواح���ه���م ال��ط��اه��رة حياة
�أهلهم و�إخ��وت��ه��م يف الوطن
تدريبية يف مديرية ال�ش�ؤون
اجلغرافية حول نظم املعلومات اجلغرافية ( )SIGبعد �أن تابعتم بكل اندفاع وحما�سة دورة يف واملواطنية ،وكذلك بف�ضل التفاف اللبنانيني كل
والكارتوغرافيا وذلك اعتباراً من  2007/9/17نظم املعلومات اجلغرافية ور�سم اخلرائط ب�إ�شراف اللبنانيني حول اجلي�ش يف م�شهد وطني رائع
ولغاية  .2007/10/26تابع الدورة ع�سكريون �ضباطكم وفريق تدريب فرن�سي متخ�ص�ص� ،أذهل العامل ،و�ش ّكل مظهراً م�شرقاً من مظاهر
من املديرية ،واختتمت بحفل تكرميي ّمت خالله وحققتم النجاح املن�شود بجهدكم ومثابرتكم ،يقظة ال�شعوب يف �إبان املحطات امل�صريية التي
تقفون اليوم على م�شارف مرحلة جديدة من متر بها .وكونوا على ثقة ب�أن هذه الوقفة الأبية
توزيع ال�شهادات على املتخرجني.
ح�ضر احلفل ،العميد الركن مارون خري�ش مدير حياتكم الع�سكرية ،للإنطالق جمدداً مبا لديكم من ال�شجاعة اىل جانب اجلي�ش� ،ست�ضاعف من حجم
ال�ش�ؤون اجلغرافية ممثالً العماد قائد اجلي�ش� ،إرادة والتزام اىل ميدان العطاء ،مزودين �سالح امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقنا ،وجتعلنا �أكرث
امللحق الع�سكري الفرن�سي الكولونيل لوك املعرفة ،ال�سالح الأم�ضى بني �أيديكم ،الذي يعزز من �أي وقت م�ضى م�ؤمتنني على �سالمة الوطن
باتينيه و�أع�ضاء الفريق و�ضباط من املديرية .ثقتكم ب�أنف�سكم ،وت�ستطيعون من خالله تنفيذ و�أمن املواطن ،لذا �أدعوكم اىل التم�سك بالثوابت
وللمنا�سبة ،و ّجه ممثل قائد اجلي�ش الكلمة الآتي خمتلف املهام املوكلة اليكم ب��ج��دارة عالية ،الوطنية والتزام االن�ضباط الع�سكري واملثابرة
على التدريب واكت�ساب املعارف ،لتكونوا دائماً
وتخطي ما قد يواجهكم من م�صاعب وعقبات.
ن�صها:
مو�ضع ثقة ال�شعب وحمط �آماله وتطلعاته.
ح�ضرة امللحق الع�سكري ل��دى ال�سفارة �أيها املتخرجون
تتخرجون اليوم ،فيما ال�شعب اللبناين يقف با�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
الفرن�سية الكولونيل لوك باتينيه
بكل فخر واعتزاز �أمام �إجناز االنت�صار على الإرهاب �أهنئكم مبنا�سبة تخرجكم يف هذا اليوم امل�شرق
ح�ضرة ال�ضباط
الذي حتقق بف�ضل ت�ضحيات الع�سكريني ،ودماء الواعد ،متمنياً لكم كل التوفيق والتقدم والنجاح.
�أيها املتخرجون
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القنابل العنقودية والألغام
ور�شة عمل �أق ّرت خطة التوعية وم�ساعدة ال�ضحايا للعام 2008
يف �إطار تقييم ومتابعة ن�شاطات التوعية من خماطر الألغام وم�ساعدة �ضحاياه� ،أقيمت بتاريخي
 1و 2007/11/2يف فندق روتانا  -احلازمية ،ور�شة عمل ح�ضرها رئي�س املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام العقيد حممد فهمي وعدد من �ضباط املركز وفوج الهند�سة وممثلون عن
املنظمات غري احلكومية الأجنبية واجلمعيات الأهلية اللبنانية.
وقد عر�ضت اجلهات املعنية خالل الور�شة ،بيانات تف�صيلية للإجنازات املحققة خالل العامني 2006
و 2007والتقدم الذي طر�أ على هذا ال�صعيد ،و�سبل معاجلة ال�صعوبات التي ما تزال قائمة.
كما ناق�شت هذه اجلهات ،االقرتاحات املق ّدمة و�أق ّرت خطة عمل التوعية وم�ساعدة ال�ضحايا للفرتة
املتبقية من العام  2007وللعام .2008

معر�ض التوجيه املهني يف «البيال»
جناح اجلي�ش يحتل ال�صدارة من حيث االقبال
برعاية ال�سيدة ن��ازك احلريري،
ّ
نظمت م�ؤ�س�سة رفيق احلريري
معر�ض التوجيه املهني يف مركز
«البيال» للمعار�ض ،ال��ذي هدف
اىل م�ساعدة ال��ط�لاب الثانويني
يف اختيار الإخت�صا�ص املنا�سب
لهم واملتوافرة له فر�صه يف �سوق
العمل ،وللتعرف على الإخت�صا�صات
املتوافرة يف اجلامعات اللبنانية
وا ألج��ن��ب��ي��ة م��ن خ�ل�ال ال�سفارات
وامل��ع��اه��د املهنية� ،إ���ض��اف��ة اىل
التعرف على �شروط الإنت�ساب اىل
املدر�سة احلربية.
ح�ضر �إف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ض مدير
م�ؤ�س�سة احلريري ال�سيد م�صطفى
ال��زع�تري ،م�ساعد مدير التوجيه
العميد الركن �أنطوان �صالح ممثالً
76

اجلي�ش  -العدد رقم 270/269

ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش وع���دد كبري
من مدراء اجلامعات وممثلون عن
الهيئات الإقت�صادية وامل�ؤ�س�سات
ال�سياحية وال�سفارات الأجنبية.
���ش��ارك يف امل��ع��ر���ض اجلامعات
واملعاهد الفنية اجلامعية� ،إ�ضافة
اىل امل��در���س��ة احل��رب��ي��ة ،واملركز
الرتبوي للبحوث والإمن��اء ،واملعهد
الوطني العايل للمو�سيقى وعدد
من امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية �شملت
القطاعات كافة ومنها الإت�صاالت،
الإع���ل��ام ،ال�����س��ي��اح��ة وال��ف��ن��ادق،
امل�صارف وال�صناعة...
ف��اق ع��دد ر ّواد املعر�ض العدد
املتوقع ،حيث بلغ الـ 6000زائر،
وك���ان الف��ت��اً جتمهر ال��ط�لاب �أم��ام
جناح اجلي�ش  -مديرية التوجيه،

م�ستف�سرين عن �شروط االنت�ساب
اىل املدر�سة احلربية ،وم�س ّمرين
�أمام ال�شا�شة الكبرية التي عر�ضت
م�شاهد من املعارك التي خا�ضها
�أب���ط���ال اجل��ي�����ش يف ن��ه��ر ال��ب��ارد
و�إح��ت��ف��االت الن�صر يف املناطق
اللبنانية كافة.
الأرق����ام ال�����ص��ادرة ع��ن مديرية
التوجيه ت�شري اىل �أن��ه ّمت توزيع
ما يزيد عن ع�شرين �ألف مطبوعة
مو ّزعة بني جمالت اجلي�ش ،الدفاع
ال��وط��ن��ي ،وم��ف��ك��رات وبو�سرتات
ومل�صقات و�صور ال�شهداء ومطويات
املدر�سة احلربية و�أع�لام لبنانية
و�أعالم جي�ش...
�أ�شــرف على �ستاند اجليــ�ش جلنة
من ال�ضبـاط تر�أ�سهـا العميد �أنطوان

�صالح والأع�ضاء :العقيد الركن �سمري
وهبة (املدر�سة احلربية) ،العقيد
�إبراهيم غ�صن (منطقة بريوت)،
النقيب �أمي���ن ���س�� ّن��و (خم��اب��رات
بريوت) ،النقيب �أنطوان دكرجميان
(مدر�سة التعليم) الذي �أ ّكد ملجلة
«اجلي�ش» �أن «ز ّوار جناح اجلي�ش
ف��اق ع��دد ز ّوار جناحات اجلامعات
امل�شاركة يف املعر�ض ،ولقد �أثبت
ه���ذا امل��ع��ر���ض ،ك��م��ا املنا�سبات
الأخ����رى ا إلج���م���اع ال��ل��ب��ن��اين حول
اجلي�ش واملحبة العارمة له»
العديد من ال�شباب ،ز ّوار املعر�ض
�أ ّك���دوا رغبتهم يف الإن�ضمام اىل
���ص��ف��وف امل���ؤ���س�����س��ة الع�سكرية
وم�شاركة رفاقهم يف الدفاع عن
الأر�ض وال�سيادة والإ�ستقالل.

ت�رشين /2كانون1

مهام اليونيفيل ودورها يف حما�ضرة

الكولونيل �أريبا�س

حما�رضة

�إعداد:
با�سكال مع ّو�ض بو مارون
يف قاعة املحا�ضرات يف
املدر�سة احلربية �ألقى العقيد
الإ�سباين (من قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان)
فران�شي�سكو �أريبا�س حما�ضرة
حول «املهام املكلفة بها قوات
اليونيفيل يف جنوب لبنان
مبوجب قرار جمل�س الأمن
الدويل ،والتحديات التي تعرت�ض
عمل هذه القوات» ،بح�ضور عدد
كبري من ال�ضباط يرت�أ�سهم قائد
املدر�سة احلربية العميد الركن
حماد.
�سهيل ّ
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ن�ؤمن مراقبة اخلط الأزرق 24/24
بداية ع ّرف املقدم جوزيف عيد رئي�س ق�سم الدرو�س املدنية يف املدر�سة احلربية باملحا�ضر الذي ا�ستهل
كالمه با�ستعرا�ض القرارات الدولية التي أ� ّدت اىل توقيع معاهدة بني الدولة اللبنانية وقوات الأمم املتحدة
تتوىل مبوجبها الأخرية مهاماً يف لبنان .ثم حتدث عن املهمات املوكلة اىل هذه القوات ومنها املحافظة
على �أمن املنطقة احلدودية على طول اخلط الأزرق ومنع االعتداءات من الأطراف كافة ،وذلك من خالل ت�أكيد
وجودها بوا�سطة حواجز ثابتة ومتنقلة ،ودوريات راجلة و�سيارة وطائرة .كما تدعم هذه القوات اجلي�ش اللبناين
تنفيذاً لطلبه عند ال�ضرورة ،وحتقق وتدقق يف احلوادث احل�سا�سة التي حت�صل على احلدود مع احلر�ص على
بناء العالقات مع الأطراف كافة وتقويتها .وحتر�ص قوات الأمم املتحدة اي�ضاً على ت�أمني احلماية وامل�ساعدة
االن�سانية لل�سكان املحليني مبختلف �أ�شكالها ،وخ�صو�صاً من خالل عمليات نزع الألغام والقنابل العنقودية
املنت�شرة يف منطقة تواجدها.
وتقوم قوات «اليونيفيل» بت�أمني مراقبة اخلط الأزرق على مدى ال�ساعات الأربع والع�شرين يومياً بوا�سطة
 64موقعاً و 137مركز مراقبة ثابت وحواىل  250دورية يومية ليالً ونهاراً ،اىل الدوريات اليومية بوا�سطة
الطوافات على طول اخلط الأزرق ،ويف املياه الإقليمية التي �شرح خ�صائ�صها وطريقة تنفيذها.
كذلك تقوم قوات «اليونيفيل» مب�ساعدة اجلي�ش اللبناين يف �ضبط الأ�سلحة والذخائر غري ال�شرعية.
بعدها تطرق الكولونيل �أريبا�س اىل القواعد التي تعمل �ضمنها قوات «اليونيفيل» �شارحاً �صالحيات عملها
وال�سلطات املزودة بها ،من مقاومة �أي اعتداء وردعه مروراً بحماية عديدها ومعداتها وت�أمني �سالمة تنقالتهم
و�صوالً اىل ت�أمني �سالمة املدنيني يف املنطقة ،مع �شرح لتد ّرج هذه ال�سلطات من التنبيه و�صوالً اىل ا�ستعمال
القوة امل�سلحة للدفاع عن النف�س.
و�شرح الكولونيل �أريبا�س هيكلية قوات «اليونيفيل»
ومناطق انت�شارها ومبادئ عملها و�أهدافها وامل�ستويات
التي تعمل �ضمنها مع اجلي�ش اللبناين.
وحت��دث اي�ضاً عن التدريبات امل�شرتكة مع اجلي�ش
اللبناين التي تت�ضمن التمرينات على �سالح البحرية
اللبنانية ،مع الإ�شارة اىل التعاون العملي الكامل وفق
وتن�سق
اتفاقيات ّمت توقيعها على عدة مراحل ت�ؤمن ّ
�أعمال الطرفني امل�شرتكة.
�أما عن التحديات التي واجهتها قوات «اليونيفيل»،
ف�أ�شار الكولونيل �أريبا�س اىل عدة �أمور منها القدرة على
التوفيق بني عمليات التدريب التقليدي ومهمة حفظ
ال�سالم ،وطبيعة قواعد املهمة املوكلة بها ،واالجراءات
العمالنية املمكن تطبيقها على ال�صعيد الداخلي .كذلك التبديل املتكرر لأماكن متو�ضع الفرق الأجنبية وعامل
اللغة الذي يخلق �صعوبات يف التوا�صل الداخلي بني خمتلف الكتائب من جهة ،وبينها واملواطنني من جهة
�أخرى.
ويف النهاية عر�ض فيلم وثائقي عن مهمات «اليونيفيل» ،ثم ق ّدم العميد الركن ح ّماد درعاً تذكارية للمحا�ضر
با�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان.

ت�رشين /2كانون1

امل�ؤمتر العربي الأول ملكافحة املخدرات

م�ؤمتر
�إعداد:
ليال �صقر

ال�سموم البي�ضاء وال�سوداء...

خ
ط
ــ
ر

دع��ـ��ـ��ت جمعيـة
«ال للمخدرات» برئا�سة ال�سيد
غارو مارقو�سيان اىل امل�ؤمتر
العربي الأول ملكافحة املخدرات
الذي �أقيم يف قاعة امل�ؤمترات يف
فندق �ألك�سندر  -الأ�شرفية .امل�ؤمتر
عقد برعاية �سعادة ال�شيخ الدكتور
حممد الها�شمي رئي�س جمل�س �إدارة
قناة احلقيقة الف�ضائية ومب�شاركة
ر ؤ����س��اء �أق�سام مكافحة املخدرات
يف وزارات الداخلية لدول اململكة
العربية ال�سعودية ،اململكة الأردنية
ال��ه��ا���ش��م��ي��ة ،الإم������ارات العربية
املتحدة ،جمهورية م�صر العربية ،دولة الكويت ،دولة قطر و�سلطنة عمان.
ح�ضر امل�ؤمتر العقيد الركن خرياهلل ر�شيد ممثالً العماد قائد اجلي�ش والعقيد
�شوقي مرتي عن �أمن الدولة ،واملقدم عادل م�شمو�شي من مكتب مكافحة
املخدرات ممثالً اللواء �أ�شرف ريفي والرائد عادل فرن�سي�س عن املديرية
العامة للجمارك.
غاية امل�ؤمتر الأ�سا�سية كانت تبادل اخلربات لتعميم التوجيهات ،مب�ؤازرة
و�سائل الإعالم بغية الأخذ بيد من وقع يف �آفة الإدمان اىل ب ّر الأمان ،وحماولة
احل ّد من خماطر ّ
تف�شيها مبا حتمل يف ط ّياتها من م�ضار �صحية ،اجتماعية،
اقت�صادية ،و�سيا�سية ،ومبا ت�س ّبب للفرد من حاالت التبعية واالجنرار اىل
غياهب ال�ضياع.
ر ّكز امل�ؤمتر �أي�ضاً على فكرة �إن�شاء مراكز ُتعنى بهذا ال�ش�أن ومنها مركز
للمج�سم الذي �سيتم �إن�شا�ؤه
يف لبنان وقد عر�ض املهند�س روجيه كرباج
ّ
«»NFD

�شارحاً خ�صائ�صه.
تخلــل امل�ؤمتر روبورتــاج م�صــ ّور عن الأ�سبــاب املهيئــة لإدمــان
املخــدرات عــن ن�شــاطات جمعيـة «( »NFDال للمخـدرات ،نـعم للحياة)
من �إر�شـاد و�شرح لأ�ضرار هـذه الآفـة و�سبل معاجلتهـا وم�شـاريع احللــول
توجدهـا.
الـتي ِ
و�أُلقيـت كلمات من قبل �ضيوف امل�ؤمتر �ص ّبـت كلها يف خانـة تبادل
اخلربات والوقوف وقفة واحدة يف وجــه هذه الآفــة ،كي ال نرى �شبابنا الذين
ميثلون �أمل امل�ستقبـل يتهافتــون على هذه ال�سموم اخلطرية دومنـا �أي
�إدراك �أو وعي بخطورة تعاطيهــا وي�صبحون بعد فرتة وجيزة عبيداً لها
و�أ�سـرى .لي�س هذا فح�سب بل ويفقدون قيمهم ومبادئهم و�أخالقهم يف
ط ّيات ال�سجون والدعارة وال�سرقات والقتل واجلرمية وال�شذوذ اجلن�سي...
�إنهم ال يد ّمرون �أنف�سهم فح�سب بل يد ّمرون جمتمعات كاملة.
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ُت�س ّلم الأغلبية ال�ساحقة من الإ�سرائيليني
بواقع �ضرورة ا�ستمرار احتالل الأرا�ضي العربية
(فل�سطني��� ،س��وري��ا ،ل��ب��ن��ان )...حت��ت ذريعة
«اخل�شية من اليوم التايل» ،وبتعبري �آخر يقول
الإ�سرائيليون �إن ال�سبب العميق ال�ستمرار
االحتالل هو ادعاء الإح�سا�س العميق بالتع ّر�ض
للخطر .وهنا ندخل نحن و�إياهم يف جدلية عقيمة
كجدلية �أيهما قبل البي�ضة �أم الدجاجة� ،أي �أيهما
يف الأول اخلطر �أم االحتالل؟
هم يقولون �إن اخلطر هو الذي و ّلد االحتالل يف
العامني  1948و .1967ولكن �أي��ن ك��ان ه�ؤالء
الإ�سرائيليون قبل العام � ،1948أمل يكونوا يف
ال�شتات الأوروب��ي والعربي والرو�سي؟ وبالتايل
�ألي�س من املجدي واملنطقي القول �إن االحتالل
هو الذي ي�صنع اخلطر وي�ؤدي اىل تزايد العداء
لإ�سرائيل؟ كما �ألي�س من املجدي واملنطقي
ال��ق��ول �إن االح��ت�لال نف�سه ق��د حت��ول اىل خطر
وجودي جديد لأنه يزعزع التوازن الدميوغرايف
اخلا�ص ب�إ�سرائيل وينزع عنها �شرعيتها الدولية
و�صورتها الأخالقية والإن�سانية؟ وال�شواهد على
ذلك ال حت�صى يف كل من فل�سطني ولبنان ب�شكل
خا�ص.
لقد �أ�ضاف االحتالل وال يزال ي�ضيف ،يوماً بعد
يوم� ،أبعاداً جديدة ومتجددة للخطر؛ وعلى حمور
الزمن وتعاقب الأح��داث ،ال ميكن لأحد �أن ينكر
ب�أن االحتالل هو الذي يو ّلد اخلطر ،وهو الذي مي ّثل
املك ّون الأ�سا�سي لل�صراع امل�ستدام يف املنطقة.
على �أر�ضية االحتالل هذه ،ظهر اخلطر القومي
واخلطر الديني واخلطر احل�ضاري واالقت�صادي ثم
اخلطر اال�ستيطاين ،وما يرتبط به من نوازع
ح��ق ال��ع��ودة للم�شردين ال��ع��رب يف الأرا���ض��ي
الفل�سطينية وال�سورية واللبنانية .واحلل الأخالقي

امل��ط��روح على الإ�سرائيليني لإزال���ة هواج�س
الإح�سا�س باخلطر ،ه��و م��ب��د�أ :الأر����ض مقابل
ال�سالم .و�إذا كان االفرتا�ض الذي �ساد العام 2000
ب���أن ال�سالم ب��ات على مرمى حجر يف غ�ضون
لقاءات كامب ديفيد الثانية التي �ضمت الرئي�س
كلينتون ورئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �إيهود باراك
ورئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية الراحل
يا�سر عرفات ،ف�إنه بعد ذلك العام ،وبعد تويل
�شارون ال�سلطة ،اختفى ال�سالم كلياً مع اختفاء
الأمل ب�إن�شاء دولة فل�سطينية م�ستقلة وكاملة
الأو���ص��اف ال�شرعية والقانونية ،على �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
يف املقابل ا�ضطرت �إ�سرائيل مرغمة اىل
االن�سحاب من الق�سم الأك�بر من �أرا�ضي لبنان
اجلنوبية ،كما وا�ضطرت مرغمة اىل االن�سحاب
من قطاع غزة وبع�ض �أرا�ضي ال�ضفة الغربية،
ولكنها يف الوقت نف�سه غرقت يف جدلية كون
االن�سحاب� ،أو حتى �إع��ادة االنت�شار� ،إمن��ا متثل
�ضعفاً وال�ضعف يو ّلد املزيد من املخاطر ،لأنه
ي�ؤدي ب�شكل خا�ص اىل تعاظم الدوافع الدينية
ملحو دولة �إ�سرائيل من الوجود ،اىل جانب �إنعا�ش
الدوافع القومية املتهالكة لت�ستعيد وجودها
و�أنفا�سها و�شعاراتها .وبتعبري �آخر يرى القادة
الإ�سرائيليون �أن حتجيم االحتالل �إمنا ي�ؤدي اىل
مفاقمة املخاطر واىل فو�ضى وع��دم ا�ستقرار
و�صراع حمتدم بني ال�شرعيات املتناق�ضة.
وهنا تربز املفارقة ال�صعبة ما بني خطر املوت
الكامن يف �سرطان االحتالل مقابل اخلطر الوجودي
الكامن يف العملية اجلراحية الالزمة لإزالة التورم
ال�سرطاين .لقد جاءت «خطة الف�صل» املتداولة
منذ �أيام رابني ثم باراك ثم �شارون ثم �أوملرت،
لت�شكل رداً بديالً على خريطة الطريق الدولية

االحتالل هو الذي
ي�صنع اخلطر
وي�ؤدي اىل تزايد العداء لإ�سرائيل
وينزع عنها �شرعيتها
الرباعية ،كما وجاءت كرد على مع�ضلة اجلدلية
القائمة بني االحتالل واخلطر.
وه��ي م��ن زاوي���ة �أخ���رى �أي�ضاً ج��اءت لت�شكل
خطوة حمدودة ومدرو�سة لإنهاء بع�ض االحتالل
يف مقابل احل�صول على �إنهاء بع�ض املخاطر،
خ�صو�صاً و�إن �إنهاء االحتالل عرب ت�سوية نهائية
مفرت�ضة هو �أمر م�ستحيل بل وغري مرغوب فيه
�إ�سرائيلياً من الأ�سا�س.
وبالتايل فالو�ضع الإنتقايل هو املخرج الوحيد
املتوافر وامل��رغ��وب فيه مل��ا يحمله معه من
تقلي�ص العبء الدميوغرايف وال�سيا�سي والأمني
الذي يوجده االحتالل الوا�سع النطاق.
والف�صل الذي بد�أ يف لبنان منذ العام 1983
ومل ينته بعد يف لبنان وفل�سطني ،قد تك ّر�س
لدى القيادات الإ�سرائيلية وال�صهيونية كحقيقة
�سيا�سية ال غنى عنها ،ولكن ب�شرط �أالّ تتغلب
قيمة ال�سيادة العربية على الأر�ض العربية على
قيمة الوجود الإ�سرائيلي الآمن والدائم بالذات.
لقد �أ�شار ان�سحاب �إ�سرائيل من طرف واحد من
الق�سم الأكرب من جنوب لبنان العام  2000اىل
�أهمية احل��دود الدولية املعرتف بها ،واىل قوة
ال�سور غري املرئي لل�شرعية الدولية.
ويف فل�سطني ي��رى ال��ك��ث�يرون م��ن القادة
الإ�سرائيليني �أنه ال بد من �إيجاد �سور مماثل،
ولي�س اجل���دار الفا�صل ه��و ال��ذي �سوف مينع
�إط�لاق قذائف على م�ستعمرة كفار �سابا وال
العراقيل الإ�سمنتية ال�ضخمة هي التي �ستمنع
الق�سام على م�ستعمرة �سديروت ،ولكن
هجمات ّ
فقط �سور من ال�شرعية الدولية ،علماً �أن احلدود
الوحيدة املعرتف بها من ال�شرعية الدولية،
يف ال�ساحة الفل�سطينية ،ه��ي ح��دود الرابع
من حزيران العام  .1967وهنا تعود املفارقة

االحتالل حت ّول
اىل خطر وجودي لأنه
يزعزع التوازن الدميوغرايف
اخلا�ص ب�إ�سرائيل

الإ�سرائيلية والدائرة املغلقة لتفر�ض نف�سها من
جديد على ال�ساحة الفل�سطينية ،حيث �أن احلدود
التي تتيح لإ�سرائيل احلياة ،بح�سب زعمها ،هي
حدود غري �شرعية ،واحلدود ال�شرعية ال تتيح لها
احلياة .واحلل لدى �إ�سرائيل هو �أن ت�سلك �سلوك
النعامة فتدفن ر�أ�سها يف الرمال وتتنا�سى ما
�صنعته �أياديها من ظلم وقهر واحتالل وجتاوز
للأعراف والقوانني .وبالتايل لن يكون هناك،
واىل �أج��ل غري م�سمى ،خط �أزرق يف ال�ضفة
الغربية .كما ولن يكون هناك اع�تراف ر�سمي
من الأمم املتحدة بانتهاء االحتالل .ولهذا ف�إن
�إ�سرائيل اليوم ،وبعد جتربتي فل�سطني ولبنان
الفا�شلتني ،تعي�ش حالة ت�س ُّيب على م�ستوى
القيادة وامل�شروع ،وتعي�ش حالة �ضياع وانعدام
قرار يف حتديد الهدف ووجهة ال�سري اخلا�صة بها
للم�ستقبل.
ولهذا ال�سبب يعرتف �آيف �إيتام ،زعيم حزب
امل��ف��دال ،القومي الديني ال�صهيوين ،ب�أن
ا�سرائيل هي املكان الأقل مالءمة من بني دول
ال��ع��امل بالن�سبة اىل ال��ي��ه��ودي ال��ذي يتطلع
للعي�ش يف مكان �آمن ،يف حني �أن هناك ماليني
اليهود والذين يعي�شون يف �أماكن أ�خ��رى غري
�إ�سرائيل يف هدوء وطم�أنينة ،ولهذا ال�سبب �أي�ضاً
ا�ضطرت قيادة الدولة يف �أواخ��ر الثمانينيات
ومطلع الت�سعينيات من القرن املا�ضي اىل ّ
غ�ض
الطرف عن جميء أ�ع��داد هائلة من غري اليهود
الذين ت�سربوا مع موجات الهجرة ،الوافدة من
دول االحت��اد ال�سوفياتي ال�سابق ،والذين تقدر
�أعدادهم بثلث العدد الكامل من الوافدين.
ويف ه��ذا ال�سياق ف���إن ط��رح �شعار «الدولة
اليهودية» ،وال�صراخ به ليالً ونهاراً� ،إمنا يعبرّ
بطريقة غري مبا�شرة عن الأزمة العميقة التي

تعي�شها �إ�سرائيل وتدفعها اىل �إعادة البحث عن
هويتها ،بل وع��ن م�برر وجودها ب��ال��ذات ،وهذا
ما ح��اول القادة الأمريكيون ب�شكل خا�ص منذ
ترومان وحتى بو�ش الإبن ،تغطيته والتخفيف
من حدة ت�أزمه ولكن من دون جدوى .ف�إ�سرائيل
التي كان من املفرت�ض ،وبعد �ستني عاماً على
وجودها� ،أن تتحول اىل «دولة اليهود» كما �أرادها
تيودور هرت�سل منذ امل�ؤمتر ال�صهيوين الأول
املنعقد يف بازل يف �سوي�سرا العام  ،1897مل
ت�ستطع حتى الآن ،على الرغم من كل االغراءات
والت�سهيالت ،من �أن جتتذب �أكرث من  ٪18فقط
من يهود العامل ،والأكرث خطورة يف هذه احلقيقة
لي�س توا�ضع هذه الن�سبة وحمدوديتها فح�سب،
و�إمن��ا ثباتها وع��دم ال��ق��درة على تطويرها �أو
زيادتها ،خ�صو�صاً على �ضوء وجود �أعرا�ض ت�آكل
حاد يف �أعداد اليهود املوجودين يف العامل ،ما
دفع بعالمِ االجتماع الفرن�سي  -اليهودي جورج
ف��ي��دم��ان اىل نحت م�صطلح «م���وت ال�شعب
اليهودي» تعبرياً عن هذا التطور ال�سلبي للو�ضع
االح�صائي ليهود العامل.
وق��د توقع ع��دد من الدميوغرافيني احتمال
فقدان اليهود يف العامل نحو مليوين ن�سمة من
عددهم احلايل يف غ�ضون العقدين املقبلني.
وك��ان �شمعون بريي�س من �أب��رز الذين نبهوا
خلطورة هذه الظاهرة حني ق��ال�« :إن امل�شكلة
الدميوغرافية  -امل�شكلة ال��ع��ددي��ة لل�شعب
اليهودي يف ع�صرنا  -هي م�شكلة م�صريية بكل
معنى الكلمة ،فال يهودية من دون يهود ،كما
و�أننا ن�شهد ظاهرة مزدوجة من انخفا�ض الروح
اليهودية لدى اليهود وتناق�ص عدد اليهود يف
العامل .فنحن مل نعد �أقل ال�شعوب عدداً فح�سب
بل �أي�ضاً �أكرثها تناق�صاً».
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ُت�س ّلم الأغلبية ال�ساحقة من الإ�سرائيليني
بواقع �ضرورة ا�ستمرار احتالل الأرا�ضي العربية
(فل�سطني��� ،س��وري��ا ،ل��ب��ن��ان )...حت��ت ذريعة
«اخل�شية من اليوم التايل» ،وبتعبري �آخر يقول
الإ�سرائيليون �إن ال�سبب العميق ال�ستمرار
االحتالل هو ادعاء الإح�سا�س العميق بالتع ّر�ض
للخطر .وهنا ندخل نحن و�إياهم يف جدلية عقيمة
كجدلية �أيهما قبل البي�ضة �أم الدجاجة� ،أي �أيهما
يف الأول اخلطر �أم االحتالل؟
هم يقولون �إن اخلطر هو الذي و ّلد االحتالل يف
العامني  1948و .1967ولكن �أي��ن ك��ان ه�ؤالء
الإ�سرائيليون قبل العام � ،1948أمل يكونوا يف
ال�شتات الأوروب��ي والعربي والرو�سي؟ وبالتايل
�ألي�س من املجدي واملنطقي القول �إن االحتالل
هو الذي ي�صنع اخلطر وي�ؤدي اىل تزايد العداء
لإ�سرائيل؟ كما �ألي�س من املجدي واملنطقي
ال��ق��ول �إن االح��ت�لال نف�سه ق��د حت��ول اىل خطر
وجودي جديد لأنه يزعزع التوازن الدميوغرايف
اخلا�ص ب�إ�سرائيل وينزع عنها �شرعيتها الدولية
و�صورتها الأخالقية والإن�سانية؟ وال�شواهد على
ذلك ال حت�صى يف كل من فل�سطني ولبنان ب�شكل
خا�ص.
لقد �أ�ضاف االحتالل وال يزال ي�ضيف ،يوماً بعد
يوم� ،أبعاداً جديدة ومتجددة للخطر؛ وعلى حمور
الزمن وتعاقب الأح��داث ،ال ميكن لأحد �أن ينكر
ب�أن االحتالل هو الذي يو ّلد اخلطر ،وهو الذي مي ّثل
املك ّون الأ�سا�سي لل�صراع امل�ستدام يف املنطقة.
على �أر�ضية االحتالل هذه ،ظهر اخلطر القومي
واخلطر الديني واخلطر احل�ضاري واالقت�صادي ثم
اخلطر اال�ستيطاين ،وما يرتبط به من نوازع
ح��ق ال��ع��ودة للم�شردين ال��ع��رب يف الأرا���ض��ي
الفل�سطينية وال�سورية واللبنانية .واحلل الأخالقي

امل��ط��روح على الإ�سرائيليني لإزال���ة هواج�س
الإح�سا�س باخلطر ،ه��و م��ب��د�أ :الأر����ض مقابل
ال�سالم .و�إذا كان االفرتا�ض الذي �ساد العام 2000
ب���أن ال�سالم ب��ات على مرمى حجر يف غ�ضون
لقاءات كامب ديفيد الثانية التي �ضمت الرئي�س
كلينتون ورئي�س الوزراء الإ�سرائيلي �إيهود باراك
ورئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية الراحل
يا�سر عرفات ،ف�إنه بعد ذلك العام ،وبعد تويل
�شارون ال�سلطة ،اختفى ال�سالم كلياً مع اختفاء
الأمل ب�إن�شاء دولة فل�سطينية م�ستقلة وكاملة
الأو���ص��اف ال�شرعية والقانونية ،على �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
يف املقابل ا�ضطرت �إ�سرائيل مرغمة اىل
االن�سحاب من الق�سم الأك�بر من �أرا�ضي لبنان
اجلنوبية ،كما وا�ضطرت مرغمة اىل االن�سحاب
من قطاع غزة وبع�ض �أرا�ضي ال�ضفة الغربية،
ولكنها يف الوقت نف�سه غرقت يف جدلية كون
االن�سحاب� ،أو حتى �إع��ادة االنت�شار� ،إمن��ا متثل
�ضعفاً وال�ضعف يو ّلد املزيد من املخاطر ،لأنه
ي�ؤدي ب�شكل خا�ص اىل تعاظم الدوافع الدينية
ملحو دولة �إ�سرائيل من الوجود ،اىل جانب �إنعا�ش
الدوافع القومية املتهالكة لت�ستعيد وجودها
و�أنفا�سها و�شعاراتها .وبتعبري �آخر يرى القادة
الإ�سرائيليون �أن حتجيم االحتالل �إمنا ي�ؤدي اىل
مفاقمة املخاطر واىل فو�ضى وع��دم ا�ستقرار
و�صراع حمتدم بني ال�شرعيات املتناق�ضة.
وهنا تربز املفارقة ال�صعبة ما بني خطر املوت
الكامن يف �سرطان االحتالل مقابل اخلطر الوجودي
الكامن يف العملية اجلراحية الالزمة لإزالة التورم
ال�سرطاين .لقد جاءت «خطة الف�صل» املتداولة
منذ �أيام رابني ثم باراك ثم �شارون ثم �أوملرت،
لت�شكل رداً بديالً على خريطة الطريق الدولية

االحتالل هو الذي
ي�صنع اخلطر
وي�ؤدي اىل تزايد العداء لإ�سرائيل
وينزع عنها �شرعيتها
الرباعية ،كما وجاءت كرد على مع�ضلة اجلدلية
القائمة بني االحتالل واخلطر.
وه��ي م��ن زاوي���ة �أخ���رى �أي�ضاً ج��اءت لت�شكل
خطوة حمدودة ومدرو�سة لإنهاء بع�ض االحتالل
يف مقابل احل�صول على �إنهاء بع�ض املخاطر،
خ�صو�صاً و�إن �إنهاء االحتالل عرب ت�سوية نهائية
مفرت�ضة هو �أمر م�ستحيل بل وغري مرغوب فيه
�إ�سرائيلياً من الأ�سا�س.
وبالتايل فالو�ضع الإنتقايل هو املخرج الوحيد
املتوافر وامل��رغ��وب فيه مل��ا يحمله معه من
تقلي�ص العبء الدميوغرايف وال�سيا�سي والأمني
الذي يوجده االحتالل الوا�سع النطاق.
والف�صل الذي بد�أ يف لبنان منذ العام 1983
ومل ينته بعد يف لبنان وفل�سطني ،قد تك ّر�س
لدى القيادات الإ�سرائيلية وال�صهيونية كحقيقة
�سيا�سية ال غنى عنها ،ولكن ب�شرط �أالّ تتغلب
قيمة ال�سيادة العربية على الأر�ض العربية على
قيمة الوجود الإ�سرائيلي الآمن والدائم بالذات.
لقد �أ�شار ان�سحاب �إ�سرائيل من طرف واحد من
الق�سم الأكرب من جنوب لبنان العام  2000اىل
�أهمية احل��دود الدولية املعرتف بها ،واىل قوة
ال�سور غري املرئي لل�شرعية الدولية.
ويف فل�سطني ي��رى ال��ك��ث�يرون م��ن القادة
الإ�سرائيليني �أنه ال بد من �إيجاد �سور مماثل،
ولي�س اجل���دار الفا�صل ه��و ال��ذي �سوف مينع
�إط�لاق قذائف على م�ستعمرة كفار �سابا وال
العراقيل الإ�سمنتية ال�ضخمة هي التي �ستمنع
الق�سام على م�ستعمرة �سديروت ،ولكن
هجمات ّ
فقط �سور من ال�شرعية الدولية ،علماً �أن احلدود
الوحيدة املعرتف بها من ال�شرعية الدولية،
يف ال�ساحة الفل�سطينية ،ه��ي ح��دود الرابع
من حزيران العام  .1967وهنا تعود املفارقة

االحتالل حت ّول
اىل خطر وجودي لأنه
يزعزع التوازن الدميوغرايف
اخلا�ص ب�إ�سرائيل

الإ�سرائيلية والدائرة املغلقة لتفر�ض نف�سها من
جديد على ال�ساحة الفل�سطينية ،حيث �أن احلدود
التي تتيح لإ�سرائيل احلياة ،بح�سب زعمها ،هي
حدود غري �شرعية ،واحلدود ال�شرعية ال تتيح لها
احلياة .واحلل لدى �إ�سرائيل هو �أن ت�سلك �سلوك
النعامة فتدفن ر�أ�سها يف الرمال وتتنا�سى ما
�صنعته �أياديها من ظلم وقهر واحتالل وجتاوز
للأعراف والقوانني .وبالتايل لن يكون هناك،
واىل �أج��ل غري م�سمى ،خط �أزرق يف ال�ضفة
الغربية .كما ولن يكون هناك اع�تراف ر�سمي
من الأمم املتحدة بانتهاء االحتالل .ولهذا ف�إن
�إ�سرائيل اليوم ،وبعد جتربتي فل�سطني ولبنان
الفا�شلتني ،تعي�ش حالة ت�س ُّيب على م�ستوى
القيادة وامل�شروع ،وتعي�ش حالة �ضياع وانعدام
قرار يف حتديد الهدف ووجهة ال�سري اخلا�صة بها
للم�ستقبل.
ولهذا ال�سبب يعرتف �آيف �إيتام ،زعيم حزب
امل��ف��دال ،القومي الديني ال�صهيوين ،ب�أن
ا�سرائيل هي املكان الأقل مالءمة من بني دول
ال��ع��امل بالن�سبة اىل ال��ي��ه��ودي ال��ذي يتطلع
للعي�ش يف مكان �آمن ،يف حني �أن هناك ماليني
اليهود والذين يعي�شون يف �أماكن أ�خ��رى غري
�إ�سرائيل يف هدوء وطم�أنينة ،ولهذا ال�سبب �أي�ضاً
ا�ضطرت قيادة الدولة يف �أواخ��ر الثمانينيات
ومطلع الت�سعينيات من القرن املا�ضي اىل ّ
غ�ض
الطرف عن جميء أ�ع��داد هائلة من غري اليهود
الذين ت�سربوا مع موجات الهجرة ،الوافدة من
دول االحت��اد ال�سوفياتي ال�سابق ،والذين تقدر
�أعدادهم بثلث العدد الكامل من الوافدين.
ويف ه��ذا ال�سياق ف���إن ط��رح �شعار «الدولة
اليهودية» ،وال�صراخ به ليالً ونهاراً� ،إمنا يعبرّ
بطريقة غري مبا�شرة عن الأزمة العميقة التي

تعي�شها �إ�سرائيل وتدفعها اىل �إعادة البحث عن
هويتها ،بل وع��ن م�برر وجودها ب��ال��ذات ،وهذا
ما ح��اول القادة الأمريكيون ب�شكل خا�ص منذ
ترومان وحتى بو�ش الإبن ،تغطيته والتخفيف
من حدة ت�أزمه ولكن من دون جدوى .ف�إ�سرائيل
التي كان من املفرت�ض ،وبعد �ستني عاماً على
وجودها� ،أن تتحول اىل «دولة اليهود» كما �أرادها
تيودور هرت�سل منذ امل�ؤمتر ال�صهيوين الأول
املنعقد يف بازل يف �سوي�سرا العام  ،1897مل
ت�ستطع حتى الآن ،على الرغم من كل االغراءات
والت�سهيالت ،من �أن جتتذب �أكرث من  ٪18فقط
من يهود العامل ،والأكرث خطورة يف هذه احلقيقة
لي�س توا�ضع هذه الن�سبة وحمدوديتها فح�سب،
و�إمن��ا ثباتها وع��دم ال��ق��درة على تطويرها �أو
زيادتها ،خ�صو�صاً على �ضوء وجود �أعرا�ض ت�آكل
حاد يف �أعداد اليهود املوجودين يف العامل ،ما
دفع بعالمِ االجتماع الفرن�سي  -اليهودي جورج
ف��ي��دم��ان اىل نحت م�صطلح «م���وت ال�شعب
اليهودي» تعبرياً عن هذا التطور ال�سلبي للو�ضع
االح�صائي ليهود العامل.
وق��د توقع ع��دد من الدميوغرافيني احتمال
فقدان اليهود يف العامل نحو مليوين ن�سمة من
عددهم احلايل يف غ�ضون العقدين املقبلني.
وك��ان �شمعون بريي�س من �أب��رز الذين نبهوا
خلطورة هذه الظاهرة حني ق��ال�« :إن امل�شكلة
الدميوغرافية  -امل�شكلة ال��ع��ددي��ة لل�شعب
اليهودي يف ع�صرنا  -هي م�شكلة م�صريية بكل
معنى الكلمة ،فال يهودية من دون يهود ،كما
و�أننا ن�شهد ظاهرة مزدوجة من انخفا�ض الروح
اليهودية لدى اليهود وتناق�ص عدد اليهود يف
العامل .فنحن مل نعد �أقل ال�شعوب عدداً فح�سب
بل �أي�ضاً �أكرثها تناق�صاً».

اجلي�ش  -العدد رقم 270/269

85

ت�رشين /2كانون1

�إعداد:
العميد املتقاعد د� .أحمد َعلوّ

�أزمة دارفور

درا�سات و�أبحاث

بني «حانا» ال�صراع الداخلي على ال�سلطة والرثوة واملاء ،و«مانا» ال�صراع الدويل
على املوارد والطاقة والهيمنة� ،ضاع �شعب دارفور بني م�شرد �أو قتيل� ،أو الجئ
جائع ،ورمبا قد ي�ضيع ال�سودان الدولة كما نعرفها اليوم� ،إذا ا�ستمر هذا ال�صراع!

لعبة
امل�صالح الدولية

كردفان �شرقاً ،وت�شكل واليتا بحر الغزال ال�شمالية
والغربية حدوده اجلنوبية.
م�ساحة الإقليم الوا�سعة و�شكله الطوالين ،جعال
منه منطقة متنوعة املناخات والرتبة ،وبالتايل
تتنوع �أ�سباب املعا�ش واالقت�صاد ،فال�شمال �شبه
�صحراوي� ،أمطاره قليلة تكفي للرعي ولي�س
للزراعة� .أما املنطقة الو�سطى ،وفيها جبل «م ّرة»
ف�أمطارها معتدلة وتكفي للزراعة واال�ستقرار.
واملنطقة اجلنوبية هي عبارة عن �سهل طيني
غني بالأ�شجار الكثيفة واملياه لقربه من خط
اال�ستواء.
وجبال م ّرة (ارتفاعها حواىل 3000م) ،متتاز
مبناخ متو�سطي وعلى �سفوحها الغربية حيث
تتوافر م�صادر دائمة للمياه �أقامت قبائل «الفور»
وا�ستقرت ،و�أعطت �إ�سمها للإقليم باعتبارها �أكرب
قبائل املنطقة.

بني اجلغرافيا والدميوغرافيا والتاريخ
يقع �إقليم دارفور يف اجلهة الغربية الو�سطى
وال�شمالية من دولة ال�سودان العربية.
تبلغ م�ساحة الإقليم حواىل � 510آالف كلم،2
�أي ما يوازي  1/5م�ساحة ال�سودان البالغة �أكرث
من  2.5مليون كلم( 2وهي �أكرب دولة عربية
و�أفريقية من حيث امل�ساحة).
يبلغ عدد �سكان ال�سودان حواىل  35مليون
ن�سمة ،ي�شكل �سكان �إقليم دارفور نحو خم�سهم
(�سبعة ماليني ن�سمة تقريباً).
ُق ِّ�سم الإقليم �إدارياً من قبل ال�سلطة ال�سودانية
العام  1994اىل  3واليات هي� :شمال دارفور،
وعا�صمتها «الفا�شر» ،ووالية غرب دارفور،
وعا�صمتها «اجلنينة» ،و�أخرياً والية جنوب دارفور،
وعا�صمتها «نياال» .وي�شبه الإقليم م�ستطيالً يزيد
�أق�صى طوله عن  1000كلم من ال�شمال اىل
اجلنوب ،و�أق�صى عر�ض له ،يزيد عن  500كلم
دميوغرافيا الإقليم:
من ال�شرق اىل الغرب ,وهو يقع على حدود كل
تركيب ال�سكان وتنوعهم الإتني
من :ليبيا من جهة ال�شمال الغربي ،جمهورية
ت�شاد من الغرب ،جمهورية �أفريقيا الو�سطى من الالفت تعدد الأعراق والإتنيات واللغات يف
من جهة اجلنوب الغربي� ،أما من جهة الداخل دارفور ( 14لغة) ،ويجمع بع�ض امل�ؤرخني العرب
ال�سوداين فتحده الوالية ال�شمالية �شماالً ووالية والأجانب على �أن الإقليم كان موطناً للعديد من
القبائل الأفريقية .ومع مرور الزمن ا�ستقرت
فيه جمموعات من ال�ساميني واحلاميني ،جا�ؤوا
من ال�شمال وال�شرق ،والغرب بحثاً عن املراعي
لقطعانهم ،ولال�ستقرار ال�سيا�سي الن�سبي ،وقد
ا�ستمرت هذه الهجرات حتى القرن الثالث ع�شر
امليالدي ،وكان ه�ؤالء النازحني من العرب والرببر،
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وقد جا�ؤوا من جنوب ال�صحراء الكربى وغرب
افريقيا عرب طريق القوافل التي ت�صل الإقليم
مبنطقة بحرية ت�شاد ونهر النيجر ،وعرب طريق
�آخر من ال�شرق من طرابل�س الغرب وم�صر .كما
انتقل الكثري من القبائل العربية بعيد فتح م�صر
يف منت�صف القرن ال�سابع امليالدي وا�ستقرت يف
هذا االقليم ،خالل فرتات زمنية الحقة.
ي�شكل �سكان الإقليم اليوم مزيجاً من العرب
والأفارقة والرببر ويزيد عددهم على �ستة ماليني
ن�سمة يتوزعون على  86قبيلة ،وهذه القبائل
ت�صاهرت وتعاي�شت منذ �أكرث من �ألف وثالثماية
�سنة.
�أهم قبائل الإقليم هي :الفور ،بنو هلبة ،التنجر،
الربتي ،الزغاوة ،الهباينة ،امل�ساليت ،التعاي�شة،
ِالقمر ،امليدوب ،الرزيقات ،بنو ح�سني ،العريقات،
املحاميد ،من�صور ،الهوارة ،املراريت ،الداجو،
التاما ،الربحق ،الفالتة ،الزيادية ،املاهرية...
وميكن ت�صنيف هذه القبائل اىل جمموعات ثالث
على الرغم من التداخل املوجود يف ما بينها:
�أ -جمموعات �إثنية ذات منط حياتي م�ستقر
مثل الفور وامل�ساليت واملعاليا والتنجور ،وهي
ذات �أ�صول «غري عربية».
ب -جمموعات �إثنية ذات منط حياتي بدوي

و�شبه بدوي مثل :الزغوة
والقريات
وامليدوب
وامل�سريية.
ج -جمموعات �إثنية ذات
منط حياة يعتمد على الرعي و�أغلبها
من �أ�صول عربية ،وهي تعتمد على رعي
الإبل (الإبالة) ،ومنها قبائل الزيادية
والعريقات واملاهرية ،وفئة �أخرى تعتمد
على رعي الأبقار (وت�سمى الب ّقارة)
ومنها قبائل الرزيقات واملعريية
والهبانية والتعاي�شة وبنو هلبة.
ومن املالحظ وجود القبائل امل�شرتكة
بني دارفور وت�شاد ،و�أفريقيا الو�سطى
وليبيا ،نظراً اىل عدم وجود حدود
أرا�ض منب�سطة
معقدة بينها ،بل هي � ٍ
ومفتوحة ،وال وجود ملوانع طبيعية
تعيق ان�سياب حركة النا�س من الإقليم
واليه ،كما ميكن مالحظة �أن جميع قبائل
دارفور تدين باال�سالم ،وهذا �ش ّكل حافزاً
مهماً للتعاي�ش والتفاعل والتمازج
االجتماعي بني هذا الكم الهائل من
القبائل املتباينة من النواحي العرقية،
وق ّلل اىل احلد الأدنى م�س�ألة الفوارق،
�أو االعتداد بالأعراق ،واحل�سا�سية جتاه
الآخر ،وذلك من خالل التزاوج وامل�صاهرة،
والثقافة امل�شرتكة ،كما �أ�سهم و�ساعد يف بناء
�سلطنة دارفور منذ القرن اخلام�س ع�شر ،وقد
حكمت �أ�سرة «الكريا» القوية الإقليم �أكرث من 443
�سنة ،وكان �آخر حكامها ال�سلطان علي دينار الذي
�ساند «املهدي» يف ثورته� ،ضد االنكليز ،وملا هزم

املهدي الذ علي دينار بعا�صمة �أ�سالفه يف دارفور
و�أعلن ا�ستقالل دولته اىل �أن ُقتل العام ،1916
وبذلك خ�ضعت دارفور ل�سلطة احلكم الثنائي
امل�صري  -االنكليزي ،يف عهد وجنت با�شا حاكم
عام ال�سودان.
�أ�صول الأزمة جيو�سيا�سية ()Géopolitique

فوق �أر�ضها ،وما تختزنه هذه الأر�ض من ثروات
(برتول� ،أورانيوم ،حديد) ،وما يحيط بها من �أجواء
ومناخات طبيعية خمتلفة ومن دول وكيانات .كما
�أن تفاعل هذه املعطيات ،منذ عقود� ،أدى اىل
حالة ميكن تو�صيفها بالأزمة« ،وذلك القرتابها من
حدود خروج الأمور عن نطاق التحكم وال�سيطرة».

يكمن اجلزء الأ�سا�س من مكونات �أزمة دارفور
يف جغرافيتها ،مبا يعني ذلك من �أبعاد :ما يجري
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�أزمة دارفور
وعلى الرغم من وجود نزاعات خمتلفة وقدمية
يف تاريخ هذا الإقليم� ،إالّ �أن العوامل املختلفة
واملتداخلة حديثاً �أ�سهمت يف خلق البيئة
املتوترة وال�صاحلة لن�شوء ال�صراعات والنزاعات،
وهي التي �أدت بامل�شكلة اىل االنفجار واخلروج
عن ال�سيطرة ،كما هي احلال الآن ،فما هي هذه
العوامل والأ�سباب؟
�أ�سباب الأزمة
يعترب البع�ض �أن �أحداث دارفور تعود اىل
�سبب رئي�س هو التنمية ب�أبعادها ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية� .إال �أنه ميكن �إيجاز
مكونات الأزمة بعوامل و�أ�سباب داخلية ،و�أخرى
خارجية كما ي�أتي:
• الأ�سباب الداخلية:
وتق�سم اىل قم�سني ،الأول جغرايف ودميوغرايف
والثاين �سيا�سي و�أمني.
�أ  -البيئة اجلغرافية وال�سكان والطبيعة:
عر�ضنا �سابقاً لطبيعة الإقليم اجلغرافية ،وتوزع
القبائل املختلفة فوقه ،ولطبيعة اكت�سابها
معا�شها وحياتها االقت�صادية وكيف تت�أثر بالبيئة
واملناخ ،وخ�صو�صاً هطول الأمطار.
ويرى بع�ض الباحثني �أن هناك عالقة جدلية،
تبادلية بني معدالت هبوط الأمطار والنزاعات
القبلية ،ذلك �أن الزراعة والرعي هما امل�صطلحان
الأ�سا�سيان اللذان تدور حولهما الن�شاطات
االقت�صادية ملعظم �سكان �إقليم دارفور .وقد
كان هذا الإقليم عر�ضة ملوجات اجلفاف والت�ص ّحر
املتعاقبة التي �ضربت �أنحاء وا�سعة من القارة
الأفريقية ،والتي جنم عنها اختالالت عميقة
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�أثرت على البيئة املحلية .فقد ا�ضطر الرعاة اىل
الرتحال بعيداً عن مناطقهم ،واملناطق الأخرى
التي كانوا يرتادونها يف املا�ضي ،اىل مناطق
جديدة بحثاً عن املاء والكلأ وهذا ما دفعهم اىل
دخول مناطق القبائل الأخرى التي تزاول الزراعة،
ما �أدى اىل وقوع احتكاكات ،تطورت احياناً اىل
عداوات ومعارك طاحنة �أزهق فيها الكثري من
الأرواح ،و�سالت فيها الدماء ،وخ�صو�صاً يف الفرتة
املمتدة من العام  1982وحتى اليوم .كما �أدى
هذا الو�ضع اىل تف�شي ظاهرة ال�سطو امل�سلح
والنهب وقطاع الطرق ما �شكل �صداماً م�ستمراً
بني احلكومات الوالئية (حكومة الوالية) واحلكومة
املركزية يف اخلرطوم .ومن هذه الظاهرة الأخرية
خرجت جماعة «اجلنجويد».
اجلنجويد ،ويطلق عليهم يف اللغة الدارفورية
الدارجة «اجلنجويت» ،ويف حقيقة الأمر ،هذا
الإ�سم ا�صطالح حملي لتو�صيف اجلماعات امل�سلحة
اجل ّوالة يف �أنحاء دارفور على ظهور اخليل واجلمال،
وتنتمي اىل القبائل العربية ،والأفريقية �أي�ضاً،
ومتار�س النهب والقتل ،ولي�س لها تنظيم
�سيا�سي معروف� ،أو قائد يقودها جميعاً� ،أو قبيلة
حتت�ضنها ،و�أ�صل الكلمة هو ِ«ج ٌّن جاء على جواد»
وبع�ضهم يقول �إنه ِ«ج ٌن جاء على جواد �أو جمل
ويحمل جيم تري» ( = G3بندقية �أملانية)� ،أو
«م�ؤخراً كال�شينكوف �صيني ...وي�ستخدمون القوة
وروح ال�شر (اجلن) لتحقيق �أهدافهم».
ب  -الأ�سباب والعوامل ال�سيا�سية والأمنية:
�أدى �سوء تقا�سم ال�سلطة يف ال�سودان ما بعد
اال�ستقالل العام  ،1956وتوزيع املنا�صب يف
الدولة ،اىل االجحاف بحق �إقليم دارفور كما ر�أى
ممثلوه ،وقد كان لهم �إ�سهام كبري يف �إجناز
اال�ستقالل ،من خالل حزب الأمة الذي يقوده
ال�صادق املهدي ،والذي تعترب دارفور قاعدة
قوته ال�سيا�سية ،ومنذ �ستينيات القرن املا�ضي
بد�أت املطالبة ب�إعطاء دارفور حقها يف التنمية

والعدالة يف توزيع الرثوة ،ولكن عدم
اال�ستجابة الكافية من احلكومة املركزية لهذه
املطالب وتهمي�ش الإقليم ،و�إبقاءه رازحاً حتت
نري التخلف �أ�سهما يف ت�أجيج م�شاعر النقمة
والرغبة يف التمرد ،كذلك �أ�سهمت �سلطة الرئي�س
جعفر النمريي بعد انقالب  ،1969ونفي ال�صادق
املهدي ،يف ت�أليب �أبناء الإقليم �ضد ال�سلطة
املركزية ،وزاد يف م�شاعر العداء بداية التمييز
بني �سكان الإقليم من عرب و�أفارقة �أو بني
«عرب» و«زرقة» (الزرقة = ال�سود = العبيد)،
وفق الت�سمية ال�سودانية ،يف ال�سيا�سة وال�سلطة
والتنمية.
كما �أن ليبيا املعادية للواليات املتحدة يف
ذلك الوقت دعمت و�سلحت بع�ض قبائل دارفور
(الب ّقارة) .ويعترب ال�سالح املنت�شر يف دارفور
بكرثة ثمرة احلرب الأهلية يف ت�شاد املجاورة
ويف �أفريقيا الو�سطى والكونغو واحلرب الليبية
الت�شادية ،حيث كان املحاربون يدخلون اىل دارفور
لالحتماء� ،أو الإنطالق منها ،وقد ترافق كل هذا مع
موجة اجلفاف والت�ص ّحر التي �ضربت املنطقة.
من جهتها �أ�سهمت احلكومة ال�سودانية يف
�ضخ ال�سالح يف املنطقة وت�سليح بع�ض القبائل
بهدف منع متمردي حركة حترير ال�سودان التي
كان يتزعمها العقيد جون قرنق يف اجلنوب ،من
التغلغل يف الإقليم وحتري�ض القبائل الأفريقية
�ضد �سلطة احلكومة املركزية� ،أوالً ،ثم حلماية
ال�سكان �ضد النهب وال�سرقات التي عمت الإقليم،
كما م ّر معنا( ،خ�صو�صاً ظاهرة اجلنجويد) ،ثانياً.
�إذاً ،وباخت�صار� ،إن متركز ال�سلطة والرثوة واملنافع
يف املركز وتهمي�ش الأطراف ،و�سوء توزيع الرثوة

�أزمة دارفور
والإنفاق على التنمية املتوازنة ،والتمييز يف
تعامل ال�سلطة مع الإثنيات املختلفة والأحزاب
ال�سيا�سية واال�ستئثار بال�سلطة �أ�سهمت يف
جتميع مكونات االزمة و�ساعدت يف انفجارها يف
ما بعد (�آذار .)2003
• الأ�سباب والعوامل اخلارجية:
مثلت العوامل اخلارجية ،البعد الأكرث خطورة
يف تفاقم �أزمة دارفور وترتبط هذه العوامل،
ب�أطماع القوى الكربى يف العامل وطموحاتها
اجليو�سرتاتيجية ،وال�صراع الدويل على الرثوة
والنفوذ واملوارد ،خ�صو�صاً �إذا عرفنا �أن �إقليم دارفور
يتمتع برثوات �ضخمة ومتنوعة �أهمها :ثروة
حيوانية ،ال�صمغ العربي ،ال�سم�سم ،الكركديه...
كذلك ثروة معدنية هائلة :احلديد النقي ،٪80
النحا�س ،البرتول و�أخرياً اليورانيوم (احلافز الأكرب
لل�صراعات الدولية املعا�صرة ،والتناف�س على
الطاقة النووية ،و�أي�ضاً الأ�سلحة النووية).
كذلك ،ميتاز الإقليم مبوقع جيو�سرتاتيجي مهم
كونه ي�شكل منطقة عازلة بني النفوذ الفرن�سي،
والنفوذ االنكلو�سك�سوين ،اللذين يتقا�سمان القارة
الأفريقية منذ القرن التا�سع ع�شر ويت�سابقان
لل�سيطرة على هذا الإقليم ،باال�ضافة اىل العبني
جدد كال�صني والهند.
لذلك وب�سبب هذه املميزات واخل�صائ�ص
للإقليم ،فقد �أ�سهمت اهتمامات الدول الكربى يف
حتويل الإقليم اىل �ساحة �صراع دويل ،ي�شهد على
ذلك اال�ستنفار العاملي والإقليمي والهجمة الكربى
يف االعالم والدبلوما�سية ،وتدفق املال وال�سالح،
وقرارات الأمم املتحدة ،ب�شكل غري م�سبوق يف
�أمكنة �أخرى من العامل ويف �أزمات مت�شابهة،

لدرجة �أن احلزبني
اجلمهوري والدميقراطي يف الواليت املتحدة
( )2004حاوال ا�ستغالل �أزمة دارفور وتوظيفها
لك�سب �أ�صوات الأمريكيني ال�سود الذين ُ�ص ِّورت
لهم الأحداث على �أنها �صراع بني القبائل العربية
املدعومة من احلكومة مع القبائل الأفريقية
ال�سوداء .وهذا ما دفع بالكونغر�س الأمريكي اىل
�إ�صدار قرار ي�صف فيه �أحداث دارفور بعمليات
�إبادة جماعية ( ،)Genocideوكذلك مطالبة
كتلة ال�سود يف الكونغر�س الرئي�س بو�ش بالعمل
ال�ست�صدار قرار من جمل�س الأمن لتكوين قوة
متعددة اجلن�سيات لوقف ما اعتربوه فظاعات
ترتكب �ضد املدنيني الأفارقة ،كما �شاركت و�سائل
الإعالم الأمريكية وبع�ض اجلمعيات الإن�سانية يف
هذه احلملة ،وبالفعل فقد �أ�صدر جمل�س الأمن
�أكرث من �أربعة قرارات تتعلق بدارفور وال�سودان
منذ منت�صف العام  2004ومنت�صف .2006
وراوحت بني الدعم الإن�ساين و�إر�سال قوات من
الأمم املتحدة لوقف احلرب يف الإقليم .وبني
مد التناف�س الدويل على ال�سودان و َجزر احلكومة
الفيدرالية يف اخلرطوم ،يتفاقم ال�صراع وينذر
بعواقب وخيمة قد تهدد م�صري ال�سودان برمته.
ماذا يف اال�ستنتاج؟
يرى البع�ض �أن ال�صراع يف دارفور ،هو �صراع
بني عرب و�أفارقة ،كما يظهر ولكن هذه الر�ؤية
تنق�صها الدقة ،ذلك �أنه ّمت توظيف هذا البعد
الثقايف جيداً ،يف �صراع ا�سرتاتيجي دويل،
قطباه :الواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا ،وقد
ّمت ج ّر املجتمع الدويل (الأمم املتحدة) اليه.
فبعد اتفاق احلكومة ال�سودانية مع حركة التمرد
يف اجلنوب (اتفاق نيفا�شا) ،رفعت املناطق
الأخرى يف ال�سودان �صوتها و�سالحها من �أجل
حتقيق مطالبها للم�ساواة باملركز (اخلرطوم).

وهنا التقت مطالب الأقاليم الطرفية املهم�شة
اقت�صادياً و�سيا�سياً ،مع املطامع الدولية يف
منطقة دات موارد غنية كامنة ،وخ�صو�صاً البرتول
واليورانيوم� ،إ�ضافة للموقع املتميز .كما �أن
احلكومة املركزية �ساعدت ب�سيا�ساتها املرتبكة
يف تدهور الأو�ضاع يف دارفور ،وعجزها عن
مواجهة احلملة الإعالمية ،التي جعلت من هذه
الأزمة �ش�أناً داخلياً يف ال�سيا�سة الأمريكية وبع�ض
دول �أوروبا (�أملانيا ،هولندا) وخ�صو�صاً فرن�سا وال
نن�سى ال�صني و�إيران والهند.
املراجع:
 -1ال�سيا�سة الدولية ،دورية علمية ت�صدر عن
دار الأهرام  -م�صر .الأعداد بني  157حتى 167
(.)2007 - 2004
� -2ش�ؤون عربية :ف�صلية  -ت�صدر عن الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية عدد  - 129ربيع
 .2007مطابع اجلامعة يف القاهرة .جمهورية
م�صر العربية.
 -3املجلة العربية للعلوم ال�سيا�سية :دورية
حمكمة .ت�صدر عن مركز درا�سات الوحدة العربية
 بريوت  -العدد  - 14ربيع .2007 4- Le Monde DiplomatiqueMensuelle Française. Paris - France
- Mars 2007.
5- WWW.Wikipedia.org/wiki/
History-of-Darfur.
6- WWW.Wikipedia.org/wiki/
Darfur conflict.
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ت�رشين /2كانون1

�إقت�صاد ومال
�إعداد:
تريز من�صور
املعاون روميو مو�سى

اليوم الأول من العام � ،2008سيكون موعد الإ�ستحقاق
ال�صعب واحلا�سم بالن�سبة �إىل القطاع امل�صريف� ،إذ
يبد�أ تطبيق اتفاقية «بازل »2-الدولية ،حول كفاية
ر�أ�س املال.
ومب��ا �أن لبنان معروف كبلد م�ستورد لر�ؤو�س
الأموال ،ويحتاج �إىل امل�ساعدات والقرو�ض ،فقد ر�أى
امل�س�ؤولون يف ال�سيا�سة املالية والنقدية� ،ضرورة �أن
يظهر ب�أف�ضل �صورة الئقة ،من خالل اعتماد �أكرث
الأنظمة تطوراً يف العامل.
�سجّ ل لبنان لغاية الآن ،ب�سلطاته النقدية
والرقابية ،وبالتعاون مع القطاع

امل�صريف ،خطوات متقدمة على طريق اال�ستعداد
لتطبيق ه��ذه الإتفاقية الدولية .لكن ما هي
«بازل ،»2-وما هي �أهميتها بالن�سبة �إىل امل�صارف
والإقت�صاد يف لبنان و�إىل �أي مدى باتت امل�صارف
جاهزة لتطبيقها؟ �أ�سئلة عديدة حملتها جملة
«اجلي�ش» �إىل ع�ضو جلنة الرقابة على امل�صارف
الدكتور �أمني عواد (ع�ضو الهيئة امل�صرفية العليا
(حمكمة امل�صارف) ،املكلف �إدارة فريق العمل
ملتابعة تطبيق «ب���ازل »2-يف لبنان ،وممثل
جمعية امل�صارف لدى م�صرف لبنان ،فكان معه
احلوار الآتي.

«بازل »2-تط ّبق يف لبنان
�أوائل العام 2008
�أهمية تطبيق االتفاقية
• ما هي �إتفاقية «بازل »2-و�أين تكمن
�أهمية تطبيقها يف القطاع امل�صريف
اللبناين؟
 جاءت �إتفاقية «بازل »2-لتطور ما ّمت تطبيقهيف اتفاقية «بازل� ،»1-إذ تبينّ يف �أثناء التطبيق
�أن هناك نواق�ص عديدة .وهكذا ج��اءت «ب��ازل-
 »2لتدخل تعديالت على �سابقتها «بازل »1-مبا
يتنا�سب مع العمل امل�صريف احلديث واملتطور
واملتنوع .هذه الإتفاقية غري ملزمة لكن البلد
الذي ال يطبقها ينظر �إليه ،من ناحية العالقات
املالية وامل�صرفية ،كبلد متخ ّلف ،وعر�ضة ملخاطر
كبرية ،وبالتايل ميكن �أن تفر�ض عليه �شروط
مالية عالية جداً.
وهكذا ف�إذا مل يطبق لبنان «بازل� »2-سوف تكون
كلفة امل�ساعدات (على �شكل قرو�ض) التي �سوف
ت�أتي �إىل لبنان عالية جداً ،و�ستكون �أ�سواقه املالية
وامل�صرفية عر�ضة ملخاطر �أك�بر ،كما أ�ن��ه �سوف
يخ�سر فر�صة ا�ستقطاب االموال ب�أحجام كبرية ،كما
هو احلال القائم (نحو  4-2مليارات دوالر �سنوياً)،
وفق �إح�صاءات ال�سنوات الأخرية .هذه الأموال تغذي
بطريقة غري مبا�شرة الإقت�صاد الوطني والدولة
اللبنانية ،باعتبار �أن امل�صارف اللبنانية مت ّول
العجز يف الدولة .كما ت�ساهم يف تعزيز اال�ستثمار

القطاع
امل�صريف جاهز لال�ستحقاق
و�إ�ستقطاب الر�ساميل ،ب�أ�سعار فائدة معقولة.
و�أ�ضاف مو�ضحاً :تكمل بنود «بازل »2-ما بد�أته
«بازل ،»1-حيث �أنها فر�ضت مثالً �شروطاً معينة
يف ما خ�ص املالءة لتغطية خماطر الت�سليف ،وهي
املخاطر الأكرب التي يتعر�ض لها �أي م�صرف.
وبنا ًء على الدرا�سات الإح�صائية التي �أجرتها جلنة
بازل ،و�ضعت �شروطاً جديدة يف هذا الإطار ،على
كل م�صرف مبوجبها ت�أمني ما يوازي  8يف املئة
من جمموع ت�سليفاته املثقلة.
• ما املق�صود بالت�سليفات املثقلة؟
 هي ت�سليفات لها خماطر حمددة .مثالً ،عندماي�س ّلف البنك �شخ�صاً ما مقابل وديعة ،ف�إن التثقيل
يكون �صفراً ،باعتبار �أن البنك ي�أخذ الوديعة مقابل
الت�سليف� .أما �إذا ا�ستدان �آخر ،وو�ضع رهناً عقارياً
مقابل الدين ،ف�إن امل�صرف يلج أ� يف حال التخ ّلف
عن الت�سديد �إىل بيع العقار يف املزاد العلني،
ويع ّو�ض بذلك بن�سبة  50يف املئة من املبلغ،

هنا تبلغ ن�سبة التثقيل  50يف املئة.
وا�ضاف قائالً« :بازل »2-تعترب �أن هذا ال�شرط غري
كاف ،فامل�صارف لي�ست معر�ضة ملخاطر الت�سليف
ٍ
فح�سب ،ولكنها معر�ضة �أي�ضاً ملخاطر ال�سوق
املالية ،حيث يغيب احياناً التناغم بني الودائع
والت�سليفات .وهذا يعني �أن امل�صرف يعمد �إىل
�أخذ الودائع الق�صرية وتوظيفها لآجال طويلة ،الأمر
الذي قد ينجم عنه حاجة امل�صرف �إىل ال�سيولة،
وهنا تربز م�شكلة م�لاءة .وقد ي�ضطر امل�صرف
يف هذه احلالة �إىل الإ�ستدانة من م�صرف �آخر �أو
ما ي�سمى بـ « ،»Interbankوهي عملية مكلفة
للم�صرف.
وازاء ذلك� ،شددت «بازل »2-على �ضرورة توفري
�أموال احتياطية خا�صة ،للمخاطر الناجمة عن وجود
تباين بني الودائع الق�صرية الأج��ل والت�سليفات
الطويلة الأجل.
�إىل ذلك رك ّزت «بازل »2-على خماطر الت�شغيل.
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لي�س �أم��ام هذا القطاع ور�شة
بازل مدينة �صغرية تقع يف غرب �سوي�سرا وعلى
ومنها ح�صول حوادث يف نظام
عمل كبرية وم�ضنية و�سريعة
احلدود مع �أملانيا وفرن�سا .وملطار بازل ثالثة خمارج ي�ؤدي
الكومبيوتر ( )Crashمثالً ،ت�ؤدي
لإ�ستلحاق النف�س قبل املوعد
الأول �إىل الأرا�ضي الأملانية والثاين �إىل الأرا�ضي
�إىل خ�سائر كبرية� ،أو �إىل
ال���ذي ح���دده م�����ص��رف لبنان.
ما هي بازل؟ الفرن�سية والثالث �إىل الداخل ال�سوي�سري .وهي
عمليات �إختال�س موظفني،
وي��ن��درج ه��ذا العمل يف �إط��ار
تبعد امل�سافة نف�سها تقريباً عن الدول ال�صناعية
�أو تزوير من قبل الزبائن...
التطبيق ال��ن��وع��ي للركيزة
الع�شر الكربى يف العامل .و�إذا نظرنا �إىل اخلارطة العاملية والأوروبية،
ودعت �إىل �ضرورة �إيجاد �أنظمة
الثانية يف «ب����ازل ،»2-التي
نالحظ وجود بازل يف قلب العامل الأوروبي يف �سوي�سرا التي عرفت
متطورة لتفادي هذه املخاطر،
تتيح القدرة �أمام جلنة الرقابة
ب�سيا�ستها احليادية عرب التاريخ ،وهذا ما لفت نظر الذين فكروا
مثل و�ضع كامريات �أو �أجهزة
على امل�صارف وم�صرف لبنان،
ب�إقامة جلنة عاملية تهتم بالرقابة امل�صرفية يف هذه البقعة
�إن���ذار ...كما �أنها فر�ضت على
على تخفي�ض ن�سبة الأم���وال
ال�صغرية واملهمة جغرافياً وتاريخياً ,ف�أوجدوا بنك الت�سويات الدولية
امل�صارف توفري الأموال اخلا�صة
اخلا�صة من � 8إىل  7يف املئة،
العام .1930
لتغطية اخل�سائر.
للم�صارف التي تتمتع ب�إدارة
والذي م ّيز «ب��ازل� »2-أنها مل
تفر�ض على امل�صارف نظاماً
حكيمة وب��ادارة جيدة للمخاطر،
معيناً ،باعتبار �أن كل بلد �أو م�صرف يعرف زبائنه للقطاع العام من خالل �شراء �سندات خزينة الـ يورو �إ�ضافة �إىل الرقابة الداخلية العالية.
ونوعية ت�سليفاته وتوظيفاته ،خ�صو�صاً امل�صارف بوند ،خماطر القطاع امل�صريف على وزارة املالية يف املقابل ،تتمتع الهيئات الإ�شرافية ب�صالحية
املتخ�ص�صة منها ،كالإ�سكانية والزراعية وال�صناعية والبنك املركزي على حد �سواء ،هي نف�سها .خماطر رفع هذه الن�سبة �إىل �أكرث من  8يف املئة عند
وم�صارف التجزئة ...لذلك تركت احلرية للم�صارف هذه العملية تعتربها «بازل »2-خماطر �سيادية ،بع�ض امل�صارف التي تفتقر �إىل هذه املقومات.
يف حتديد ن�سبة تثقيل ت�سليفاتها ،وو�ضع نظام �شرط �أن ي�ضع امل�صرف املقر�ض ودائع �إلزامية �أو وبالتايل بات من ال�ضروري �أن تعمل امل�صارف
لتقييم املخاطر واقرتاح املعادالت .وهنا ي�أتي دور حرة لدى م�صرف لبنان ،و «بازل »2-ت�ساوي بني بجدية لتوفري االدارة احلكيمة والر�شيدة ،خ�صو�صاً
و�أن القطاع امل�صريف وب�شكل ع��ام ،يفتقر �إىل
جلان الرقابة يف البلد الذي يدر�س مع امل�صرف الدولة والبنك املركزي كما �سبق وذكرنا.
امللف ،ويوافق على النظام اخلا�ص مع حتديد ومبا �أن «بازل »2-تعتمد على ت�صنيف العميل ،احلوكمة (الإدارة الر�شيدة) ،وت�سوده �أجواء التف ّرد
ن�سبة املالءة ملخاطر الت�سليف بعد الإقتناع به .والعميل هنا هو الدولة وم�صرف لبنان على حد بالقرارات التي تغيب عنها ال�شفافية بني الإدارة
وميكن القول �إن «بازل »2-اتفاقية مرنة ،مل ت�ضع �سواء ،والت�صنيف االئتماين اخلا�ص به هو « ،»B-العليا واملوظفني والزبائن.
�شروطاً قيا�سية للجميع ،وتركت احلرية للم�صارف تعترب ن�سبة تثقيلها  100يف املئة ،ما يعني ويف هذا الإطار ميكننا الت�أكيد على �أن امل�صارف
املتطورة يف تخمني خماطرها ون�سبة مالءتها� .ضرورة و�ضع  80دوالراً ك�أموال خا�صة مقابل كل �ألف كافة بد�أت ب�شراء الأنظمة ال�ضرورية لتطبيق هذه
وبالتايل ،فكلما كانت �إدارة املخاطر والرقابة دوالر .ولو كان الت�صنيف « ،»AAAفالتثقيل يكون الإتفاقية الدولية املتطورة� ،إن لناحية الرقابة
الداخلية يف البنك متطورة ،متتع البنك بحرية �صفراً يف املئة (مبعنى � *100صفر = �صفر) ،وال واالحت�ساب� ،أو لناحية تدريب موظفيها.
حركة حتت �إ�شراف ال�سلطات الإ�شرافية ،والتي يحتاج العميل �إىل �أم��وال خا�صة باملقابل .و�إزاء
القرارات امللزمة ودور جلنة الرقابة
تنح�صر يف م�صرف لبنان وجلنة الرقابة على هذا الواقع ،ف�إن امل�صارف اللبنانية �سوف ت�ضطر
�إىل و�ضع �أموال خا�صة ،بن�سب كبرية ،لأنها ت�ضع • ذكرت �سابقاً �أن هذه الإتفاقية غري
امل�صارف.
ت�سليفات كبرية مع القطاع العام.
ملزمة ل��ل��دول ،ولكن لبنان اتخذ القرار
ت�صنيف لبنان الإئتماين
هذا بالن�سبة �إىل ت�سليفات امل�صارف للدولة بتطبيقها ،فهل ه��ذا يعني انها باتت
• هل ت�أخذ «بازل »2-الت�صنيف الإئتماين بالعمالت الأجنبية� ،أما يف ما خ�ص الت�سليفات ملزمة للم�صارف اللبنانية كافة؟
للدولة بعني الإعتبار� ،أم �أن نظرتها تختلف بالعملة اللبنانية ،ف�إن التثقيل �سوف يكون �صفراً  -لقد �أ ُتخذ قرار تطبيق «بازل »2-يف م�صرف
يف املئة ،ب�إعتبار �أننا قادرون على التح ّكم بالعملة لبنان يف  ،2008/1/1مبوجب التعميم الأ�سا�سي
بني الدولة والقطاع امل�صريف فيها؟
 ت�أخذ «ب��ازل »2-بعني الإعتبار ت�صنيف البلد الوطنية ،فم�صرف لبنان قادر على توفريها عند ال��رق��م  104ال�صادر بتاريخ  1ني�سان ،2006امل�صارف غري ملزمة بتطبيق «ب���ازل ،»2-لكن
الإئتماين ،لناحية ت�سليفات القطاع العام ،ولي�س احلاجة.
• هل القطاع امل�صريف اللبناين جاهز على جلنة الرقابة على امل�صارف وكذلك م�صرف
القطاع اخلا�ص.
لبنان وجمعية امل�صارف م�س�ؤولية الإعالن عن �أي
وكما هو معلوم ،ف�إن ت�صنيف لبنان الإئتماين هو لتطبيق «بازل»2-؟
« »B-ون�سبة ت�سليفات القطاع امل�صريف للدولة  -القطاع امل�صريف اللبناين �سيكون جاهزاً م�صرف ال يطبق هذه الإتفاقية ،وح�سب ر�أيي ،ف�إن
ب�شكل عام تبلغ نحو  50يف املئة من جمموع لتطبيق «ب���ازل »2-يف  ،2008/1/1وه��ذا ما هذا امل�صرف �سوف يعزل كلياً من قبل اخلارج،
ودائ��ع��ه .وت��رى «ب���ازل »2-يف عملية الت�سليف �أثبتته الدرا�سات االختبارية .لكن هذا ال يعني �أنه و�سي�صعب عليه فتح �إع��ت��م��ادات خارجية يف
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امل�ستقبل .يف املبد�أ ،ف�إن اجلميع يعمل ،ويعي ويبدو من ه��ذا التدبري �أن امل�صارف قد حت ّد امل�ص ّنفة ،والتي فر�ضت عليها «بازل� »2-شروطاً
دق��ة املرحلة واال�ستحقاق املقبل ،ولكن هناك م��ن ت�سليفاتها لل�شركات ال��ك�برى ،ولكنه يف �أ�صعب.
م�صارف متقدمة عن غريها يف �سري التح�ضريات .الوقت عينه ،يفتح املجال �أمام ال�شركات الكربى وكلجنة رقابة نحن ن�شجع امل�صارف على تنويع
• ما هو دور جلنة الرقابة على امل�صارف ومل�صلحتها (ك��ال�تراب��ة م��ث�لاً وط�ي�ران ال�شرق ت�سليفاتها والإجتاه �إىل القطاع اخلا�ص ،ما يحقق
الأو�سط) ،لتطوير �إدارتها و�إجراء ت�صنيف لها من النمو ،وي�ساعد الدولة على اال�ستغناء عن اال�ستدانة.
يف هذه املرحلة؟
 ت�ضطلع جلنة الرقابة على امل�صارف بدور قبل ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة .وهذا الت�صنيف وللأ�سف ،ف�إن الت�سليفات للقطاع اخلا�ص م�ستقرةهام يف �إطار التح�ضريات ،حيث انها تر�سل فرق قد يكون �أف�ضل من ت�صنيف الدولة ،وبالتايل منذ نحو � 5سنوات على املعدالت نف�سها ( 3-2يف
عمل على جميع امل�صارف ،ال �سيما املت�أخرة منها تثقيل الت�سليفات �سوف يكون �أقل .وهكذا تتوافر املئة �سنوياً� ،أي حواىل  15مليار دوالر).
مل�ساعدتها من �أجل اجلهوزية يف الوقت املحدد للم�صارف �أموال خا�صة حمررة بن�سب �أكرب ،ميكنها وال بد من الإ�شارة �أنه يف �إطار ت�صنيف ال�شركات،
�إ�ستعمالها لت�سليف ال�شركات الو�سطى غري �أ�صدر م�صرف لبنان  -جلنة الرقابة على امل�صارف،
للتطبيق ،وملناق�شة النقاط كافة.
تعميماً حتت عنوان «كيفية تعامل
• مب��اذا ي�ساعد تطبيق
امل�صارف وال�شركات مع م�ؤ�س�سات
�إتفاقية «ب���ازل ،»2-االقت�صاد
ال��ت�����ص��ن��ي��ف» ،ي��ح��دد املعايري
ب��ع��دم��ا و���ض��ع��ت جل��ن��ة ب��ازل
اللبناين؟
«بازل »1
املقبولة وهي  ،7وعلى امل�صارف
امل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة واملعايري
 ب�شكل مبا�شر ،ال ي�ساعد هذاوال�شركات الت�أكد من وجودها.
املحا�سبية الدولية ر�أت �أنه من
الأم��ر االقت�صاد الوطني ،ولكنه
• هل ط ّبق لبنان «بازل-
ال�ضروري �أن تقوم بو�ضع نظام للعمل امل�صريف و�أن يكون دور
قد ي�ساعده كثرياً بطريقة غري
جلنة الرقابة على امل�صارف لي�س معاجلة امل�صارف املتعرثة
مبا�شرة يف نقاط عديدة:
 »1بكاملها؟
 ط��� ّب���ق ل��ب��ن��ان يف �أوائ�����للتفادي امل�شاكل ،بل يجب �أن تعمل امل�صارف ح�سب نظام
 -1يحمي هذا التطبيق القطاع
الت�سعينيات اجل���زء الأول من
يجنبها الوقوع يف امل�شاكل م�ستقبالً.
امل�صريف من الأزم���ات الكبرية،
�إتفاقية «بازل ،»1-م�ضيفاً عليها
وجاء التفكري بو�ضع نظام جديد نتيجة امل�شاكل املالية الكبرية
وال��ت��ي م��� ّر ب��ال��ع��دي��د منها يف
م��ا يتنا�سب م��ع طبيعة عمله
التي حدثت يف الواليات املتحدة الأمريكية يومها ،حيث �ضربت
ال�سابق.
امل�صريف ،خ�صو�صاً و�أن��ه تعر�ض
الأزمة �صناديق تعا�ضدية وم�صارف حملية ومتخ�ص�صة وم�صارف
 -2يخفف الكلفة عن الأفراد.
لفرتة حرب طويلة ،وما تالها من
�أخرى يف العامل وكادت �أن ت�ؤدي �إىل �أزمة كربى.
 -3يخفف الكلفة عن م�ؤ�س�سة
بد�أت املفاو�ضات لتح�ضري هذه الإتفاقية العام  ،1986وبد�أ
�ضمان الودائع.
فرتات حذر وتر ّقب.
و�شملت ه��ذه التعديالت رفع
بتطبيقها عاملياً �سنة .1988
 -4يخفف على م�صرف لبنان
ن�سبة الأموال اخلا�صة من ت�سليفات
مهمة ت�سييل العقارات (التي
امل�صارف املثقلة ،من  8يف املئة
قامت �إتفاقية «بازل  »2على
هي لي�ست من �إخت�صا�صه) وهو
«بازل »2
�إىل  12يف املئة ،بغية تعزيز
ثالث ركائز هي:
يقوم بها من �أجل حماية القطاع
الثقة والإ�ستقرار.
الركيزة الأوىل :كفاية الأموال
امل�صريف.
�أما اجلزء الثاين للإتفاقية الذي
اخلا�صة �أو ر�أ�سمال  -لتغطي املخاطر الت�شغيلية وخماطر
• هل ميكننا القول� ،إنه
ّمت تعديله العام  ،1996وين�ص
الت�سليف وخماطر ال�سيولة.
مع تطبيق «ب���ازل� »2-سوف
التي
للرقابة
إ�ستن�سابية
ل
ا
ال�سلطة
هي:
الثانية
الركيزة
ت�ضطر امل�صارف �إىل تخفي�ض
على خماطر ال�سوق وما يندرج
عنها من �آجال الت�سليفات و�آجال
تفر�ض على بنك ال ترتاح �إىل و�ضعه ن�سبة �أموال خا�صة �أعلى �أو
ن�سبة ت�سليفاتها؟
الودائع ،فلم يطبقه يف حينها،
ر�أ�سمال �أكرث لكي يط ّور عمله و�إال �سيكلفه غالياً.
 على العك�س ،ف���إن «ب��ازل-الركيزة الثالثة هي :ال�شفافية� ،إذ يجب �أن يكون البنك �شفافاً
 »2مت�ساهلة ك��ث�يراً بالن�سبة
ولكنه �سوف يطبقه مع «بازل»2-
ب�شكل ي�ستطيع املتعاملون معه �أن يعرفوا �أي م�شكلة �أو عقدة
�إىل قرو�ض التجزئة والقرو�ض
يف .2008/1/1
وخ��ت��م ال��دك��ت��ور ع���واد حديثه
حت�صل له منذ البداية.
ال�صغرية �أك�ث�ر م��ن «ب����ازل،»1-
ب��ال��ت��ف��ا�ؤل مب�ستقبل القطاع
�إذاً هناك �أنظمة لعمل امل�صارف و�أنظمة لإدارة املخاطر
لأنها ال ترى فيها عائقاً �أمام عمل
امل�صريف اللبناين ،وبالن�شاط
امل�صرفية ،وه��ذه الأنظمة هي التي تتابعها وتراقبها جلنة
امل�صرف .ولكنها باملقابل �ش ّددت
الهائل الذي يقوم به م�صرف لبنان
الرقابة على امل�صارف.
على ق��رو���ض ال�شركات الكربى
وجلنة الرقابة على امل�صارف ،وهذا
( ،)Corporateوكانت �صارمة يف
باعرتاف املنظمات الدولية.
ما خ�صها �أكرث من «بازل.»1-
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ت�رشين /2كانون1

احتفاالت اال�ستقالل

• �أقامت جمعة الروح القد�س يف الك�سليك
احتفاالً يف قاعة البابا يوحنا بول�س الثاين يف
حرم اجلامعة.
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين
والوقوف دقيقة �صمت عن �أرواح ال�شهداء ،ثم
�ألقى رئي�س اجلامعة الأب هادي حمفوظ كلمة من
وحي املنا�سبة .وتخلل احلفل معزوفة ملو�سيقى
اجلي�ش التي �شاركت ،وقدمت جمموعة من الطالب
أغان وطنية.
معزوفات ل ٍ
• احتفلت مدر�سة �سيدة اجلمهور بعيدي
العلم واال�ستقالل ،على ال�ستاد الكبري للمدر�سة.
ح�ضر االحتفال رئي�س جهاز �إدارة ال��ن��وادي يف
�أركان اجلي�ش للعديد العميد الركن جوزف حبيقة
ممثالً العماد قائد اجلي�ش ومدير املدر�سة الأب
�سليم دكا�ش ،و�شاركت فيه مفرزة من مو�سيقى

ذكرى اال�ستقالل يف القطاع الرتبوي

حتية
تقدير
ووفاء
للجي�ش
و�شهدائه

مرت ذكرى اال�ستقالل و�سط ظروف
�صعبة يعي�شها لبنان ،فغابت مظاهر
تعم املناطق عادة
االحتفال التي كانت ّ
يف هذه الذكرى .مع ذلك احتفل القطاع
الرتبوي باملنا�سبة ،واالحتفاالت يف
غالبيتها حملت اىل اجلي�ش و�شهدائه
حتية التقدير والوفاء.
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اجلي�ش.
• نظمت مدر�سة القدي�س يو�سف للآباء
الكبو�شيني يف البرتون ،احتفاالً ح�ضره العقيد
عبد الرحمن بو خليل ممثالً العماد قائد اجلي�ش
ورئي�س الدير واملر�شد الروحي للمدر�سة الأب
عبداهلل النفيلي.
بداية ،رحب الأب النفيلي با�سم الرئي�س العام
الأب طانيو�س رزق باجلي�ش اللبناين املحقق
للوحدة وال�سالم و�سياج الوطن .كما وجهت مديرة
املدر�سة هيفاء موزايا كلمة باملنا�سبة ،تلتها
كلمات الطالب باللغات االنكليزية ،الفرن�سية
والعربية ،منها ر�سالة م�ؤثرة للعقيد ال�شهيد
جورج الرويهب تلتها ابنته ربى .ويف اخلتامّ ،مت
تقدمي درع اجلي�ش لكل من الفائزين يف م�سابقة
املدر�سة حول اال�ستقالل.
• مدر�سة م��ار من�صور لراهبات املحبة
(بزن�سون) يف ب�سكنتا� ،أقامت احتفاالً يف باحة

املدر�سة ح�ضره العقيد الركن ف���ؤاد هيدمو�س
قائد ف��وج التدخل الثالث ممثالً العماد قائد
اجلي�ش.
و�ألقت مديرة املدر�سة الأخت منى قرباين كلمة
�أ�شادت فيها بدور اجلي�ش وت�ضحياته وبطوالته ،كما
ن ّوهت بالدور احلكيم لقائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان يف كل املنا�سبات �سائلة اهلل �أن يحفظ
جي�شنا وقيادته احلكيمة ووطننا اجلريح لبنان.
• يف كفريا�شيت  -زغرتا ،افتتحت مدر�سة

الفرير دوال�سال حديقة يف باحتها حملت ا�سم
«حديقة اجلي�ش اللبناين» ،وتال االفتتاح احتفال
مبنا�سبة اال�ستقالل على م�سرح املدر�سة حتت
�شعار «�شهداء اجلي�ش �سياج اال�ستقالل ،املجد
واخللود لأبطال اجلي�ش اللبناين» ،ح�ضره العميد
اليا�س ريحانا ممثالً العماد قائد اجلي�ش.
وللمنا�سبة �ألقيت كلمات من قبل ممثل قائد
اجلي�ش و�إدارة املدر�سة ،وتليت ق�صائد وخطب عن
اال�ستقالل وعظمة ت�ضحيات اجلي�ش.

• تر�أ�س العميد الركن رفيق حمود قائد
اللواء احل��ادي ع�شر ممثالً العماد قائد اجلي�ش،
اح��ت��ف��االً �أق��ام��ت��ه مهنية بنت جبيل الر�سمية
ملنا�سبة ع��ي��د اال���س��ت��ق�لال وت��ك��رمي��اً للجي�ش
اللبناين و�شهدائه الأبرار.
ح�ضر االحتفال القائمقام ابراهيم دروي�ش
و�ضباط من قوات الطوارئ املعززة و�إدارة املدر�سة
و�أ�ساتذتها وطالبها وفاعليات و�أهايل البلدة.
وللمنا�سبة ،و ّجه العميد الركن حمود كلمة �أ�شاد
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فيها بت�ضحيات �أهايل اجلنوب وبطوالتهم عموماً
و�أه��ايل بنت جبيل خ�صو�صاً ،ناقالً اليهم حتية
العماد قائد اجلي�ش .تخلل احلفل كلمات لكل من
القائمقام دروي�ش ولبلدية بنت جبيل واملهنية.
ويف اخل��ت��ام ،ق��دم��ت �إدارة املهنية درع�ين
تقديريني اىل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
والعميد الركن حمود.
• �أقامت املدر�سة الأ�سقفية للروم الكاثوليك
وثانوية القدي�س توما يف �صور احتفاالً يف
ذك���رى اال���س��ت��ق�لال ح�ضره ممثل ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش وتخلله ت��ق��دمي ال��ط��ال��ب حممد حويال
العلم اللبناين اىل مديري املدر�سة ادمون ايليا
وم���ارون ب��رادع��ي اللذين حتدثا ع��ن م�ضامني
اال�ستقالل وت�ضحيات رجاالت الوطن.
• مدر�سة قدمو�س  -جوار النخل يف �صور،
احتفلت بالعيد .وتخلل احل��ف��ل ،ال��ذي ح�ضره
العقيد الركن توفيق �سلطاين قائد موقع �صور
ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،كلمة ل�ل�أب فادي
املري رئي�س املدر�سة ح ّيا فيها ت�ضحيات اجلي�ش
اللبناين ،باال�ضافة اىل جمموعة من الرق�صات

أغان وطنية.
الفولكلورية و� ٍ
• نظمت املدر�سة االجنيلية الوطنية يف
النبطية ،وملنا�سبة ذك��رى اال�ستقالل ،ن�شاطاً
ث��ق��اف��ي��اً� ،أل��ق��ى خ�لال��ه امل��ق��دم ع��دن��ان غيث
حما�ضرة تناولت مو�ضوع «م��ع��اين اال�ستقالل

ودور اجلي�ش يف تر�سيخ الوحدة بني اللبنانيني».
• يف دي��ر م��ار انطونيو�س الكبري يف
ال�����س��ودي��ك��و ،أ�ل��ق��ى رئي�س ق�سم التوجيه يف
منطقة ب�يروت العقيد ابراهيم غ�صن حما�ضرة
عن «اجلي�ش اللبناين».

تكرمي �ضباط مقاتلني ورق�ص ودبكة
احتفلت مدر�سة احلكمة  -برازيليا ،بذكرى اال�ستقالل وعيد العلم ،يف
ح�ضور عدد من ال�ضباط يف اجلي�ش اللبناين ،منهم َمن قاتل �أو �أ�صيب
يف خميم نهر البارد.
بد أ� االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،يف وقت رفع فريق من
ك�شافة املدر�سة العلم اللبناين و�أدى التحية الع�سكرية ،ثم �أُلقيت
كلمات لرئي�س امل��در���س��ة الأب ع�صام
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ابراهيم ورئي�س رابطة املعلمني حيان �سلوان وممثلة التالمذة روى �أبو
را�شد التي �ألقت ق�صيدة بالعامية من ت�أليف ماري الق�صيفي.
وتخلل احلفل �أي�ضاً ،توزيع �أ�شجار الأرز على ال�ضباط ق ّدمتها جمعية
القدامى ،وانتهى ب�أنا�شيد وطنية دفعت املعلمني والتالمذة وب�شكل
عفوي ،اىل رق�ص الدبكة.

هي تتو ّ�سط علم لبنان املل ّون بدماء ال�شهداء الذين �سقطوا دفاعاً عن وطنهم ،فهل ثمة
�أجمل منها لتخليد ذكراهم!؟
وكما و ّ�شحت �أرزة واحدة بيا�ض العلم بخ�ضاره ،انت�صبت بني �أح�ضان جبال اللقلوق � 172أرزة،
جتاور ال�سماء ،وحتمل اىل اهلل �أرواح ال�شهداء الذين ُ�س ّميت على �أ�سمائهمّ .كل ن�صبة �أرز
ظ ّللت لوحة خ�شبية مطبوع عليها �صورة �شهيد مع ذكر ا�سمه وتاريخ ومكان والدته
وتاريخ ا�ست�شهاده.

ت�رشين /2كانون1

وقفة وفاء
�إعداد:
ندين البلعة

«�أر�ض الأرز»
تخ ّلد ذكراهم

خالدون يف �أرزهم
�شهداء �ساحة ال�شرف يف معركة نهر البارد ،من
اجلي�ش وال�صليب الأحمر ،خالدون يف �أرزهم.
جمعية «�أر�ض الأرز» التي �أقامت احتفاالً تكرميياً
لل�شهداء� ،أطلقت على بقعة من الأر�ض قرب «قلعة
املطران» �إ�سم «غابة ال�شهداء».
رئي�س اجلمعية ،ال�سيد جوزف عون ،حتدث عن
امل�شروع و�أهداف القيمني عليه:
«بعد معركة نهر البارد و�سقوط
هذا العدد من ال�شهداء ،ارت�أينا
تخليد ذك��راه��م ،فكانت الأرزة
الو�سيلة الأن�سب ،هي التي تع ّمر
�آالف ال�سنني وت�شكل رمزاً وطنياً.
بحثنا عن م�صدر الأرز ،وا�ستطعنا ت�أمني
الغر�سات من م�شتل يف دير الأحمر  -البقاع .ومن
�أغ�صان الأرز� ،صنعنا اللوحات التي حتمل �أ�سماء
ال�شهداء و�صورهم لتكون كل �أرزة على �إ�سم ال�شهيد
الذي رواها بدمائه.
�أ ّم��ا الأر����ض التي تقع على ه�ضبة من جبال
اللقلوق فقد ق ّدمها الدكتور وديع عقل (ع�ضو يف
اجلمعية) و�شقيقه الدكتور عقل عقل ،وهي من
الأ�صل ملك للمطران عقل».
ثم تابع ال�سيد عون متحدثاً عن كيفية �سري
العمل ،فتطرق اىل �صعوبة حفر الأر�ض وحت�ضري
املوقع الأن�سب ال�ستقبال غر�سات الأرز والعناية
بها ،وهنا و ّجه �شكراً لقيادة اجلي�ش التي �ساهمت
يف ت�سهيل العمل بكل الو�سائل املتاحة.

لكل
�شهيد

من ب��رودة الطق�س واحتمال هطول املطر ،كان
�شاخمة
عدد احل�ضور كبرياً .حواىل � 800شخ�ص من �أهايل
و�إن كانت حتت�ضر
ال�شهداء وق���ادة ا ألف����واج وعنا�صرها وع��دد من
«يف الزرازير ج ٌنب وهي
ال�شخ�صيات.
ط��ائ��رة ،ويف ال��ب��زاة (الن�سور)
ح�ضر االحتفال ممثل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�شموخ وهي تحُ َت�ضر» ...قول جلربان
خليل جربان َع ْن َون الدعوات التي ُو ّزعت على �أهايل �سليمان العقيد فار�س اخل��وري ،والنائب �شامــل
موزايا ممثالً رئي�س تكتل التغيري والإ�صالح النائب
ال�شهداء وعلى �أفواج اجلي�ش.
ويوم الأحد يف  4ت�شرين الثاين  2007ال�ساعة مي�شال عــون ،رئي�س ال�صليب الأحمر اللبناين
اخلام�سة بعد الظهر ،كان املوعد ،وعلى الرغم ال�شيخ �سامي الدحداح ،بالإ�ضافة اىل ر�ؤ�ساء بلديات
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وخم��ات�ير ،وح�شد من الإعالميني
وامل�ساهمني ب�إجناح امل�شروع.
و�أ�شار ال�سيد عون اىل �أن احل�ضور
مل يحتج اىل دليل ،فمن مفرق
اللقلوق  -تنورين ُزرع��ت �صور
� 172شهيداً ،كانت كفيلة ب�إر�شاد
ال��ق��ادم�ين و����ص���والً اىل «قلعة
املطران» ،مكان االحتفال».
وقائع االحتفال
بعد الن�شيد ال��وط��ن��ي ،حتدث
الإع�لام��ي ط��وين ح��رب معترباً �أن
غابة الأرز ه��ذه «غابة ال�شهداء»
�ستكون م�شهداً بليغاً يف وجدان
ال��وط��ن اللبناين ،وتتعانق مع
بقية الغابات ب��دءاً من غابة �أرز
الرب و�صوالً اىل غابة الباروك مروراً
بغابتي تنورين وجاج».
ثم تو ّجه ال�سيد جوزف عون اىل
الأر�ض والأرز الذي ُزرع فيها قائالً:
«ا�شبعي يا �أر�ضي ،فاخلري كثري
�شئت ،فاملخزون
كثري ،وا�شربي ما ِ
كبري كبري ،و� َ
أنت يا �أرز ،تعا َل ،فاخر،
ابلغ ال�سحاب قوياً وال تخف ،فجذورك
لن تعط�ش ابداً .نزرعك اليوم يف
�أر�ض لبنان فتياً ،مطمئنني .كيف
ال ،وال�شهداء ق��د �أخ�صبوا �أر�ضك
مبا ال ين�ضب؟ هيا هيا ان الأجيال
والأج��ي��ال �أغ�صان تعانق الف�ضاء،
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�شجرة �أرز با�سم
«�شهداء اجلي�ش»
يف حديقة وزارة الدفاع الوطني
قام وفد م�ؤلف من ثماين تلميذات من مدر�سة القدي�سة
حنة لراهبات املحبة  -البزن�سون يف بريوت ،بغر�س �شجرة
�أرز ب�إ�سم «�شهداء اجلي�ش» يف حديقة وزارة الدفاع الوطني
يف الريزة.

ت�سخر من الريح ،تراق�ص العوا�صف
وت�شهد على مالحم خطها �أولئك
ال�شهداء الأبطال ب�أحرف من نار يف
معارك �ستد ّر�س يف معاهد العامل
و�ستتناقلها الأجيال� .أهداك ال�شهداء
اخل�صوبة من دون م ّنة ،فارتفع
مطمئناً عزيزاً.»...

جمعية «�أر�ض الأرز»
ت�أ�س�ست اجلمعية يف حزيران
 .2006هي جمعية بيئية ُتعنى بكل
ما له عالقة بالبيئة .ولكن هدفها
الأ�سا�سي �إع���ادة ت�شجري م�ساحات
وا�سعة ب�شجر الأرز (فهناك الكثري
من امل�شاعات للدولة والأرا�ضي غري
ال�صاحلة للبناء ،كما ي�شري رئي�س
اجلمعية ال�سيد جوزف عون).
ومبا �أن �شراء ن�صوب الأرز وزرعها
مكلف جداً ،تعمل اجلمعية ،كم�شروع
�أويل ،على ا�ستنبات الغر�سات من
خالل زرع البذور التي حت�ضرها من
غابة ب�شري .وبالتعاون مع منظمات
دولية غري حكومية ،ت�سعى اجلمعية
اىل �إمت��ام م�شروعها تبعاً للطرق
احلديثة م��ع ال��ت أ���ك��د م��ن متابعة
الأ�شجار وحمايتها من كل ما يتلفها.

وتابع�« :أهدوك �أج�سادهم ودماءهم لت�شهد لهم
كل يوم� ،أم��ام ال�سماء والفجر وال�شم�س والقمر،
�أمام الزمان وال�سنوات واحلياة والب�شر ،فا�شهد لهم
باخ�ضرارك الأب��دي ،لأنك منهم ،ومنهم وحدهم،
تتغذى وت�شرب .وهم� ،سيكونون لك �أغ�صاناً ،و�أبداً
تدفع عنك دائماً و�أبداً �أكف املتطفلني .البارحة،

ت�ساقطوا درراً �أحاطت بجيد الوطن فز ّينته ،واليوم
نزرعك طمعاً يف �أن ن�شاركهم بع�ض احلياة .لأجلنا
ا�ست�شهدوا ،فع�ش ،لنتن�شق من خاللك عبريهم،
ونتنف�س بوا�سطتك هواءهم يا �أرز لبنان».
ثم كانت ق�صيدة لل�شاعر نزار فرن�سي�س وعزف
أغان وطنية
على البيانو للمو�سيقار مي�شال فا�ضل و� ٍ

للفنانني :طوين حنا ،نادر خوري ،كارال �أبي رميا،
جيلبري جلخ و�سليم نبوت.
تخلل االحتفال عر�ض ل�صور ال�شهداء على �شا�شة
كبرية رافقتها طلقات مدفعية بعد تالوة كل �إ�سم
�شهيد.
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رئيــ�س جمعيــة «�أر���ض الأرز» ي�شــيــر اىل �أن
«كــل ن�صبــة ُخ ّ�ص�صـت لها م�ساحة  50م 2على
الأق��ل لت�شمخ وتكرب وتعيــ�ش �آالف ال�سنــني
من دون �أن يجــر�ؤ �أحد على قطـــع �أي غ�صن من
�أغ�صـانها ،و�ســوف ي��زوره��ا با�ستمــرار �أهايل
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ال�شهــداء معتنيــن بها وك�أنهــم يعتنــون بابنهم،
وذلــك وفقــاً خلريطــة �ســوف ت���و ّزع عليهم
م�ستقبلياً وتو�ضح موقع كل �أرزة مع �إ�سم ال�شهيد
الذي حتمله».
ويختم ال�سيد ع��ون متحدثاً عن رهبة املكان

فيقول« :هنــاك ينتقل الإن�ســان من �ضجـة احليــاة
اىل خ�شــوع ال�شهادة وعظمتها ...هنــاك ،عــامل
�آخ��ر مل ي�صــل اليه االن�سان بزحمته وم�شاريعه
بعد ...و�سوف نعمل على ت�سييج الغابة وحمايتها
من كل ما ميكن �أن يتلفها!».

ت�رشين /2كانون1

كي ال نن�سى
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

يف حتية
�إىل �شهداء
اجلي�ش
مل ت�ش�أ الطالبة الثانوية يف
مدر�سة ي�سوع ومرمي (الربوة)
�إيليز جوزف القزي البالغة من
العمر  17عاماً �إال �أن تفتتح
العام الدرا�سي بتحية �إىل �شهداء
اجلي�ش الذين �سقوا بدمائهم
تراب الوطن يف معارك نهر البارد
من �أجل ق�ضية �أق�سموا ميني
املحافظة عليها وهي :لبنان!
العمل ح ّ�ضرته �إيليز ب�إتقان ن�صاً
وعر�ضاً م�صوراً كي يكون مب�ستوى
الت�ضحية وال�شهادةّ � ،أما الهدف
ف�إطالع رفاقها الذين مل يت� َسن
لهم متابعة تفا�صيل املعركة
لعدة �أ�سباب ،على حقيقة ما عا�شه
الع�سكريون خاللها.
لقد �أرادت تلك ال�شابة التي تفاعلت
مع كل حلظة من حلظات املعركة
وحت�س�ست املعاناة التي �سببتها
ملئات العائالت �أن توجه ر�سالة :كم كان
غالياً الثمن الذي دفعه اجلي�ش ليحقق
االنت�صار على الإرهاب ،ولتظهر مدى
ب�سالته يف املعركة.
110
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الفكرة والتنفيذ
ت��خ�� ّم��رت ال��ف��ك��رة يف ر�أ���س��ه��ا،
عر�ضتها على مدير املدر�سة اخلوري جوزف
طنو�س فالقت �إعجاباً وت�شجيعاً .وخ�ص�صت
الإدارة يوماً عر�ض خالله الفيلم بح�ضور
مدراء الأق�سام والأ�ساتذة وتالمذة ال�صفوف
الثانوية.
يف اليوم املحدد� ،إرتدت �إيليز القزي البذة
الع�سكرية ،ووقفت بكل جر�أة وثقة بالنف�س
على م�سرح املدر�سة وراح��ت ت��روي لهم

تتابع �إيليز الق�صة وتطالب �أن يت�ساوى ال�شهيد
الع�سكري بال�شهيد ال�سيا�سي الذي ُيقفل البلد
حداداً عليه مدة ثالثة �أيام ،بينما ينتهي ال�شهيد
الع�سكري بتدوين �إ�سمه على الئحة ال�شرف يف
وزارة الدفاع .من �أج��ل هذه ال�شهادة النبيلة،
والتي تتم ّناها عادلة� ،أرادت هذا اللقاء حتية وفاء
للجي�ش ول�شهدائه ،ولأهلهم وعائالتهم وزوجاتهم
و�أبنائهم الذين عانوا ما عانوه من فقدان وحرمان
وقلق وحزن ومرارة قد ال ينجح الوقت يف حموها
�أو نزعها من القلب...
وعلى الرغم من الأمل الكبري واحل��زن ال�شديد

�إيليز ج��وزف القزي تروي بال�ص��وت وال�صورة

«بيي راح مع الع�سكر»...
بال�صورة وال�صوت كيف «بيي راح
مع الع�سكر» (عنوان عر�ضها).
�إنطلق العر�ض من تاريخ � 20أيار
 ،2007عندما ترك �أكرث من 3000
ع�سكري م��ن اجلي�ش ب�ين �ضباط
ورتباء و�أف��راد بيوتهم وعائالتهم
وحياتهم ول ّبوا نداء الواجب ملحاربة
الإره��اب يف خميم نهر البارد ،يف
معركة �شر�سة و�ضارية �إ�ستم ّرت
� 106أيام� ،إ�ستعملوا خاللها قلبهم
و�شجاعتهم وكرامتهم وحلمهم احلي
�سالحاً ،بعدما ك��ان ممنوعاً على
اجلي�ش �أن يت�س ّلح طوال  17عاماً...
ومع �سقوط كل جريح وكل �شهيد
كانت عزمية الع�سكر ت�صبح �أكرب
واملعنويات �أعلى ،و�إ�صرارهم على
متابعة املعركة حتى الرمق الأخري ال بل حتى
الإنت�صار يزداد ر�سوخاً.
ي�شمل العر�ض خمتلف مراحل املعركة
لي�صل �إىل � 2أيلول  2007يوم الإنت�صار ،الذي
كانت كلفته � 170شهيداً و 800جريح.
من ال�شهادة حتى االنت�صار

واحل��رق��ة التي خ ّلفتها ه��ذه املعركة ،فالعمل
ي�ضيء على ن�شوة الإنت�صار و�إحتفال اللبنانيني
بجي�شهم العائد من املعركة عايل اجلبني موفور
الكرامة.
ويف اخلتام ،مت ّنت الطالبة �إيليز القزي من
جميع الفرقاء ال�سيا�سيني �أن يت�ص ّرفوا على
م�ستوى ال�شهادة التي ق ّدمها اجلي�ش وكانت لكل

ه�ؤالء يف �أثناء وجود �آبائهم يف املعركة.
لبنان ولي�س لفريق من دون �آخر.
كما �شكرت كل الذين �أم ّدوها بال�صور والأر�شيف
م�شروع للعي�ش
الالزمني خ�صو�صاً مديرية التوجيه يف اجلي�ش
ولي�س فقط للذاكرة
بعد �إنتهاء العر�ض ،كان الت�أ ّثر بادياً على وجوه وامل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال ( )Lbcوالـ«.»OTV
احلا�ضرين ،ون�� ّوه مدير املدر�سة بالعمل الذي
�ضمانة الأمل
�أع ّدته �إيليز فاعتربه م�شروعاً للعي�ش ولي�س فقط
يف ختام اللقاء��� ،ش�� ّددت �إيليـز القزي على
للذاكرة.
وك��ان ال ب ّد من كلمة �شكر وجهتها �إيليز �إىل �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي ال�ضمانة لوجودنا
تالمذة املدر�سة الذين تعاونوا معها يف ت�صوير والوحيدة التي ت�شعرنا بالأمل والثقة والطم�أنينـة
حتية «بالقلب يا وطن» التي �أ ّدوها لأبناء ال�ضباط «وال �أقول هذا من منطلق
الذين يتعلمون يف املدر�سة ،يف لفتة ملا عاناه �أنني �إبنة �ضابط يف

اجلي�ش (العقيد الإداري ج��وزف القزي) بل هو
�شعور ينتابني منذ الطفولة ،مع ما للوالد من
ت�أثري يف تربيتي».
يجدر بالإ�شارة �أن �إيليز ّ
حت�ضر ،مع رفاق �ص ّفها،
لزيارة عائالت ال�شهداء واجلرحى املقيمني يف
املناطق املجاورة للمدر�سة مبنا�سبة حلول عيدي
امليالد ور�أ�س ال�سنة وتقدمي هدية رمزية عربون
ت�ضامن وحمبة ،وهي عادة درجت عليها املدر�سة
يف فرتة الأعياد.

زيارة
�إىل ن�صب
اخلالدين

زار وفد من تالمذة مدر�سة
ي�����س��وع وم���رمي مبنى وزارة
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي يف ال�ي�رزة،
وو�ضعوا �إكليالً من ال��ورد على
ن�صب اخل��ال��دي��ن حمل عبارة
«معافى يا ع�سكر لبنان».
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ت�رشين /2كانون1

احتفاالت تكرميية
�إعداد:
نينا عقل خليل

احتفال تكرميي ل�شهداء
اجلي�ش يف بينو

�أق�����ام�����ت راب���ط���ة
قدماء القوى امل�سلحة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة اح��ت��ف��االً
ت��ك��رمي��ي��اً ل�شهداء
اجلي�ش من �أبناء عكار
و�شهداء ال�صليب الأحمر اللبناين،
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
العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س وح�ضره العميد
الركن عبد احلميد دروي�ش م�سيرّ
�أعمال منطقة ال�شمال ممثالً قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
رئي�س بلدية بينو  -قبوال العميد

املتقاعد ج��رج��ي وه��ب��ة مم��ث�لاً ن��ائ��ب رئي�س
احلكومة ال�سابق ع�صام فار�س ،راعي �أبر�شية عكار
الأرثوذك�سية املرتوبوليت بول�س بنديل� ،أهايل
ال�شهداء وعدد من �أع�ضاء الرابطة ور�ؤ�ساء بلديات
وخماتري ورجال دين و�شخ�صيات.
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين
والوقوف دقيقة �صمت حداداً على �أرواح ال�شهداء،
وو�ضع �إكليل زهر على الن�صب التذكاري.
ثم �ألقى ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن

«عكار بر�س» تك ّرم اجلي�ش و�شهداءه
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جمعية �إغ��اث��ة امل��ع��اق ت��ك� ّرم �شهداء اجلي�ش

نظمت «عكار بر�س» مهرجاناً تكرميياً ل�شهداء اجلي�ش وال�صليب الأحمر اللبناين يف املدر�سة
احلديثة يف بلدة منيارة  -عكار ،برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ممثالً بالعقيد
الركن ب�سام العبد وبح�ضور �شخ�صيات �سيا�سية وع�سكرية .وو ّجه الزميل منذر املرعبي كلمة
ر ّحب فيها باحل�ضور م�شيداً بت�ضحيات اجلي�ش وعطاءاته ،ثم حتدث مدير املدر�سة احلديثة
�شفيق عودة مركزاً على الدور الكبري للجي�ش اللبناين مثنياً على ما قدمه �أبطال اجلي�ش
وال�صليب الأحمر يف خمتلف امليادين.
بدوره� ،أكد رئي�س بلدية منيارة �أنطون عبود �أن اجلي�ش كتب مالحم �سرتويها �أجيالنا املقبلة.
ختاماً� ،ألقى ممثل قائد اجلي�ش العقيد ب�سام العبد كلمة جاء فيها« :لقا�ؤنا اليوم يف هذه
البلدة العزيزة من �شمالنا الأ�شم تعبري �صادق عما يختلج يف ال�صدور من ت�ضامن مع اجلي�ش
واعتزاز بت�ضحيات �شهدائه و�شهداء ال�صليب الأحمر اللبناين الذين بذلوا يف الأم�س القريب
�أرواحهم قرابني طاهرة على مذبح ال�سيادة والكرامة الوطنية .فاعلموا �أن بوقفتكم الوطنية
ال�شجاعة وامل�س�ؤولة التي عبرّ مت عنها مراراً وتكراراً من خالل التفافكم حول اجلي�ش وتعاليكم
على اجلراح ونبذكم الأحقاد قد ّ
�سطرمت �صفحات خالدة يف ذاكرة اجلي�ش� ،صفحات ت�ستقي منها
الأجيال ال�صاعدة معاين الوطنية احل ّقة والعطاء الذي ال ين�ضب».

�أق��ام��ت جمعية �إغ��اث��ة املعاق
اللبناين اخلريية احتفاالً تكرميياً
ل�شهداء اجلي�ش اللبناين على م�سرح
ثكنة بهجت غ��امن ،ح�ضره ممثل
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
العميد ال��رك��ن ف���اروق معاليقي،
رئي�س اجلمعية ال�سيد دانيال قرق،
ال�شاعر هرني زغيب ،نائب رئي�س
بلدية طرابل�س املهند�س �أحمد قمر
الدين ،الو�صيفة الأوىل الآن�سة مهى
اليا�س اخل��وري ممثلة ملكة جمال
لبنان ،و�شخ�صيات وذوو ال�شهداء.
بعد الن�شيد الوطني كلمة ترحيب
من ِقبل ال�سيد منذر املرعبي ،و ّجه
رئي�س اجلمعية ال�سيد ق��رق كلمة

دروي�ش كلمة جاء فيها�« :إنه ملدعاة فخر واعتزاز
�أن تع ّم منطقة عكار احتفاالت تكرمي �شهداء
اجلي�ش وفوق �أر�ضها املعطاء .ن�صب تذكارية ،ال
هوية طائفية �أو فئوية لها ،بل هويتها ال�شرف
والت�ضحية والوفاء ،وال عجب يف ذل��ك ،فلطاملا
رف��دت عكار اجلي�ش ب�شبابها مق ّدمني الغايل
والنفي�س يف �سبيل الوطن».
كلمة �أهايل ال�شهداء �ألقتها ال�سيدة رندة ال�شعار
وفيها« :ها هي الأيام تتواىل والأ�شهر مت ّر ،ونحن

�ش ّدد فيها على «�أن هذا التكرمي هو
تكرمي للقيم العليا واملبادئ ال�سامية
التي عا�ش ال�شهداء و�ضحوا من �أجلها
ونذروا �أنف�سهم لها ،فت�ألقوا ،وكانوا
�أبناء �أمة من ال�شعب اللبناين ي�شهد
التاريخ مبكانتها وحتني احل�ضارات
ر�ؤو�سها �أمام عطاءاتها.»...
ال�شاعر هرني زغيب �ألقى ق�صيدته
«دو ُّي�����ك ال�����ص��م��ت» ال��ت��ي يقول
مطلعها:
عال على الآن ت ّو ٌاق اليك غ ُد
ٍ
َ
َ
ُ
َ
الفر ُد
ك
ت
�صو
هذا
ن
لبنا
جي�ش
يا
ِ
َع ّم ْق �صعو َدك يف املابعد�ُ ،ض ّج ِبه
دو ُّي َ
�����ك ال�����ص��م ُ��ت ي���و َم ال�صوتُ
يفتق ُد...

ننتظر بلوعة عودة
الأب��ط��ال ،لكن الأبطال ال يعودون لأنهم افتدوا
الوطن ب���أرواح��ه��م ودمائهم ،وهنا �أر ّدد عبارة
لل�شهيد النقيب وليد ال�شعار كل مرة ُح ّذر فيها
من اخلطر يف خميم نهر البارد �إذ قال�« :إذا كان ال
بد من املوت فلنمت وقوفاً كالأ�شجار».
و�ألقى العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س كلمة
باملنا�سبة �أعرب فيها عن اعتقاده ب�أن «جتربة نهر
البارد لن تتكرر يف القريب املنظور ،لأن االنت�صار
يتبناه كثريون وتبقى الهزمية يتيمة ،والأمر

ن��ائ��ب رئي�س بلدية طرابل�س
املهند�س �أحمد قمر الدين �أ�شاد يف
كلمته ببطولة اجلي�ش ومناقبيته
من ّوهاً بحرفيته العالية وحر�صه
على �سالمة املدنيني بينما هو
يخو�ض معركة �ضارية �ضد الإرهاب،
كما ح ّيا ال�صليب الأحمر اللبناين
مث ّمناً ت�ضحيات عنا�صره التي بلغت
اال�ست�شهاد.
بدورها �ألقت الآن�سة مهى اخلوري
كلمة رقيقة م�ستح�ضرة �أغ��اين
ف�يروز و�صباح معتربة �أن اجلي�ش
املت ّوج ب�شعار �شرف ،ت�ضحية ،وفاء،
يظل �شاخماً يف وج��ه امل���ؤام��رات
والأعا�صري...

الأكيد �أن ال�شهداء �أنقذوا الوطن من فتنة كادت
�أن تد ّمره و�أبعدوا عن اللبنانيني كابو�س احلرب
الأهلية الذي جت ّنبوه من �شهور طويلة ،ون�صبهم
التذكارية �ستبقى يف ال�ساحات اىل الأبد».
ويف اخلتام �س ّلم العماد طنو�س الدروع التذكارية
اىل �أهايل ال�شهداء ،ثم انتقل احل�ضور اىل مكتب
املندوبية الذي ق ّدمته بلدية بينو  -قبوال للرابطة
وت ّربعت بتجهيزاته «م�ؤ�س�سة ع�صام فار�س».

ن�صب ولوحة و�شعلة الوفاء
مزيد من ال�ساحات وال�شوارع ب�أ�سماء ال�شهداء الأبطال .ن�صب هنا ،لوحة
هناك و�شعلة وفاء تتقد يف كل بيت و�ساحة وقلب ،ليبقى الوطن.
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ت�رشين /2كانون1

من القلب

يف �صدر لبنان
�أنتم
خري �أو�سمة
نبيل مرت�ضى
رئي�س نادي �أبناء البقاع
الريا�ضي -متنني الفوقا

وطني
يا ُحلم ال�ساعة الآتية
جا�ؤوك من كل �صوب
بذوراً يزرعون فيك احلياة
�أُبا ًة �أ�شدا َء
يعرفون �أن الوطن متيته الدموع
وحتييه الدماء ،وكلما ازدادت على مذبحه
قرابني الت�ضحية والفداء
كلما ازداد مهاب ًة وجالالً
اجلنوب
جا�ؤوك �أرق و�أعنف من دمع ِ
البقاع
و�أ�صفى و�أطهر من ماء ِ
ال�شمال
و�أكرث عنفواناً من �أرز ِ
اجلبل
و�أ�شد �صالبة من �صخر ِ
الطلق
طلقا ُتهم �صرخة ِ
�إنها والدتنا اجلديدة

ع���ر����س ال�������ش���ه���ادة دا َر ال����ي����و َم يف ب��ل��دي
ُ
ي�����ا أ�خ������ت������ ُه زغ���������ردي مخُ����ت����ال���� ًة ط���رب���اً
ّ
وغ���������ن ي������ا �أم����������� ُه ل����ل����م����ج ِ����د �أغ����ن����ي���� ًة
ق����ال����وا ق�������ض���ى ،ق���ل ُ
�����ي مب��وق��ف ِ��ه
���ت ب����ل ح ٌّ
ي�����ا راح����ل ً
وال������������روح ب���اق���ي��� ًة
����ا ج�������س���م��� ُه
ُ
����رب ال�����ش��م��� ِ��س منزلها
يف م���وط ِ���ن ال ِأرز ق َ
ال�����ن�����ور ���ص��اف��ي�� ٌة
����ش���ف���اف��� ٌة يف ب����ه����اءِ
ِ
ن���اح���ي���ة
ل����ن����اظ����ره����ا يف ك������ل
ت�����ب�����دو
ٍ
ِ
ف���ال���ك��� ُل ي���ن���ظ���ر ُه ،ط���ي َ
���ف ال�����ش��ه��ي��د و�إن
ُ
ق����واف����ل امل����ج ِ����د ه�����ذا ال����ع����ا ُم م��و���س��م��ه��ا
ٌ
�����ش�����رف ي�������س���م���و وت�����ض��ح��ي�� ٌة
م���ي���ث���اق��� ُه �
ُ
اجل���ي�������ش يف ل���ب���ن���ا َن ن��ع��رف��ه
�أج������ل ه����و
ٌ
خ��������وف وال ح�����ذ ٌر
ي�������س�ي�ر وامل�����������وتُ ال
ُ
اجل����ي���������ش م���ف���خ���ر ًة
ء
�����دا
ه
�����ش�����
�
����م
ك����ف����اك
ُ
ِ
م���ع ال��ن��ب��ي�ين يف ال����ف����ردو� ِ����س م�سكنكم
خ��ي��ر �أو����س���م���ة
����ص����در ل���ب���ن���ا َن �أن����ت����م ُ
يف � ِ
������ي وه�����������ذا خ�������ال������� ٌد وب�������دا
ه���������ذا ع������ل ُّ
ُ
منعته
ح�����ص��ن
ُب����ن����ا ُة ل���ب���ن���ا َن �أن�����ت�����م...
ِ
يا وطني
يا وطناً وال كل الأوطان
�أية ت�ضحية ال تهون
يا وطناً وال كل الأوطان
يا وطناً ي�سكنه �أبنا�ؤه
حتى و�إن مل ي�سكنوه
يحملونه �أينما رحلوا،
يع�شقونه َ
ع�شق املحبني
�صوب
جا�ؤوك من كل ٍ
بحرك
هادرين كموج ِ
�أنقياء كثلج قممك
لطفاء ك�سهلك
�أباة �شاخمني كجبلك
�أقدا ُمهم مزروعة يف ترابك
ؤو�سهم �أعلى من ر�ؤو�س جبالك
ور� ُ
حرا�س بحرك وبرك و�سمائك ،يا وطني!
�سواعدهم ج�سور توا�صلك

الكبد
واحل������ز ُن يف
ِ
ال��ق��ل��ب وال����ن��ي�را ُن يف ِ
���ل���ق ت��ن��ف��ردي
������ت
ب��امل��ج��د دو َن ا َخل ِ
ِ
ك���م �أن ِ
ي���ا �أم��������ه ...ك��ف��ك��ف��ي دم���ع���اً ع��ل��ى ال���ول ِ���د
أم�����د
ي��ب��ق��ى ال�����ش��ه��ي�� ُد وي��ب��ق��ى ط��ي��ل�� َة ال ِ
ب َ
أب��������د
أن������������ام ب��ل��ا
���ي��ن ال
�����ش����ك اىل ال ِ
ٍ
ِ
ال���������ش����روق ت��������زو ُر الأه��������� َل ك����ل غ ِ���د
م����ع
ِ
َ
������د
ك���ث���ل ِ���ج
����ص���ن�ي�ن ال ت���خ���ف���ى ع���ل���ى �أح ِ
ك������أن ت���ن���ادي مل���ن ت���ل���ق���ا ُه« :خ����ذ ب��ي��دي»
ق����ال ال���ك���ث�ي�رو َن« :ق����د ولىّ ومل ي���ع ِ���د»..
واجل����ي ُ
�����د
�������ص�ب�ر وا َجل����� َل ِ
���������ش م����در�����س���� ٌة ل���ل ِ
دروب ال����وف����ا ُم�����ذ ك�����ان مل ي��ح ِ��د
وع�����ن ِ
أ����س���د
جم������اه������داً ،واث�����ق�����اً �إن �����س����ار ك���ال ِ
�������زرد
ك���ال�������س���ب ِ���ع
ُ
ي����خ����رج خم����ت����االً م����ن ال ِ
����ق ال�����ص��م ِ��د
ت��ل��ك ال����ك����رام����اتُ ع��ن��د اخل����ال ِ
ي���ا �أ����ش���رف ال��ن��ا���س يف دي��ن��ي ومعتقدي
���ص��ن��ع��ت��م ال����ع���� ّز والأجم������������ا َد يف ال���ب���ل ِ���د
ُ
حمد
م�������ارو ُن،
��ش��ال م���ع ِ
م���ع���روف م���ع م��ي��� ِ
ت���ب���ق���ون وا ُخل������ل������ ُد يف ل����ب����ن����ا َن ل�ل��أب���د
ينابيع �أنهارك
دما�ؤهم
ُ
ميلأون �أر�ضك ورداً وزهراً ،حباً وحناناً،
بطولة و�أمالً ورجا ًء
يا وطن ال�ساعة الآتية!
ُيعلمون النا�س وال�سا�سة
�أن ال �شرف بدون ت�ضحية
وال ت�ضحية بدون وفاء
وال وطن بدون �شرف وت�ضحية ووفاء!
يا جي�ش لبنان
يا فرحة �أحزاننا
الفرحة لك
والن�صر لك
ولك ال�شهادة والوالء
يا رمز الكرب والإباء.
كلود عبيد
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ندبة عر�س

نحن جندك

يا عمري ...ا�شتقتلك
يا حياتي ...ا�شتقتلك
يا رجوتي ...ا�شتقتلك
�شو بعد بدي قلك؟
ما ا�شتقت انت؟
�أنا كتري ا�شتقتلك
يا ريت �أنا وم�ش �إنت
حياتي كنت
نور عيني �إنت
�إنت الرجا �إنت
يا ولدي ،يا كبدي

م����راب����ع اخل����ل ِ����د ر� ّ����ش����ي ال���ع���ط��� َر ن��دي��ان��ا
َ
�������ش يف �شمم
ي
���
جل
ا
ء
���دا
ه
���ش���
�
��ي
ل
��
ب
وا���س��ت��ق��
َ
ِ
�إن ال�������ش���ه���ي���د �أع��������� ُّز اخل����ل����ق م�����أث����رة
ه������ذا امل�����������و ّدع م�����ن ُق����������� ّدتْ ب���ي���ارق��� ُه
م����ا م�����ات ال� .إن������ه �أن���������ش����ود ٌة َ���ش��م��خ ْ
��ت
�����د ح���ان���ي��� ًة
ف��ا���س��ت��ق��ب��ل��ت��ه ج�����ن�����ا ُن اخل�����ل ِ
�������ة م�����ا جم������� ٌد ت�����غ�����ادر ُه
ي�����ا ب�����ن الأب�������ي ِ
���ت ب���ا����س���م َ
���ك جم������داً ب���اق���ي���اً �أب������داً
غ���ن���ي ُ
���م���ت ف���ي َ
ُ
و����ش ُ
أر���������ض ق��اط��ب�� ًة
���ك
َ
رب������وع ال ِ
ي����ا ب����اع َ
ي�����ان يف وط��ن��ي
أل��������ق ال����� ّر ِ
����ث ال ِ
َ
ع��ي��ن��ي��ك لمَ ���ص��دح ْ
��ت
م������اذا �أق��������و ُل ويف

و����ض��� ّم���خ���ي ال َ
أر������������ض �إج�����ل����االً و إ�مي�����ان�����ا
وع ّ
�����ط�����ري�����ه�����م �أزاه��������ي��������راً وري����ح����ان����ا
ع���ن���د الإل���������ه وع����ن����د ال����ن����ا�����س �إن�������س���ان���ا
م����ن ُت����رب����ة الأر����������ض �أط����ي����اب����اً وحت��ن��ان��ا
ُّ
ت������زف ال���ن�������ص��� َر ن�����ش��وان��ا
اىل ال�������س���م���اءِ
ّ
اخل�����ل�����د ع���رف���ان���ا
������ش������اح
وو�����ش����ح����ت���� ُه و�
َ
ِ
َ
امل����ج����د �أل����وان����ا
����ص���ن���وف
ح���ت���ى ت��ل�اق����ي
ِ
ت��������ر َمن الأر ُز ف����ي����ه ال����ل����ح����ن ول���ه���ان���ا
ت����زه����و ب����ع����ط َ
����رك ودي������ان������اً و����ش���ط����آن���ا
ل������وال رب����ي����ع َ
����ك ه������ذا ال����ع����ط���� ُر م�����ا ك���ان���ا
����ش���م ال������رواب������ي �أن�����ا������ش�����ي�����داً و�أحل�����ان�����ا

جرحي عميق كتري
من قلبي رحت بكري
يا غايل عل ّيي
لي�ش ق�سيت يا خيي؟
غ�صة عمري �صرت
ّ
بر�ش عليك الغار
بك ّللك بالأرز
دقوا اجرا�س العز
يرق�ص تابوت العر�س
عاكتاف الرجال
يا غنب ال�شباب
راح �سبع الغاب
�صار طرحة حزن معلقة فوق الباب
�صار �شم�س املجد ال�شارقة فوق العتاب.

ي����ا ج���ي ُ
�������ش ل���ب���ن���ا َن ي����ا ع�����ن�����وا َن ع�� ّزت��ن��ا
أن����ي����ط ف���ي َ
َ
���ك �أم��������ا ُن ال�����ش��ع��ب ع����ن ث��ق ٍ��ة
�
����ش����ر ت��ق��ل��ع��ه��ا
م�����ن ال������ب ِ
���ل��اد ج��������ذور ال����� ِ
ه�����ذا ان���ت�������ص���ارك ق����د ����ش���اع ْ
���ت ب�����ش��ائ��ر ُه
َ
آم������������ال ه���ان���ئ��� ًة
ح���م���ل���ت دن����ي����ا م�����ن ال
ِ
ي������ا م������ن ت�����وح�����د يف �أف�������������راد ه��م��ت��ه
اجل���ي�������ش ي����ا رم�������زاً ن���ل���وذ به
ي����ا ق����ائ���� َد
ِ
ت���ع���داد م���ا ر���س��م ْ��ت
ه��ي��ه��اتُ �أق�����وى ع��ل��ى
ِ
مي�����ن َ
واخل����ي����ر لمَ ج��������ادت ب���رائ���ع��� ُه
�����اك
ِ
َ
ف������ َ
وح��������دك م����ن �أع����ل����ى ب��ي��ارق��ن��ا
أن�����ت
إب����������داع م��ن��ت�����ص��راً
�أر�����س����ي َ
����ت م���در����س���ة ال
ِ
ال���رئ���ا����س���ة �أن ت���رق���ى مب��وط��ن��ن��ا
ف���خ��� ُر
ِ
ي�����ا ����س���ل���ي���م���ا َن ه������ذا ال���������ص����رح مت����ل�����ؤ ُه
����س���ر ب���امل�������س�ي�رة ي�����ا ن��ب��را������س �أ ّم���ت���ن���ا
امل����ج����د ت���ل���ق���ان���ا غ���ط���ارف��� ًة
خ����ذن����ا اىل
ِ
ن����دع����و الإل���������� َه ب��������أن ت���ب���ق���ى ل���ن���ا أ�م���ل��اً

َ
����ض����ان ل��ب��ن��ان��ا
م����ا
زل�������ت ت���غ���م��� ُر ب����الأح����� ِ
ويف امل����ل����م����ات ل���ل����أوط�������ان �إي������وان������ا
إره������������اب ن�ي�ران���ا
وك����ن����ت دوم��������اً ع���ل���ى ال
ِ
وال����ن���������ص���� ُر مي����ل أُ
����� �آف��������اق��������اً و�آذان�����������ا
ت���ب���ن���ي احل�����ي�����اة ب���ه���ا �أم�����ن�����اً وع���م���ران���ا
وو ّح�����������د ال�������ش���ع���ب �إجن������ي���ل��اً وق������ر�آن������ا
�إذا ادل����هَ����م����ت �����س����واد ال���ل���ي���ل ���ش��ك��وان��ا
ك������� ّف�������اك ل����ل����خ��ي�ر �آال ًء و�أل��������وان��������ا
وف���ع���ل���ك احل�������� ّر ك�����م �أغ�����ن�����ى ���س��ج��اي��ان��ا
و����س���ج���ل ال���ن�������ص���ر م����ي����دان����اً ف���م���ي���دان���ا
ل���ل���ع���ل ِ���م ت���ع���ل���ي ب�����ه �����ص����رح����اً وب���ن���ي���ان���ا
وم�����ن ������س َ
���ص���ر ي���رع���ان���ا
�����واك ب����ه����ذا ال���ع���� ِ
َ
���س��م��ت ال�����ش��م�����س ب��رك��ان��ا
جم�����داً ي����ط����او ُل
َ
ج�����ن�����دك �أ�����ش����ي����اخ����اً و����ش���ب���ان���ا
ون����ح����ن
أوط��������ان ق���رب���ان���ا
ن�����ق�����دم ال�����������روح ل����ل����
ِ
ّ
ت����ظ����ل ل����ه����ذا ال�������ش���ع���ب رب����ان����ا
و�أن

الأب الدكتور يو�سف مونّ�س

زرعت الوفا

زرعت الوفا عادروب ملياين قه ْر
ْ
وعالغالل
ورحت ابرم عاحل�صاد
لقيت الوفا من بعدما �ص ّفا مط ْر
داير عم يفت�ش على رزق احل ْالل
بيتي الغفا بجبيل من قبل ْ
التالل
تاكي على جمر العناقيد احلم ْر
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ف�ضل اهلل يزبك

�صار ال�صفا يتمرجح بقلب ْ
اجلبال
من جرد ثلج و�ساكن بقلب اجلم ْر
تع ّودت �أرقب بدر عند الفج ْر
و�أطلب من اخلالق �صدى الرحمة
ما كنت حا�سب هالطلب للعم ْر
غايف من الكلمات بالنغمة

بالعقرب
يا ريت هالوقت بي�ضل
ْ
و�إيام عمري نوع من وقفة
كان الهنا من حدنا بيقرب
والنا�س عنها تبعد ال ّرجفة
الرائد
توفيق نعيم يزبك

ع ّزة ال�سيادة

علي غزايل  -عني عطا  -را�شيا

ل���ب���ن���ا ُن ي����ا ن��ع��م��ة اخل���ل��اق ي����ا وط��ن��ي
ال���ب���ح���ر وال���ن���ه���ر واجل�������رد الأب�������ي م���دى
وامل�������رج واحل�������رج وال���ق���ط���ع���ان ����س���ارح��� ٌة
ت�����اري�����خ جم�������دك �أ������ش�����ع�����ار ن��رت��ل��ه��ا
���ش��ل��ح م���ن االرز ���ش��ق ال��ب��ح��ر خم�ترق��اً
ق���دم���و����س راح اىل روم�������ا يعلمها
ك����م ب�����ادرت�����ك ب�����س��ه��م ال����غ����در غ���ازي���ة
وغ������ ّر ���ص��ه��ي��ون ح�����ال ال���� ُع����رب م���ردي���ة
ف�����ارت�����د اره�����اب�����ه ب���غ���ي���ا ع���ل���ى ع��ج��ل
وان����ه����ار �����ش����ارون م����ن ف���ع���ل م���ق���اوم ٍ���ة
� َ���ص ِ���ف َ
���ق ج��ن��وب��ي جل��ي�����ش �أن�����ت تعرفه
�����ش����ح ال����ع����ت����اد مل ي����وه����ي ع���زمي���ت���ه
اجل���ي�������ش وال�������ش���ع���ب ب���امل���ي���دان ملحمة
ف����� ّر ال�����غ�����زاة وع��������ا ُر ا ُجل���ب���ن يلحقهم
ج��ن��وب��ن��ا �أ����ض���ح���ى ل��ل��ت��ح��ري��ر م���در����س��� ًة
����ش���م���ال���ن���ا �����ص����ار ل���ل��اره������اب م���ق�ب�ر ًة
ه������ذا ال������وب������ا ُء ال�������ذي ّ
ح������ل ب��ج��ان��ب��ن��ا
ن���ح���ن ،ال���ر����س���االت �أع���ط���ت ل��ن��ا قب�ساً
ال و�أل������������ف ال ت����ق����ب����ل ف�������ض���ائ���ل���ن���ا
�أي�������ار يف الأل����ف��ي�ن ل���ل��� ُع���رب ه��دي��ت��ن��ا
���ص��ور
يف ح����رب مت����وز ك���م ل��ل��ن�����ص��ر م���ن ٍ
ف�������وق اجل�����ن�����وب ت����خ����ت����ال ب���ي���ارق���ن���ا
وي�����ح ال���ع���روب���ة �أن ت�����أت����ي ه��دي��ت��ه��م
وال�����ذب�����ح م����أرب���ه���م
ال�������ش��� ُر م��رت��ع��ه��م
ُ
م����ا ذن�����ب ل���ب���ن���ان وال���ت���ح���ري���ر م��ك��رم�� ٌة
ي���ا ���س��ا���س��ة ال�����ش��ع��ب ب���ال���وج���دان ن�س�ألكم
ف���ك���وا ال����ره����ان ع����ن االح���ل���اف واحت������دوا
وع����������ززوا اجل���ي�������ش ت���ع���ت���ز ���س��ي��ادت��ن��ا

ا���س��ت��ظ��ل��ك االرز خ���ف���اق���اً ع��ل��ى ال��ق��م ِ��م
وال�����س��ه��ل ي���غ���زل �أط���ب���اق���اً م���ن ال��ن��ع ِ��م
وال����ن����اي وال��ب��ل��ب��ل امل�������ش���دو ُه ب��ال��ن��غ ِ��م
وال�����ش��م��م
ب���احل���ب وال���ف���خ���ر وال���ت���ك���ب�ي�ر
ِ
يمُ َّ اجل����ه����ال����ة وال���ن�������س���ي���ان وال���ع���ت ِ���م
ح����ن����ون م���ك���ت���� ُ
���ش���ف امل����ج����اه����ل م��ل��ه ِ��م
وك�����م ح���م���ت���ك ي����� ُد االب�����ط�����ال وال���ه���م ِ���م
����م
ل��ي��ره َ
�����ب اجل���������ا َر ب�����امل��ي��راج واحل����م ِ
ي���������ؤرق ال����ذع����ر يف ارج�����ائ�����ه ال����� ُن����� َو ِم
����ش���ع���ا ُره���ا امل�����وت والإي�����ف�����اء ب��ال��ق�����س ِ��م
ال�ضيم
ي���وم ال��وق��ي��ع��ة مل ي�����س��ك��ت ع��ل��ى ِ
ب���ال���ع���زم ب��ال�����ص�بر مل ي��غ��ف��ل مل ي��ن ِ��م
ي��خ��ط��ه��ا ال��ن�����ص��ر ع���ن���وان���اً م���ن ال�����ش��ي ِ��م
��زم
�أ����س���ط���ورة ال���وه���م مل ت�����ش��ف��ع مب��ن��ه ِ
االمم
ي���ل���ق���ن ال�����در������س �أب�����ط�����ا ٌل اىل ِ
لمَ����م
ي���ح���ط���م ال����غ����در م����ن �أخ وم������ن ِ
ت�������ص���دي��� ُر �أع����دائ����ن����ا ك����ي����داً مل��ن��ت��ق ِ��م
�أجن����ي����ل  -ف�����رق�����ا َن ٌ -
ح�����ق مل��ح��ت��ك ِ��م
���ص��ن��م
ه������ذه ال��ت��ره�����ات احل�������اد ل������ذي
ِ
اع����را�����س ن�����ص��ر ت���زي���ل ن��ك�����س��ة ال�������ش���� ِؤم
الد�شم
يف البحر يف ال�بر يف االج���واء ويف ِ
�أق����وا�����س ن�����ص��ر تمُ���ح���ي ال���ع���ار وال�����ش��ت ِ��م
ك���ف���ار ق�����وم � -أداة ال����غ����در وال���ظ���ل ِ���م
ال��ع��دم
وال���ك���ف��� ُر م�����ش��رب��ه��م  -ي���ا ظ��ل��م��ة
ِ
�أع���ج���وب���ة ال��ع�����ص��ر دق ����ش���وك���ة ال��ن��ق ِ��م
�����ذمم
راع������و االم����ان����ة ����ص���ون���وا ُح����رم����ة ال ِ
ردوا ال�����ش��ب��اب ع���ن ال���ه���ج���ران وال�������س���� ِأم
تهم
ال ق���ت���ل ،ال اره������اب ،ال ت��خ��وي��ن ال ِ

يف معنى ال�شهادة
ال�شهيد ال��ل��ي ق�ضى ب�ساحة جهادو
م�����وت�����و ف����خ����ر ل��ل��ام�����ة وب����ل���ادو
ك��ب�ر ب���ع���ي���ون �أه����ل����و وال���ع�������ش�ي�ري
واالمي������������ان ر����س���خ���ل���و اع����ت����ق����ادو
رم������ز ال���ت�������ض���ح���ي���ة ع�����ن�����وان غ�ي�ري
وم���ت���ل���و رف�������اق ب����������االرواح ج�����ادوا
م���ث���ال امل���ك���رم���ي م���ر ّي���ح ���ض��م�يري
�����ص����ان ال���ع���ه���د وال�����وح�����دة ع���م���ادو
اع����ط����ى ل����ل����دين م���ت���ي���ل���ي ك���ب�ي�ري
����ش���ع���ارو احل�����ب وع���ل���ي���ه اع���ت���م���ادو
وق�����ض��ي��ة ���ش��ع��ب م�����ش��ه��ورة وخ��ط�يري
ح��� ّم���ل���ه���ا ب���ك���ل اخ��ل��ا������ص ب���ع���ن���ادو
خ��دم��ه��ا ب��ك��ل ح��ك��م��ة وع����ن ب�صريي
ح���ت���ى ي����ن����ال ب���ال���ن���خ���وي م������رادو
ال�����ش��ه��ادي م��وط��ن ال��ن��ف�����س القديري
م�����ن اب�����ط�����ال ع���ال���ه���ي���ج���ا ت����ن����ادوا
ن�������ص���روا احل����ق ب���احل���وم���ة ال�شهريي
م����ا ق��� ّل���و ب���ال���وغ���ى ك���ث��روا وزادوا
و����ش���ه���ي���د ب��ل�ادن����ا أ� ّم��������ن م�����ص�يري
ح���م���ا����س���و ن�������ار وجت����� ّم�����ر رم�������ادو
����س�ل�اح���و ال���ن���ب���ل وال���ه���م���ة ذخ��ي�ري
م����ا ع���م���رو جت���اب���ن ب�����وج الأع�������ادي
واخل������ي������ال م�����ا ب���ي���ك���ب���ي ج������وادو

«لبنان والقائد»
ل��ب��ن��ان �أن�����ت ج��ن��ة الأوط������ان
فيك الف�صول الأرب��ع��ة تناديك
�إن َح ّ��ب يتغ ّزل �شي �شاعر فيك
ع��ن��دك ج��ب��ال��وا العالية حتاكيك
وعندك م��روج اخل�ضر بتفرجيك

حممد عبد الرحمن دمج
برجا  -ال�شوف
عفيف احلاج  -خمتار جدايل

بري�شة ر�سمها خ��ال��ق الأك���وان
ل��ب��ن��ان أ�ن�����ت حم��ج��ة ال��ع��رب��ان
م���ا يف ل����زوم ي��ق��دم ال�بره��ان
امل���ي بالوديان
وع��ن��دك خ��ري��ر ّ
قطعان عم ت�سرح مع الرعيان

وعندك ال�شم�س الدافئة تدفيك
وعندك ال�صبح بن�سمتوا تغفيك
وعندك اجلي�ش البا�سل بيحميك
ومن قلب �صايف جيت تا حاكيك
وي��ا ق��ائ��د ال��ك��ل ال�شجاعة فيك

وع��ن��دك ال��ب��ح��ر ي��ب��ورد االن�سان
وع��ن��دك ال��ط�ير بيعزف الأحل���ان
وبي�ص ّد يلي ب��ال��وط��ن طمعان
وه�� ّن��ي��ك ي��ا ح��ام��ي حمى لبنان
وبالعقل عندك حكمة �سليمان
اجلي�ش  -العدد رقم 270/269
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يا جي�شنا

�سليم با�سيال
جرجوع

ي�����ا ج���ي�������ش ل����ب����ن����ان الأب����������ي ال����ك���� ّل����ك ف��ط��ن
�إالّ ب������ه������داب ال�����ع��ي��ن ط����ي����ف����ك م������ا ق��ط��ن
ك���������ل ت�������� ّل��������ة وزارع ع�����ل�����ي�����ه�����ا ع���ل���م
ل��������وال وج������������ودك م������ا ب����ق����ي �����ش����ع����ب ووط������ن
ب�����ه�����ال�����وط�����ن ي�������ا ج���ي�������ش���ن���ا رم���������ز ال�����ف�����دا
و ّج������������ه ن��������دا وب�������احل�������ال م����ن����ل���� ّب����ي ال����ن����دا
ق ّ
�����ط�����ع�����ت ع������م������رك ب������اخل������ن������ادق وال������ت���ل��ال
ع������ن ه�����ال�����وط�����ن ت�����ت����ر ّد ������ض�����رب�����ات ال����ع����دا
ي������ا ج���ي�������ش ل����ب����ن����ان الأب�����������ي احل��������� ّر ال������ويف

بدم ال�شهيد تر ّ�صع االعالم
ه��� َف���ت ال���ق���ل���وب وح���� ّن����ت الأق���ل���ا ُم
ي��ا ج��ي�����ش ل��ب��ن��ان الأب����ي ع��ل��ى امل��دى
�أن����ت ال����ذي حت��م��ي ال���ب�ل�اد م���ن ال��ع��دا
����ش���رف وت�����ض��ح��ي��ة ب�����ص��دق عقيدة
ي����ا ج���ي�������ش ل���ب���ن���ان الأب��������ي حتية
روي�����ت �أر�����ض����ك ب���ال���دم���اء ف���ز ّه���رت
وح�ضنت �شعبك وال��ت�راب ف�أطفئت
ق���د ق��ل��ت��ه��ا م����لء احل���ن���اج���ر ���ص��ارخ��اً
���ش��ع��ب وج���ي ٌ
�������ش ت�����و�أم�����ان ،وق���ائ��� ٌد
ٌ
ق��ل��ت��م اىل ���ص��ه��ي��ون ق�����والً ���ص��ادق��اً
ف��وق��ف��ت يف مت����وز �أ����ش���رف موقف
ي���ا ق���ائ���د اجل��ي�����ش امل��ظ�� ّف��ر ب��ال��دم��ا
ه���ا �أن�����ت م���رف���وع ال����ل����واء م��ظ��ف��راً
�إن ُر ِّق�����ص��ت ت��ل��ك ال��ن��ع��و���ش ف�إنها
�أو ُل ّ
�����ف ب��ال��ع��ل��م ال�����ش��ه��ي��د ف���إن��ه
ف��ت��ف��اخ��رت �أم ال�����ش��ه��ي��د وزغ�����ردت
ي��ح��م��ي ح���م���ا ل���ب���ن���ان م����ن �أع����دائ����ه
�إن مل ُي�����ص��ن ج��ي�����ش ال��ك��رام��ة والإب����ا
ل��ت�����س��ود يف ك����ل ال����رب����وع ع���دال��� ٌة
ٌ
رب ال�����س��م��ا
ع��ي��ن
ب���ع�ي�ن ���س�� ّن��ه��ا ّ
ٍ
ملحمد
وع���ل���ى ال��ك��ن��ائ�����س ب�����س��م�� ٌة ٍ
�����ي ع��ل��ى امل��دى
ي��ا ج��ي�����ش ل��ب��ن��ان الأب ّ
���س��ت��ظ�� ُّل رغ�����م امل���ع���ت���دي���ن م���ن���ار ًة

وت����ف����اخ����رت ب�������ش���ه���ي���دك الأع����ل���ا ُم
ل����ك يف ال���ق���ل���وب حم���ب��� ٌة وم���ق���ا ُم
وت���������ص����و ُن جم������داً روح������ه الإق��������دا ُم
ف���ي���ه���ا ال�����وف�����اء ك�����رام����� ٌة وذم�������ا ُم
ب�����دم ال�����ش��ه��ي��د ت���ف���اخ��� ُر الأق��������وا ُم
ن�������ص���راً و�أخ�������ص���ب ب���ال���دم���اء خ�����زا ُم
ن�������ا ٌر ل���ه���ا م����ن ح���اق���دي���ن �����ض����را ُم
ل���ب���ن���ان ح�������� ٌر����� ،س����ي���� ٌد ،م����ق����دا ُم
ٌ
�����ص�����ادق���� ،ض���رغ���ا ُم
م����غ����وار ،ح������ ٌر� ،
ال ل�����ن مت��������روا �أي�����ه�����ا الأق�����������زا ُم
ه������� ّز ال�����ع�����دو وح����ل����م����ه �أوه����������ا ُم
�����ص��ل��اب والأرح��������ا ُم
َف���� ُخ����رتْ ب���ك الأ�
ُ
���ب�ي�ن م���ن ال��ع��ري��ن و���س��ا ُم
وع��ل��ى اجل ِ
ّ
أك����������ف �أزاه����������� ٌر وح����م����ا ُم
ف������وق ال
���ر����ص���ع الأع���ل���ا ُم
ب�����دم ال�����ش��ه��ي��د ت ّ
ف�����رح�����اً لأن ول����ي����ده����ا م����ق����دا ُم
وب�����ه ال�������س���ي���ادة والأم����������ا ُن ُي���ق���ا ُم
ي����ا �أر��������ض م���ي���دي ف���احل���ي���اة ح�����را ُم
وع���ل���ى اجل����ن����اة ت���ط��� ّب���ق الأح����ك����ا ُم
ّ
أق�����������ل ح���ك���م ف���ي���ه���م الإع�����������دا ُم
و�
امل�����س��اج��د ل��ل��م�����س��ي ِ��ح ���س�لا ُم
وع���ل���ى
ِ
ل َ
�����ك يف ال���ق���ل���وب حم���ب��� ٌة وم���ق���ا ُم
ت��ه��دي ف�� ُي��م��ح��ى يف ال���رب���وع ظ�ل�ا ُم
م�صطفى ف�ضل اهلل
عيناتا  -اجلنوب
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ع�����ن�����دك م��ل��اح�����م ب����ال����ب����ط����ول����ة م�������ص��� ّن���ف���ي
امل������ال������ك������ ّي������ة �������س������ ّر ع������ ّن������ا م�����������ش خ���ف���ي
ل�������و ق�����ل�����ت ف�����ي�����ك م����ع���� ّل����ق����ة م�������ا ب���ك���ت���ف���ي
ح������ام������ل ال���������ش����ع����ل����ة ب�����ل�����ي�����ايل احل�����ال�����ك�����ات
ال�������ش���ع���ل���ة ب�������إي������دك خ�����ال�����دي م�����ا ب��ت��ن��ط��ف��ي
ي�����ا ج���ي�������ش���ن���ا امل����ن���������ص����ان ب����ج����ف����ون ال���ع���ي���ون
ب�����احل�����رب ����س���ي���ف وب���ال�������س���ل���م راع��������ي ال���ق���ل���م
اجل�����ي�����������ش وح�����������دة ������ص�����ف ل���������وال م�������ا ي����ك����ون
ب���ق���ي���ن���ا ����ش���ع���ب م���ق�������س���وم ب����خ����ي����ال ال���ع���ل���م

افرحي يا جنوم

منر �ش ّبو
برجا

اف���رح���ي ي���ا جن����وم ب��اع��ت��ل��ك ر���س��ايل
و���ش��ع��ب ل��ب��ن��ان ن����ادى ب�����ص��وت ع��ايل
ان�����زيل ����ش���ويف ال���ك���واك���ب يف وط�� ّن��ا
ان������زيل ����ش���ويف اجل����واه����ر وال���ل���آيل
ان����زيل ���ش��ويف ال��ب��ط��والت ال��ل��ي ع ّنا
ح��ق��ي��ق��ة ،واحل���ك���م���ي م��� ّن���و خ��ي��ايل
وخ�����دي م���ن ج��ي�����ش��ن��ا ال���ك��� ّف���و حت�� ّن��ى
ب���ت��راب الأر���������ض �إمي�������ان و�أ�����ص����ايل
وخ������دي ع����ا ق����د م����ا ح��ل��م��ك مت�� ّن��ى
ت��اب��ك��را ي�����ص�ير �إل�����ك ب��ال��ك��ون ه��ايل
وخ����دي م���ن جي�شنا ال��ف��ي��ك��ي تغ ّنى
جن�����وم ج������داد ت���ات�������ض���وي ال��ل��ي��ايل
ع���ج���ي���ن���ة ج��ي�����ش��ن��ا �أح�����م�����د وح��� ّن���ا
م���ا ع���ن���دو ت���ف���رق���ة ،ط��� ّي���ب ،مثايل
خ����م��ي�رو ب����ال����وف����ا وح��������دو َع���ج��� ّن���ا
ب����ي ال���ع���دايل
وب����أع���م���ال���و ان�����س��م��ى ّ
ع���ل���ى خم����ل����وق ع����م����رو م����ا جت�� ّن��ى
وب�������س���اح���ات ال���وغ���ى ع���ن���دو ب�سايل
��������ب امل��������وت ت�����ا ن���ح���ي���ا ت��ب�� ّن��ى
ُح ّ
ودف�����ع م���ن ن��خ��ب��ت��و �أغ���ل���ى ال���غ���وايل
ي���ا ج��ي�����ش ب�ل�ادن���ا امل�����س��ل��وخ م�� ّن��ا
ف������داك ال��������روح ي����ا ك�����رم ال������دوايل
�إذا ع��ل��ي��ن��ا ال����زم����ن ج�����ار وط��ح�� ّن��ا
وح����رق����ن����ا ك���ل���ن���ا ب����ن����ار الأذي��������ي
غ���ي��رك ب����ال����دين ���ص��ع��ب��ة ن����وايل

يا ريت
يا ريت الكلمي،
بتتحول وردي،
حتى قدملك هيي...
يا ريت النظرة،
بتتحول بو�سي،
حتى قدملك هيي...
يا ريت الن�سمي،
بتتحول �ض ّمي،
تاثبتها عاكتافك...
يا ريت امليي،
بتتحول نغمي،
تادندنها كرمالك...

تب ّ�سم
ليومه الأم ّر
الرائد نبيل عبداهلل
اىل روح الرائد ال�شهيد
فادي عبداهلل

خزنة
�شرف

ويا ريتا خفقة قلبي،
بتتجيرّ  ،هيي ودمي،
تاجيرّ ها حل�سابك...

ركبت ال�شهادة أ�ي��ه��ا الفادي وب�������ك ال�����وط�����ن ان���ت�������ص���ر
يف ي��وم عر�سك بكت الدنيا ح�����ت�����ى ع�����م�����ي ال���ب�������ص���ر
تب�سم ليومه الأم�� ّر
ال حت����زن����وا اي���ه���ا ال���رف���اق فالفادي ّ
وال��ذي ا�شعل الفتنة متعمداً مل ي������ب َ
������ق م�����ن�����ه أ�ث�������ر

يا ج��ورج لو رح��ت وبعدت عن االنظار بعدك ب�أر�ض الوفا خزنة �شرف ملياين
يا �شهم عالت�ضحية كمل مع امل�شوار ي��ا ع�ين كانت على االرزات �سهراين
تطوعت بجي�ش الوطن ع�سكري مغوار حلفت اليمني تكون عامذبحو القرباين
وم���ا قبلت �إال ب��دم��ك تطفي النار وت����ف����دي ب����روح����ك ار�������ض ل��ب��ن��اين

مل���ا ج��ن��ون ال��ن��ه��ر ���ش��ع��ل ال���ب���ارد ن��ار وو�شح �سوادو معظم �ضياعنا البكياين
هبوا مغاوير الفدا وهجموا متل �إع�صار تات�ضل ار���ض املجد باملجد من�صاين
م��غ��اوي��ر حتى نعي�ش ب���أر���ض��ن��ا �أح���رار على املوت رحتو �سوا الواحد ورا التاين
وكلما بيوقع بطل من جي�شنا مغوار بتوقاع ري�شة ن�سر من جنح اوطاين

و�أنت احلاططني بها العني،
وحاطط خيي بتاين عني...

الدكتور جميل اليحيى
رئي�س اللجنة االعالمية
نقابة �أطباء لبنان
طرابل�س

يف ت�������ل�������ك احل�������������ارة ث��ب��ت ال��ث��ال��ث و�أذي�����ع اخل�بر
رائ��������������د يف ال�������ب�������ارد ت���ه���ي����أ ال�����ي�����وم ل��ل�����س��ف��ر

مل���ا ل���ي���ايل احل�����رب ودت���ل���ن���ا ان����ذار يف ن��ا���س ك��ان��ت ك���أن��ه��ا غ�ير �سئالين
ه��ب��وا رج���ال االرز ت��اي��واج��ه��وا االخطار جنود متلك عا حب الوطن واملجد ربياين

�أنت االم ال�سهراين،
و�أنت الب�سمي امللياين،
و�أنت الدمعة العط�شاين...

�أنت اخلي
و�أنت البي
�أنت البتطمن قلبي
�أنت اجلي�ش اللبناين...

ع�����ن�����د ع�����ت�����ب�����ة ب���ي���ت���ك وع��ن��د اك��ت��م��ال ظ��ه��ور القمر
����س���ق���ط���ت ح����ب����ات ال���ن���دى ت�������روي اغ���������ص����ان ال�����ش��ج��ر

مل��ا اجل��ب�ين احل��ل��و �شوهو قن�ص غ��دار خدت ب�سواعد رفاقك وقلت هيدي االماين
انتو ال�شرف والت�ضحية والوفا كملو امل�شوار من�شان اغفى بجنتو م��رت��اح وج��داين

يو�سف تنوري
اىل روح
الرقيب املغوار
ال�شهيد
جورج بطر�س
تنوري

ت���ه���ن���ا ب���ج���ن���ة اخل�����ال�����ق اجل����ب����ار وطل من العلى فوق ربوعنا احلزناين
نخي �شباب ال��ف��دا تايواجهوا اال�شرار ويق�ضوعلىكلمنيعيونوب�أر�ضناطمعاين
رف��اق��ك ال���وع���دوك رح ي��اخ��ذو بالتار ب��ال��وع��د وف��و و�شم�س احل��ق �شرقاين
ع��ال��ف��ت��ح ق�����ض��و وع����اك����ل اال�����ش����رار و�صارت بيارق ن�صرهم باجلو علياين
ب��ه��ن��ي��ك ي���ا ب��ط��ل ع���ا ه��ااالن��ت�����ص��ار بهني رفاقك املنهم ديار اخللد ملياين
ب��ودي��ل��ك��م ���ص�لا و�إك���ل���ي���ل ورد وغ���ار و�أ����ش���رف حت��ي��ة �شكر م��ن ك��ل لبناين
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لب�س رداء
املجد وم�ضى
�أرث����ي����ه ����ش���ع���راً وال���ل���ي���ث ����ض���اري
وب��ي��ن �أ����ص���اب���ع���ه ق��ب�����ض��ة ال��ب��ت��ار
ف���ي���ه ����ش���ج���اع���ة ال����ك����ون تخت�صر
ف���ف���ي ق���ل���ب���ه ج����ن����ون الإع���������ص����ار
���ش��ه��ي��داً ل��ب�����س الأك����ف����ان وم�ضى
�����ش����م����االً ح���ي���ث وح���������ش ال���ق���ف���ار
ح���ي���ث الأذالء ي���ع���ب���ث���ون ب��وط��ن
ارت��������وى جم������داً ب����دم����اء الأط����ه����ار
ل���ب�������س رداء امل�����ج�����د وم�������ض���ى
ه�����وت ل���ب����أ����س���ه م��ن��ع��ة الأ������س�����وار
ذاك ب����ط����ل �أح����ي����ي����ه �أب���� ّج����ل����ه
ت�����ض��ي��ع يف ح�������ض���رت���ه �أف����ك����اري
ن���ح���و م����ي����دان ال�������ش���ه���ادة م�ضى
ن������وى ع�����زم�����اً م����ت����خ����ذاً ل���ل���ق���رار
ق������د ك��������ان ل���ل���ب���ط���ول���ة ب��ي�رق����اً
ق����د ���ش��ه��د ل����ه جم���م���ل الأم�������ص���ار
والأر���������ض ح��ي��ث امل��ع��ت��دي��ن حتكي
حم����روق���� ًة ت��ط��ل��ق ���ص��ف��رة الإن������ذار
ق���د ����ص���ارت ف��ي��ه��م �أ���ش��ب��ه بجهنم
ي��ن��ب��ئ��ك ب���ذل���ه���م ك���ث��رة ال����دم����ار
لكنما ورد ًة ف���وق ال�����ض��ري��ح نبتت
ويف داخ����ل����ي م���ن���ب���ت الأ������س�����رار
م�����ض��ي��ت �أ����س���ائ���ل ن��ف�����س��ي ع��ج��ب��اً
ك����ي����ف ك��������ان م�����ول�����د الأزه�����������ار
وج��������اءين رج�����ع ����ص���وت���ك م��������ر ّدداً
ب���ذل���ن���ا الأرواح حم�������واً ل��ل��ع��ار
ق��� ّدم���ن���ا ال��ن��ف��ي�����س ل��ي��ح��ي��ا ال��وط��ن
ل��ن�رف����ع ف����وق����ه راي�������ة االن���ت�������ص���ار
من ق������ري������ر ال������ع���ي��ن ه����ان����ئ����اً
ف���ال�������س���ر م����ث����ل ال�����ب�����در ع�����اري
�إن�����ه�����ا ورود ال���ن�������ص���ر �أط���� ّل����ت
�إرت���������وت ع������زاً م����ن دم ال�������ش��� ّع���ار
العريف ربيع حمود  -فوج املدرعات الثاين
مهداة اىل روح الرائد ال�شهيد وليد ال�شعار
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وفاء احلر بالعهد
من ه��ان��ئ ال��ق��ل��ب ،ي��ا م��ن �أن���ت يف اخللد
وان����ع����م ب����راح����ة ن���ف�������س ،ب�����ات مرتعها
���ض��ح��ي��ت ب��ال��ع��م��ر ،مل ت��ب��خ��ل ع��ل��ى وط��ن
ل��ب��ي��ت ط���وع���اً ن�����داء الأرز ،فارتع�شت
خ�����ض��ت امل����ع����ارك ،مل ت���ره���ب ع��واق��ب��ه��ا
ب������رزت ل���ي���ث���اً ه���������ص����وراً يف ���ش��ج��اع��ت��ه
م��ا راع����ك امل����وت ،يف ���س��اح ال��وغ��ى �أب����داً
ع��ل��م��ت ك���ي���ف ي���ك���ون ال�������ذود ع����ن وط���ن
ق��� ّدم���ت ن��ف�����س��ك ق���رب���ان���اً ،وم����ا وه��ن��ت
�أث������ب������ت �أن���������ك م�������غ�������وار ،دواف�����ع�����ه
�أق���دم���ت ك��ال��ل��ي��ث ،مل ت��رع��ب��ك مع�ضلة
ف���ل���م ت���������س����اوم ع���ل���ى ح�����ق ت��ق��د���س��ه
ب����ل ك���ن���ت مت���ع���ن ،حت���ط���ي���م���اً ب��ق��اف��ل��ة
ل���ك���ن ���س��ه��م ال���ف���ن���ا ،يف غ��ف��ل��ة ع�ب�رت
ف�����ص��ح��ت م���ن � ٍأمل ،ل��ب��ي��ك ي���ا وط��ن��ي،
للجند ق��ل��ت :اج���ه���دوا ،يف ح�����س��م معركة
وف���ا����ض���ت ال�������روح ،واالن����ظ����ار �شاخ�صة
ل��ك��ن ك����أ����س ال�������ردى� ،أودت ب�����ش��ارب��ه��ا
ي�����ا ه�������ول ك������ارث������ة ،ح����ل����ت ب���ع���ائ���ل���ة
�شجن
ف���الأه���ل يف ح�����زن ،واجل��ي�����ش يف ٍ
زي����ن ال�����ش��ب��ي��ب��ة���� ،ض���اع ال��ع��م��ر خم��ت��زالً
غ����دوت ح��ل��م��اً ب��ظ��ه��ور ال��غ��ي��ب معت�صماً
�أ����ض���ح���ت ����ش���ه���ادت���ك ال�����غ����� ّراء منتجعاً
ي���������ؤم م������ورده������ا ،م�����ن ����ش���اب���ه ظ���م����أ
ف��ي��ع�����ص��ب ال����ه����ام �إك����ل����ي����ل ،ت���ط���رزه

و�صية �شهيد
و����ص���ي���ة اخ����ي���رة ����س���م���اع ي�����ا م���غ���وار
ا�������ض������رب ع����������دوك ب�������ب�������ارود ون������ار
خ���ل���ي اخل�������ص���م م����ن دع�������س���ت���ك ي��ح��ت��ار
ق�����ات�����ل وا������ص�����م�����د واج���������ه االخ�����ط�����ار
خ����ل����ي ال���������س����اح����ة ت������زل������زل ت���ن���ه���ار
ومل������ا ال���������ش����ه����ادة ت���خ���ل�������ص امل�������ش���وار
ورح م�������د ي���������دي

املجد
وات����رع ك����ؤو����س ال��ع��ل��ى م��ن م��ن��ه��ل ِ
وال��������ورد
يف ج���ن���ة اهلل ،ب��ي�ن الآ���������س
ِ
واجل���ه���د
ب��خ��ف��ق��ة ال���ق���ل���ب� ،أو ب����ال����دم
ِ
��ود
ف���ي���ك امل���������روءة ،ت أ�����ب����ى ال������ذل ل��ل��ط ِ
وال������رد
وك���ن���ت يف م�����س��ت��وى الإق���������دام
ِ
�إن ال�����ش��ج��اع��ة ح����ق����اً��� ،ش��ي��م��ة ا أل�����س ِ����د
وامل�����رد
ح��ت��ى غ�������دوتَ  ،م���ث���ال ال�����ش��ي��ب
ِ
ح�������ر ،وك����ي����ف وف��������اء احل�������ر ب����ال����وع ِ����د
وال���ك���د
م���ن���ك ال����ع����زمي����ة ،رغ�����م اجل���ه���د
ِ
احلقد
حت��ري��ر �أر�����ض ال���ه���دى ،م��ن ع�صبة ِ
وك��ن��ت يف احل�����رب��� ،س��ي��ف��اً م��ره��ف احل ِ���د
ومل ت��ن��اق�����ش ح����ل����والً ،ب��ع�����ض��ه��ا ي����ردي
ب��ال��ن��ق��د
م����ن ال������ ُّرع������اع ،ومل ت���ه���ت���م
ِ
ق��د ج���از ط��ي احل�����ش��ا ،ك���أ���س ال����ردى يهدي
ب��ال��روح نحمي احل��م��ى ،ب��ل ب��ال��دم��ا نفدي
ل��ل��وغ��د
ت�����أب����ى ال����ك����رام����ة� ،أن ن���ن���ذل
ِ
ن��ح��و ال�����س��م��اء ح���ن���ان ال�����رب ت�ستجدي
وق�������دم ال���ل���ي���ث ق����رب����ان����اً ع����ن اجل���ن ِ���د
ي�����ش��ي��ب م���ن وق��ع��ه��ا الأط���ف���ال يف امل��ه ِ��د
ال�شهد
وال��ن��ا���س يف وه���ن ،وال ّ
�����ص��اب يف ِ
وج��د
ط��م��وح ن��ف�����س ،وم���ا يف ال��ق��ل��ب م��ن ِ
م���ك���ل�ل ً�ا ب���ال�������ش���ذى ،وال������غ������ار ،وال����ن ِ����د
ك������ال������ورد
ل����ك����ل ح��������ر ،ول����ل�����أوط���������ان
ِ
ال���ف���رد
اىل ب���ل���وغ امل����ن����ى ،وامل����وئ����ل
ِ
�����ود
�أي�������دي ال�����ع�����ذارى ،ك���ت���ذك���ار م����ن اخل ِ
قبالن تنوري
ي����ا رف����ي����ق درب�������ي ال����ل����ي ك���ن���ت ح���دك
وم��������ا ت����خ����ل����ي ال����ع����اط����ف����ي ت������ردك
خ����ل����ي����ه ي���������ش����ب����ع ن���������ار م�������ن ي�����دك
ت���ت�������ض���ل ال����ن����ا �أر����������ض ج������دي وج�����دك
ون�����ك�����ل ب���خ�������ص���م���ك م����ث����ل م������ا ب����دك
خ���ل���ي ال���ع���ل���م ب���������س����واع����دك م���رف���وع
و�آخ�������������د ب����ي����دك

جوزيف ال�سندرو�سي
اىل تلميذي النقيب املغوار مارون اليا�س الليطاين
م������ارون ج��ئ��ن��ا ب���ذك���رى االرب����ع��ي�ن ،ويف
ب����ل ح������زن ث���اك���ل���ة ،ي����رم����ي ب���ه���ا ق���در
م���ا ج��ئ��ن��ا ن��ب��ك��ي ،ف��دم��ع ال��ع�ين يخذلنا
ب����ل ج��ئ��ن��ا ن���ع���ل���ن ،ع����ن ت��خ��ل��ي��د ذك���رك���م
�أن�����ت ال�����ش��ه��ي��د ،روى ُت�����رب ال���ب�ل�اد دم��ا
م���ا م����ات ���ش��ه��م ،ف����دى ب���ال���روح موطنه
ب����ل ظ����ل ح����ي����اً ،ي���زي���ن ال����غ����ار ه��ام��ت��ه
ف���احل���ر ي��ح��ي��ا ،و�إن يف ال���ق�ب�ر م��رق��ده
���ض��ح��ي��ت ح������راً ،وع���ا����ش ال��ع��ب��د حم��ت��ق��راً
ف����امل����وت ي����ع����ذب ،م����ذ �أ ّم����ي����ت م�����ورده
م������ارون ف���اخ���ر ،ل��ق��د ا���ص��ب��ح��ت ق��دوت��ن��ا
ح���ت���م���اً ���س��ن��ك��م��ل درب��������اً ،أ�ن������ت رائ���ده���ا
ال زل�����ت حت���ي���ا ع�����زي�����زاً ،يف ���ض��م��ائ��رن��ا
ت���خ���ت���ال روح������ك ف�����وق الأرز ،حت��ر���س��ه
ي���ق���ول ل��ل��م��ع��ت��دي ،ب����ل ل���ل���غ���زاة كفى
ل���ب���ن���ان ي���رف�������ض �أن ُت����غ����زى م��راب��ع��ه
ي���ا ق����وم ،ح��ي��وا ح��م��اة امل��ج��د يف وطني
م���ات���وا ل��ن��ح��ي��ا ،ف��م��ا �أ����س���م���ى جت��رده��م
�إن�������ا ن����ع����اه����ده����م ،ج���ب���ه���اً مل��غ��ت�����ص��ب
ون���ح���ر����س ال����ط����ود ب�����������الأرواح ،ال ح���رج
ل���ب���ن���ان ح�����س��ب��ك جم������داً �أن ي���ظ���ل هنا
�إن ح���ل خ��ط��ب ،ي��ه��ب اجل��ي�����ش منتف�ضاً
ي�����ص��ي��ح ل��ب��ي��ك ن��ح��ن ال������درع ي���ا وط��ن��ي
م������ارون ذك������رك ،ط����ول ال���ع���م���ر ،منحف ٌر
ف���ارق���د ���ش��ه��ي��د ال���وف���ا ،يف ظ���ل �أرزت���ن���ا

يا ن�سائم
الع ّز

احل����د
ف����ائ����ق ِ
ل����واع����ج ال����ق����ل����ب ،ح����ب ٍ
ال���ول���د
ق����ا�����س ،وي���ح���رم���ه���ا م����ن ر�ؤي�������ة
ِ
وال����دم����ع ،ل���و ق����� ّرح ال��ع��ي��ن�ين ،ال يجدي
يف دوح����ة امل���ج���د ،يف �أغ�����ص��ان��ه��ا امل��ل ِ��د
ع����ا ٌر ع��ل��ى امل����وت� ،أن ي��ن��ه��ي و�أن يبدي
�أو ب���ادل���ت���ه ،ح���م���ى الأوط���������ان ب��اجل��ح ِ��د
ب��امل��ج��د وال���ف���خ���ر ،م��ث��ل ال�����س��ي��د ا َجل���ع ِ���د
ال��ب�رد
وال���ع���ب���د م���ي���ت ،ول����و ي��خ��ت��ال يف ِ
�����ش����ت����ان ب��ي��ن خ����ل����ود احل�������ر وال����ع����ب ِ����د
ال���ق�ب�ر ي�����ش��م��خ ،م���ذ ادرج������ت يف ال��ل��ح ِ��د
�إن ال��ب��ط��ول��ة م��ث��ل ال��������داءِ  ،ق���د ت��ع��دي
�إن�������ا وع�����دن�����ا ،وال ت���ف���ري���ط ب���ال���وع ِ���د
ال��ع��ق��د
يف ج���ن���ة اخل����ل����د ،من ي����ا درة
ِ
وال�������ص���وتُ ي���ه���د ُر ،يف الأف���ل��اك ك��ال��رع ِ��د
واجل����رد
ل���ن حت�����رزوا م��وط��ئ��اً يف ال�����س��ه��ل
ِ
وامل������د
م���ه���م���ا ت����ق���� ّل����ب ،ب��ي��ن اجل�������زر
ِ
ل�����وال ب�����س��ال��ت��ه��م ،الغ���ت���ي���ل يف امل���ه ِ���د
���ود
وم����ا �أح���ي���ل���ى ال����ف����دا ،ذوداً ع���ن ال���ط ِ
��ص��د
�أن ن��ع�����ض��د الأرز ب���الأع���م���ال وال��ق��� ِ
ف���احل��� ُّر د�أب������ه �أن ي��ب��ق��ى ع��ل��ى ال��ع��ه ِ��د
م���ن ب��احل�����ش��ا���ش��ة ،ه��ات��ي��ك ال���رب���ى يفدي
ال��غ��م��د
ي���ج���رد ال�����س��ي��ف ب����� ّت�����اراً ،م����ن
ِ
ت أ����ب���ى امل������روءة� ،أن ت���غ���زى ،ذرى امل��ج ِ��د
واحل�����ش��د
يف ك���ل ق���ل���ب ،م���ن االح����ب����اب
ِ
�����د ،يف رب����ى اخل��ل ِ��د
وان���ع���م ب�����س��ع��ف��ة جم ٍ

ي����ا ن�������س���ائ���م ال����ع����ز ه�� ّب��ي
�������س������رم������ ٌد يف ن�������ص���ه
ف�����ه�����و ب���������دم ����ش���ه���ي���ده
ه�������اك�������م يف ال�������ب�������ارد
ج����ي ٌ
���������ش ع�����اه�����د ���ش��ع��ب��ه
ل������ك م����ن����ي �أل���������ف حت��ي��ة
م������ن جم����ن����د ال ي��ن��ث��ن��ي

أن�����������ت ل����ل����دن����ي����ا ك���ت���اب
�
ِ
ج���ي�������ش���ن���ا ف����ي����ه اجل�������واب
ق���������ام ي�����������روي ال����ت����راب
ي�����ش��ق ط���ري���ق ال�����ص��ع��اب
�أن�������ه ...ال ق��ي��ام��ة لإره�����اب
ي��ا ح��ام��ي �أر���ض��ن��ا واله�ضاب
مل���وط���ن���ي ...ه����ان ال���ع���ذاب

املجند حممد وهبي  -ال�سرية 1204

من قلب �أم
فرحة �إنت�صار� ،أم ن�شوة فرحة روت قلب كل �أم
فقدت �شهيداً روى بدمائه تراب وطن تتجاذبه
عيون ذئ��اب جائعة قاتلة ...يا قلب الفرحة
�ستكتمل يوم يعود للأمة ر�شدها ونبتعد عن
جتاذب ترك البع�ض فري�سة �سهلة ،بني �أياد ال
ترحم وال ترعى حقوق اهلل...
قاتلتم قتال الأبطال ،قاتلتم قتاالً نرفع به
ر�ؤو�سنا عالياً ،لكن يبقى يف القلب لوعة �أننا
قاتلنا من لب�سوا لبا�س الدين ورفعوا القر�آن
ريا ًء.»...
رايتكم �أيها ال�شهداء يف كل علم رفع ،ويف
عني دامعة ،ويف كل فرحة بعيون طفل
كل ٍ
رفع دعا�ؤه لكم ...فرحة انت�صار وجوادي بينكم
قدمته للوطن ،هو لكم ومنكم وقطعة من وردة
�ستزهر حباً على حب ...جلي�ش ق ّدم �أبطاالً...
لكم �أيها ال�شهداء �أرف��ع قلمي يف وجه كل
غا�صب حمتل ،يدن�س الدين والوطن بتجاذبات
نحن بغنى عنها� ...أنتم �أيها الأبطال ...م�سك
لبنان وعطره الباقي الفواح مع زهر احلرية
للأبد ،لكم حتياتي بقلم وردة من لبنان احلبيب.
�ضحى ّ
املل جواد
والدة اجلندي حممود عبداهلل جواد

�شم�س بالدي �أنتم
من �أي باب �أطل عليكم و�أنتم ر�ؤو�س اجلبال
العلية!
�أنتم الزنابق وال�صالة� ،أنتم الق�صيدة ...
�شم�س بالدي امل�ضيئة �أنتم
و�أحلى كتاب للبنان ،و�أجمل �أغنية من �أغاين
الع�شية ،رجال جبال ،ونفو�س �أبية...
املهند�س ايلي زينون
رئي�س بلدية بياقوت
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احلب
�ضحايا ّ

ال�شاعر حممود �سعيفان
برجا
مهداة اىل روح النقيب ال�شهيد
ح�سام حممد �أديب بو عرم
و�شهداء اجلي�ش اللبناين

م�������ن ال���ب���رج���ي���ن ت���ن���ب���ج�������س ال����ع����ط����اي����ا
ع������ل������ى وط�����������ن ت������������������راوده امل�������آ�������س������ي
دم����������اً يف م����ع����م����ع����ان ال�����������ش�����وق ي���ج���ري
ل����ي����ع����ك���������س يف ظ����ل����ال الأرز ن���������وراً
ل������ن������ا يف ح�������وم�������ة امل����������ي����������دان ث���������أر
ه�����ن�����ا ت��������أب�������ى ال������ك������رام������ة �أن مي�������روا
ن���������س����ع����ى يف ال��������ظ����ل���ام اىل �����س��ل�ام
ه������ن������ا ��������ش�������رف وت�����������ض�����ح�����ي�����ة وب���������ذل
ه����ن����ا ُي�������س���ت�������ش���ه���د الأب����������������رار ط����وع����اً
م������ن ال���ب��رج���ي��ن تمُ����ت���������ش����ق امل����وا�����ض����ي
ل��������وج��������ه اهلل وال����������وط����������ن امل������ف������دى
ويف ال����ب���رج����ي���ن وح�������دت�������ن�������ا جت���� ّل����ت
ل����ه����ا يف ال�����������ش�����وف زجم������������ر ٌة �����ص����داه����ا
ت�������������ؤول ال����ت���������ض����ح����ي����ات اىل ان����ق����را�����ض
ح�����������س�����ا َم االق���������وي���������اء ب�������ك ان���ت�������ص���رن���ا
غ������������داً ن�����ل�����ق�����اك يف ع������ر�������س م���ه���ي���ب

ه�������ب�������ات يف امل������وا�������س������م �أو ه�����داي�����ا
ٍ
وت�����ع�����ت�����������ص�����ر احل�������ن�������اج�������ر واحل������ن������اي������ا
وي�����ن�����ب�����������ض يف �������ش������راي���ي��ن امل������راي������ا
ي�������رف�������رف ف���������وق �أع�������ل������ام ال���������س����راي����ا
ع�����ل�����ى ال������ط������اغ���ي��ن �أوالد ال����ب����غ����اي����ا
وت�����رف�����������ض �أن ن�����ك�����ون ل����ه����م م���ط���اي���ا
ون�����غ�����ف�����ر م��������ا ت��������راك��������م م��������ن خ����ط����اي����ا
ه�����ن�����ا �أر���������س��������ى ال��������وف��������اء ل�����ن�����ا خ��ل�اي����ا
لأن احل����������ب ي�����ب�����ح�����ث ع��������ن �����ض����ح����اي����ا
وت�����ن�����ط�����ل�����ق امل���������واع���������ظ وال�����و������ص�����اي�����ا
وم�����������ا الأع�����������م�����������ال اال ب�����ال�����ن�����واي�����ا
و�أز َرت ب����ال���������ص����غ����ائ����ر وال������دن������اي������ا
ي�����������دوي يف ال�����������س�����واق�����ي وال������رك������اي������ا
ول������ك������ن يف ال������ع������ري������ن ل�����ه�����ا ب����ق����اي����ا
ول��������ذن��������ا ب�����ال�����ف�����������ض�����ائ�����ل وامل��������زاي��������ا
ُّ
�������������زف ع�����ل�����ى زغ��������اري��������د ال���������ص����ب����اي����ا
ُت

لك منا ال�سالم
�أ�سرج ح�صانه وم�ضى
نحو املوت يحث اخلطى
وعروقه تنب�ض كل معاين احلياة
م�ضى
للجي�ش ...للوطن...
يرفع اللواء
وفوق جبينه كتبت حكاية االباء...

«ر�سالة اىل
ابنتي»
العريف �أحمد �شهال
الكتيبة 12
122
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�أراك يف �سنابل احلقول
�أراك يف الزهور
�أراك بكل فرا�شة ترفرف
تقيم لروحك �أ�شكال العزاء
لروحك التي �أزاحت
عن �سماء الوطن
كل غيمة �سوداء

البلبل غرد كئيباً ليلة الوداع
و�شقائق النعمان �شقت �أبوابها
قبيل ال�صباح
لك منا ال�سالم
لك منا �ألف حتية
لك منا الوفاء
يا عنوان ال�شرف

يا من علمتنا الت�ضحية
يا �أ�شرف ال�شهداء
املجند حممد مو�سى
فوج املدرعات الثاين
اىل روح العريف ال�شهيد
حممد جنيد

����س أ����ل���ت���ن���ي �إ ّم���������ك ل���ي�������ش �����ص����رت �أ����س���م���ر وال�������ش���م�������س ع��م��ل��ت��ن��ي ق���م���ح ع ال���ب���ي���در
ل����ي���������ش ط������ ّول������ت م������ا ج����ي����ت ي������ا غ����ايل ب�����ن�����ت�����ك ب����ت����ب����ك����ي ك�����ل�����م�����ا ب����ت����ت����ذ ّك����ر
ك������ل م������ا ب����ط���� ّل����ع ب�����ال�����������ص�����ورة ق���ب���ايل ���������ص��������ورة وط����������ن ب�����������أرزت����������و �أخ���������ض����ر
ب������ع������رف ق����ي����م����ة ج��������ن��������ودو ال������غ������وايل ول����ي���������ش ب����ت����ح����ب اجل����ي���������ش وال���ع�������س���ك���ر
�إن������ت������و ي������ا زوج������ت������ي ع����اي���������ش��ي�ن ب���ب���ايل ول��������و م������ا ت����ك����ون����و م����ع����ي ك����ن����ت ب��ت��ع�ثر
ق��������ويل ل���ب���ن���ت���ي ن����ح����ن جن��������وم ال����ل����ي����ايل م��ن�����س��ه��ر ح���ت���ى ال����ن����ا�����س ت����ف����رح وت�����س��ه��ر
ول������������ون زن��������ودن��������ا الأ�������س������م������ر ب����ي��ل�ايل ال�������ش���م�������س �إذا م����ا ب��ت�����ش��وف��ن��ا ب��ت��ت��ح��� ّ��س��ر
�أن���������ا ب���ج���ي�������ش���ي ع�����ط�����ول ب���������ش����وف ح����ايل مل�������ج������� ّرد م�������ا ن������ادي������ت������و م�������ا ت�������أ ّخ������ر
ومل������ا ي����ا ب���ن���ت���ي ب���ت���ك�ب�ري ه����ي����دي ر����س���ايل ت����ب����ق����ي اح����م����ل����ي����ه����ا لأج��������ي��������ال ج����اي����ي
ال�����وط�����ن م�����ن دون ج���ي�������ش���و م�����ا ب��ي��ع��م��ر

انطباعات والد �شهيد يف تكرمي �شهداء اجلي�ش

من ال�صليب الأحمر اللبناين.
 ومتيزت ثالث بلدات ب�أعداد �شهدائها،وهي ببنني � 7شهداء ،عكار العتيقة � 8شهداء من بينهم �ضابط برتبة رائد،
عيات � 9شهداء ،وتوزع الباقون على معظم بلدات وقرى عكار من خمتلف
مناطقها وطوائفها ومن كافة الرتب الع�سكرية.ف�ضالً عن � 5شهداء من
البرتون وزغرتا وب�شري.
من هنا نالحظ احت�شاد ذوي �شهداء ال�شمال يف االحتفال التكرميي ،وقد
ان�ضم اليهم اهايل �شهداء حرب متوز لنيل دروع التقدير ،حيث كنا من
ال�شاخمني باعتزاز مع جموع املكرمني ونحن نت�س ّلم الدرع التكرميي الذي
ت ّوجنا به ولدنا ال�شهيد الرقيب الأول ماجد الذي ارتفع اىل جوار ربه �أواخر
العام املن�صرم وهو يعالج الألغام والقنابل العنقودية الإ�سرائيلية املجرمة
مع رفاقه يف �سالح الهند�سة.
وكانت حلظات من الن�شوة واالفتخار ا�ست�شعرنا بها مع �أمثالنا من ذوي
�شهداء اجلي�ش وقد جتاوروا يت�ضرعون اىل اهلل ،كل على طريقته و�شعائره �أن
يتغمد اهلل �أبناءهم بالرحمة واحلنان ،و�أن يحفظ هذا الوطن من كل مكروه
�أو فتنة.
هما �ساعتان من تبادل امل�ؤا�ساة �أ�سهمتا يف بل�سمة بع�ض جراحات
املفجوعني والثكاىل والأيتام بر�ؤية مثالهم من العائالت امل�صابة بفلذات
�أكبادهم يف حرب متوز ،وحرب خميم نهر البارد.
كما �أكد هذا اللقاء مزيداً من االعتداد بهذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وعمادها
و�ضباطها ورتبائها و�أفرادها ،وقد �أح�س كل واحد منا ب�أنه ال يزال يرى ابنه �أو
�أخاه �أو قريبه يف ح�شود الع�سكريني �أمامه.
�إنها حكاية اعتزاز و�إخاء تبادلها �أبناء طرابل�س وعكار وال�شمال مع �سائر
اللبنانيني ،عنوان وحدة حققتها هذه امل�ؤ�س�سة ،وخري مثال على �أخوة
وطنية �صادقة ور�سالة �أمينة عن حقيقة العي�ش امل�شرتك وبرهان �ساطع
على �شموخ هذا اجلي�ش وعقيدته ال�صافية وموقعه يف �أفئدة اللبنانيني.

�أجل ،من حق �أهايل طرابل�س وال�شمال �أن يفخروا مبا قدموه من �شهداء
وجرحى يف �ساحة ال�شرف يف معركة حترير خميم نهر البارد من فلول
الع�صابة الإرهابية.
نعم ،ومن الطبيعي جداً �أن يعتزوا بالت�ضحيات التي بذلوها لإنقاذ الوطن
من الفنت وامل�ؤامرات التي كانت حتاك �ضده حتت م�سميات ينبذها دين
الت�سامح والرحمة واالن�سانية ،وت�أباها الق�ضية الفل�سطينية املتربئة من
ه�ؤالء امللت�صقني بها زوراً وبهتاناً.
وجدير بهذا الوطن �أن ي�شمخ بالتفاف �أبنائه حول م�ؤ�س�سته الع�سكرية
الواحدة املوحدة ،التي كتبت بدماء �شهدائها من خمتلف بقاعه وطوائفه
ومذاهبه �أروع مثال يف الوحدة الوطنية والتعايل عن االختالفات ليحققوا
با�ست�شهادهم حياة لبنان و�أمنه ووحدته وا�ستقراره.
و�إذا جاز لنا �أن نعتز ونفخر بهذه القوافل املباركة من �أبطال ال�شهادة
من جميع �أنحاء لبنان ،ف�إنه يحق لنا �أن نقف ب�إكبار و�إعجاب �أمام مواكب
�شهداء اجلي�ش اللبناين من �أبناء طرابل�س وعكار و�سائر �أنحاء ال�شمال التي
لفتت ن�سبة �شهدائها وجرحاها مبا ي�ستحق الفخر واالعتزاز ،وقد �أثبتت �أن
هذه املناطق الأبية �أنها �أحد �صمامات الأمان لوحدة الوطن ،ويف مقدمة
ال�سباقني للفداء والبذل والعطاء.
لذا مل يكن غريباً �أن تكتظ مدرجات جممع ف�ؤاد �شهاب الريا�ضي يف جونية
يف منا�سبة تكرمي �شهداء اجلي�ش يف خميم نهر البارد ،بح�شود الوافدين
من طرابل�س وعكار واملنية وال�ضنية و�سائر مناطق ال�شمال اىل جوار �أهايل
ال�شهداء من باقي املناطق اللبنانية.
ومل تغب هذه االلتفاتة عن كلمة قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان الذي
�أ�شار اىلت�ضحيات �أهايل ال�شمال وم�س�ؤوليتهم واندفاعهم يف هذه املعركة،
برغم ما �أ�صابهم من �ضيق وخ�سائر مادية وب�شرية.
ولي�س من باب التفاخر واملفا�ضلة ،بل هو االعتزاز والت�أكيد �أن هذه
املنطقة الغالية هي موئل الفداء والبطولة ،عندما ن�شري اىل �أن من بني
� 168شهيداً من �أبطال اجلي�ش اللبناين الذين ق�ضوا يف معركة الق�ضاء
على الإرهاب كان هناك � 103شهداء من �أبناء طرابل�س وال�شمال كما ورد يف
الكتيب التذكاري الذي وزع يف املنا�سبة.
ويف �إح�صاء �سريع لل�شهداء ال�شماليني الذين
تبلغ ن�سبتهم �أكرث من  60يف املائة من جممل
ال�شهداء تت�ضح لنا ال�صورة امل�شرفة لت�ضحيات
م�������ا ك���������ان ب�����ي�����ح��ل��ايل ع���ي�������ش
�أبناء ال�شمال ،كما يلي:
ل����و م����ا ي�������ص���ون الأم��������ن اجل��ي�����ش
 � 14شهيداً من طرابل�س وامليناء والقلمون.ي������ا م������واط������ن �أن����������ت ب���ل���ب���ن���ان
 � 5شهداء من منطقة املنية.وم�������ا ب���ت���ب���ن���ى ع���� ّن����ا الأوط����������ان
 � 6شهداء من ال�ضنية.� 73 -شهيداً من عكار من بينهم م�سعفان

لو ما جي�شك يحميها

عبد القادر الأ�سمر
والد الرقيب الأول ال�شهيد
ماجد حمود
جورج �سليمان عبود
وال ع������م������ري ك�����ن�����ت ب�����ري�����دو
م�������ا ف�����رح�����ن�����ا ب����ل����ي����ل����ة ع����ي����دو
�������������ب ب������ل������ادك واع����ط����ي����ه����ا
ِح
ّ
ل�������و م�������ا ج����ي���������ش����ك ي���ح���م���ي���ه���ا
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يف ذكرى ال�شهادة

�سامي الرتا�س
مهداة اىل روح العريف ال�شهيد
علي عدنان القادري
يف الذكرى ال�سنوية الأوىل
ال�ست�شهاده

علي ...يف ذكرى الفدا املدى...
ّ
الأوىل ،بلغت ال�س�ؤددا من قال �إن عريفنا
الفادي رحل!؟
يوم ال�شهادة نقلة
معراج روح للعلى
وهو البطل
ماذا �صنعت جمددا؟
يف جنة الفردو�س
يعب�أ بالردى...
زينت كفراً �أربدا
علي ...علمنا البطولة
علمتنا �أن الب�سالة
ٌ
موقف �أ�سمى كثرياً
دلنا كيف ال�سبيل
من عبوات العدا...
اىل الهدى...
�أده�شتنا بالت�ضحية
ما ردت عر�سك
وبرغم �صمتك يا فتى �أن يكون بذي الدنى
ف�ضلته عر�س الفدا
�صرت ال�صدى
خ���ل���دت ر����س���م���ك يف وهناك عر�سك

بالروح

الدكتور �أمني حممد م�سلماين

ب�����������ال�����������روح ب�������ال�������دم ن�����ف�����دي�����ك ي�������ا ل���ب���ن���ان
ب������ال������ق������ل������ب ب�����احل�����ب ب������ال������ع������زم واالمي�������������ان
ب����ال����روح ب����ال����دم ن���ف���دي���ك ي����ا ل��ب��ن��ان
ورج����������������ال����������������ن����������������ا حت����������م����������ي احل��������م��������ي
وج������������������������ب������������������������ال ت���������ش����م����خ ب����ال���������س����م����ا
را����������س���������م���������ا
�أن�������������������������ه�������������������������ار اهلل
ت���������ب���������در ح��������ل��������ى وم���������رج���������ان
واحل���������������������������������������������رف �������ش������غ������ل ج���������دودن���������ا

�صرخة مغوار

عمر �شبلي
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يف رباع اخللد
فك قيد رباطنا
يف عامل �أم�سى ،غدا
لن مي�ضي �سدى...
وين ّز جرحك عنرباً
م������������أوى احل�����ي�����ارى
املحبطني
عند الع�شية
كلما طاف الندى...
التائقني اىل احلدا...
هذا �صنيعك قد حتول
علي :من علياء روحك
ٌ
كفكف دمع �أم
�سل�سبيالً �أرغدا
ي����روي ال��ع��ط��ا���ش اىل هدئ روع والدك
احلياة
الذي رباك دوماً منجدا
و�أنت يف رم�س املمات حرر كتاب امللتقى
عبق ال�شهادة ٌ
منع�ش يوم ال�شفاعة �أجمدا
يا �سيداً ...يا �سيدا ...رحماك ربي بالفتى
علي :من علياء روحك يف املنتهى واملبتدا.
ٌ
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وال�������������������������ن�������������������������ار ��������س�������ي�������اج ح��������دودن��������ا
وال�����������������������ري�����������������������ح ت������خ�������������ش������ى ع�������ودن�������ا
وم�����������ا ب�����ت�����ل�����ت�����وي الأغ�������������ص������ان
واجل���������������ي�������������������������������ش درع�����������������ك ي����������ا وط�������ن
م���������������������ا ي�����������ه�����������اب م�����������ن ك�����ت�����ر امل������ح������ن
ك�������������������������������������������������االرز ي�����������ش�����ه�����دل�����و ال������زم������ن
ح����������ام����������ي رب����������������ي ل������ب������ن������ان
ب����ال����روح ب����ال����دم ن���ف���دي���ك ي����ا ل��ب��ن��ان

رج�����������ف�����������وا م������ن������ه������ا االع������������������ادي
������ص�����رخ�����ة اه�������ت�������زت �إل�������ه�������ا ج����ب����ال
���������ص��������رخ��������ة م������������غ������������وار ب������ل�����ادي
مل���������ا �����س����م����ع����ت����ا رت��������������اح ال������ب������ال
ال������ب������ي������ف������ت������ح ع�����������ا ل���������رواب���������ي
م�������ن ع������رق������و ب������ي�����روي ال���ي�������س���م�ي�ن
ت�������ي�������ن�������ام�������وا ع��������ي��������ون ح�����ب�����اب�����ي
ب����ي���������ص����م����د ب����اجل����ب����ه����ة وم���������ا ي���ل�ي�ن
ول�����������ون ال�����������س�����م�����رة ال������ع������ا خ�����دو
ورت����������������و م����������ن ح������ق������ل������ة ج�������دو
ي������ب������ق������ى احل���������ل���������م الح���������ف���������ادي
امل�����������غ�����������ور ب�����������أر�����������ض����������ي ب��������دو
ك���������ل �������ش���ب��ر ب���������أر���������ض��������ي ع�����ن�����دو
م��������ن ال��������ن��������اق��������ورة حل��������د ال����ن����ه����ر
وي������غ������ف������ى امل�������������وت ع������ل������ى زن��������دو
م����������غ����������وار ب������ي������ت������ح������دى ال�����ق�����ه�����ر
ور����������ش���������ة دم زرار زرار
ت�����ف�����ت�����ح ع�����������������دروب االح���������������رار
ه�������������و ل���������ب���������ك���������را ال�������������������������زوادي
ي����������ا وط��������ن��������ي ف�������ي�������ك امل��������غ��������وار

لوحة جمد

قالدة ع ّز

الرقيب
ب�سام �شعيب

َع ج���ب�ي�ن ق���ر����ص ال�����ش��م�����س حم���ف���ورة
ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ي����ا ����ش���م���وخ �أ����س���ط���ورة
وروح����������ك ب�����ت�����وب ال�����ع�����ز م���غ���م���ورة
إ�����س���م���ك ع���ل���ى ك���ف���وف امل���ج���د رب���ي���ان
و������ص�����وب اخل�����ي�����ال ع���م���ل���ت ك�������زدورة
َع م���دب���ح���ك ِف�����ك�����ري وق������ف ح��ي��ران
َ
������ص�����ورة ت����ط����ل وت���خ���ت���ف���ي �����ص����ورة
�����ص���� َور ت����ا �إر����س���م���ك ق�����ص��دان
ج��ب��ل��ك ُ
م������ز ّن������ر ع����ل����ي����ك ال������ع������ ّز ت����ن����ورة
ر���س��م��ت��ك ���ص��ب��ي��ة م����ن ع���م���ر ن��ي�����س��ان
مب���ع���ر����ض ك����ن����وز ال��������رب حم�������ص���ورة
ل����وح����ة مجَ�������د يل را������س����� َم�����ك ف���ن���ان
ن��غ��م�����س��ت ب����ج����رح ب����ل����ون م���ن���ت���ورة
ال��ري�����ش��ة جن���اب���ت م���ن رم�������ش ���س��ه��ران
ي��غ��ف��ى َع � َ���س���ف���ح رب������وع م�����س��ح��ورة
وع���ط���ر ال����ف����دى ����ص���اي���ر ن���غ���م ه���رب���ان
وف��������ى ب�����دم�����و ع�����ه�����ود م�����ن�����دورة
وال���ل���ي ���س��ح��ر ���س��ف��ح ال���� ّرب����ع �إن�����س��ان
و�أل�������وان�������ك م�����ن اجل��������رح م���ع�������ص���ورة
ق��م��ا���ش��ك ك��رام��ت��ي ،ال��ت�����ض��ح��ي��ة خيطان
ب���ت���ب���ق���ى ب���ج���م���ر ال���ظ���ل���م م���ق���ه���ورة
وم�����ن دون �����ص����ورة م��ت��ل��ك االوط������ان
ح����ام����ي م���������س��ي�رة ج���ي�������ش���ن���ا ب��ت��ظ��ل
ل���ك���ن م�����ا زال ال����ق����ائ����د ���س��ل��ي��م��ان
راي����������ة �أرز ل����ب����ن����ان م���ن�������ص���ورة

كلمة و�سيف

جرج�س فرحات  -ال�شواليق  -جزين

ف��ي��ك ان��غ��رم
ي���ا جم��ل��ة اجل��ي�����ش ال��ع��ق��ل ِ
ع��ل��ي��ك ع���ي���ون ال�����س��اه��رة ن��خ��ب��ة ِه��م��م
ِ
ك���ل ���ش��خ�����ص ف��ي��ك ���س��اه��م ودرب�����ك ر�سم
ب��ي�����س��ت��ح��ق��وا ال�����ش��ك��ر م���ن ك���ل ال��وط��ن

دن����ي����ة ث���ق���اف���ة ع����ام����ة خ����زن����ة ق��ي��م
م���ن �أه����ل ِف��ك��ر وم��ع��رف��ة و�أه�����ل القلم
م��ن ِ���ش��ع��ر م��ن ت�صوير م��ن وع���ي ِوحكم
اهلل ي��خ��ل��ي اجل��ي�����ش وي�������ص���ون ال��وط��ن

ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ب���ك���ل حم���ن���ي وف���اج���ع���ة
وب����ب��ل�ادن����ا ك����ل الأي�����������ادي ال��ط��ام��ع��ة
� ْ
إن������ت ال��ب��ط��ول��ة وال��ب�����س��ال��ة ال��رائ��ع��ة
ال��ل��ي ا�ست�شهدوا ب��ال��ب��ارد و�أر�����ض الوطن

إن�����ت ���س��ب ْ
ب��ت��ب��ق��ى � ْ
��اق ل���و ال���واج���ب دع��ا
ْ
م���ات���ت راك��ع��ة
ت�����ص��دي��ت �إل���ه���ا ب���ح���زم
ن�����ص��رك م�����س��ح ف��ي��ن��ا ال��ع��ي��ون ال��دام��ع��ة
ب��ي��ب��ق��وا ك���واك���ب ب�����س��م��ان��ا م�شع�شعة

يا جي�ش لبنان
العظيم
فخري حميي الدين

ق��ل��ب��ي م��ع��ك ي���ا ج��ي�����ش ل��ب��ن��ان العظيم
ي�����ا ع����م����اد اجل����ي���������ش ي�����ا �أن����������زه ع���م���اد
ر ّب�����ي�����ت ج���ي�������ش �آم��������ن ب����ح����ق اجل����ه����اد
ك���ل ج���ن���دي و����ض���اب���ط ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ال��ق��ت��ال
ه���وي ال�����ش��رف وال��ت�����ض��ح��ي��ي ه���وي الن�ضال
ي�����ا ����ش���ه���ي���د االرز �����ش����و جم�������دك ك��ب�ير
ي������ا ����ش���ه���ي���د اجل����ي���������ش اهلل ي���رح���م���ك
وي����رح����م �أ�����س����ود ا���س��ت��ب�����س��ل��و يف م��وق��ع��ك

يف فرحة االحتفاء بانت�صار اجلي�ش
اللبناين على االره���اب املنظم نقف
باحرتام لأرواح �شهدائنا الذين ارتفعوا
دفاعاً عن لبنان الأر�ض والكرامة وال�شعب،
وذوداً عن هيبة الق�سم الذي �أ�صبح قالدة
ع ّز يف عنق كل لبناين.
�إن تكرمي �شهداء اجلي�ش يف �ساحة
م�ؤ�س�س اجلي�ش اللبناين الرئي�س ف�ؤاد
�شهاب ،يدعونا اىل مهابة اللحظة...
ويدفعنا اىل عقد العزم على �أن نكون كلنا
�شهداء يف �سبيل �أن يبقى وطننا عالمة
ان�سانية وح�ضارية يفخر بها اجلميع.
م�سيـرة ال�����ش��ه��داء ...تدفعنا اىل
الت�سا�ؤل :ماذا قدمنا للبنان؟ وكم نحن
�صغار �أم��ام قد�سية ال�شهادة يف عر�س
البطولة.
كلمة املغرتبني يف مهرجان الكرامة
هي �أبعد من الرثاء و�أبلغ من العزاء.
كلمتنا �أن��ن��ا ن ؤ���م��ن باجلي�ش ور�سالته
ور�سوليته.
واىل �أهايل ال�شهداء وعائالتهم نقول:
�أنتم �أمانة يف �ضمري كل لبناين.
املهند�س البري مرت
ابو ظبي
مبنا�سبة تكرمي �شهداء اجلي�ش

ح����ام����ل ل����������واءك ق����ائ����د جم�������رب ح��ك��ي��م
ب������احل������زم واالمي������������ان ان������ق������ذت ال����ب��ل�اد
م����ا ب���ي���خ���اف امل�������وت يف وح�������دة م�صري
م���ت���ل ب�����در ال���ل���ي ����ض���وى ب��ل��ي��ل �إك���ت���م���ال
ه������وي ع���ري�������س امل����ج����د ع���ن���د رب������و كبري
ف�������اق جم�����د ا�����س����ك����ن����در ودارا ال���ك���ب�ي�ر
م����ا �أ�����ش����رف����ك م����ا �أن���ب���ل���ك م����ا �أك����رم����ك
وي����رح����م الأ������ش�����راف ع����ا م���دب���ح ال��ت��ح��ري��ر
اجلي�ش  -العدد رقم 270/269
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نعت قيادة اجلي�ش العقيد غازي
حممد ريا�ض عويدات الذي تويف
بتاريخ .2007/11/14
 م��ن م��وال��ي��د - 1957/3/15�شحيم  -ال�شوف.
 تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ�ضابط بتاريخ .1978/6/12
 رق��ي لرتبة م�لازم اعتباراً من 1981/8/1وت���د ّرج يف الرتقية
ح��ت��ى رت��ب��ة ع��ق��ي��د اع��ت��ب��اراً من
.2002/7/1
 حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.

العقيد غازي حممد ريا�ض عويدات

• و�سام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 24م ّرة.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
• تهنئة مدير الأف���راد ثالث
مرات.
 تابع دورات درا�سية وتدريبيةيف الداخل واخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

الرائد املتقاعد مقبل املري
نعت قيادة اجلي�ش الرائد املتقاعد
مقبل امل�ير ال���ذي ت��ويف بتاريخ
.2007/11/2
 م���ن م��وال��ي��د - 1950/5/7القنطرة  -ق�ضاء عكار.
 تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذرتيب و�أُحل���ق يف مدر�سة الرتباء
اعتباراً من .1968/11/15
 رق��ي لرتبة م�لازم اع��ت��ب��اراً من ،1983/8/31وتد ّرج يف الرتقية
حتى رت��ب��ة رائ���د اع��ت��ب��اراً من
.1998/1/1
 حائز:• و����س���ام الأرز

الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 13
م ّرة.
• تهنئة قائد اللواء.
 ت��اب��ع دورات درا���س��ي��ةوت���دري���ب���ي���ة يف ال���داخ���ل
واخلارج.
 م��ت���أه��ل ول��هولدان.
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املعاون عبداهلل حممد حممود الدلوحي
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش امل��ع��اون عبداهلل
حممد حم��م��ود ال��دل��وح��ي ال���ذي تويف
بتاريخ .2007/11/23
 م��ن م��وال��ي��د  - 1966/5/10حكرحانني  -ق�ضاء عكار  -حمافظة ال�شمال.
 ت����ط���� ّوع يف اجل���ي�������ش ب��ت��اري��خ.1985/12/1
 من عداد اللواء اللوج�ستي  -مديريةامل�شاغل.
 حائز:• و�سام احلرب.

الرقيب الأول
عبدو مرعي احلالين
نعت قيادة اجلي�ش الرقيب
الأول عبدو مرعي احلالين الذي
تويف بتاريخ .2007/11/20
 م��ن مواليد 1962/9/1 يونني  -ق�ضاء بعلبك -حمافظة البقاع.
 ت��ط�� ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1983/8/16
 من عداد لواء امل�شاة العا�شر. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و���س��ام التقدير
الع�سكري.
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• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
اجلي�ش
قائد
العماد
تهنئة
•
19
مرة.
• تهنئة قائد منطقة ال�شمال.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
 -مت�أهل وله �ستة �أوالد.

العريف الأول
وليد حممد
عبداهلل

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة الربونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 18مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

نعت قيادة اجلي�ش
العريف الأول وليد
حم���م���د ع���ب���داهلل
الذي تويف بتاريخ
.2007/11/9
 من مواليد 1969/7/19 �شحيم  -ق�ضاء ال�شوف -حمافظة جبل لبنان.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1992/4/9
 من عداد اللواء اللوج�ستي. حائز:• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري الربونزي.

• تنويه العماد قائد
اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد
اجلي�ش  17مرة.
 -مطلق.

يف �سجل اخللود

العريف
فادي ادوار اخلوري

اجلندي
كري�ستو جميل ا�سطفان

املمددة خدماته
املج ّند ّ
نايف عطا احل�سن

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش ال��ع��ري��ف ف��ادي
ادوار اخل����وري ال����ذي ت���ويف بتاريخ
.2007/10/21
 من مواليد  - 1967/7/17رحبة -ق�ضاء عكار  -حمافظة ال�شمال.
 ت����ط���� ّوع يف اجل���ي�������ش ب��ت��اري��خ.1991/10/1
 من عداد فوج املدفعية الثاين. حائز:• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 20
مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
 -مت�أهل وله ولدان.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجل��ن��دي كري�ستو
جميل ا�سطفان ال���ذي ت��ويف بتاريخ
.2007/10/18
 من مواليد  - 1985/3/29حكر ال�شيخطابا  -ق�ضاء عكار  -حمافظة ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2003/6/2 من عداد فوج التدخل الثالث. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 -عازب.

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش امل��ج�� ّن��د نايف
ع��ط��ا احل�����س��ن ال����ذي ت���ويف بتاريخ
.2007/10/12
 من مواليد  - 1987/7/30الربغلية. ج��� ّن���د يف اجل��ي�����ش اع���ت���ب���اراً من 2005/9/12وم�� ّددت خدماته اعتباراً
من .2006/9/22
 من ع��داد الكتيبة  23ومف�صول اىلمنطقة اجلنوب.
 -عازب.
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�شهادة حياة
�إعداد:
با�سكال مع ّو�ض بو مارون

الرب موجود دائماً
ب��د�أت ال�سيدة �أ�سعد حكايتها بالقول« :يف
ال�ساد�س من �أيلول من العام  ،1983ا�ست�شهد
زوجي املقدم ملحم �أ�سعد يف حرب اجلبل وكانت
الفاجعة كبرية .كنا ن�سكن يف ب�يروت ،ويف
�صباح ذلك اليوم امل�ش�ؤوم ،وقفت �أودعه ككل
�صباح مع �أوالدي� ،أو�صانا قائالً�« :إنتبهوا� .إذا �صار
ق�صف �إنزلوا على امللج�أ» .لكن القدر ا�صطاده
هو ،ورحنا ننتظر عبثاً ّ
«خ�شة مفاتيحو بالباب».
كانت امل�صيبة كبرية خ�صو�صاً و�أين فقدت والد
زوجي و�شقيقه يف فرتة ال تتع ّدى الثالثة �أ�شهر.
و�شعرت يومها ب�أنها نهاية العامل حيث ال �أمل
وال رجاء ...ففي غم�ضة عني �أ�صبحت امل�س�ؤولة
الوحيدة عن � 5أوالد
تراوح �أعمارهم بني

بعد ربع قرن من ذلك
اليوم امل�ش�ؤوم
زوجة املقدم ال�شهيد ملحم �أ�سعد

 18و� 8سنوات ،بعد �أن كنت �أعي�ش مد ّللة من
ِقبل اجلميع.
لكن الرب موجود دائماً مل�ساعدتنا� ،ص ّليت
رجلي
كثرياً وطلبت �أن يبقيني واقفة على ّ
لأك ّمل ر�سالة زوج��ي التي ب��د�أّه��ا عندما قرر
ت�أ�سي�س عائلة يف هذا الوطن.
كما �أرادنا �أن نكون
وت�ضيف قائلة:
بعد امت�صا�صي لل�صدمة ر ّكزت اهتمامي على
م�صلحة �أوالدي وجعل حياتهم اليومية طبيعية
على قدر الإمكان ،جمعتهم و�أخربتهم� :إنني
التح�سر
و�إياكم خ�سرنا خ�سارة ال تع ّو�ض� ،إمنا ّ
ال ينفع يف �شيء ،بل الأف�ضل �أن ن�سري قدماً
ونكون عائلة م ّتحدة نحب بع�ضنا البع�ض ،و«�أنا
قدامكن» م�ستعدة لفعل �أي �شيء
تطلبونه ،وللت�ضحية بكل �شيء من
�أجلكم .فاملهم �أن ن ّتحد �أم��ام هذا
احلدث ون�ساعد بع�ضنا البع�ض لنكمل
م�سرية والدكم ،ونكون كما �أرادنا �أن
نكون».
ك��ان جت��اوب الأوالد ك��ب�يراً ،حيث
تو ّزعت املهام املنزلية واخلارجية
بينهم ،وك���ان لكل منهم مهمة
تنا�سب �شخ�صيته وميوله ،وكان
اهتمام اجلميع من�صباً على �صغري
العائلة لتعوي�ضه حنان والده الذي
كان متعلقاً به جداً� ،أحطناه بالرعاية
واحلب.
• ما الذي واجهته خالل تلك
الفرتة خ�صو�صاً و�أن��ك كنت يف
مرحلة حزن؟
 لقد �أ ّمنت لأوالدي جواً مريحاً،وكنت �أ�ستقبلهم بب�سمة و�أعاملهم
بحنان وح��ب كبريين ،لكني كنت
�أخ��ف��ي عنهم دم��وع��ي ال��ت��ي كنت
�أذرفها لوحدي على و�سادتي.
يف �أحيان كثرية م��ررت بظروف

�أنا فخورة ومرتاحة ال�ضمري
�سيدة منا�ضلة ا�ستحقت
لقب زوجة �شهيد ،لأنها
مثله �ضحّ ت بنف�سها من �أجل
عائلتها ووطنها.
ر�سالة ال�شهادة �أكملتها
ال�سيدة ماري �أ�سعد زوجة
املقدم ال�شهيد ملحم �أ�سعد
التي حدثتنا عن جتربتها
بعد ا�ست�شهاد زوجها ،موجّهة
ر�سالة اىل ن�ساء �أخريات
ا�ست�شهد �أزواجهن.
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قاهرة ،عائلية �أو �إقت�صادية و�أخرى
عامة ومتعلقة مب�صري الوطن ،من
احلروب اىل التهجري واخلوف الذي
ع�شناه معاً متكاتفني مت�ضامنني
يجمعنا والد ا�ست�شهد لأجل وطنه،
وق ّدم حياته دفاعاً عن بقائه.
تابعن الر�سالة والن�ضال
• منذ فرتة وجيزة فجعت
 168عائلة مبوت �أحد �أفرادها
(�أب� ،أخ� ،إب���ن) ،م���اذا تقول
م��اري ا أل�سعد كزوجة �شهيد
ملثيالتها اليوم؟
 �أقول لهن� :أننت اليوم رازحاتحت��ت م�صيبة ق��د ت��ظ�نن �أنها
النهاية ،لكن حت ّلني بالأمل لأن هذه �أمنية �أزواجكن
ال�شهداء ،وهذا ما �أرادوكن �أن تقمن به� .إهتممن
ب�أوالدكن و� ِأكملن الر�سالة العائلية التي بد�أتن
ّ
تتقوقعن يف الزاوية ،فهذا
بها .ال تي�أ�سن ،وال
وقت العمل والتح ّرك للحفاظ على العائلة مو ّحدة
ومرتا�صة وال ينق�صها �شيء.
ّ
كافحن ونا�ضلن وتق َوين لأن الأم �أ�سا�س البيت،
وعلى �أكتافها تنه�ض العائلة .وعليه ينبغي
�أن تكون �أماً �صلبة وقوية على قدر ما تتطلبه
الظروف ال�صعبة التي ته ّز البيت يف �أحيان كثرية.
وعن املرحلة ال�صعبة من تاريخنا �أقول �إن جراحنا
تتبل�سم عندما نرى �أن وطننا بد أ� يتعافى ،وحني
نعلم �أن الن�ضال ال يزال م�ستمراً ودماء �شهدائنا مل
تذهب �سدى بل كل قطرة منها �سقطت ليندمل
جرح يف خا�صرة الوطن الذي يبقى املهم والأهم
يف حياة كل لبناين �أ�صيل.
فخورة
• ما الذي ح�صدته من هذه الت�ضحية؟
 بعد مرور � 24سنة على رحيل زوجي ،اليوم�أنا فخورة ب���أوالدي اخلم�سة الذين كربوا وتع ّلموا
وت ّ
��وظ��ف��وا يف منا�صب ه��ام��ة .فمن مي�شال
املهند�س اىل تريز املهند�سة الزراعية اىل

غادة املتخ�ص�صة بال�صحة العامة ،م��روراً ب�أ�سعد
املتخ�ص�ص ب�إدارة الأعمال و�صوالً اىل �آخر العنقود
ع��ادل الطبيب املتخ ّرج وال��ذي يعمل يف والية
نيويورك.
كما �أفتخر ب�أحفادي الت�سعة الذين �أتفاعل معهم
دوماً عرب االنرتنت والذين �أنتظر ح�ضورهم خالل
مو�سم ال�صيف لأراهم ،وال �أ�شبع منهم �أبداً.
ك ّر�ست حياتي لعائلتي وق ّدمت الغايل والنفي�س
لإ�سعادهم ،وح�صدت عائلة متما�سكة متكاتفة على
الرغم من �أن الظروف االقت�صادية والأمنية �أبعدت
غالبيتهم عن الوطن ،لكننا نبقى عائلة مت�ضامنة
منت�شرة يف �أنحاء العامل.
لو كان النهار �أطول
• اليوم وبعد �أن «طار �صغارك» كيف
متلأين هذا الفراغ الذي �أحدثوه برحيلهم؟
 �أنا امر�أة عملية وديناميكية جداً وال �أ�ستطيع�أن �أجل�س دقيقة واح��دة من دون �أن �أق��وم بعمل
مفيد ،ف�إ�ضافة اىل �إت��ق��اين اخلياطة و�صنع
املالب�س ال�صوفية� ،أتع ّلم حالياً فن الف�سيف�ساء لأنه
ي�ستهويني منذ مدة طويلة.
بعد �أن اعتمد �أوالدي الأربعة الكبار على �أنف�سهم
ومل يعودوا بحاجة ا ّ
يل ،بقيت مع �إبني ال�صغري

ال��ذي �أه���داين كتباً لدرا�سة اللغة االنكليزية.
فانكببت على الدرا�سة و�شعرت عند عودتي
اليها بفخر كبري .بعدها رحت �أهتم بدرا�سة علم
الكومبيوتر ،والر�سم ،ومن بعدها اللغة اال�سبانية.
�أم��ا هوايتي و�شغفي الأك�ب�ر فكتابة ال�شعر،
و�سيكون يل قريباً كتاب بعنوان «حقيبة ال�سفر»
وهو من وحي احلياة الواقعية.
• نعلم �أنك نا�شطة �أي�ضاً يف جمال
الأعمال اخلريية واالجتماعية؟
 لقد انت�سبت اىل جمعيتني ،الأوىل خرييةوالثانية اجتماعية تهتم بامل�سنني عموماً
باملهملني منهم على وج��ه اخل�صو�ص� .أح��ارب
الوحدة بالعمل املتوا�صل ،و�أقول دائماً ليت النهار
�أطول ب�ساعتني بعد كي �أقوم بعمل مفيد �آخر ،لأن
�شعاري �أن �أنفع و�أعطي و�أجاهد على مدار ال�ساعة.
• يف النهاية بعد ه��ذه امل�سرية
الطويلة م��اذا تقول م��اري الأ�سعد ملاري
الأ�سعد؟
 �أقول لها :نامي مرتاحة ال�ضمري لأنك عملتكل ما با�ستطاعتك عمله ومل تت�أخري �أو تتلك�أي
ب�شيء� .إم�شي مرفوعة الر�أ�س لأنك حافظت على
كل القيم وربيت �أوالدك جيداً ،و�أو�صلتهم اىل ب ّر
الأمان.
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بطاقة ريا�ضية
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

�أهدت
ميداليتها
اىل
�شهداء
اجلي�ش

راي با�سيل بطلة
ريا�ضية يف لعبة
الرماية على الأطباق.
حائزة امليدالية
الربونزية يف
بطولة العامل ،2007
وامليدالية الذهبية
يف دورة الألعاب
الريا�ضية العربية
احلادية ع�شرة التي
جرت م�ؤخراً يف م�صر.
با�سيل التي قدّ مت
ميداليتها يف بطولة
العامل اىل قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان،
�أهدت فوزها اىل �شهداء
اجلي�ش .هنا حديث
حول م�شوارها يف عامل
الريا�ضة.

راي با�سي��ل ال�سائ��رة اىل
الأوملبياد بخطوات واثقة

على الأطباق يف لبنان
ما زالـت ذكـورية الطابع

�إحرتافاً حتى �سن اخلام�سة ع�شرة.
ع��ن تلك ال��ف�ترة تقول با�سيل:
�شاركت �أوالً يف مباريات حملية،
ويف �سن ال�ساد�سة ع�شرة �شاركت
يف بطوالت عربية �أبرزها بطولة
ال��دول العربية يف اجلزائر ،2004
التي نلت خاللها امليدالية الذهبية
لفوزي يف املرتبة الأوىل.
تتالت بعدها ال��ب��ط��والت حيث
يف فريق الإحت��اد و�شارك يف عدة انتقلت اىل امل�شاركة الدولية يف
بداية امل�شوار
بطولة العامل وك�أ�س العامل وربحت
بد�أت راي با�سيل ريا�ضة الرماية مباريات حملية وعربية.
على الأط��ب��اق يف �سن الثامنة ،بداية كانت هذه الريا�ضة جمرد امليدالية الف�ضية يف ك�أ�س العامل
بت�شجيع من والدها الذي كان رامياً هواية بالن�سبة اىل راي ومل ت�صبح للدول الإ�سالمية يف �إيران .2005
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�آخر البطوالت التي �شاركت فيها،
بطولة العامل التي جرت يف قرب�ص
يف �أيلول  2007مب�شاركة  76دولة
وفزت بامليدالية الربونزية لفوزي
باملرتبة الثالثة.
كما ���ش��ارك��ت يف دورة الأل��ع��اب
الريا�ضية العربية التي ج��رت يف
م�صر يف منت�صف ت�شرين الثاين
.2007
ع��ن ���ش��روط لعبة ال��رم��اي��ة على
الأطباق تقول راي:
لي�س من عمر حمدد لهذه اللعبة.
املطلوب فقط هو الرتكيز وبع�ض
القوة البدنية� ،إ�ضافة اىل التمرين
املكثف ما قبل املباراة.
و�أ�شارت اىل �أنها تخ�ضع لتمرين
ملدة �ساعتني على مدى خم�سة �أيام
يف الأ�سبوع ،و�أحياناً طوال �سبعة
�أيام يف الفرتة التي ت�سبق �إحدى
البطوالت.
يف طريقها
اىل الأوملبياد
بالن�سبة اىل �أهدافها وطموحاتها،
ت�ؤكد راي �أن هدفها اال�شرتاك يف
بطولة الألعاب الأوملبية ،م�شرية
اىل �أن ال��ف��وز يف �إح���دى املراتب

ال�����س��ت الأوىل يف ب��ط��ول��ة �آ�سيا
مينحها بطاقة الت�أهل للم�شاركة يف
الألعاب الأوملبية.
لذلك فهي تخ�ضع حالياً لتمارين
مكثفة قبل امل�����ش��ارك��ة يف هذه
البطولة التي �ستقام يف الكويت
يف كانون الأول .2007
عن رعاية الريا�ضيني يف لبنان،
تقول راي �إن الإحت���اد ي�ساعد قدر
الإم��ك��ان ،ولكن تكاليف التمارين
وال�����س��ف��ر ب��اه��ظ��ة بالن�سبة اىل
الريا�ضيني الذين يتولونها على
عاتقهم حتى و�إن ك��ان��وا ميثلون
لبنان يف اخلارج.
وطالبت ال�شابة اللبنانية بدعم
امل�����س���ؤول�ين وال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة
للريا�ضيني يف لبنان ،لكي يظل
لديهم الدافع والقدرة على املتابعة
والإ�ستمرار.
خ��ت��ام��اً وج��ه��ت راي ن�����دا ًء اىل
ال��ري��ا���ض��ي��ات الإن�����اث يف لبنان
لت�شجيعهن على امل�شاركة يف لعبة
الرماية على الأطباق التي ما تزال
تتخذ الطابع الذكوري يف وطننا.
كما توجهت بال�شكر اىل قائد
اجلي�ش الذي �أتاح لها فر�صة التمرين
يف النادي الع�سكري يف جونيه.
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�أخبار ريا�ضية

«بلوم بريوت ماراتون»
الدويل «يال نرك�ض»
الع�سكريون طليعة
اللبنانيني والأثيوبيون
طليعة الأجانب

�إعداد:
نينا عقل خليل
حتت �شعار «يال نرك�ض» ّ
نظمت جمعية بريوت
ماراتون ولل�سنة اخلام�سة على التوايل �سباق
«بلوم ب�يروت ماراتون ال��دويل» للعام ،2007
مب�شاركة حواىل � 30ألف عداء وعداءة من  65دولة
عربية و�أجنبية ومن خمتلف الأعمار.
ح�ضر ال�سباق ممثل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،املقدم بالل ال�شوا ،ممثل رئي�س بلدية
ب�يروت املهند�س عبد املنعم العري�س ،ع�ضو
املجل�س البلدي ط��وين خ��وري ،رئي�س جمل�س
�إدارة بنك لبنان واملهجر راع��ي احل��دث �سعد
الأزهري ،رئي�سة جمعية بريوت ماراتون ال�سيدة
مي خليل ،امل�ست�شار الرتبوي يف املركز الثقايف
الفرن�سي دوين غيار ،رئي�س االحت��اد اللبناين
لألعاب القوى الأمري عبداهلل �شهاب ،نائب رئي�س
احت��اد ك�شاف لبنان القائد نبيل مي��وت ،ممثل
بلدية الغبريي حممد ك��زم��ا ،ممثلة جمعية
ال�صليب الأحمر اللبناين روزي بول�س ،رئي�س
جمعية عدائي الطرق يف بريطانيا بيل رينولدز،
امل�س�ؤول التنظيمي ل�سباق وار�سو �أريك ترونينا،
رئي�س �شركة «�سبورت �إيفينت�س» يف م�صر جا�سر
ريا�ض ،باال�ضافة اىل العديد من ال�سفراء العرب
والأجانب و�شخ�صيات �أجنبية ح�ضرت اىل لبنان

�سباق ن�صف ماراتون بريوت
 الك�سليك ل�شركة «نايك»العريف �أحمد الدركو�شي
وماريا بيا نعمة
يف املركز الأول
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خ�صي�صاً للم�شاركة يف
احلدث.
�شارك يف ال�سباقات
ع�������دا�ؤون حم�ترف��ون
وري���ا����ض���ي���ون ه���واة
وع�سكريون ومواطنون
ب����اال�����ض����اف����ة اىل
مقعدين ومعاقني.
وق���د ق�سم ال�سباق
اىل �سباقات� ،أبرزها
���س��ب��اق امل����ارات����ون
مل�����س��اف��ة 42.195
كلم ،و�سباق الـ 10كلم للرجال وال�سيدات و 5كلم
للفئات العمرية ما بني  17و� 19سنة ،ف�ضالً عن
�سباقني للمقعدين.
وقد متيز ال�سباق هذه ال�سنة باعتماد م�سارين:
الأول من منطقة ق�صق�ص (�شاتيال) للماراتون،
والآخ��ر من ج��ادة �شارل حلو (امل��رف���أ) ل�سباقي
الع�شرة واخلم�سة كيلومرتات.
واكبت احلدث فرق مو�سيقية وك�شفية والعبو
�سيف وتر�س من نادي «غولدن بادي» الدكوانة
وف��رق��ة «ت��روب��ادور» الفولكلورية  -البرتون.
وت��وىل اجلي�ش وق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي ت�أمني
النظام بينما توزع نحو �ألفي متطوع ميثلون
اجلمعيات الك�شفية املن�ضوية حتت لواء احتاد
�أح�����رز العريف
�أحمد الدركو�شي
وماريا بيا نعمة
من «عرب لبنان
لعدائي الطرق»

ك�شاف لبنان على مفارق الطرق ف�ضالً عن فرق
ال�صليب الأحمر اللبناين .وقبل االنطالق �أن�شد
احل�ضور مع ال�سيد غربيال عبد النور الن�شيد
الوطني اللبناين.
يف �سجل النتائج اللبنانية ل�سباق املاراتون
 42.195كلم فاز العريف الأول ح�سني عوا�ضة
يف املركز الأول ،تاله املجند املمددة خدماته
عمر عي�سى يف املركز الثاين والرقيب عمر عبد
اللطيف يف املركز الثالث.
وهنا النتائج الر�سمية لل�سباق ب�أق�سامه
الثالثة:
• �سباق املاراتون  42.195كلم (رجال):
 -الأول :الأثيوبي تامرات ايالن�سو بتوقيت

ب��ط��ول��ة ���س��ب��اق ن�����ص��ف م��ارات��ون
مل�سافة  21.1كيلومرتاً بني بريوت
والك�سليك ،و�أحرز اجلندي الأول حممد
عجمي وغلوريا م�س ّلم من «نادي
اجلمهور» بطولة �سباق الع�شرة

كيلومرتات بني ال�ضبية والك�سليك،
اللذين نظمتهما �شركة «نايك»
خالل �شهر ت�شرين الأول املن�صرم،
بالتعاون مع االحتاد اللبناين لألعاب
ال��ق��وى .وق��د ���ش��ارك يف ال�سباق

� 2.19.46س.
 ال��ث��اين :الكيني ديڤيد كوينو بتوقيت� 2.21.51س.
 الثالث :الأثيوبي اب��راه��ام ييلما بيليتيبتوقيت � 2.21.54س.
• �سباق املاراتون  42.195كلم (�إناث):
 الأوىل :الأثيوبية اداني�ش جيميليو بتوقيت� 2.41.24س.
 الثانية :الأث��ي��وب��ي��ة مي�سرييت ريغي�سابتوقيت � 2.48.52س.
 الثالثة :الأثيوبية ايتافرياهو غيتاهو بتوقيت� 2.55.14س.
• فئة ال�سيدات اللبنانيات:

 الأوىل :ماريا بيانعمة من جمعية عرب
لبنان لعدائي الطرق
بتوقيت 3.20.53
�س.
 ال���ث���ان���ي���ة :ميزيدان من جمعية عرب
لبنان لعدائي الطرق
بتوقيت 3.43.04
�س.
 ال��ث��ال��ث��ة :اول��غ��اطراد من جمعية عرب
لبنان لعدائي الطرق
بتوقيت 3.48.41
�س.
• املقعدون:
 الأول :اللبناينادوار معلوف بتوقيت
� 1.16.07س.
 ال��ث��اين :الأمل��اينفيكو مركالين بتوقيت
�1.21.08س.
 ال��ث��ال��ث :الأمل���اين توما�س الن��غ بتوقيت�1.22.00س.
• �سباق  10كلم (رجال):
 الأول :االردين حممود �أب��و رزق بتوقيت 32.32د.
 الثاين :العريف مالك ن�صر بتوقيت 34.08د.
 الثالث :العريف حممد دركو�شي بتوقيت 34.09د.
• �سباق  10كلم (�إناث):
 الأوىل :ال�سفرية الربيطانية فرن�سي�س غايبتوقيت  46.19د.
 -الثانية :ميلي�سا رزق بتوقيت  47.37د.

 الثالثة :يا�سمني حبيق بتوقيت  48.00د.• �سباق  5كلم (ذكور):
* فئة � 10 - 9سنوات:
 الأول :انطوان نا�صيف بتوقيت  24.06د. الثاين :جاك طوما�س بتوقيت  24.23د. الثالث� :سيد زعرت بتوقيت  25.10د.* فئة � 12 - 11سنة:
بتوقيت
 الأول� :أجمد نون 21.03د.
 الثاين :مكرم �شاهني بتوقيت  21.43د. الثالث� :آالن داغري بتوقيت  21.58د.* فئة � 14 - 13سنة:
 الأول :علي جا�سم بتوقيت  17.45د. الثاين :مهدي ح�سان بتوقيت  18.50د. الثالث :جوزف م�سلم بتوقيت  19.53د.* فئة � 17 - 15سنة:
بتوقيت
 الأول� :أحمد غالية 18.27د.
 الثاين :ب�سام خوري بتوقيت  18.57د. الثالث :جاد طبارة بتوقيت  19.18د.• �سباق  5كلم (�إناث):
* فئة � 10 - 9سنوات:
 الأوىل :بولني ترك بتوقيت  23.51د. الثانية� :أريج هدرج بتوقيت  24.12د. الثالثة :هبة طه بتوقيت  24.35د.* فئة � 12 - 11سنة:
بتوقيت
فغايل
 الأوىل :جويل 23.40د.
 الثانية� :أل�سا غاريو�س بتوقيت  24.04د. الثالثـة :كري�ستيـل دروبي بتوقيت 27.10د.* فئة � 14 - 13سنة:
 الأوىل� :سارة عوايل بتوقيت  21.33د. الثانية :نور اخلليل بتوقيت  23.23د. الثالثة� :أل�سا خوري بتوقيت  25.24د.* فئة � 17 - 15سنة:
 الأوىل� :أ�سيل ب�سمة بتوقيت  21.17د. الثانية :منال طيار بتوقيت  23.30د. -الثالثة :لورا فالحة بتوقيت  24.10د.

 الثاين :املجند عمر عي�سى منمنتخب اجلي�ش اىل جانب عدائني  -اجلندي الأول حممد عجمي من احلر�س اجلمهوري ،الثالث.
• �سباق  21.1كلم (ذكور) :فوج املدرعات الأول.
لواء امل�شاة الثاين ،الأول.
من عدة �أندية.
� 39 - 35سنة:
نتائج الع�سكريني ج���اءت على  -العريف �أحمد الدركو�شي من لواء � 34 - 18سنة:
 الأول :العريف �أحمد الدركو�شي  -العريف الأول عمر عبد اللطيف،احلر�س اجلمهوري ،الثاين.
النحو الآتي:
الأول.
 الرقيب نقوال مرتا م��ن لواء من لواء احلر�س اجلمهوري.• �سباق  10كلم (ذكور):
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ك�أ�س الن�صر للجي�ش اللبناين

نظم نادي «الغولدن ب��ادي» الريا�ضي و«�أ�صدقاء اجلي�ش» «ك�أ�س الن�صر
للجي�ش اللبناين» على ملعب جم ّمع مي�شال املر الريا�ضي  -نهر املوت.
�شارك يف االحتفال املقدم بالل ال�شوا ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،ورئي�س
نادي «الغولدن بادي» ال�سيد مارون خليل وعدد من ال�شخ�صيات االجتماعية
والريا�ضية .وقد تخلله عرو�ض ريا�ضية لفريق منتخب اجلي�ش يف لعبة
التايكواندو وعرو�ض لفريق االحتاد يف �ألعاب :الكيك بوك�سينغ ،اجلودو ،الكونغ
فو والو�شو ولفريق «الغولدن بادي» يف ال�سالح الأبي�ض .وعزفت مو�سيقى
اجلي�ش �أنا�شيد وطنية وع�سكرية.
ال�سيد مارون خليل �ألقى كلمة �أ�شار فيها اىل �أن «احل�ضور اليوم� ،أتى ليفرح
بن�صر اجلي�ش وو�ضع الإمكانات يف خدمته .على �أمل �أن يب�سط اجلي�ش �سلطته
على كامل الأرا�ضي اللبنانية و�أن يبقى ال�سياج واحلامي جلميع �أبنائه و�أن
يبقى ال�سد املنيع يف وجه الإرهاب والت�سلط».

منتخب اجلي�ش يفوز ببطولة �سيف املبارزة

�شــارك فريق اجليــ�ش يف بطولة �ســالح
�سيــف املبارزة التي �أقيـمت وفـا ًء ل�شهــداء
اجليــ�ش وذلك يف جم ّمع الرئي�س العماد �إميل
حل��ود الريا�ضي الع�سكري ،و�أح���رز الع�سكريون
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 العريف الأول �شفيق اخلوري من لواء امل�شاةاملراكز الأوىل.
التا�سع ،الثاين.
�أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:
 الرقيب الأول حممود علي �أحمد من لواء  -الرقيب الأول زياد اجللبوط من فوج التدخلامل�شاة الثامن ،الأول.
الثالث ،الثالث.

بطولة العرب لل�شباب
يف امل�صارعة
برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
ممثالً بالعقيد الركن �ألبري كرم قائد املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية� ،شارك منتخب اجلي�ش اىل
جانب منتخب لبنان يف بطولة العرب لل�شباب
يف لعبة امل�صارعة والتي جرت على ملعبي نادي
التعا�ضد  -املزرعة و�شارك فيها ثماين دولّ ،
وحل
يف املركز الثالث بر�صيد  59نقطة يف الت�صنيف
النهائي .ويف م��ا يلي النتائج التي حققها
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان
مم��ث�لاً ب��ال��ع��ق��ي��د الركن
ر�ضوان اخلري� ،أقام االحتاد اللبناين
لل�سباحة بطولة لبنان ال�صيفية
يف اللعبة وذلك يف م�سبح الرمال
 جونية ،وقد �شارك فيها فريقاجلي�ش اىل جانب عدة �أندية ّ
وحل
يف املركز الثالث.
ويف ما يلي النتائج التي حققها
الع�سكريون:
• �سباق 400م حرة:
حل اجلندي الأول �شربل نقوال من
القوات البحرية ،ثانياً.
• �سباق 400م متنوع:
ح��ل العريف رب���اح رب��اح��ي من

الع�سكريون يف البطولة:
 وزن  55ك��ل��غ :اجلنديج����ورج ���س��ك��اف م��ن ال��ل��واء
اخلام�س ،ال�سابع.
 وزن  60ك��ل��غ :اجلنديتامر عبيد من فوج املدرعات
الأول ،الثالث.
 وزن  74كلغ :العريفكمال اخلطيب من لواء امل�شاة
ال�سابع ،الثالث.
 -وزن  84كلغ :اجلندي �أحمد قمحية من فوج املدرعات الثاين ،اخلام�س.

اجلي�ش يحل ثالثاً يف بطولة لبنان ال�صيفية يف ال�سباحة
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
ثانياً ،تاله العريف جاك خمايل من
فوج الأ�شغال امل�ستقل ثالثاً.
• �سباق 50م فرا�شة:
ال��رق��ي��ب رف��ع��ت اخل��ط��ي��ب من
فوج التدخل الثاين حل يف املركز
الثالث.
• �سباق 100م حرة:
حل الرقيب رفعت اخلطيب ثانياً،
تاله اجلندي الأول �شربل نقوال ثالثاً.
• �سباق 100م فرا�شة:
الرقيب رفعت اخلطيب حل يف
املركز الثالث.
• �سباق 200م حرة:
اجلندي الأول �شربل
ن��ق��وال م���ن ال��ق��وات

البحرية حل ثانياً ،ت�لاه العريف
الأول توفيق احلد�شيتي من لواء
احلر�س اجلمهوري ،ثالثاً.
• �سباق 200م فرا�شة:
حل الرقيب رفعت اخلطيب يف
املركز الثاين.
• �سباق 200م �صدر:
ال��ع��ري��ف رب���اح رب��اح��ي ح��ل يف
املركز الثالث.
• �سباق 100 * 4م حرة:
ح���ل ك���ل م���ن ال��رق��ي��ب رفعت
اخلطيب ،العريف الأول توفيق
احلد�شيتي ،العريف ج��اك خمايل
واجل��ن��دي الأول �شربل ن��ق��وال ،يف
املركز الثاين.
• �سباق * 4

200م حرة:
حل كل من املعاون الأول
علي زي��ع��ور ،والرقيبني
ج����وزف م��ط��ر ورف��ع��ت اخلطيب
والعريف رب��اح رباحي يف املركز
الثاين.
• �سباق 100 * 4م متنوع:
ح���ل ك���ل م���ن ال��رق��ي��ب رفعت
اخلطيب ،العريف الأول توفيق
احلد�شيتي ،العريف رباح رباحي
واجل��ن��دي الأول �شربل ن��ق��وال ،يف
املركز الثالث.
• �سباق 1500م حرة:
حل العريف رباح رباحي ثانياً،
تاله الرقيب رفعت اخلطيب ثالثاً.
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والثبات على اخلري .على الوداعة
والتكرب و �س والأنانية
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�إن التن�شئة الأخال وكما نعرف،
�أخالقيات �ير ذل�ك من
قية ت�ش ّكل
�أدبياً .غري مقبولة

تطور الولد ون�ش�أته
لأن قوام �شخ�صية الفرد وما ميكن �أن تكون عليه
يف امل�ستقبل من ر�صانة واه��ت��زاز� ،إمن��ا تعزى
يف واقعها اىل �سنوات الطفـولـة الأوىل ،وكل
ما ت�ستقر عليه هذه املرحلة يقولب ال�شخ�صية
يف قالب ت�ستقيــم به وتتهي�أ للمراحل الآتية
من العمر ،من هنا تربز �أهمية �أن نراقب بحذر
تط ّور الولد ون�ش�أته ،اىل جانب �ضرورة �أن نتفـ ّرغ
لتعليمــه مفردات الإن�ضباط ال�سلوكي و�آداب
لنح�صنه �أدبياً و�أخالقياً لوقايته من خطر
املجتمع ّ
التخ ّلق بالأطباع الرديئة التي �إن د ّلت على �أمر
فعلى هبوط يف م�ستــوى تن�شئتــه الأ�سرية،
وعلى ه�شا�شة نوع الثقافة الأخالقية التي درج
عليها يف حميطه البيئي ،و�أهم خطوة مطلوبة،
�إر���ش��اد الإب��ن وتهذيب �أخ�لاق��ه ليعرف الن�ضج
عمر مب ّكر ،فمن الرتبية الوالدية
الإن�ساين يف ٍ
حم�صنة �ضد التهور
يكت�سب ال��ول��د �شخ�صية ّ
والإنحالل اخللقي.

�إمكان �أن مي ّوله بثقافة �أدبية تفجر �شالل اخلري
فيه وجتعله يتخ ّلق بالف�ضائل الإن�سانية التي
ترقى به اىل قمة التوا�صل الإجتماعي الإيجابي،
�أو ،قد يكون اجلو مثقالً بالفو�ضى ومليئاً بالثغرات
التي تختلط فيها القيم اخليرّ ة وال�شريرة ما يو ّجه
الولد توجيهاً خاطئاً وغري �سويّ ؛ و�أخطر الأمور �أن
يرت ّبى الولد يف �أجواء م�شبعة بالفقر الأدبي.
ال �شك �أن الأ�سرة واملدر�سة ت�ضطلعان بدور
ريادي يف الت�أ�سي�س لقيام حالة التوازن ال�سلوكي
عند الأبناءّ ،
ولكن �أي�ضاً للأبناء دوراً حيوياً يف هذا
املنحى ،فالإن�سان هو �صانع �شخ�صيته وبيده �أن
يجنح نحو عبثية الت�صرف �أو �أن يكون عقالنياً
ومنفتحاً على القيم التي ُترثي �سلوكه ليثبت
يف �سالم ،هذا ما لفت اليه «�سيغموند فرويد»
يف اجتهاداته التي تناول فيها ثوابت الرتبية
املدنية وفعاليتها يف تهذيب الولد ،كما يقول،
والتي �أك��د من خاللها نظرية� :أن �أك�ثر الظواهر
�أ�صالة يف الإن�سان هي حماولته املبكرة يف تربية

�أن نه ّذب الولد ،هذا يعني �أننا ن�ؤ�س�س لبناء نف�سه بنف�سه وقدرته على التمييز بني ما هو
�شخ�صية عقالنية ،مثالية ومتم ّر�سة على مقبول �أدبياً وغري مقبول.
الهدوء وال�صرب وكرم الأخالق...
ال�سنوات احلا�سمة
وثمة نقطة هامة نتوقف عندها يف
�إطار الفعل الأخالقي ،وهي ت�شري اىل �أن �سنوات الطفولة �سنوات حا�سمة حتدث فيها
الرتبية الأخالقية تعتمد على مدى �إ�ستعداد حت ّوالت نوعية ويحقق خاللها الولد تعلماً ج�سدياً
ويتي�سر له
الإبن لقبول الن�صيحة والتق ّيد بها ،كما تعتمد وانفعالياً وذهنياً للحياة ،وكل ما يخربه ّ
على حتمية املناخ الأ�سري وال��ذي يفر�ض يف هذه احلقبة يل ّون طباعه؛ وفق هذه الدالالت،

وتالفياً الن�شقاقه عن ج��ادة ال�صواب ،يجب �أن
نق ّدم له القدوة احل�سنة مع االنتباه دائماً اىل �أن
الولد و�إن كان �سلوكه ايجابياً ،يحتاج اىل تربية
ان�ضباطية ت�ضمن له الثبات على لياقة الت�صرف،
وترفع �أ�سهم العملة الأخالقية لديه ليقوى توازنه
ويتوقف على �أ�س�س مادية وب ّناءة ...فكل وارد
يف حقبة الطفولة له ت�أثري ملمو�س على الولد؛
ولكن ال�سيا�سات الرتبوية  -التوجيهية املعتمدة
يف الأ�سر تختلف من بيئة اىل بيئة وهذا يرتجم
احلاالت ال�سلوكية التي نلم�سها يف ال�صغار ،ففي
�أف�ضل احلاالت ،يكون الأطفال ف�ضوليني و�إبداعيني
ومتلهفني اىل التعلم وم�ستقلني ،ويف �أ�سو�أها،
يكون الطفل مهمالً ،وفو�ضوياً ،ومعانداً واتكالياً
ب�شكل مزعج ،فمزاجه املتقلب من جهة وجهله
ملنطق الكبار من جهة ثانية يجعالن منه تلميذاً
�صعب املرا�س ،و�سلبيته تقلق �أ�سرته حيث يجد
الأهل �صعوبة يف تلقينه �آداب الت�صرف احل�سن،
وت�صبح حماولة تعليمه �أي �شيء ،عمالً �شبيهاً
بحراثة �أر���ض ناعمة �أحياناً ،ويف
�أحيان �أخ��رى كالذي ي�ضرب ر�أ�سه
بجدار �صخري.
يف تربية الأبناء نواجه م�شكالت
كثرية قد تكون معقدة �أحياناً ،فما
ن�سعى اليه ك�أهل هو تقدمي الأف�ضل
لأوالدنا ،وما يريده الأبناء قد يجعلنا
نواجه حتديات �شتى...
ويجب بداية �أن ال نقابل عدوانية
الطفل مبثلها ف����إذا ك��ان الطفل
ع��دوان��ي��اً يف �سلوكه وانفعالياً،
يغ�ضب ب�سرعة ويت�صرف بوقاحة،
ّ
يحطم الألعاب ،ي�ضرب �أخ��اه ،الخ،
هنا يجب �أن ند ّربه على الت�صرفات
الهادئة و�أن ن�شرح له �أهمية �أن
يعبرّ عن رغباته بلطف لأن العنف
وال�صراخ والعناد ال تليق بطفل حمبوب مثله،
فهذا الأ�سلوب ي�ش ّجعه ليكون هادئاً ور�صيناً .ومن
الأمور اجليدة �أن نو ّجهه ملمار�سة ن�شاطات م�ش ّوقة
ومفيدة لتحقيق ذات��ه وتعتمد على الرتكيز
الذهني واملخ ّيلة :كالر�سم ،والتلوين ،وغري ذلك
من مهارات تتيح له الرتفيه والتعبري احلر الإرادي
اخلالّق.
وبالتايلُ ،يفرت�ض �أن نردد �أمامه العبارات التي
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نريد �أن ن�سمعها منه ...ومن اخلط�أ �أن نت�صرف
بانفعال �أمام الولد كي ال يلج�أ هو اىل الأ�سلوب
نف�سه ،فالطفل ب��ارع يف التقليد ولي�س من
ال�سهل �أن يرت ّد عن ممار�سة �سلوك تع ّلمه من
الكبار.
وبا�ستطاعتنا حت�سني �أخالق الطفل دائماً عن
طريق الرقابة على �أنف�سنا ،فال ميكن �أن نعاقب
طفالً لأن��ه ينطق �ألفاظاً نابية ننطقها نحن
بب�ساطة �أمامه ...فكل منوذج م�سلكي يتطبع به
ال �شعورياً وهذا �أمر يفر�ض احلذر ،كل احلذر يف
توجيه الأبناء .ذلك �أن التوجيه الأخالقي هو مبنزلة
�أمثولة ي�أخذ الطفل منها العرب املفيدة التي
على َه ْديها يتقن ا�ستقامة الت�صرف ..وال بد �أن
يت�ش ّرب الطفل الف�ضائل وهو �صغري لتنمو معه
وتثمر يف �سلوكه لي�سري اىل م�سار م�ستقيم...
العنف يورث العنف
يحذر علماء الرتبية واالجتماع من خطورة �أ�شكال
العقاب القا�سية عندما يت�صرف
الطفل ب�شكل ���س��يء ،فالعنف ال
يورث �إال العنف ،والرتبية ال�صارمة
املت�شددة تزيد الأمور تعقيداً وبدالً
من �أن نهذب �أخالق الطفل ن�ساهم
يف تزكية روح العدائية لديه لناحية
ال�سلوك النزيه الذي نريد منه �أن
يتخلق به ...فتهذيب الطفل هدف
تربوي � -إن�ساين واجتماعي ولي�س
كابو�ساً مقلقاً يهدد �أماننا.
ون�شري هنا ،اىل �أن ك��ل �سلوك
نريد تعزيزه وتقويته من اخلط�أ
�أن نفر�ضه فر�ضاً على �أوالدن��ا ،بل
يجب �أن نو ّجه املديح لل�سلوك �أمام
الطفل فذلك ي�شجعه على القيام
به وتكراره ،من جهة لأنه ال ي�شعر
�أنه مفرو�ض عليه فر�ضاً ،ومن ناحية ثانية لأنه
ي��رى �أن��ه يلقى قبوالً منا ويفوز عليه مبديح
ومكاف�أة.
ويف الوقت ذات��ه ميكن لت�صرف ما من قبل
الطفل �أن يطرح م�شكلة �سلوكية تدفع الأهل اىل
تعنيفه ،كالكذب املتكرر ،وال�سرقة ...مثالً .ولكي
ن�ضبط �سلوك الطفل يجب �أن نت�صرف بوعي
وحكمة...
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فال�سرقة �سلوك مرفو�ض �أدب��ي��اً و�إن�سانياً
واجتماعياً ،ومبا �أن الطفل يعترب كل �شيء ملكاً له،
فعلينا �أن نعلمه يف �أبكر وقت ممكن عدم و�ضع
اليد على ملكيات الآخرين من دون موافقتهم،
ويظل الأه��ل �ضمري طفلهم حتى يكرب ويف كل
مرة ي�أخذ فيها الطفل �شيئاً لي�س له يجب �أن
مننعه عن تكرار ت�صرفه ونبني له كيف يطلب
ما يريد بتهذيب ونحدد له ما ي�ستطيع �أن ي�أخذه
وما ال ي�ستطيع...
فالطفل ال ي�ستطيع التمييز بني ال�سلوك اجليد
وال�سلوك الرديء ،ونحن امل�س�ؤولون عن توجيهه
و�ضبط ت�صرفاته...
ومل�ساعدة الطفل يجب �أن ن�شرح له الفرق بني
الإ�ستعارة وال�سرقة وما ي���ؤدي اليه كل منهما،
حتى يفهم الطفل ما معنى عبارة« :ينبغي
عليك �أن ال ت�سرق».
ف�إذا �سرق لعبة زميله يجب �أن نطلب منه �أن
يعيدها اليه و�أن يعتذر منه لأنه طفل مهذب

احياناً�« :أمي ،هناك وح�ش خميف يف غرفتي،»...
�أو ي�صرخ مت�أملاً وك�أنه تل ّقى �صفعة موجعة ،وهي
طريقة يلوذ اليها الطفل ليخربنا أ�ن��ه يخ�شى
الظالم مثالً .وكثرياً ما ي�ص ّدق خ�براً ل ّفقه هو،
ويقنع نف�سه ب�أنه حقيقة حتى ولو كان �أكرب كذبة.
ولكي جن ّنب الطفل ال��ك��ذب ،يجب �أن نثني
عليه عندما نعلم �أنه يقول احلقيقة� ،سواء �أكانت
تتناول �أمراً �سيئاً �أو �أمراً جيداً� ،إن هذا الت�صرف
يجعل الأطفال ،بخا�صة الذين هم دون ال�ساد�سة،
يفهمون الفرق بني ما هو حقيقي وما لي�س
كذلك.
الكذب �أنواع ،وعلينا �أن نكت�شف ما وراء الكذبة
التي ا�ستخدمها الطفل للت�أثري علينا حتى نعرف
كيف نعالج حالة الكذب عنده ...وعندما يكذب
الطفل يجب �أن نخربه �أن الكذب ي�ؤذيه بقدر ما
ي�ؤملنا ...و�أن نقول له :ن�أ�سف لأنك اخرتت �أن
ال تقول احلقيقة ،وال ن�ستطيع �أن نثق بك بعد
الآن ...فبذلك ت�ساعده كي ال يلوذ اىل الكذب

ومن كان مهذباً ال ي�سرق ،فهذا �شيء معيب.
ما وراء الكذب...
الكذب �أي�ضاً م�شكلة �سلوكية ،وهو خطوة من
اخلطوات التي يخطوها الطفل نحو الإ�ستقاللية
بعيداً عن مراقبة �أو �سيطرة الأهل...
يعي�ش الطفل يف ع��امل مثري تختلط فيه
احلقائق ب��الأوه��ام ،وعندما يخربنا ق�صة غالباً
ٍ
ما تف�ضح الق�صة خماوفه الدفينة ...هو ي�صرخ

لتحقيق رغباته...
ال�سلوكيات املرفو�ضة �أدبياً متعددة لي�س من
ال�سهل اخت�صارها ..ومن واجبنا �أن نكون ك�آباء على
حجم امل�س�ؤولية لت�أهيل اجليل ال�صاعد و�أن نتذكر
دائماً �أن اجلدول الذي يرويه نبع ال ين�ضب.
و�أنتهي بقول لـ«�سيغموند فرويد»�« :أعطوا
الطفل كفاف يومه من درو�س الأخالق ،واتركوه
ي�شب ب�سالم».
ّ

Ø

 Øدور
ح�ضانة
الأطفال
بني القانون والواقع

Ø

Ø
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Æ

يعود التنظيم القانوين لدور احل�ضانة يف لبنان اىل العام ( 1979املر�سوم رقم
� ،)1979/1775إال �أنه العام � 2004صدر املر�سوم رقم ( 12286تاريخ )2004/4/15
الذي �ألغى املر�سوم ال�سابق ،ون�ص على الأحكام القانونية والتنظيمية والإدارية
التي حتكم �شروط الرتخي�ص بفتح دور ح�ضانة الأطفال وا�ستثمارها يف لبنان.
وقد ع ّرفت املادة الأوىل من املر�سوم  2004/12286دور احل�ضانة ب�أنها م�ؤ�س�سات
للرعاية املتكاملة ،ت�ستقبل الأطفال من عمر  40يوماً ولغاية � 3سنوات ،وتعمل على
تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم من خالل رعايتهم واالهتمام بهم وتنمية �شخ�صيتهم
ج�سدياً ونف�سياً واجتماعياً ،موفرة لهم البيئة ال�صحية ال�سليمة والتن�شئة الرتبوية الالزمة،
�ضمن �ساعات حمددة من النهار حتدد بقرار �إن�شاء الدار.

Ø

Ø

 �أن تكون التهوئة والإ�ضاءة جيدتني.�شروط البناء
 �أن ت��ده��ن اجل���دران مب��ادة ي�سهل غ�سلهاوواجبات �أ�صحاب دور احل�ضانة
وفقاً للقانون يجب �أن ت�ضم دار احل�ضانة ما وتنظيفها.
 �أن يحتوي البناء جهاز تدفئة �صحياً وميزاني�أتي:
حرارة يف كل غرفة (م .)2
 غرفة �إدارة وا�ستقبال.تو�ضع �أ�س ّرة النوم يف غرف املنامة على �أن
 غرفة نوم للأطفال.يبعد ال�سرير عن الآخر م�سافة � 33سم على الأقل،
 غرف �أو قاعات لعب.ويجب �أن ال يتعدى عدد الأ�س ّرة الع�شرة يف غرف
 غرفة طعام.الأطفال الذين ال مي�شون ،والع�شرين يف غرف
 غرفة عازلة للمر�ضى.الأطفال الذين مي�شون (م .)3
 مطبخ.وعلى �صاحب دار احل�ضانة التعهد ب�ضمان �سالمة
 حمام.الأطفال �ضد احل��وادث والأخ��ط��ار يف �أثناء دوام
 مراحي�ض. م�ساحة للعب ت�ستويف ���ش��روط ال�سالمة احل�ضانة ،وكذلك الأمر بالن�سبة اىل و�سائل النقلالتابعة له ،على �أن يحتفظ ببولي�صة ت�أمني يف
العامة.
ويجب �أن تتوافر يف البناء املوا�صفات الآتية :دار احل�ضانة (م .)4
ت��ز ّود مراحي�ض الأط��ف��ال كرا�سي  -مرحا�ض
 �أن ال يقل علو ال�سقف عن ثالثة �أمتار.�صغرية احلجم وبن�سبة كر�سي لكل خم�سة �أطفال،
� -أن تفر�ش الأر�ض املب ّلطة مبادة لدنة.

Ø
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وي���ج���ب �أن احل�ضانة التي يرتادها الأطفال لغري امل�ستخدمني
تكون م�ستقلة عن والعاملني يف الدار وذوي الطفل (م .)13
املرحا�ض اخلا�ص بالإدارة (م
اجلهاز الإداري والطبي امل�س�ؤول
.)5
عن دور ح�ضانة الأطفال
يف ما خ�ص قاعات اللعب تخ�ص�ص قاعة
لعب واحدة �أو �أكرث للأطفال الذين مي�شون ،وتكون ح���� ّددت امل���ادت���ان  14و 15م��ن املر�سوم
كرا�س  2004/12286ع��دد اجل��ه��از الإداري والطبي
م�ستقلة عن غرف النوم لل ُر ّ�ضع ومز ّودة ٍ
و�ألعاب ت�سلية تتوافر فيها �شروط ال�سالمة امل�س�ؤول يف دار احل�ضانة وال�شروط التي ينبغي
(م  ،)6كما حتدد م�ساحة للعب مبعدل مرت توافرها يف كل منهم ،على النحو الآتي:
 ممر�ضة جمازة واحدة لكل دار ح�ضانة تعمللكل طفل (م .)10
تخ�ص�ص غ��رف��ة يف ك��ل دار ح�ضانة لعزل ب��دوام جزئي ،وب��دوام كامل يف ح��ال كانت دار
الأطفال الذين ي�شتبه ب�أنهم مر�ضى ،بانتظار احل�ضانة ت�ضم �أكرث من  20طفالً دون ال�سنة من
�إب�لاغ ذويهم (م  .)7وتخ�ص�ص قاعة للطعام العمر� ،أو  50طفالً مي�شون.
وجت ّهز بطاوالت ومقاعد منا�سبة (م  .)8ويجب  -م�ساعدة ممر�ضة لكل ع�شرة �أطفال ال مي�شون.
�أن يكون املطبخ جمهزاً مبا يلزم لإعداد الطعام - ،حا�ضنة لكل  20طفالً مي�شون.
وتعقيم احلليب والأواين اخلا�صة بال ُر ّ�ضع وحتفظ  -م�ساعدة حا�ضنة لكل  20طفالً مي�شون.
امل�أكوالت يف براد يت�سع لكمية الأطعمة الالزمة  -خادمة لكل  20طفالً مي�شون.
 طبيب جماز مبمار�سة املهنة على الأرا�ضيلأطفال الدار (م .)9
اللبنانية حائز اخت�صا�ص يف طب الأطفال �أو طب
العائلة ،يعاين دورياً وكلما دعت احلاجة.
�شروط قبول الأطفال ومراقبتهم
�أما بالن�سبة اىل ال�شروط التي يجب �أن تتوافر
يف دور احل�ضانة
ال يقبل الطفل يف دار احل�ضانة �إال بعد �إبراز يف �أفراد اجلهاز الفني والإداري ،فهي:
�سجله ال�صحي ال��ذي يت�ضمن ج��دول التلقيح � -أن ال يقل العمر عن الثامنة ع�شرة و�أن ال يزيد
املعتمد من قبل وزارة ال�صحة العامة ،وتعهد عن الرابعة وال�ستني.
ذويه مبتابعة التلقيح يف الأوقات املنا�سبة (م � -أن تكون املديرة من حملة �شهادة اخت�صا�ص
يف العلوم االجتماعية �أو النف�سية �أو الرتبوية
.)11
معد يف دار احل�ضانة ،على �أو ال�صحة العامة� ،أو �إج��ازة �أو امتياز فني يف
عند ظهور مر�ض ٍ
املمر�ضة امل�����س���ؤول��ة يف ال���دار امل��ب��ادرة اىل التمري�ض �أو الإر�شاد ال�صحي االجتماعي� ،أو دبلوم
االت�صال بطبيب احل�ضانة التخاذ االجراءات الطبية يف الرتبية احل�ضانية ،وتعمل بدوام كامل.
والوقائية و�إعالم وزارة ال�صحة العامة (م � - .)12أن تكون املمر�ضة جم��ازة يف التمري�ض
وحفاظاً على �صحة الأطفال مينع دخول غرف دار وحائزة �إجازة ممار�سة املهنة من وزارة ال�صحة

العامة.
 �أن حت��م��ل امل��م��ر���ض��ة امل�����س��اع��دة �شهادةالتكميلية الفنية يف العناية التمري�ضية مع
�إجازة ممار�سة املهنة من وزارة ال�صحة العامة.
 ميكن �أن تكون نائبة امل��دي��رة ،املمر�ضةاملجازة �أو �إحدى احلا�ضنات.
 ي��راع��ى يف تكوين اجل��ه��از العامل تنوعاالخت�صا�صات ،ويخ�ضع امل�ستخدمون قبل دخولهم
اخلدمة ملعاينة طبية واىل فحو�صات �شعاعية
وخمربية تثبت �سالمتهم من ال�سل والأمرا�ض
املعدية ،ويجري تكرار هذه الفحو�صات كل �سنة.
كما يخ�ضع امل�ستخدمون للعزل عند �إ�صابتهم
معد .ويتبعون التعليمات التي يعطيها
مبر�ض ٍ
طبيب دار احل�ضانة لوقاية الأطفال من العدوى.
ويجب �أن تو�ضع كمامة على الأنف والفم عند
الإ�صابة بالزكام �أو لأي �سبب كان.
ويجب وفقاً للمادة  16من املر�سوم ذاته على
�إدارة دار احل�ضانة �أن مت�سك ال�سجالت التالية:
�أ -ال�سجل ال�صحي.
ب� -سجل الطفل.
ج -ال�سجل الغذائي.
د -النظام ال�سلوكي.
وحت��دد م�ضامني هذه ال�سجالت مبلحق خا�ص
ي�صدر عن وزير ال�صحة العامة بنا ًء على اقرتاح
مدير عام وزارة ال�صحة العامة.

ما يخت�ص بالنواحي
ال�صحية قبل الرتخي�ص،
كما يتوجب عليها مراقبة هذه
الدور .ويتم جتديد هذه الرخ�صة
كل �سنتني بنا ًء على التقارير
املر�سلة اىل ال��وزارة واق�تراح مدير
عام وزارة ال�صحة العامة (م .)17
ويتوجب على كل دار ح�ضانة �إيداع
وزارة ال�صحة العامة تقرير عن �سري
العمل داخل الدار يربز فيه الو�ضع ال�صحي وكل
ما له عالقة بال�صحة وال�سالمة العامتني �سنوياً
(م .)18

Ø

Ø

جزاء خمالفة الأحكام القانونية
لدور ح�ضانة الأطفال
ن�����ص��ت امل������ادة  19م���ن امل���ر����س���وم رق��م
 2004/12286على �أن��ه يتم �إلغاء الرتخي�ص
�أو تعليقه بفتح دار احل�ضانة وا�ستثمارها
يف ح��ال خمالفة �أحكام مر�سوم حتديد �شروط
الرتخي�ص ،وبنا ًء على اق�تراح مدير عام وزارة
ال�صحة العامة وا�ستطالع ر�أي الوحدة املعنية يف
الوزارة .املر�سوم املذكور مل يتطرق اىل الأحكام
القانونية التي تطبق على املخالفات واجلرائم
التي قد تنجم عن الأعمال اجلرمية ،الق�صدية
وغري الق�صدية ،املتعلقة مبمار�سة الن�شاطات
املرتبطة بدور ح�ضانة الأطفال.
لكن ه��ذا ال يعني متل�ص من يرتكب �أفعاالً
�إجراءات و�شروط احل�صول على رخ�صة فتح
�إجرامية من العقاب ،عند ارتكابه �أعماالً ناجمة
وا�ستثمار دار ح�ضانة الأطفال
تمُ نح رخ�صة فتح وا�ستثمار دار احل�ضانة بقرار عن تق�صري �أو �إهمال �أو قلة احرتاز �أو عدم مراعاة
عن وزير ال�صحة العامة .ويتوجب على الوحدة القوانني وا ألن��ظ��م��ة التي تن�ش�أ عنها �أ�ضرار
املخت�صة لدى وزارة ال�صحة العامة �إبداء الر�أي يف ج�سدية �أو معنوية �أو مادية ،حيث تطبق الأحكام
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ال��ق��ان��ون��ي��ة
املن�صو�ص عليها
يف ق��ان��ون العقوبات ويف
القوانني ذات ال�صلة .فقد ن�صت
املادة  564عقوبات على �أنه «من ت�سبب
مبوت �أحد عن �إهمال �أو قلة احرتاز �أو عدم مراعاة
القوانني �أو الأنظمة عوقب باحلب�س من �ستة
�أ�شهر اىل ثالث �سنوات»� .أما �إذا مل ينجم
عن خط�أ املجرم �إال �إي��ذاء ،فيكون العقاب
احلب�س من �شهرين اىل �سنة ،وكل �إيذاء �آخر
غري مق�صود يعاقب باحلب�س �ستة �أ�شهر على
الأكرث �أو بغرامة ال تتجاوز � 200ألف لرية .و ُتع ّلق
املالحقة على �شكوى املجني عليه �إذا مل ينجم
عن الإيذاء مر�ض �أو تعطيل عن العمل ملدة جتاوز
ع�شرة �أيام ،وي�ؤدي تنازل ال�شاكي عن حقه اىل
�إ�سقاط احلق العام ،ويكون له على العقوبة ما
ل�صفح املدعي ال�شخ�صي من املفعول� ،أو تخف�ض
العقوبة اىل الن�صف (م  565و 554و555
عقوبات).
بع�ض دور احل�ضانة يف لبنان:
واقع م�أ�سوي
�إن من يقر�أ التنظيم القانوين لفتح دور ح�ضانة
الأطفال وا�ستثمارها يف لبنان يعتقد للوهلة
الأوىل �أننا �أم��ام نظام قانوين متطور يحاكي
الدول املتقدمة التي تهتم اهتماماً كبرياً برعاية
الطفل وحقوقه� ،إال �أن ما جنده على �أر�ض الواقع
يف بع�ض دور احل�ضانة يعيدنا اىل القول امل�أثور:
«�إقر�أ تفرح ج ّرب حتزن».
فجائع ك�برى حدثت لأطفال يف دور ح�ضانة
عاملة يف لبنان� ،أول��ه��ا طفلة يف بتغرين،

وثانيها طفل يف النبطية ،و�آخرها فجيعة وفاة
الطفلة بريال يف املن�صورية ،ابنة الأ�شهر ال�ستة
التي وجدت جثة هامدة متجمدة يف �إحدى دور
احل�ضانة بعد �ساعات قليلة من و�صولها حيث
تلقى والدها ات�صاالً من �إح��دى امل�ست�شفيات
بوجود طفلته فيها بعد �ساعات على �إيداعها يف
�إحدى دور احل�ضانة ،لكن ذلك الوالد ُف ِج َع عندما
ر�أى طفلته جثة هامدة زرق��اء اللون ،عيناها
جاحظتان ،فمها مفتوح ،ويداها م�شبوكتان.
أُ�دخلت جثة الطفلة اىل الت�شريح ملعرفة �سبب
الوفاة ،فت�ضاربت التقارير الطبية حول �سبب
وفاتها ،هل هو االختناق باحلليب �أو بكترييا
«الكوك�سي»؟! تق ّدم والد الطفلة ب�شكوى �ضد
تلك احل�ضانة اىل وازرة ال�صحة العامة ،التي
�أر�سلت طبيباً خمت�صاً وجهازاً للك�شف ،فتبني �أن
احل�ضانة خمالفة ل�شروط الرتخي�ص املعطى لها،
�إذ ال تديرها مديرة م�س�ؤولة �أو نائبة عن املديرة،
�أما املمر�ضة فال حت�ضر اىل مبنى احل�ضانة لأنها
تعمل يف م�ست�شفى خا�ص ،وكذلك الطبيب مل
يعاين الطفلة خالل  38يوماً من وجودها يف
احل�ضانة ،ما يخالف التعهد املوجود يف ملف
الرخ�صة.
وقد �صدر عن وزارة ال�صحة العامة قرار بتعليق
ترخي�ص احل�ضانة ملدة ثالثة �أ�شهر ،ثم �صدر قرار
عن النيابة العامة اال�ستئنافية يف جبل لبنان
ق�ضى ب�إقفالها.
وع��ل��ى �أث���ر ه��ذه الفجيعة ���ص��در ع��ن قا�ضي
التحقيق يف جبل لبنان ،القرار الظني الرقم
 213/16463بحق �أ�صحاب تلك احل�ضانة بتهمة
الإهمال وعدم مراعاة القوانني ومعايري ال�سالمة
يف احل�ضانة ،ما ت�سبب مبوت الطفلة بريال.

�سببت هذه الفاجعة هزة كربى يف عامل دور
ح�ضانة الأطفال يف لبنان ،لكنها لو حدثت يف
بلد �آخر لر�أينا املجتمع كله يتحرك...
ويجدر بالت�سا�ؤل هنا ،ملاذا مل تعمد دائرة «الأم
والولد» يف وزارة ال�صحة العامة اىل الك�شف عن
املخالفات العديدة لدور ح�ضانة الأطفال التخاذ
التدابري القانونية والإداري���ة يف حق احل�ضانة
املخالفة ،ب��دالً من انتظار وف��اة طفلة بريئة
للقيام باالجراءات املنا�سبة؟!
و�أكرث من ذلك ،ثمة �صراع بني نقابة احل�ضانات
املتخ�ص�صة ونقابة �أ�صحاب دور احل�ضانة يف
لبنان .فالنقابة ال ت�ستطيع القيام ب���أي دور
حيال دور احل�ضانة غري املر ّخ�صة ،حيث ي�ستطيع
طالب الرتخي�ص �أن يهرب �إذا ُطلب منه التزام
�شروط الرتخي�ص والك�شف على دار احل�ضانة.
وقد تبني �أن هناك الكثري من دور احل�ضانة يف
لبنان ت�ستقدم مربيات غري متخ�ص�صات للعناية
بالأطفال بدالً من حا�ضنات جمازات ما ي�ضاعف
من خماطر تع ّر�ض الأطفال للحوادث .فهناك ٪80
من دور ح�ضانة الأطفال ال تلتزم �شروط الرتخي�ص
القانوين �أو �أنها غري مرخ�صة �أ�صالً وفقاً للأ�صول
القانونية.
وال يعني ذلك �أن الأهل وذوي الأطفال يبقون
خارج امل�ساءلة� ،إذ عليهم قبل و�ضع �أطفالهم يف
دور احل�ضانة �أن ي�ستعلموا ويدققوا يف كفاءتها
ومراعاتها معايري ال�سالمة والأم���ان للعناية
بالطفل.
�إن ثمن الإه��م��ال يدفعه ا ألط��ف��ال الأب��ري��اء
وذووه��م .فهل �سيموت مزيد من الأطفال �إذا
مل تتمكن الإدارات املخت�صة من �إغالق دكاكني
احل�ضانات؟ ثمة الكثري من احل��وادث التي تقع

يف دور احل�ضانة وال
ُي��ك�����ش��ف ع��ن��ه��ا النقاب
لأ�سباب �سيا�سية �أو طائفية �أو
عائلية �أو غ�يره��ا ...وك��ل ذلك
ي�ستوجب �إي��ل�اء م��و���ض��وع دور
ح�ضانة الأط��ف��ال العناية الكافية،
كما ي�ستوجب �ضرورة ت�شكيل هيئات
و�أج��ه��زة متخ�ص�صة لديها �صالحيات
خا�صة للك�شف على دور احل�ضانة ،قبل
الرتخي�ص وبعده ،وب�صورة دائمة وم�ستمرة.
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ت�رشين /2كانون1

متى يجب �إجراء الفح�ص؟
حول هذا املو�ضوع ي�ؤكد اخلرباء �أن
معظم الأطفال ال يحتاجون اىل فح�ص
معدل الكولي�سرتول� ،إال �أنهم يو�ضحون
يف ال����وق����ت
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ع
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ال
�صحية ،وا�ست�شارة الطبيب
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الكولي�سرتول

ما هي م�ؤ�شرات اخلطر
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نف�سه �أن هناك بع�ض احل��االت التي ال�سيء ( )LDLيف ال�سنوات الأخرية،
تفر�ض �إجراء هذا الفح�ص بعد جتاوز خ�صو�صاً مع ارتفاع معدل ال�سمنة
الطفل عامه الثاين ،وهم يحددونها لدى �صغار ال�سن.
على ال�شكل الآتي:
• �إذا كان �أحد الوالدين يعاين كيف يقا�س معدل الكولي�سرتول؟
ارت��ف��اع��اً يف معدل الكولي�سرتول ت�شري اجلمعية الأمريكية لأمرا�ض
القلب اىل �أن معدل الكولي�سرتول لدى
( 240ملغ  /د�سل �أو �أكرث).
• �إذا كان الوالد �أو �أحد اجلدين الأطفال ال يقا�س باملعيار املعتمد
ممن عانوا مر�ض ت�ص ّلب ال�شرايني ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ال��ب��ال��غ�ين .فالنتيجة
قبل عمر اخلام�سة واخلم�سني� ،أو امل��ق��ب��ول��ة مل��ع��دل الكولي�سرتول
�إذا كانت ال��وال��دة �أو �إح��دى اجلدتني الإجمايل عند الأطفال هي �أقل من
مم��ن �أ���ص�بن باملر�ض نف�سه قبل  170ملغ /د�سل� ،أم��ا اخلط الأحمر
�سن اخلام�سة وال�ستني.
فرياوح بني  170و 199ملغ /د�سل،
• يف حال كان الطفل م�صاباً وتبد�أ مرحلة اخلطر ال�شديد عندما
تبلغ النتيجة الـ 200ملغ /د�سل �أو
مبر�ض ال�سكري.
ما يتجاوزها.
• يف حال ال�سمنة الزائدة.
����ك���د الأط���ب���اء �أن امل�شاكل على �صعيد الكولي�سرتول ال�سيء
وي ؤ
ال�صحية الناجتة عن ارتفاع معدل ( )LDLفالنتيجة املرغوبة هي �أقل
الكولي�سرتول يف ال��دم ال تظهر �إال من  110ملغ /د�سل ،وي��راوح اخلط
بعد عدة �سنوات ،لذلك فهم ي�شددون الأح��م��ر م��ا ب�ين  110و 129ملغ/
على �أهمية الفح�ص املذكور ال �سيما د�سل� .أما ناقو�س اخلطر فيدق عندما
�أن ع��دداً متزايداً من الأطفال بات تبلغ النتيجة  130ملغ /د�سل وما
يعاين �إرتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يتجاوزها.
يتم عالج الكولي�سرتول عند الأطفال

وفقاً لتعليمات الطبيب املعالج ،وهو
يقوم �إجماالً على نظام غذائي �صحي
يتفادى الدهون ال �سيما امل�شبعة
منها .كما يعتمد على التمارين
الريا�ضية التي ت�ساهم يف �إذاب��ة
ال�شحم وتخفي�ض الوزن.
�أم��ا بالن�سبة اىل الأدوي���ة اخلا�صة
بتخفي�ض م��ع��دل الكولي�سرتول
فال ي�صفها ا ألط��ب��اء ع��ادة قبل �سن
العا�شرة� ،إال يف حالة اخلطر ال�شديد.
تخفي�ض معدل الكولي�سرتول
ي�ؤكد اخل�براء وا ألط��ب��اء �أن اعتماد
العادات الغذائية ال�صحية �ضمن العائلة
يحول دون ارتفاع معدل الكولي�سرتول
ل��دى جميع �أف��راده��ا ،وي�ساهم يف
تخفي�ض املعدالت املرتفعة يف حال
وجودها .وهم يقدمون بع�ض الن�صائح
والإر�شادات يف هذا ال�ش�أن� ،أبرزها ما
يلي:
• احلد من الوجبات ال�سريعة
اجلاهزة.
• تخفي�ض عدد الوجبات امل�ؤلفة
م��ن ال��ل��ح��م ا ألح���م���ر ،وا�ستبدالها
بالدجاج ،وال�سمك ،والفا�صولياء،
والبازيال ،والعد�س،

واللوبياء ،ومنتجات ال�صويا.
• �إختيار ا ألن��واع ال�صحية من
الوجبات اخلفيفة كتلك التي حتتوي
ع��ل��ى كمية �ضئيلة م��ن ال��ده��ون
والكولي�سرتول مب��ا فيها الفاكهة
واخل�����ض��ار ال��ن��ي��ئ��ة ،وال��ب��و���ش��ار غري
املم ّلح ،واللنب قليل الد�سم واجلالتني
النباتي.
• ع��دم ا�ستخدام ال��زب��دة �أو
ال�سمنة يف الطبخ ،وا�ستبدالهما
بالزيت النباتي.
• جت ّنب امل�شروبات الغازية
وال��ع�����ص�ير امل��ح�� ّل��ى ب�سبب حت�� ّول
ال�سكر الزائد اىل دهون.
• حت�ضري الوجبات ال�صحية،
وت���دري���ب الأوالد ع��ل��ى اختيار
امل���أك��والت ال�صحية م��ن كافيرتيا
املدر�سة.
يجدر بالإ�شارة �أن النظام الغذائي
املذكور ال يط ّبق على الأطفال ما دون
الرابعة من العمر الذين يتمتعون
ب�صحة جيدة .ففي �سنوات الطفولة
الأوىل تعترب الدهون والكولي�سرتول
م�صدراً هاماً للنمو ال�صحيح ،ولذلك
يجب تزويد الأطفال الكميات الالزمة
منها عرب الوجبات ال�صحية.

ما هو الكولي�سرتول؟
الكولي�سرتول هو مادة �شبيهة بالدهن ،ي�ساعد اجل�سم يف
بع�ض الوظائف احليوية كبناء خاليا جديدة و�إنتاج بع�ض �أنواع
الهرمونات� ،إ�ضافة اىل م�ساهمته يف عملية اله�ضم� .إال �أنه
يف املقابل يزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والذبحة
ال�صدرية و�إن�سداد ال�شرايني التاجية لدى ارتفاع ن�سبة النوع
ال�سيء منه ( )LDLيف الدم.
يق�سم الكولي�سرتول اىل نوعني هما « »HDLو«.»LDL
الـ« »HDLهو ما يعرف بالكولي�سرتول اجليد وذلك �أن ن�سبة
الربوتينات فيه �أكرث كثافة من ن�سبة الدهنيات.
الـ« »LDLوه���و م��ا ي��ع��رف ب��ال��ك��ول��ي�����س�ترول ال�سيء
ب�سبب انخفا�ض كثافة الربوتينات فيه (Low Density
.)Lipoprotein
يقوم الكبد عادة بتوزيع كمية الكولي�سرتول التي يحتاجها
اجل�سم الب�شري ،بيد �أن النظام الغذائي هو امل�س�ؤول عن الفائ�ض
من هذه املادة يف ج�سم الإن�سان ،فالكولي�سرتول موجود بكرثة
يف امل�شتقات احليوانية يف حني �أن امل�شتقات النباتية تخلو
منه� ،إال �أنها حتتوي على دهون م�شبعة وبالتايل ف�إن الإكثار
منها ميكن �أن ي�ؤدي اىل �إرتفاع يف معدل الكولي�سرتول يف
اجل�سم ،ال �سيما �إذا كانت الظروف الوراثية مالئمة لذلك.
ميت�ص الدم كمية الكولي�سرتول والدهنيات املوجودة يف
الطعام عرب املعدة والأمعاء .بعدها تتحول معظم الدهون اىل
خاليا دهنية ،يف حني يو ّزع الكولي�سرتول اجليد ( )HDLعلى
الأماكن التي يحتاجها اجل�سم� .أما البقايا التي ال يحتاجها اجل�سم
فيمت�صها الكبد ،وهي
�إما �أن ت�ستخدم الحقاً
و�إم��ا �أن تبقى جانباً
لتتح ّول اىل ما يعرف
بالكولي�سرتول ال�سيء
( )LDLيف ال���دم
يهدد بالإ�صابة ب�أمرا�ض
�شرايني القلب ،ذلك �أن
النوع امل��ذك��ور يتج ّمع
ع��ل��ى ج���دار ال�شرايني
حمدثاً ما يعرف بت�صلب
ال�شرايني ،ما يجعل املرء
عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض
قلبية خمتلفة.
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ت�رشين /2كانون1

التغذية

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

قواعد

يعترب ت�س ّو�س الأ�سنان من �أكرث �أمرا�ض الع�صر �شيوعاً ،وهو كثرياً ما يبد�أ عند الأطفال ال�صغار جداً
ويظهر يف جميع مراحل العمر .وللإبقاء على أال�سنان �سليمة وقوية حتى يف مرحلة ال�شيخوخة،
ين�صح �إخت�صا�صيو التغذية بتناول �أطعمة �صحية معينة واتباع عادات غذائية خا�صة للق�ضاء
على الهجمات البكتريية امل�س ّببة للت�س ّو�س واملحافظة على �سالمة الفم واللثة والأ�سنان.
اخت�صا�صية التغذية رندا دنيا فهد ت�س ّلط ال�ضوء على املو�ضوع يف هذه املقابلة ملجلة
«اجلي�ش».

• ما هي �أب��رز
م��ق��وم��ات النظام
ال��غ��ذائ��ي امل�لائ��م
ل�سالمة الأ�سنان؟
 نبد�أ �أوالً بامل�أكوالت التي حتتوي على الكال�سيوم وڤيتامني «د» التيتتوافر يف منتجات الألبان والأجبان والفواكه واخل�ضراوات واحلبوب والبي�ض
وزيت ال�سمك وال�صويا ،والتي ت�ساهم يف تقليل خطر ت�ساقط الأ�سنان .فمن
املعروف �أن الكال�سيوم يغ ّلف طبقة ال�سن مبواد معدنية من الداخل واخلارج
فتقويه ملحاربة اجلراثيم� .أم��ا الڤيتامني «د» في�ساعد على امت�صا�ص

عادات غذائية
ت�ساهم يف
انت�شاره
حتد
و�أخرى ّ
من هجماته

ت�س ّو�س الأ�سنان
مر�ض الع�صر
ن
�صائح
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الكال�سيوم .ومبا �أن امل�سنني ال ت�ساعدهم ب�شرتهم على امت�صا�ص الڤيتامني
«د» (الذي نح�صل عليه �أي�ضاً من خالل التع ّر�ض لأ�شعة ال�شم�س) فه�ؤالء
يجب �أن يح�صلوا على هذا الڤيتامني من خالل تناول البي�ض واجلبنة وزيت
ال�سمك ،باال�ضافة اىل الفو�سفور املوجود يف اللحوم واملك�سرات واحلليب.
من ناحية ثانية� ،أ ّكد الباحثون �أن ڤيتامني «�س» وحم�ض الفوليك يحميان
اللثة من التلف والإ�صابات البكتريية وي�ساعدان على امت�صا�ص �أكرب
للكال�سيوم .و�أ�شاروا اىل �أن ال�سبانخ والفا�صولياء والبازيالء والعد�س من �أهم
امل�صادر الغذائية الغنية بحم�ض الفوليك.
وقد �أظهرت الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون الكال�سيوم والڤيتامني
«���س» بكمية �أق ّ��ل من املطلوب ( 1500ملغ
كال�سيوم و 300ملغ ڤيتامني «�س» يومياً) هم
عر�ضة مرتني �أكرث من غريهم لت�س ّو�س الأ�سنان.
• كيف يح�صل ت�س ّو�س أال�سنان؟
 الت�س ّو�س هو �إ�صابة جرثومية مرتبطة باحتاللطبقات من اجلراثيم م�ساحة الأ�سنان .فمنذ
الأي��ام الأوىل يف حياة الطفل تدخل اجلراثيم
فمه ،وتك ّون عند احتكاكها بالأ�سنان وببقايا الأكل
طبقات مرتاكمة من اجلراثيم ،فتقوم ب�إنتاج

• �إذا كانت امل��واد ال�سكرية هي
العدو الأول للأ�سنان لعالقتها الوثيقة
بت�س ّو�سها ،ف���إن ت��ن��اول بع�ض �أن��واع
الفاكهة واخل�����ض��راوات كالتفاح واجلزر
والكرف�س ي��زي��د م��ن �صالبة الأ�سنان
وينظفها من الف�ضالت ال�ضارة.
• للتخل�ص من �صفرة الأ�سنان
مي��ك��ن دع��ك��ه��ا بكمية م��ن ع�صري
الليمون تو�ضع على فر�شاة �أو
على قطعة قطن .كما �أن تناول
ع�صري ال��ف��ري��ز ب��ك�ثرة ي�ساعد
على تبيي�ض الأ�سنان.

ت�س ّو�س �أ�سنان
الطفل الر�ضيع
من �أخطر �أن���واع الت�س ّو�س هو
ذلك الذي ي�صيب الطفل الر�ضيع
ال���ذي ت��ل��ج���أ �أم���ه اىل �إر���ض��اع��ه
بوا�سطة الزجاجة ،حيث تتعر�ض
�أ�سنان الطفل الر�ضيع لل�سوائل
احلاوية على ال�سكر لفرتات طويلة
ومتكررة يف اليوم ،ويكون اخلطر
على �أ�شده حني ت�ضع الأم طفلها
يف �سريره لينام يف �أثناء الليل

�أحما�ض تتمركز على �سطح ال�سن ما ي�ؤدي اىل حتلل اجلزء ال�صلب من ال�سن
(امليناء) .هذا التحلل هو اخلطوة الأوىل باجتاه ت�س ّو�س الأ�سنان ،يف املرحلة
التالية تبد�أ اجلراثيم بالتغذية على اجلزء الع�ضوي من ال�سن وتقوم ب�إتالفه.
• ما هو الطعام الذي ي�ؤدي اىل الت�س ّو�س؟
 من املعروف �أن ال�سكر هو عامل �أ�سا�سي يف حدوث ت�س ّو�س الأ�سنان،ّ
ولكن الأخطر منه الأطعمة الغنية بالن�شويات (ك��الأرز ،املعكرونة ،اخلبز،
البطاطا ،وخ�صو�صاً املقلية منها) وامل�شروبات الغازية والع�صري املح ّلى
وزبدة الف�ستق .ملاذا؟

لأن الن�شويات ،املذكورة �أعاله ،تلت�صق بالأ�سنان ،وت�ش ّكل طبقات مرتاكمة
من اجلراثيم ما ي�ساعد البكترييا على �أن تفعل فعلها� .أما امل�شروبات
الغازية فتحتوي على احلوام�ض امل�ؤذية للأ�سنان.
وي�ؤدي تناول الأطعمة ال�سكرية ،خ�صو�صاً بعد الع�شاء ،اىل بقاء ال�سكر يف
الفم ،ما ي�ساعد على تك ّون امليكروبات التي ت�سبب الت�س ّو�س وذلك نتيجة
احتكاك ال�سكر بالأ�سنان لفرتة طويلة.
لذا ،من الأف�ضل عدم تناول الطعام كل �ساعة كي ال نتيح للبكترييا فر�صة
�أن تعمل ب�شكل دائم� ،إمنا االكتفاء بخم�س وجبات فقط ال غري من �أجل �أ�سنان
�صحية و�سليمة.

�أو النهار مع بقاء الزجاجة يف
ف��م��ه .ففي ه��ذه احل��ال��ة تعطي
الأم للجراثيم الفر�صة املنا�سبة
ملهاجمة �أ�سنان طفلها من كل
اجلهات لأن ه��ذه الأ�سنان تكون
حماطة ب�شكل كامل بال�سوائل
ال�سكرية� .إن وج��ود اجلراثيم يف
و�سط داف��ئ (درج��ة ح��رارة ج�سم
الطفل) ومعتم (نتيجة �إغ�لاق
الطفل لفمه) ورط���ب (لوجود
اللعاب) ووج��ود الغذاء ال�سكري،
يعطيها و�سطاً منا�سباً جداً لعملها

وتكاثرها.
من
النوع
هذا
ويعترب
الت�س ّو�س
�سريع التطور وي���ؤدي اىل تلف
الأ�سنان الأمامية العلوية ،والأ�سنان
اخللفية ال�سفلية ب�سرعة كبرية �إذا
مل يتم �إكت�شاف احلالة وتقدمي
العالج املنا�سب ب�أق�صى �سرعة
ممكنة.
ولتفادي �إ�صابة �أ�سنان الطفل
الر�ضيع يجب �إتباع الأمور التالية:
 �إذا كان من ال�ضروري �إعطاءالطفل زجاجة الر�ضاعة لكي يرتاح

• مباذا ُيفيد �شرب املاء الأ�سنان؟
 من ال�ضروري �شرب الكثري من املاء لأنه يتفاعل مع اللعاب ليجعلمن الفم مكاناً خالياً من الأ�سيد امل�ض ّر .هنا ن�شري اىل �أن امل�سنني كلما
تقدموا يف العمرّ ،
تقل عندهم ن�سبة �إفرازات اللعاب لأنهم يتناولون الكثري
من الأدوية ،لذا يجب عليهم م�ضاعفة كمية �شرب املاء كي يحافظوا على
�أ�سنان �صحية مت ّكنهم من تناول اخل�ضار والفاكهة املليئة باملعادن والألياف
ال�ضرورية ل�صحتهم.
• كيف نحافظ على �أ�سنان الأطفال؟
 املحافظة على �أ�سنان الأطفال عملية تبد أ� منذ احلمل،فعندما تتناول احلامل الغذاء الغني بالكال�سيوم والڤيتامينات
ال�ضرورية ،ت�ضمن �سالمة �أ�سنانها و�أ�سنان طفلها وزيادة
�صالبتها .بينما ي�ساعد نق�ص الكال�سيوم يف غ��ذاء احلامل
ويف غذاء الطفل على ا�ضطراب منو �أ�سنان الطفل وتع ّر�ضها
لل�ضعف .ي�ضاف اىل ذلك تعويد الأطفال باكراً على تنظيف
�أ�سنانهم يف كل مرة ي�أكلون فيها الت�شيب�س وال�شوكوال واخلبز
وغريها...
• كيف نعتني ب�أ�سناننا؟
 يجب تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة مرتني على الأقل يومياً ،ومن الأف�ضل�أن يكون ذلك بعد كل وجبة طعام ،ويجب اختيار فر�شاة �أ�سنان لينة حتى
ال ت�صيب اللثة بجروح .كما يجب �أن ت�ستبدل الفر�شاة ب�أخرى جديدة كل
ثالثة �أ�شهر .هذا اىل جانب اختيار معجون �أ�سنان منا�سب ،من دون �أن نغفل
ا�ستعمال اخليط ودواء «ت�شطيف» الأ�سنان وغ�سل الفم جيداً باملاء بعد
االنتهاء من التنظيف ،وزيارة طبيب الأ�سنان دورياً (كل �ستة �أ�شهر) .ي�ضاف
اىل هذا ،تناول غذاء �صحي وجت ّنب الأكل الذي يحوي ال�سكريات بني الوجبات
والذي يرتك بقايا بني الأ�سنان ،والتقليل من املرطبات وامل�شروبات الغازية
واال�ستعا�ضة عنها بالع�صائر الطازجة غري احلم�ضية.

وي���ن���ام فيف�ضل
ملء هذه الزجاجة
ب������امل������اء ف��ق��ط
ولي�س بال�سوائل
ال�سكرية.
 ب��ع��د �إر���ض��اعال��ط��ف��ل (���س��ـ��واء
ك��ان��ت الر�ضاعة
ط��ب��ي��ع��ي��ـ��ة �أو
بوا�سطـة الزجاجة) �أو �إعطـائـه قمـا�ش �أو �شـا�ش رطبـة لفـرك
وجبـة طعام ،على الأم تنظيف �أ�سنانه ولثته وب��ال��ت��ايل �إزال���ة
فمه ،وذل��ك با�ستخـدام قطعـة اللويحة اجلرثومية.
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اخلداع �سيد املوقف
من خالل اعرتافات �أدىل بها بع�ض الذين
�أخ�ضعوا ل��درا���س��ات ح��ول �صدقية لقاءات
الإنرتنت ،ثبت �أن معظمهم قد كذب ب�ش�أن
عمره و�أح��وال��ه ال�شخ�صية والعائلية وكذلك
بالن�سبة اىل مهنته ومدخوله ال�شهري .وللمزيد
من الإثبات ،اعتمد بع�ض الباحثني و�سائل �أكرث
مو�ضوعية لتقييم الو�ضع امل�شار اليه ،ومنها
اعتماد الك�شوفات الطبية للتعرف على معلومات
تتعلق ببع�ض هواة التعارف ،كالوزن وطول القامة
واملالمح و�سواها من ال�سمات ال�شخ�صية ،بعدها
عمدوا اىل مقارنتها باملعلومات امل�س ّجلة عنهم
على �صفحات ال�شبكة .وجاءت النتيجة لت�ؤكد �أن
معظم املعطيات التي �أفرزتها الك�شوفات الطبية
كانت مغايرة �أو غري مطابقة لتلك امل�ص ّرح عنها
عرب الإنرتنت.
من ناحية ثانيةُ ،عرف �أن الذكور يكذبون ب�ش�أن
م�ستواهم العلمي ،ومدخولهم ال�شهري و�أحوالهم
ال�شخ�صية والعائلية �أكرث من الإناث .كما ثبت �أن
 13يف املئة من الذكور الذين يالحقون الإناث
عرب ال�شبكة بق�صد الزواج هم من املتزوجني� .أما
بالن�سبة اىل ا إلن��اث فتبني �أنهن يكذبن ب�ش�أن

رحلة يف االن�سان
�إعداد:
غري�س فرح

ماليني ال�شبان وال�شابات حول العامل ي�ستخدمون اليوم �صفحات التعارف عرب �شبكة الإنرتنت،
لتبادل املعلومات والآراء ال�شخ�صية لأهداف خمتلفة يف مقدمها التع ّرف اىل �شريك بق�صد
الزواج� ،أو ملج ّرد مت�ضية الوقت.
يف هذا ال�سياق �أثريت ت�سا�ؤالت من قبل باحثني يف علم النف�س واالجتماع حول مدى �صدقية
لقاءات الإنرتنت باملقارنة مع اللقاءات التقليدية ،وحول ن�سبة جناحها على م�ستوى حتقيق
الغاية املرجوة من ورائها .و ُعرف �أن الأبحاث التي جرت على �أكرث من �صعيد يف هذا املجال
تك ّ�شفت عن معطيات بالغة الأهمية ّمت و�ضعها مبتناول الباحثني عن احلب والعاطفة عرب هذا
العامل امل�ستحدث.
فماذا يف جعبة الباحثني يف هذا احلقل ،وما هي احلقائق التي يك�شفونها �أمام هواة التعارف
عرب ال�شبكة؟
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ما هي ن�سبة

لقاءات االنرتنت

�صدقيتها

�أعمارهن ومظهرهن اخل��ارج��ي ،علماً �أن نتائج اىل النظريات االجتماعية الرا�سخة ،التدهور على
الأبحاث أ� ّكدت على �إعطاء كل من اجلن�سني �أهمية ال�صعد كافة ،ويف مقدمه املقدرة على االجناب
والإنتاج� ،إ�ضافة اىل ذبول املظهر اخلارجي ،لذا
بالغة للمظهر اخلارجي.
فقد ي�شعر املنتقل بني مراحل العمر باخلوف من
فقدان قيمته كعن�صر فاعل يف بيئته االجتماعية،
ما هو �سبب اللجوء اىل اخلداع؟
بح�سب النظرية التي �أطلقها باحثون يف ومييل اىل الكذب لإر�ضاء ذاته.
جامعة «ميلون» الأمريكية ما بني ال�سبعينيات
والثمانينيات من القرن املا�ضي ،ف�إن التوا�صل ماذا ب�ش�أن اختبار ال�شخ�صية على الإنرتنت؟
غري املرئي عرب ال�شبكة ،يتيح للمتحاورين حرية ي ّدعي معظم ال�شركات التي تقدم خدمات
التعبري بالطرق التي تتنا�سب وميولهم ،وخ�صو�صاً التعارف عرب ال�شبكة �أنها تق ّدم لزبائنها �إختباراً
يف غياب تعابري الوجوه والتفاعل الكيميائي التي لتقييم �شخ�صياتهم وتوجهاتهم من �أجل ت�أمني
حتدد عموماً جناح اللقاء �أو ف�شله .وهذا يعني �أن جم��ال التن�سيق بني املتعارفني على �أ�سا�س
اللقاء عرب الإنرتنت يتيح �إزالة احلواجز الإجتماعية ان�سجام امليول وخطوط ال�شخ�صية.
ويطلق العنان لتحقيق «ال��ذات املثالية»� ،أو يف هذا املجال ت�ؤكد نتائج الدرا�سات �أن تطابق
بتعبري �آخر ،الظهور بال�شكل الذي نريد �أن يرانا به امليول وخطوط ال�شخ�صية ال ي�ؤمن دائماً جناح
الغري .واجلدير بالإ�شارة هنا �أن البع�ض يعتقد �أن العالقة العاطفية �أو الزوجية ،بل بالعك�س ،فقد
الكذب هو �أف�ضل احللول جلذب ال�شخ�ص املتحاور يكون النجاح حليف ال�شركاء الأ�ضداد الذين يك ّمل
معه يف بداية الطريق ،لأن قول احلقيقة قد ي�ضع بع�ضهم البع�ض الآخر .كذلك ،ف�إن االختبارات التي
ت�ضعها عموماً �شركات التعارف ال تتعدى كما ثبت،
حداً للعالقة.
الأم��ور ال�سطحية ،ما يعني �أنها ال تالم�س عمق
امل�شاعر ،وال تتمكن من التنب�ؤ مب�ستقبل العالقة
م�شكلة الت�صريح عن العمر احلقيقي
يبقى العمر الهاج�س الأهم بالن�سبة اىل الباحثني بعد لقاء املتعارفني فعلياً على �أر���ض الواقع،
عن احلب وال��زواج� .إنه العامل الذي يح ّدد مدى حيث يلعب التفاعل الكيميائي الدور الأكرب بغ�ض
اجنذاب الآخر ،لأنه يعطي �إنطباعاً اىل ٍحد ما ،عن النظر عن املظهر اخلارجي .وعرف �أن اخت�صا�صيي
الن�ضارة وال�شباب واملقدرة على االجناب .مع ذلك النف�س واالجتماع الذين واكبوا اللقاءات الناجمة
فقد ثبت بالدرا�سات �أن اخلجل من البوح بالعمر عن التن�سيق امل�صطنع عرب الإنرتنت ،قد �أكدوا
احلقيقي بالن�سبة اىل الذكور والإناث ،يتجلى عرب ف�شل معظمها.
ثالث مراحل عمرية �أ�سا�سية:
تطوير الربامج
فعمر التا�سعة والع�شرين مثالً هو الأكرث ح�سا�سية
لدى اجلن�سني ،لأن ثقافتنا االجتماعية الرا�سخة من هنا بد�أ بع�ض �شركات التعارف تطوير براجمه،
يف العقول جتعل من هذه ال�سن مرحلة الف�صل وخ�صو�صاً تلك الهادفة اىل االرتباط بالزواج ،عن
بني الع�شرينيات والثالثينيات ،وبداية التدهور طريق تقدمي معطيات �أك�ثر مو�ضوعية تت�صل
البنيوي� .أم��ا املراحل العمرية االنتقالية التي مبحيط العمل والعائلة ،وكذلك و�ضع �أ�س�س عملية
حددها الباحثون كمحطات ح�سا�سة ،فهي عموماً للقاءات �آمنة على �أر�ض الواقع� .أما بالن�سبة اىل
الرابعة والثالثني والرابعة والأرب��ع�ين وبعدهما الباحثني يف احلقل النف�سي  -االجتماعي ممن
اخلم�سني .ولأن التقدم بالعمر يواكبون هذه الظاهرة ،فقد �أ�سدوا اىل الراغبني
يعني بالن�سبة بالتعارف عرب �شبكة الإنرتنت الن�صائح الآتية:
• �إن االحتفاظ ببع�ض الغمو�ض يف بداية

العالقة يح ّفز دوافع املتحاورين اخلفية
على اكت�شاف بع�ضهما البع�ض الآخر
بطرقهما اخل��ا���ص��ة .ل��ذا يو�صى بعدم
الك�شف ع��ن الأوراق ال�شخ�صية دفعة
واح��دة لأن من �ش�أن ذل��ك الق�ضاء على
عن�صر الت�شويق.
• ين�صح باعتماد عن�صر احلما�سة
لأن��ه يعطي انطباعاً جيداً عن �صاحبه
وي�س ّرع توطيد العالقة.
• الأف�ضل الإ���س��راع اىل التعرف
�شخ�صياً بال�شخ�ص ال��ذي يجذبنا عرب
الإن�ترن��ت ،وم��ن الأف�����ض��ل �أي�����ض��اً اتخاذ
�إحتياطات �أمنية تتمثل بتحديد لقاءات
يف �أماكن �آمنة ،واال�ستفادة من احلد�س
ال�شخ�صي وتعابري الوجه الكت�شاف الآخر،
والأف�ضل التح ّري عنه بالطرق العملية.
• ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن عن�صر
اخل�����داع �أو ال���ت���ه��� ّرب م���ن احلقيقة
يدخل على ال���دوام يف ب��داي��ة معظم
العالقات ،وخ�صو�صاً عرب الإن�ترن��ت� ،إالّ
�أن اال�ستمرار باالختباء وراء الأكاذيب
من �ش�أنه �أن يد ّمر العالقة ،لذا ين�صح
بال�صدق وبال�صراحة والو�ضوح.
• الأف�ضل �إ�ست�شارة الأهل والأ�صدقاء
قبل توطيد العالقة مع ال�شريك عرب الإنرتنت.
وك��ذل��ك ال�سماح لهم بامل�شاركة يف تقييم
�شخ�صيته قبل حتديد موعد اللقاء� ،أي قبل
الوقوع يف الفخ.
• من املعروف �أن لقاءات الإنرتنت تت�صف
بالبطء ال�شديد ،وكذلك فر�ص �إنتقاء ال�شريك.
ل��ذا ين�صح بال�صرب وال��رو ّي��ة واع��ت��م��اد العقل
واملنطق واحلد�س ال�شخ�صي ب��دالً من االعتماد
على االختبارات ال�سطحية التي تق ّدمها �شركات
التعارف.
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ت�رشين /2كانون1

م� ّسجل للروائح
ّمت ت�صنيع جهاز جديد يف اليابان
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت�سجيل الرتكيبة
الكيميائية للروائح التي ير�صدها.
تكنولوجيا الع�رص وميكنه �إعادة �إنتاج هذه الروائح يف
�إعداد:
وقت الحق ب�إعادة تركيبها و�إ�صدارها
ٍ
ندين البلعة
وذلك وفق قاعدة «روائح غري �ضا ّرة
بال�صحة» ،امللحقة بالت�سجيل.
املبد أ� هو نف�سه امل�ستعمل يف عبوة احلرب اخلا�صة بطابعة الكمبيوتر .حيث تقوم الطابعة بعمل مزيج من الألوان الأ�سا�سية املوجودة يف العبوة
لإعادة �إنتاج �ألوان و�أطياف ال�صورة املرغوب يف طباعتها بدقة فائقة.
خمرتع اجلهاز بامبوك �سومبون من معهد طوكيو للتكنولوجيا ( ،)Tokyo Institute of Technologyي�ؤكد �أن جهازه �سيتحول اىل واحدة من
�أ�سا�سيات الإنرتنت وذلك خللق �شعور حقيقي ولتجربة عطر معينّ مثالً قبل �شرائه (.)On line

قـام رينيـه بيكـر مـن حمطة ماو�سون يف ق��ارة �أنتاركتيكا،
بت�صوير غيوم �صدفية ال�شكل يف �سماء القارة.
تت�شكل ه��ذه الغيوم يف ظروف
خا�صة جداً يف ف�صل ال�شتاء وتتط ّلب غيوم غريبة يف �أنتاركتيكا
درجات حرارة �أدنى من  115درجة
مئوية حتت ال�صفر .ويوم التقاط ال�صور املذكورة تد ّنت احلرارة اىل
 132درجة مئوية حتت ال�صفر .تنتج هذه الغيوم عند مرور �ضوء
ال�شم�س اخلافت وقت الغروب خالل ذ ّرات املاء املتج ّمدة املتح ّركة
بفعل هبات قوية من الرياح يف الطبقات العليا للغالف اجلوي.
ما يجدر بالذكر هنا هو �أن تلك الظاهرة نادرة احلدوث وت�سجيلها
عند حدوثها �شبه معدوم.

قامت جلنة الإت�صاالت الفيدرالية يف الواليات املتحدة بتوفري
 5.9جيغا هريتز ( )DSRCميكن ا�ستخدامها بني ال�سيارات و�أجهزة
�إر�سال /ا�ستقبال� ،سيتم ن�شرها على جوانب الطرقات .يهدف
امل�شروع اىل توفري �إمكان االت�صال بني ال�سيارات ما �سيجعلها حت ّدد
موقعها ن�سب ًة اىل مواقع ال�سيارات
الأخ����رى ع��ل��ى ال��ط��ري��ق وبالتايل ال حوادث �سري يف امل�ستقبل!
تفاديها.
يذكر �أن جرنال موتورز قامت بت�صنيع �سيارة قادرة على �إيقاف
نف�سها يف حال وجود �إحتمال ال�صطدامها ب�سيارة �أخرى من دون �أي
تدخل من ال�سائق.
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�أقدم طفلة يف التاريخ

�أكرب �شيء
يف الكون

العام
،2000
مت ّكن العلماء
م���ن اكت�شاف
�أج��زاء من ج�سم
م��ا ُيعتقد �أنه
لأق�����دم طفلة
ي��ت��م ال��ع��ث��ور
عليه يف تاريخ
البحث العلمي ،حيث يعود اىل ما قبل  3.3مليون عام.
ّمت حتديد موقع بقايا اجل�سم عالقة يف حجر رملي يف منطقة
ديكيكا يف �إثيوبيا .ولكن عملية �إ�ستخراج العظام من موقعها
ا�ستغرقت �أكرث من خم�س �سنوات.
ح�سب ما �ص ّرح به العلماء ،ف�إ ّن عمر الطفلة عندما ماتت كان
ثالث �سنوات اعتماداً على درا�ستهم للفك والأ�سنان.

با�ستخدام تل�سكوبات خا�صة على بركان Mauna

 Keaيف ه��اواي ،عرث فريق من علماء الفلك
اليابانيني على ما ميكن اعتباره �أكرب بنية يف الكون حتى اليوم ،بامتداد
ي�صل اىل  200مليون �سنة �ضوئية .حتتوي هذه البنية على جمموعات
من املج ّرات حتيط بها غيوم من الغاز.
وقد يتيح هذا الإكت�شاف �إعطاءنا معلومات يف غاية الأهمية عن كيفية
ت�ش ّكل املجرات الأوىل يف الكون وتوقيتها.

 .2030امل�شكالت الأخ�ي�رة
للمكوك الف�ضائي (ال���ذي
جتاوز عمره  30عاماً) ،كانت
الدافع الرئي�س للنا�سا للبحث
عن بديل .و�ستعمل �أوريون
بالطريقة نف�سها التي عملت
بها �أبولو ،حيث �سيت ّم �إر�سالها
اىل الف�ضاء على ر�أ�س �صاروخ
و�ستنف�صل عنه عند الو�صول
اىل مدار حول الأر�ض.

مركبة اجليل اجلديد
املركبة اجلديدة «�أوري��ون»� ،ستكون
البديل املنتظر للمكوك الف�ضائي
و�ستكون مركبة متعددة الإ�ستعمال.
ومن املتوقع �أن حتمل ر ّواد ف�ضاء اىل
القمر بحلول العام  2020و�ست�س ّهل
ال��و���ص��ول اىل امل��ري��خ بحلول العام

قر�ش مي�شي

�إذا اعتربنا البي�ضة خلية مك ّونة من جينات ،فاللغز القدمي ميكن ح ّله
ب�سرعة :ظهرت هي �أوالً.
من جاء
اجلينات الأوىل احتاجت اىل ملياري عام قبل
�أن تك ّون «ج�سداً» م ّكنها من احلركة ومن حماية
�أوالً؟
البي�ضة �أم نف�سها .ح�سب آ�خ��ر ت�صريحات علمية ،فقد
ا�ستغرقت اجلينات  3مليارات ون�صف �سنة قبل
الدجاجة؟
الو�صول اىل الدجاجة .ومبا
�أن الطفرات اجلينية حتماً
�ستح�صل يف البي�ضة،
مي��ك��ن ال��ق��ول بثقة �إن
احليوان ال��ذي قام بو�ضع
البي�ضة ال��ت��ي فق�ست
�صو�صاً ،مل يكن دجاجة!

عملت بعثة �إ�ستك�شاف على اكت�شاف �أكرث من 50
نوعاً جديداً يف �سواحل �أندوني�سيا مبا فيها نوع �سمك
قر�ش �صغري ي�ستخدم زعانفه يف امل�شي مبحاذاة
ُّ
ال�ش ُعب املرجانية .هذه الأ�سماك ي�صل طولها اىل  1.2مرتاً وميكن
�أن تكون ،ح�سب ما ي�ؤكد العلماء ،منوذجاً للأ�سماك الأوىل التي تركت
بيئتها البحرية واجتهت نحو ال ّرب.
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�إعداد :رميا �سليم �ضومط

«غوغل �إيرث» بلغات جديدة

�أطلقت �شركة غوغل العاملية خلدمات الإنرتنت خدمتها املتخ�ص�صة
«غوغل �إيرث» ب�سبع لغات جديدة هي العربية
والت�شيكية والبولندية والرو�سية والهولندية
والكورية والربتغالية.
يهدف تفعيل خدمة «غوغل �إيرث» املتعددة
اللغات اىل تزويد م�ستخدمي الإنرتنت �أدوات
ت�ساعد على البحث وخلق حمتوى جغرايف،
ويعك�س التزام دعم م�ستخدمي الإنرتنت باللغات
غري االنكليزية.
تتميز هذه اخلدمة بالقدرة واملرونة يف تنظيم
املعلومات اجلغرافية وتبادلها ،وجتمع بني �صور
الأقمار ال�صناعية واخلرائط والت�صميمات الثالثية
الأبعاد لتكوين حمتوى ميثل �أطل�ساً افرتا�ضياً
لال�ستك�شافات� ،إ�ضافة اىل �إمكان �إن�شاء طبقات
افرتا�ضية لو�ضع عالمات على الأماكن ّ
املف�ضلة
مثل املطاعم واملتنزهات والأماكن ال�سياحية.

مواقع �سياحية
www.travelterrific.com

يف ال�صيف ،قد يرغب البع�ض القيام برحلة
�إ�ستجمام ،وهنا ُيطرح ال�س�ؤال حول اجلهة الأف�ضل
لل�سفر.
من خ�لال املوقع املذكور ميكن التعرف اىل
مواقع �سياحية مميزة يف بقاع خمتلفة من
العامل قد ت�ساعد الراغبني يف ال�سفر يف اختيار
وجهتهم.
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عامل ال�سيارات

www.carsdir.com/news.asp

جديد ال�سيارات و�أخبارها من معار�ض و�سباقات
وميكانيك اىل حتقيقات خمتلفة و�أبواب متنوعة
ت��دور ح��ول ع��امل ال�سيارات ،ميكن �إيجادها يف
املوقع املذكور.

�صناعة أال�سلحة
www.army-technology.
com

ي��ز ّود ه��ذا املوقع مت�ص ّفحيه
معلومات متنوعة حول �صناعة
الأ�سلحة يف العامل ،فيقدم ن�شرات
مف�صلة ح��ول الأ�سلحة الربية
ّ
واجل��وي��ة وامل��ع��دات الع�سكرية
و�أنظمة الدفاع املتطورة ،كما
يواكب كل جديد يف تكنولوجيا
الت�س ّلح يف خمتلف الدول.

العناية بالأزهار
www.thegardenhelper.com

هل متلك حديقة وال تعرف كيفية االعتناء بها؟
هل ترغب بالتعرف اىل القواعد الأ�سا�سية للزراعة
واكت�شاف مئات الأ�صناف من الأزه��ار والنباتات
مع �شرح مف�صل عنها بال�صورة والن�ص؟
املوقع املذكور يق ّدم اخلدمات املذكورة ،وي�ش ّكل
دليالً ق ّيماً للعناية بالأزهار.
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• �أفقياً:
نحب ،وطننا الغايل ،نعم.
 -1جميعناّ ،
 -2من الأزه��ار� ،أح�� ّدوا النظر اىل ،الإ�سم الثاين
ملغن وممثل �أمريكي راحل.
ٍ
 -3ن�ضرب بالع�صا ،ي�ستعمل للعجني ،مدينة
فرن�سية ،والية �أمريكية.
 -4مدينة �صينية ،فيزيائي وخمرتع �إيطايل،
بيت �صغري ،من املقايي�س.
� -5أُرجعها ،مت�شابهانَّ ،
وامتنع ع َّما ،حرف
كف
َ
عطف� ،إنت�شر وذاع �س ّره.
� -6أرخى ال�سرت ،للتف�سري� ،آبار متقاربة.
 -7بلدة يف ال�شوف ،ر ّحالة �إيطايل.

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• الرقيب الأول ح�سني �سالمة
اللواء اخلام�س.
• العريف الأول ع�صام من�صور
فوج التدخل اخلام�س.
• العريف حممد ريحان
فوج الأ�شغال امل�ستقل.
• �سعاد احلوراين
بعلبك.

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال
ك
ل
ما
ت
ا
ملتقاطع
«اجلي�ش
فيها ج » لقرائها وتخ�ص� ة تقدمها
ص
الف ل وائز مالية قيمتها للفائزين
ري
القرعة ة لبنانية ،ت�وزع اربعماية
على اربعة فائزين .بوا�سطة

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل .وتعلن النتائج يف العدد املقبل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع
املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  30كانون الأول .2007

� -8أن�شدنا وط َّربنا ،القادم� ،أ ّول �أيام العجوز.
 -9عا�صمة �إقليم يف الأرجنتني.
� -10ألقى �أر�ضاً ،مدينة م�صرية على النيل،
قد َمت وور َدت.
 -11الإ�سم الثاين ملمثل تلفزيوين لبناين،
مدينة �إيطالية ،مييل بالأجنبية.
� -12ضمري منف�صل ،نقي�ض خفاء ،الزرع الذي مل
يكن فيه رطب� ،أحمق طائ�ش.
 -13من الأزهار� ،ضمري منف�صل.
 -14روائية انكليزية توفيت العام � ،1976س َنة،
�شجع الرجل.
َ
 -15جم��رى الطعام يف احللق ،رئي�س وزراء
• عمودياً:
 -1دولة �أفريقية ،دولة �أوروبية ،دولة �أوروبية.
 -2من م�شاهري ال�شعراء الفرن�سيني ،ك�سب،
دولة �أفريقية ،لال�ستدراك.
 -3نعتمد على ،تزيلون الأثر عنها ،يخرزون
اجللد.
� -4أداة �شرط� ،أر�ش َدنا ،تبا�شر العمل� ،أح ّرك
و�أه ّز.
 -5ر ّحالة برتغايل ،مت�شابهان� ،آلة تو َزن بها
الأ�شياء الثقيلة.
ن�شب ونرتعرع ،طريقَ ،
�ضعف وج َنب ،درجة
ّ -6
وغاية.
 -7حفرية يف الأر���ض ،عا�صمة �أوروبية� ،أكرب
مرف أ� يف العامل.
� -8آل��ة ط��رب ،ننكر معرفة ،يعرب ،يرتدي
الثياب.
 -9جمل �صغري� ،أ�صل البناء ،التح ُّبب اىل.
� -10أر����ض مرتفعة ،م��ن ال��ط��ي��ور ،نوتة
مو�سيقية ،دول��ة عربية ،م��ا مل ُي���زرع من
الأر�ض.
 -11دولة يف �أمريكا اجلنوبية ،مرف�أ �أو�سرتايل،

بريطاين راحل.
 -16بلدة يف عكار ،دولة �أفريقية ،نداويه.
 -17م�سقط ر�أ�س عمر اخليام� ،أق ّل بالأجنبية،
مطربة لبنانية.
 -18مدينة �إيرانيةُ � ،
أح�سنت اىل ،ق ْيد ،جزيرة
يونانية.
 -19خطيب �أمريكي راحل ،عاد ،رمى بحجر.
 -20من احل�شرات ،جزيرة ايطالية يف املتو�سط،
نواكبهم.
 -21فريق كرة قدم لبناين ،بحرُ ،حججْ � ،أ�صل.

ي�أكل الطعام ،عقالء.
ّ
� -12آلة طرب� ،إكتناز الزرع ،ي�سرت ويغطي،
ندم وطلب الغفران.
��ارب الفعل ومل يفعل� ،سقي ،الإ�سم
 -13ق َ
الثاين لرئي�س وزراء بريطاين �سابق.
� -14سال ،الإ�سم الثاين لالعبة تن�س �أمريكية،
�شرب ،رجع اىل� ،ضمري مت�صل .
َ
 -15مو�سيقي �أملاين ،ممثلة م�صرية.
 -16ح��رف ن�صب ،رئي�س أ�ف��ري��ق��ي تويف
العام  ،1997حرف جزم� ،إناء كبري ،بحرية يف
الفيليبني.
أح�سن معاملة ،ال�سفن الأنيقة للتنزهّ
َ � -17
واحلفالت ،وجع ،هج َم.
 -18ح ّدد النظر اىل ،ي�ؤخذ من جلود بع�ض
احليوانات ،روائي لبناين راحل.
 -19الإ�سم الثاين ل�صحايف لبناين راحل لقب
بـ«ال�صحايف التائه» ،بائع الأدوية والعقاقري،
ح�سنتها وز ّينتها.
ّ
� -20شاعر م�سرحي فرن�سي راحل ،تت�شارك
معه ِبـ ،المع.
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العقيد الركن اميل منذر

عند مدخل القرية جتمهروا وتلك احلقول التي رافق �أباه �أيام احل ّر والربد ليعمل و�إياه يف حراثة �أر�ضها الطيبة
ت�رشين /2كانون1
ملالقاته بطالً ع��ائ��داً .كلهم وريّ �أ�شجارها اخليرّ ة وقطف ثمارها اليانعة ،في�ساعد «�أبا با�سل» يف ت�أمني لقمة
ج����ا�ؤوا ي�ستقبلونه ،ال بل العي�ش و�شراء الكتب املدر�سية له ولأخويه .عاد �إىل القرية ملفوفاً بالعلم فلم
يبكونه ويودعونه ،ويقولون يداعب ن�سيم الغابة وجنتيه ومل تل ّوح ال�شم�س جبينه و�ساعديه .عاد ومل ي�سمع
له بالدموع اخلر�ساء عبارات خرير عني ال�ضيعة وغناء الع�صافري على �أغ�صان ال�سنديان وال�شربني.
طوال الليل �سهر عادل و�سلمى �إىل جانب ولدهما امل�س ّجى على �سرير حماط
مما تنطق به ال�شفاه.
�أبلغ ّ
ب�ين اجل��م��ع ام���ر�أة واح��دة بال�شموع امل�ضاءة و�سط الدار؛ وطوال الليل بكى جميل وليلى �أخاهما �إىل �أن تق ّرحت
ق�صة من وطني
�صب الدموع �أعينهما .لقد �أرادوا �أن ي�سهروا مع با�سل ليلة �أخرية طويلة.
ت�����ش��ق ���ص��ف��وف ال��ن��ا���س من ّ
املحت�شدين بيديها وهي �إنها الأطول .يف ما م�ضى كان با�سل ينام باكراً ليغدو فجراً مع �أبيه �إىل احلقل �أو
ت�صرخ وتبكي بتف ّجع� .أم�سكت بذراعيها امر�أتان متجلببتان بالأ�سود ،و�ساعدتاها ليعود �إىل ثكنته بعد فر�صة ق�صرية� .أما هذه الليلة ف�إنه �سينام ملء �أجفانه .لن
على ج ّر قدميها �إىل �سيارة الإ�سعاف� .إنها أ� ّم اجلندي ال�شهيد .جاءت ال لت�ض ّم �إبنها يوقظه يف ال�صباح �صياح الديك الر�صا�صي يف اخل ّم القريب وال خوار الثورين يف
وت�س ّرح �شعره الق�صري ب�أ�صابعها وتل ّم ب�شفتيها قطرات العرق املن�سابة على القبو العتيق .هذه الليلة �سينام طويالً بني �أمه حتت�ضن يده الباردة وتع ّفر بها
جبهته ال�سمراء كما يف كل مرة ،بل لتغ�سل بالدموع قطرات الد ّم الطاهر التي وجهها وعينيها ،و�أبيه مي�سح دموعاً خر�ساء تنزلق بني جتاعيد وجهه حتى �شفتيه
ّ
تخ�ضب ب ّزته املر ّقطة .قبل �أن يخرج من باب البيت مغادراً �إىل جبهة القتال ،قال املرتع�شتني ،و�أخوين ينتحبان ملتاعني و�أنا�س ي�أتون �صامتني ويذهبون باكني
لها �إنه �سيعود .كانت تنتظر عودته حامالً حقيبة مالب�سه ،با�سم الثغر والعينني ،نادبني .هذه الليلة �سينام قرير العني� .ست�شرق ال�شم�س من وراء اجلبل وهو نائم.
فيمر على والده يف الب�ستان ليلقي عليه التحية ويق ّبل يده وينال بركته متمنياً �سينت�صف النهار وهو نائم ،قبل �أن يذهب حمموالً على الأكتاف �إىل حيث �سريقد
جميء يوم ي�ستطيع فيه �أن يحمل الأتعاب عنه ،ثم ّ
يحث اخلطى �إىل املنزل منادياً يف ظلمة باردة.
�أمه من بعيد� :أنا جئت يا �أمي .فترتك كل عمل تقوم به وتخرج ملالقاته واحت�ضانه الليل يف اخلارج كان �ساكناً .كل �شيء هادئ و�ساكن .الظالم حالك يرخي �ستائره
بني ذراعيها مثلما كانت تفعل وهو �صغري .ال مل يكرب كثرياً .هو ما زال �صغرياً ولو ال�سوداء على ال�سفوح والتالل ،لكنها بقيت �أق ّل �سواداً من الو�شاح الذي يلف روح
�أ�صبح جندياً ينتعل حذا ًء ع�سكرياً قا�سياً ويرتدي بزة خ�شنة .هو ما زال �صغرياً و�إن �أ ّمه املمزقة.
كان كبري �أخويه .الع�شرون �سنة لي�ست بكافية لتجعله كبرياً يف نظر �أمه .كانت هي تذكر الآن كم �سهرت من ليال �إىل جانب �سريره وهو �صغري حتى كرب .وكم
تناديه :يا �صبي ،في�ضحك« :ك ّفي عن مناداتي :يا �صبي� .أال ترين �أنني �أرتدي بزة ركعت على ركبتيها تقرع �صدرها وت�صلي من �أجله وهو مري�ض حتى �شفي .لقد
و�شب �صلب العود� ،سليم البنية ،فلماذا ي�سقط مثل زهرة �أقحوان
ذراعي �أمك �أيها �شفي وكرب ّ
ع�سكرية! لقد �أ�صبحت الآن رجالً» .فتجيبه �أمه بدعابة :تعال �إىل ّ
ق�صفت العا�صفة �ساقها ونرثت �أوراقها! �إنها الأقحوانة التي ت�أبى �أن حتني ر�أ�سها
الرجل ال�صغري .ثم تنه�ض وتدنو منه وتطبع قبلة على ر�أ�سه.
 لقد �آن الأوان يا �أمي لآتي لك بخادمة ت�ساعدك يف عمل البيت .لقد تعبت كثرياً عند هبوب العا�صفة.وطلع القمر من وراء اجلبل م�صباحاً م�ضيئاً ير�سل �أ�شعته خيوطاً من جلني تن�ساب
يف �سبيلنا ،وها �أنا اليوم �أ�صبحت قادراً �أن �أفعل �شيئاً من �أجلك.
 ال يا بني �إ ّدخر مر ّتبك ،فغداً عليك �أن ت�ؤ�س�س بيتاً وتتخذ لك �شريكة حياة� .أريد بني �أ�شجار ال�صنوبر وترمي بظاللها �إىل ال�سفح �أ�شباحاً خميفة� .آه� .سلمى تذكر الآنالليايل الطويلة التي �سهرها با�سل يف �ضوء القمر وال�شموع ،يدر�س ويكتب .لقد
�أن �أفرح بك و�أرى �أحفادي بني يديّ قبل �أن �أموت.
 كيف تريدينني �أن �أت��زوج و�أنت ما زلت ترينني �صبياً فهل يتزوج �أراد �أن يتعلم فتع ّلم وتط ّوع جندياً يف اجلي�ش ليقتله م�سلحون جهلة مل يتع ّلمواحرفاً ومل يفتحوا كتاباً� .أوالده��م ال يذهبون �إىل املدر�سة .فقط يتدربون على
ال�صبيان!؟ �س�أل با�سل �ضاحكاً.
 دعك من املزاح الآن .ما ر�أيك لو بد�أت بالبناء فوق �سطح هذا البيت؟ ا�ستخدام ال�سالح وال�سرقة وقطع الطرق والقتل.يف ذلك اليوم منذ �أقل من �سنتني ،عندما حمل با�سل حقيبته وخرج من البيت
على الأقل تبقى قريباً م ّنا فن�ستطيع �أن نراك كل يوم.
الذ با�سل بال�صمت ،متاماً كما هو �صامت الآن .ال .لن يبقى قريباً من ليذهب مع الع�سكر وي�صبح جندياً يف �صفوفهم ،و ّدعته �أمه ومل تخرج معه ،بل
�أمه؛ وهي لن ت�ستطيع �أن تراه بعد اليوم .با�سل �سيبقى بعد اليوم �صامتاً� ،ضمته �إىل �صدرها ومت ّنت له التوفيق من غري �أن تدمع لها عني .لكن يف املرة
الأخ�يرة التي غادر املنزل فيها ليلتحق بثكنته ،كان اخلوف يقب�ض على قلب
و�سيغيب وجهه �إىل الأبد.
بيد من فوالذ ،ففي �شمال البالد جبهة القتال حامية الوطي�س ،ووحدات
كل هذه الذكريات �إزدحمت فج�أة يف خاطر الأم املفجوعة وهي تلقي �سلمى ٍ
بر�أ�سها فوق �صدر ولدها وتد�س راحتيها حتت كتفيه وت�شده �صوبها ك�أنها اجلي�ش تلتحم مع الع�صابات امل�سلحة يف معركة �ضارية .يومذاك عانقته �أمه
حتاول �أن تخبئه بني �ضلوعها فتمنع املوت من �أن ي�سرقه منها .هو ولدها .عناقاً طويالً جهدت خالله يف منع دموعها من جتاوز �أجفانها .دعته �إىل اليقظة
وتوخي احلذر وتالوة ال�صالة كل م�ساء ،و�ساعدته يف رفع حقيبته التي كانت قد
هو لها .لن ت�سمح لأحد ب�أن يبعده عنها.
كانت عيناه مغم�ضتني ويداه باردتني .وجهه الهادئ �سكب عليه املوت �أثقلتها ب�أرغفة خبز ال�صاج والأطعمة التي يحبها وتكفيه مع ع�شرة من رفاقه ،ثم
لونه الزعفراين .لقد عاد �إىل القرية ومل ي َر حقولها وكرومها .هذه الكروم التقطت يده ولثمتها ب�شفتني تبت�سمان فيما عيناها تكادان تبكيان .وخرجت معه
ت�شيعه بنظرات حزينة .وما �إن توارى خلف منعطف الطريق حتى �أجه�شت بالبكاء،
174
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فدخلت و�إرمتت على ركبتيها حتت ال�صورة املع ّلقة فوق الباب ،ورفعت �إليها قلبها
وب�صرها« :يا مرمي� .أنت الآن �أ ّمه .هو لك .كوين معه ومع رفاقه اجلنود .وليكن كما
ت�شائني� .آمني»� .إنه قلب الأم ي�ست�شعر اخلطر قبل �أوانه ،وهي الأم تخاف على
�أبنائها �أكرث مما يح�سبون.
ليلة البارحة نام ّ
الكل �إال �سلمى� .سلمى وحدها مل يجد النوم �إىل عينيها �سبيالً.
لقد بقيت طوال الليل مغم�ضة الأجفان منتبهة الذهن .كيف تغفو وهي ال تعرف
عن �إبنها �شيئاً! �أين هو يف هذه الأوقات يا ترى؟ �أيف خندق القتال �أم يف الثكنة؟
هل هو نائم يف �سريره مطمئن البال �أم يفرت�ش الرتاب ويلتحف ال�سماء ،البندقية
�إىل كتفه و�إ�صبعه على الزناد؟ �صور خميفة و�أفكار مقلقة كانت تقفز فج�أة �إىل
خميلتها فتطردها بال�صالة والعياذة باهلل .لكن ما كانت تخافه وت�صارعه ،تغالبه
وتطرده فيغلبها ويعاودها ،كان يحدث على �أر�ض الواقع فعالً .جنمة ال�صبح تتلألأ
ناحية ال�شرق والليل يتثاءب وقد بد�أ بلملمة �أطراف عباءته ال�سوداء عن �أ�سطح
املنازل وال�ساحات .هدوء ثقيل يلف الطبيعة يف كل مكان� .إنه الهدوء الذي ي�سبق
العا�صفة .هذه العا�صفة ه ّبت فج�أة .رعودها دويّ قذائف ت�ساقطت هنا وهناك
ك�أنها نيازك تر�شق بها ال�سماء الأر�ض ،غيومها ُ�س ُحب دخان وغبار �إرتفعت ف�أعمت
الأب�صار ،و�أمطارها وابل ر�صا�ص ينهمر ز ّخات ز ّخات لينق�ش على اجلدران رموزاً
وكلمات ال تعرفها �صفحات الدفاتر والكتب.
يف تلك الأثناء كان با�سل ورفاقه ي ّتقون القذائف حمتمني باخلنادق واملتاري�س.
وما �إن هد�أ الق�صف وا�سرتاحت فوهات املدافع حتى �أعطى ال�ضابط �أمراً ملجموعة
من اجلند بالت�س ّلل �إىل خطوط امل�سلحني ومفاج�أتهم يف مراكزهم .تق ّدمت
املجموعة حتت جنح الظالم وغطاء نريان البنادق الر�شا�شة ومتكنت من عنا�صر
املركز املعادي ،غري �أنها وهي تنكفئ �إىل قاعدتها تع ّر�ضت للق�صف ف�أ�صابت
قذيفة مبنى مت�ص ّدعاً ما �أدى �إىل �إنهيار جدار من جدرانه و�سقوط �أحد اجلنود جريحاً
حتت الركام .مل ي�ستطع اجلندي امل�صاب يف كتفه رفع احلطام عن �ساقيه فلبث هو
عالق �إىل �أن عادت املجموعة وتفقد �آمرها عنا�صره فعرف �أن �أحدهم ما زال هناك.
�أراد ال�ضابط �إنقاذ اجلندي اجلريح ،لكن املهمة �صعبة للغاية وحمفوفة باملخاطر
الكبرية ،فلم يعط �أمراً بذلك .غري �أن با�سالً تطوع لإنقاذ رفيقه وطلب �إذناً بذلك.
 ال �أريد �أن �أخ�سر جنديني من خرية اجلنود يا با�سل .قال ال�ضابط. �إن �شاء اهلل �أعود و�إياه يا �سيدي� .أما �إن مل �أذهب �إليه فهو هالك ال حمال.و�ضع ال�ضابط يده على كتف با�سل وانتظر طويالً قبل �أن يهز بر�أ�سه من غري كالم
عالمة الإيذان .ثم �أمر الآخرين بت�أمني غطاء ناري كثيف له.
�إندفع با�سل بكل �شجاعة باجتاه رفيقه ف�أدركه ورفع احلطام عن �ساقيه وح ّرره
مما هو عالق به فزحف حتت وابل من الر�صا�ص �إىل خندق قريب رمى نف�سه فيه
فنجا ب�أعجوبة� .أما با�سل وفيما كان يه ّم بالرتاجع والعودة� ،أ�صابته ر�صا�صة يف �أعلى
�صدره فخ ّر م�ضرجاً بدمائه.
مل يعد با�سل يقوى على الزحف .لقد نزف طويالً و�شحب لونه كثرياً� .أ�سند ظهره
�إىل جدار اخلندق ونزع اخلوذة عن ر�أ�سه� .أغم�ض عينيه وقب�ض على حفنة تراب
�ض ّمها �إىل �صدره�« :أيتها الأر�ض .يا �أر�ض وطني .يا �أمي� .إفتحي يل ذراعيك.
�ض ّميني �إىل �صدرك .خذي دمي ...يروي ترابك الطاهر� .إقبلي ج�سدي ...حفنة
ترابُ ...تغ ّذي ...جذور� ...أرزك ...اخلالد .ها� ...أنا ذاِ ....لك ...يا� ...أر�ض ...وطني».
ولفظ با�سل �أنفا�سه وهو يبت�سم وح ّبات الرتاب تت�س ّرب من بني �أ�صابعه.
يف تلك اللحظة انتف�ضت �سلمى يف �سريرها وانقب�ض قلبها بني �ضلوعها .هي الآن

تعرف �أن �سوءاً ما قد حدث .جل�ست يف �سريرها .بكت ب�صمت� .ص ّلت كي
ي�سلم با�سل ورفاقه من كل �ش ّر .وما مل تكن تعرفه هو �أن ولدها �سيعود �إليها
عند ال�ص ّباح جثة هامدة ال حياة فيها.
وغ�ص بيت عادل بالنا�س و�أتى
�أ�شرقت ال�شم�س وارتفعت يف قبة ال�سماء ّ
رفاق با�سل يف ال�سالح يلقون عليه نظرة الوداع الأخ�يرة ،لكنه مل يفتح
عينيه لهم .مل يك ّلمهم .مل ميازحهم كما كان يفعل من قبل .با�سل الآن هو
غري با�سل الذي كان .الآن هو �ساكن �صامت ،وهكذا �سيبقى �إىل الأبد.
�ساعات ثالث م�ضت بعد منت�صف النهار ،قبل �أن ُيحمل با�سل على �أكتاف
اجلنود يف نع�ش خ�شبي ّ
مو�شح بالعلم ويجتازوا به يف موكب مهيب �شارع
القرية ال�ض ّيق املزدان بالأ�شرطة والرايات البي�ض .خلف النع�ش ج ّرت �سلمى
نف�سها مم�سكة بذراع زوجها ومتكئة على كتف �إبنها« :لقد رحل با�سل يا
جميل .قتلوا با�سالً يا ليلى� .إنتظرين يا حبيبي .لن يطول الأمر حتى �أحلق
بك يا ولدي».
مو�سيقى املوت كانت تع�صر الأفئدة وت�ستقطر الدموع من امل�آقي .ال .هي
لي�ست مو�سيقى موت� .إنها مو�سيقى فرح بوالدة بطل جديد .بطل جادت به �أر�ض
منحدراتها مقالع �ص ّوان ،جبالها مواطن �أرز ووديانها منابت �أحرار وقدي�سني .دقات
اجلر�س لي�ست رتيبة حزينة� .إنها �أحلان ابتهاج وزغاريد عر�س .هو ذا العري�س ي�سري
بني املحتفلني والنا�س ينرثون فوق ر�أ�سه الأرز والعطر والزهور من كل �شرفة تط ّل
على الطريق .وهي ذي العرو�س بح ّلة خ�ضراء تعانقه وترافقه� .إنها �أرزة لبنان� .أرزة
الرب� .ستبقى له وفية حتى �إنق�ضاء الدهر.
بعدما �أ ّمت الكهنة مرا�سم اجلنازة رفع رفاق ال�شهيد النع�ش وخرجوا به مثلما دخلوا
مرفوعاً على الراحات فوق الر�ؤو�س وراحوا ُيرق�صونه يف �ساحة الكني�سة على وقع
الزغاريد وتربيع اجلر�س و�صوت الآذان .ثم �ساروا به �إىل حيث ي�سرتيح الأبطال بني
يدي املوت من �أثقال احلياة.
هناك وقفت �سلمى ك�سرية اجلناح تل ّوح بيدها املتعبة البنها امل�سلوخ عن كبدها
وت�صرخ ب�صوت خمنوق :فداك يا لبنان .فداك �أيها الوطن احلبيب� .أر�ضك العط�شى
فلرتتو� .إنه لك .خذه .ها �أنذا �أعطيك �إياه .كن معه يا رب .اجعل روحه
�أرادت دمه ِ
�سحابة بي�ضاء تظلل �أرزك الغايل .بعد ذاك مل تعد �أم با�سل تقوى على
ال�صمود فتال�شت واختنقت الكلمات يف فيها� ،أما النا�س فكانوا ي�صفقون
ويبكون.
ودارت عقارب ال�ساعة ثقيلة بطيئة ،و�سحبت �شم�س الأ�صيل �آخر خيط
ذهبي لها عن هامات التالل ،وزحف الليل على روابي ال�ضيعة بجيو�شه ال�سود،
و�أ�ضواء م�سارجه تلمع يف قبة ال�سماء ،و�أوى النا�س �إىل بيوتهم وطيور الربية
�إىل �أوكارها .الليل طويل فكيف ينق�ضي؟ وكيف يطلع ال�صباح على �أم
با�سل التي تك ّومت يف �سريرها ج�سداً منهكاً ما زال فيه ظل حياة يغيب!
بزة با�سل الع�سكرية ت�سرتيح على املقعد �إىل جانبها .م ّدت يدها �إليها.
تلم�ستها .رفعتها وطوتها على مهل وجعلتها حتت ر�أ�سها و�سادة تناجيها
وتغ�سلها بدموعها .قبل مغادرته البيت لآخر مرة ،خلعها با�سل لتغ�سلها �أمه
له .ال لن تفعل� .ستبقيها كما هي خم�ضبة بعرقه لتع ّفر بها وجهها وت�ش ّم
فيها رائحته كل يوم.
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بطاقة ملونة
بقلم:
حممد �سلمان

م
م لونــ
م لونــ ــــة
م لونــ ــــة
م لونــ ــــة
م لونــ ــــة
م لونــ ــــة
لونــ ــــة
ملون ــــة
ــــــة

لبنان� :أر�ض احلرث �إنتاجاً،
والعناد� :صموداً ،والت�آخي :عي�شاً،
والت�سامح :عالقات ،وموطن
احلرف :نطقاً ،والق�صائد� :إبداعاً.
فال هويته م�ستعارة ،وال كيانه
م�ستباح ،وما كان يوماً �إال لأهله
وب�أهله ومن �أهله ،ففيه تتحاور
الثقافات وتتكامل احل�ضارات،
وت�صان احلريات ،لأنه ر�سالة علم
و�سالم للإن�سان يف كل مكان
وزمان.
كما ح ّبات املطر تغ�سل الأر�ض من
اجلفاف ،وح ّبات الندى تل ّون الأقحوان
بالبيا�ض ،كما الفجر يل ّون ال�صباح
بالن�شاط والعطاء ،هكذا ،تغ�سل
املودة النفو�س من اجلفاء والقلوب
من الأحقاد وتل ّون الوفاء الوفاء.

كن مت�ساحماً �ساعة الغ�ضب،
ومعطا ًء �ساعة الطلب ،وقوياً
�ساعة ال�ضعف ،ومتوا�ضعاً �ساعة
القوة ،و�صامداً �ساعة املحن.
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حتلم ،

�أمران يت�ساويان
يف ال�سلبية :التهوين
من التحديات والإ�ستهانة بها.
و�أمران يتكامالن يف الإيجابية:
احلذر مع الإقدام ،واملبادرة مع
والأجمل هو
ال�شجاعة.
�أن تبقى على الأر�ض
زادنا اليومي� :إ�ضاءة النفو�س و�أنت تعمل ،فاحللم ك�ساء من
بالتفا�ؤل ،و�إ�ضاءة ال�سطور اخليال ،والعمل ك�ساء من اخلربات.
بالكلمات ،و�إ�ضاءة ال�شموع يف وجميل �أن تكون م�سكوناً بحب
الدروب ،و�إ�ضاءة الإرادة بالعزمية .الوطن ،قبل �أن تكون من �سكان
الوطن.
�س�ألني :وما حكمة يومك؟
قلت :ال حياة مع الي�أ�س وال ي�أ�س الإتكاء على الآخرين هو �إتكاء
على جدار من الريح ،والتو�سل
مع احلياة.
على �أعتاب الآخرين هو ارتزاق
قالت النخلة للريح� :إنك فيه جوع ،والبكاء على الأطالل
العاجزة عن �إقتالع جذوري مهما هروب اىل الأمام.
ع�صفت ب�أوراقي ،لأنني مغرو�سة
بني �صخر ال يلني وتراب ال يباع ليكن �صباحنا �إ�شراقة مت أل النفو�س
بالفرح ،وتل ّون دروبنا بالتفا�ؤل
ويف وطن ال يهان.
وتعانق �سواعدنا بالعمل.
جميل �أن حت ّلق يف الف�ضاء و�أنت

جي�ش الوطن

يعرف اجلميع ما هي القرابة بني اجلي�ش وال�شعب يف بالدنا،
اعتباراً من ر�أ�س امل ؤ��س�سة الأم و�صوالً اىل ع�سكرييها كافة .ويعرف
اجلميع �أنّ اجلندي ما �أن يغادر �أباه و�أمه ويلتحق بقطعته ،حتى
يلتقي هناك �أخته و�أخاه و�أ�صدقاءه �أنّى �أقاموا ،من هنا فهو لي�س
غريباً يف �أي مكان يحل فيه ،وهو لي�س بعيداً ،ولوال م�شكالت املوا�صالت يف هذا الوطن ال�صغري،
لأمكن اعتباره ب�أكمله مدينة متو�سطة احلجم اجلغرايف قيا�ساً على املدن الكبرية واملكتظة
يف العامل ،والتي ال يعرف فيها املواطن زميله يف املواطنية ،لفرط الغربة وو�سع امل�ساحات.
انطالقاً من هذه القرابة ،ف�إن اجلي�ش مل يحمل �سالحاً �ضد مواطنيه ،واملواطنون بدورهم مل
يتوانوا عن م�ساعدة جي�شهم والوقوف اىل جانبه وتقدمي العون والدعم والت�أييد �إليه .إ��ضافة
اىل ذلك كله ،ي�س ّلم املواطنون ب�إجراءات جي�شهم هذا ،وال ي�سائلون يف قراراته ،ويفتخرون
ب�إجنازاته ،ويبنون الآمال والأمنيات على حكمة قيادته ،وت�ضحيات �ضباطه ورتبائه و�أفراده.
واجلي�ش مل يتهاون يوماً يف القيام بواجباته كاملة جتاه املواطن اللبناين ،وقد ا�ستب�سل
ع�سكريوه ،و�أجزلوا العطاء يف �سبيله حتى ال�شهادة ،لي�س من �أجل ال�سيطرة على مقدرات
الوطن ،وهم �أبنا�ؤه املخل�صون� ،إمنا من �أجل حماية ترابه و�أمنه وازدهاره ،وم�سرية الإعمار والبناء
يف �أرجائه .وما اال�ستفتاء الوطني ،الذي �أعقب ا�ست�شهاد اللواء الركن فرن�سوا احلاج ومرافقه،
�إلاّ ال�شهادة احلقيقية التي تعبرّ عن مواقف املواطنني املفجوعني باحلادث الأليم الذي �أ�صاب
جي�شهم ،فجدّ دوا وقوفهم اىل جانبه واعلنوا انّ ا�ست�شهاد بطل من �أبطالنا هو �إعالن لظهور �ألف
بطل ،مما زاد يف قوته ويقظته وا�ستعداده ملواجهة �أيدي ال�شر التي ترتب�ص بهذا الوطن،
وحتاول النيل من م�ؤ�س�ساته ،ويف طليعتها م ؤ��س�سة اجلي�ش.
هذا اجلي�ش لي�س حمروماً من وطنه حتى ي�سعى لل�سيطرة عليه ،وهو لي�س غائباً عنه حتى
ّ
ينق�ض عليه ما �أن يقع حتت �أنظاره .هل حتدّ ث مراقب يف الدنيا ،يا ترى ،عن دبابات حت ّركت يف
�أي مدينة الحتالل م�ؤ�س�سة ما بدالً من �أن حتميها وتي ّ�سر �ش�ؤون العمل فيها؟ وهل افرت�ض مراقب
ما �أنّ اجلنود يرب�ضون هنا وهناك مواجهني امل�صاعب واملتاعب والأخطار ،يف �سبيل ال�سيطرة على
امل�ساحات والأمكنة ،بدالً من �أن يب�سطوا ال�سلم والأمن يف دروبها؟
من احلاالت النادرة يف العامل �أن ينطلق املواطنون اىل ال�شوارع �إ�ضراباً وتظاهراً وغ�ضباً
واحتجاجاً ،يف فئة وفئتني وثالث ...ويف �آراء خمتلفة ...ويف �أيديهم ،مع ذلك ،الورود يقدّ مونها
للجنود .ح�صل ذلك عندنا نعم ،لأن اجلي�ش كان وال يزال على م�سافة واحدة من اجلميع ،ولأنه �آمن
بالتنوع ،وحافظ على �سالمة الأطراف كافة ،ولأن قيادته �آمنت �أنّ يف تعددية الأطراف تعبرياً
وا�ضحاً عن خ�صو�صية الواقع اللبناين فكراً وثقافة.
�إن ال�شهادات تتواىل وتزداد يف امل ؤ��س�سة الع�سكرية ،يف ما تعمل ،ويف ما تزمع �أن تعمل.
هذه ال�شهادات ال تت�سع لها جدران قالع ال�شرف والت�ضحية والوفاء ،وال بد من تثبيت ما يفي�ض
منها هناك فوق �صخور اجلبال ،أ� َومل يكن ال�صخر هو امل�ؤ ّرخ الأول للح�ضارة يف العامل منذ �أقدم
الع�صور؟

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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